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RESUMO

As tecnologias computacionais proporcionam aos estudantes uma nova forma de apender e interagir com o material didático. Este deve ser atraente e condizente com a realidade

dos novos tempos. A partir dos principais temas relacionados à geometria plana, espacial e representação técnica, será desenvolvido um livro online, para auxiliar alunos e

professores, dos cursos de design, a utilizar tais conceitos no exercício da profissão e nas suas inter-relações com o projeto e com o design. Utilizando os fundamentos do Design

Editorial e das ferramentas computacionais como AutoCad, InDesign e Illustrator, este trabalho se propõe a construir um material didático atraente e mais alinhado com a

realidade atual. O resultado será disponibilizado gratuitamente no site da Escola de Design e nos centros de estudos relacionados para ser compartilhado pela comunidade

acadêmica e pela sociedade de um modo geral.

A metodologia do projeto grá&#64257;co editorial foi definida com base nas etapas propostas por Baxter (1995) e seu desenvolvimento está sendo realizado no Laboratório de

Design Grá&#64257;co – LDG – ED/UEMG. As atividades têm o objetivo proporcionar um aprimoramento dos conhecimentos adquiridos pela bolsista no curso de Design Gráfico.

As etapas estão estruturadas a partir de um Design Editorial com as seguintes etapas: projeto conceitual, configuração do projeto, projeto final, resultados esperados. 

Para a capa e miolo será feito um conceito de geometria abstrata e livre, inspirada no estilo suíço. Para o miolo, será feito estudos de grids de duas a três colunas com a página

em paisagem e vertical, a fim de validar qual as composições, espaçamento, imagens  e economia de página. 

Espera-se com este trabalho um material didático mais atual e condizente.
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