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RESUMO

O projeto "Design gráfico aplicado: experimentação e consolidação da prática projetual no atendimento de demandas da UEMG e suas unidades" visa a atender, através do

Laboratório de Design Gráfico (LDG), a demanda de design gráfico da UEMG, que vai desde a criação de assinaturas visuais para seminários e simpósios à execução de

diversos projetos editoriais, passando pela elaboração da campanha do vestibular e outros mais. O LDG cumpre um papel relevante na formação de novos profissionais na

medida em que proporciona aos estagiários aproximar-se da realidade de mercado e experimentar a aplicação dos conteúdos vivenciados em sala de aula. Ele constitui, assim,

um espaço destinado ao exercício da criatividade e da gestão de projetos, onde os professores orientadores incentivam a pesquisa de novas técnicas e materiais e os alunos

aprimoram sua prática projetiva. 

As demandas que chegam ao LDG são analisadas pela coordenação e repassadas aos professores orientadores e estagiários. Sob orientação dos professores, os estagiários

recebem e/ou preparam o briefing, realizam pesquisas para amparar a criação, desenvolvem as peças, executam os ajustes e finalizam as peças para impressão.

Os bolsistas já desenvolveram projetos diversos. Para a videoinstalação Cotidiano Invisível, organizada por Maria de Fátima Augusto, professora da Escola de Design, foram

desenvolvidas assinatura visual e material promocional. Foram criadas as assinaturas visuais do II Seminário de Design de Joias e do Projeto Aliança, fruto de parceria entre o

Centro de Design de Gemas e Joias, o pesquisador português Gonçalo Mesquita e o Centro Interpretativo da Ourivesaria do Norte de Portugal (CINOP).

Alguns projetos ainda em desenvolvimento são a campanha do Vestibular UEMG 2017, o material promocional e sinalização do 12º P&D, o tapume para a obra do novo prédio da

Escola de Design, a segunda edição do catálogo Prêmios ED, a edição do Tratado da Gravura e a revitalização da identidade visual da EdUEMG.
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