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Apresentação
A sinalização é onipresente, é parte integrante do nosso dia-a-dia e é, portanto, a compreensão dos espaços que nos rodeiam. Os sistemas
de sinalização, ou de comunicação visual, são a identidade de um espaço e afetam muito a forma como os usuários se envolvem,
experimentam e vivem as áreas. O design de sinalética pode ser de nido como um conjunto de sinais na procura de soluções espaciais de
problemas. Engloba todas as formas de habilitar os usuários à capacidade de localização, orientação, navegação e perceção dos espaços,
interiores ou exteriores, públicos ou privados, efémeros ou perduráveis. Este curso facultará as ferramentas necessárias ao planeamento e
criação de sinalização, sinalética e design de informação que permitirá aos usuários, melhores experiências num determinado espaço.
Objetivos
Aprender a identi car uma estratégia de informação e sinalização relevante para um espaço especí co; Projetar um conceito para uma
estratégia de sinalização num determinado espaço e m (lucrativo ou não); Dominar técnicas de design de informação e tipogra a para
grandes escalas; Saber desenhar grá cos de informação criados para um espaço arquitetónico; Saber como preparar informações para
fornecedores/indústria; Conhecer técnicas de orçamentação, intervenção e direção de obra.
Destinatários
O curso destina-se a licenciados/mestres em design (e especialidades a ns) e arquitetura. Poderão ainda ser admitidos, licenciados
noutras áreas de conhecimento que procurem desenvolver competências sobre sinalização, sinalética, design de informação, organização
de eventos ou exposições, de interiores ou exteriores, públicas ou privadas.
Plano de estudos
1. Projeto em design de sinalética
2. Design da informação e comunicação
3. Design de tipogra a
4. Design de sinalização e grá cos em grande escala 4. Design de sinalização e grá cos em grande escala
5. Técnicas de produção
6. Informação de orçamentação e fornecedores
7. Intervenção e direção de obra
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