Linguagem visual é foco de novo curso
preparatório para vestibular
Atento às tendências do mercado educacional, o Singular Anglo Vestibulares busca sempre
inovar e aplicar o que há de melhor nas salas de aula. Desta vez, a novidade atenderá aos
candidatos a carreiras de Artes e Design, além de outras onde o desenho também é solicitado,
como é caso de Comunicação, Engenharia e Biológicas. Trata-se do curso Estúdio Criativo,
uma nova e moderna versão do tradicional curso de Linguagem Arquitetônica, com início das
aulas previsto para a primeira quinzena de março.
A reestruturação ocorreu em razão da redução da cobrança de assuntos relativos às linguagens
visuais nos vestibulares de universidades públicas e aumento das exigências da abordagem de
Artes nos exames.
Segundo o professor e coordenador do curso Giovanni Bagnoli (História), o foco será a
comunicação através da linguagem visual e visa não só preparar o aluno para os processos
seletivos, como também introduzirá ferramentas para acompanhar a graduação. “O domínio da
linguagem visual é essencial para o bom desempenho e desenvolvimento de trabalhos nessas
áreas. Todas as abordagens serão ajustadas quanto à sua complexidade e profundidade, a fim de
tornarem as aulas acessíveis aos alunos do Ensino Médio e cursinho”, explica.
O Estúdio Criativo terá carga horária de três horas semanais, aos sábados, e será ministrado pelo
coordenador Giovanni, pelo professor Eduardo Ganança e contará também com a presença de
convidados. Três módulos interdependentes nortearão o curso. Os dois primeiros trazem
ferramental básico para a produção de peças de comunicação visual e documentação técnica, já
o terceiro intercalará apresentação de repertório em História da Arte e da Arquitetura com
exercícios práticos de produção criativa na forma de oficinas (workshops). Além dos temas
tradicionais, o curso também contemplará desenho geométrico, projeções paralelas e
representações axonométricas, composição e arranjos, teorias de visualidade e Gestalt.
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