
GRADUAÇÃO DE
PRODUÇÃO
MULTIMÍDIA

Ênfase em Design, Gestão de Mídias,
Desenvolvimento Web e Mobile
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Certificações

Certificado de 
Qualificação 
em Designer 

Gráfico e
Digital

Certificado de
Qualificação

em Produtor de
Conteúdo
Multimídia,

Fotos, Edição
de Áudio, Som,

Animação e
Videomake

Certificado em 
Integração de  
soluções com 

desenvolvimento 
de aplicativos 
Web e Mobile

Certificado de 
Qualificação 

em Gestão de 
Mídias,

Copywriter,
Comunicação, 
Digital Marke-
ting & Social 

Media

Certificado em
qualificação

em Animação
2D-3D, Gestão

Ágil e User
Experience
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Perfil do Egresso

Consumimos arte digital todos os dias, ao acompanhar redes sociais, vídeos no
YouTube e conteúdos em plataformas de streaming como Netflix, Spotify e 
outros. As empresas investem cada vez mais na comunicação e design e também
na divulgação nos diferentes meios de comunicação e mídia, fomentando o 
mercado audiovisual.

Para você se destacar nesse mundo cada vez mais conectado e interativo, o curso
de Produção Multimídia da Faculdade Cesusc multiplica suas possibilidades de
atuação, preparando para produzir para as diversas redes sociais, portais de 
comunicação e muitos outros meios e plataformas. Você vai desenvolver skills 
como Ilustração, Design Digital, Marketing Digital & Social Media, Edição de Vídeo, 
User Experience, Storytelling, Animação, 3D Digital Arts, Branding, Realidade 
Virtual, entre outras.
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Perfil do Egresso

Alinhado com as novas tendências de tecnologia e entretenimento, como 
Realidade Virtual e Realidade Aumentada, você vai se tornar um profissional 
hands-on e dominar design, imagem, som, vídeo e conteúdo, com uma 
capacidade de produção multiplataforma e digital. E ainda, no final do curso, você 
pode criar sua própria startup, desenvolvendo soluções reais para um produto ou 
serviço nas áreas de multimídia e utilizando as novas tecnologias, softwares e as 
mais avançadas técnicas de produção.



- Trabalhar com design gráfico e digital: criação de logos, peças gráficas, branding, identidade 
visual, diagramação, ilustração, produção e edição de imagens;
- Edição de vídeo com os softwares utilizados no mercado;
- Animação de design;
- Captação de vídeo, direção e fotografia;
- Trabalhar com Marketing Digital e Social Media, realizando a gestão de conteúdo para 
Instagram, Facebook e YouTube;
- Desenvolvimento de plataformas web como blogs, portais de comunicação e landing pages;
- Design de interfaces web e mobile com foco em soluções de mercado;
- Storytelling para séries, cinema, animações, TV e publicidade;
- User Experience & User Interface (UX/UI);
- Animação 2D e 3D para diversas mídias, como web, cinema, publicidade e outros;
- 3D Digital Arts para diversos fins como design, vídeos, conceitos, criação de marcas, 
realidade virtual aumentada e efeitos especiais;
- Produção de conteúdo para portais web de comunicação, redes sociais, YouTube e outros;
- Processo de desenvolvimento de softwares mobile em plataforma assistida.
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Você vai se Preparar Para
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Mercado de Trabalho 

O profissional de Produção Multimídia tem uma ampla gama de possibilidades no 
mercado de trabalho, tais como:

- Captação, edição, pós-produção, tratamento e animação de conteúdos digitais 
para diversas aplicações;

- Além disso, a atuação do profissional de Produção Multimídia não se restringe às 
mídias sociais ou ao marketing digital, pois o mesmo pode atuar em diversas ini-
ciativas, tanto no setor público quanto privado.



Uma das principais vantagens na área de Produção Multimídia é a variedade de oportunida-
des disponíveis, tais como:
 - Consultoria à empresas e agências de comunicação;
 - Elaborar projetos audiovisuais;
 - Conduzir campanhas de marketing multimídia.

O mercado de Produção Multimídia também acolhe profissionais interessados em vídeo, 
áudio, fotografia, edição, programação, marketing e várias outras áreas.

Mercado de Trabalho 
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AFINAL O QUE FAZ O PROFISSIONAL 
DE PRODUÇÃO MULTIMÍDIA?



Áreas de Atuação 
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EMPRESAS QUE USAM MÍDIAS DIGITAIS

O profissional formado nesta área pode
atuar em empresas públicas e privadas 
que utilizam produtos e serviços de 
mídias digitais e suas tecnologias, como é 
o caso de empresas de comunicação e as
três esferas do governo.

CRIAÇÃO E GERENCIAMENTO DE 
AMBIENTES DIGITAIS DE 

COMUNICAÇÃO

O egresso da graduação em Produção 
Multimídia da Faculdade Cesusc também 
poderá atuar na criação e no 
gerenciamento de ambientes digitais de 
comunicação, desenvolvendo mídias, 
linguagens e suportes para este tipo
de ambiente.

EMPRESAS DOTCOM

Outra área de atuação deste profissional 
é trabalhar em empresas do setor de TIC 
com o desenvolvimento de websites, 
assim como na alimentação e na 
atualização de conteúdos pertinentes 
para estas empresas e os seus clientes.

DESENVOLVIMENTO DE INTERFACES

Os profissionais desta área também podem
integrar equipes multidisciplinares que vão
gerar e desenvolver interfaces para setores
como o de telemedicina, EaD (educação 
a distância), produção de softwares e 
conteúdos para dispositivos móveis.



Áreas de Atuação 
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DESENVOLVIMENTO DE JOGOS

Outro campo de atuação para os 
profissionais formados  em Produção 
Multimídia é a dos jogos eletrônicos. O 
egresso pode fazer parte de equipes de 
desenvolvimento e contribuir com a 
concepção e o desenvolvimento do design 
dos jogos, levando em conta as suas 
diferentes características e destinações.

MEDIAÇÃO DE PROJETOS
MULTIDISCIPLINARES

O profissional da área também pode
atuar como mediador em projetos
multidisciplinares, aplicando os seus
conhecimentos com atitude empreendedora
e com perfil de gestão. Outra alternativa é
o profissional empreender e criar
sua própria empresa multimídia.



Matriz Curricular
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DESIGN DE INTERFACES

DESIGN DE GAMES E RECURSOS AUDIOVISUAIS

NEGÓCIOS DIGITAIS

DESIGN DIGITAL E ARQUITETURA DA INFORMAÇÃO

PLANEJAMENTO GRÁFICO E EDITORAÇÃO 2D

MODELAGEM E ANIMAÇÃO 3D

ROTEIRIZAÇÃO E STORYBOARD

PROJETO MULTIMÍDIA INTEGRADOR I

Total de Horas

40

40

80

40

40

80

40

40

Presencial

EAD

EAD

EAD

Presencial

Presencial

Presencial

Presencial

1º SEMESTRE

400

80

80

80

40

Presencial

EAD

Presencial

Presencial

Presencial

2º SEMESTRE

400

120

Total de Horas

FOTOGRAFIA E IMAGENS

GESTÃO ÁGIL e SCRUM

VÍDEO, SOM E ÁUDIO DIGITAL

ANIMAÇÃO 2D / 3D

PROJETO MULTIMÍDIA INTEGRADOR II

40

80

40

40

40

40

EAD

Presencial

Presencial

EAD

Presencial

EAD

EAD

3º SEMESTRE

400

120

IHC E UX

PROGRAMAÇÃO O.O / HTML 5/CSS

APLICATIVOS MOBILE

FUNDAMENTOS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO

PROJETO MULTIMÍDIA INTEGRADOR III

CULTURA E SOCIEDADE

AUTOMAÇÃO DE ATIVIDADES, CHATBOTS E GESTÃO
DO TEMPO

80

80

40

40

40

40

4º SEMESTRE

400Total de Horas

Presencial

Presencial

MARKETING DIGITAL

COPYWRITING: REDAÇÃO CRIATIVA EM MARKETING
DE CONTEÚDO

ESTRATÉGIAS DIGITAIS EM INBOUND E OUTBOUND
MARKETING

SOCIAL MEDIA E WEB ANALYTICS

CUSTOMER EXPERIENCE E CUSTOMER SUCCESS

BRANDING, COBRANDING E DIGITAL BRANDING

PROJETO MULTIMÍDIA INTEGRADOR IV

OPTATIVA

40

40

EAD

EAD

Presencial

EAD

Presencial

Definir pelo aluno



A Faculdade CESUSC possui excelentes instalações físicas para atender a 
comunidade acadêmica. Situada às margens da Rodovia SC-401, próximo ao Trevo 
de Santo Antônio de Lisboa, o moderno campus oferece aos seus alunos rede wi-fi 
gratuita, salas climatizadas, biblioteca, laboratórios de informática e 
estacionamento gratuito.

Os programas de Extensão, Pesquisa e de Responsabilidade Socioambiental da 
Instituição oferecem atividades culturais e acadêmicas abertas à comunidade.
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A CESUSC





cesusc.edu.br / (48) 3239-2600

Rodovia (SC401) José Carlos Daux, 9301 - Km 10
Santo Antônio de Lisboa - Florianópolis/SC  

/faculdadecesusc


