
Informações para a 
equipe produção

Conteudista: Enviar 
texto de introdução.
Designer gráfico:

Elaborar o layout final, 
inserindo o texto de 

introdução enviado pelo 
conteudista. Inserir 
símbolos da UNIFEI 

(SU) e do NEaD(SN). 
Programador: Definir 
os botões de retorno e 
de avanço. Verificar se 

os botões estão 
adequados.

Revisor: Verificar o 
texto após a preparação 

do layout final.
Designer instrucional:

Obter aprovação do 
layout pelo cliente. 

Título: Formas de apresentação de um roteiro 

Designer Instrucional: Marco Túlio Rodrigues Vilela 

No da tela: 01

Data: 28/ 04/ 
2013

SU SNCTDI08- Criação de roteiros para histórias em quadrinhos

Botão de retorno Botão de avanço

Inserir título em caixa-alta: FORMAS 
DE APRESENTAÇÃO DE UM 
ROTEIRO

Inserir texto de introdução com 
objetivo.



Informações para a 
equipe produção

Conteudista: Enviar 
texto explicativo com 
uma definição de roteiro.

Designer gráfico:

Elaborar o layout final, 
inserindo o texto 
explicativo enviado pelo 
conteudista. 

Ilustrador: elaborar 
imagem solicitada.

Programador: Definir 
os botões de retorno e 
de avanço. Verificar se 
os botões estão 
adequados.

Revisor: Verificar o 
texto após a preparação 
do layout final.

Designer instrucional:

Obter aprovação do 
layout pelo cliente. 

Título: Formas de apresentação de um roteiro 

Designer Instrucional: Marco Túlio Rodrigues Vilela 

No da tela: 02

Data: 28/ 04/ 
2013

SU SNCTDI08- Criação de roteiros para histórias em quadrinhos

Botão de retorno Botão de avanço

Inserir texto explicativo com uma definição 
para roteiro.

Inserir imagem que represente um 
roteirista trabalhando na criação de uma 
HQ. Pode ser alguém digitando no 
computador, datilografando na máquina 
de escrever ou escrevendo à mão.



Informações para a 
equipe produção

Conteudista: Enviar 
texto de apresentação 
sobre as 3 formas de se 
apresentar um roteiro.

Designer gráfico:

Elaborar o layout final. 

Programador: Definir 
os botões de retorno e 
de avanço. Verificar se 
os botões estão 
adequados. Definir os 
links e seus respectivos 
ícones. Verificar se 
estão adequados.

Revisor: Verificar o 
texto após a preparação 
do layout final.

Designer instrucional:

Obter aprovação do 
layout pelo cliente. 

Título: Formas de apresentação de um roteiro 

Designer Instrucional: Marco Túlio Rodrigues Vilela 

No da tela: 03

Data: 28/ 04/ 
2013

SU SNCTDI08- Criação de roteiros para histórias em quadrinhos

Botão de retorno Botão de avanço

Inserir texto de apresentação com links para cada 
uma das três principais formas de apresentação de 
um roteiro para HQ:

Onde se lê “Roteiro completo”, 
inserir ícone e link para a tela 4;

Onde se lê “Método ‘Marvel’”, 
inserir ícone e link para a tela 5;

Onde se lê “Roteiro ‘rafeado’”, 
inserir ícone e link para a tela 6.



Informações para a 
equipe produção

Conteudista: Enviar 
texto explicativo sobre 
apresentação na forma 
de roteiro completo.

Designer gráfico:

Elaborar o layout final.

Programador: Definir 
os botões de retorno e 
de avanço. Verificar se 
os botões estão 
adequados.

Fotógrafo: providenciar 
imagens solicitadas.

Revisor: Verificar o 
texto após a preparação 
do layout final.

Designer instrucional:

Obter aprovação do 
layout pelo cliente. 

Título: Formas de apresentação de um roteiro 

Designer Instrucional: Marco Túlio Rodrigues Vilela 

No da tela: 04

Data: 28/ 04/ 
2013

SU SNCTDI08- Criação de roteiros para histórias em quadrinhos

Botão de retorno Botão de avanço

Inserir breve texto explicativo sobre apresentação na 
forma de roteiro completo.

Inserir imagem de uma página de 
roteiro completo ao lado de uma 
imagem da mesma página já 
transformada em uma página 
desenhada de HQ.



Informações para a 
equipe produção

Conteudista: Enviar 
texto explicativo sobre 
apresentação na forma 
de roteiro do método 
“Marvel”.

Designer gráfico:

Elaborar o layout final.

Programador: Definir 
os botões de retorno e 
de avanço. Verificar se 
os botões estão 
adequados.

Fotógrafo: providenciar 
imagens solicitadas.

Revisor: Verificar o 
texto após a preparação 
do layout final.

Designer instrucional:

Obter aprovação do 
layout pelo cliente.

Título: Formas de apresentação de um roteiro 

Designer Instrucional: Marco Túlio Rodrigues Vilela 

No da tela: 05

Data: 28/ 04/ 
2013

SU SNCTDI08- Criação de roteiros para histórias em quadrinhos

Botão de retorno Botão de avanço

Inserir breve texto explicativo sobre apresentação na 
forma do “Método Marvel”.

Inserir imagens que mostrem o 
processo de roteirização de uma 
HQ seguindo o “Método Marvel”.



Informações para a 
equipe produção

Conteudista: Enviar 
texto explicativo sobre 
apresentação na forma 
de roteiro “rafeado”.

Designer gráfico:

Elaborar o layout final.

Programador: Definir 
os botões de retorno e 
de avanço. Verificar se 
os botões estão 
adequados.

Fotógrafo: providenciar 
imagens solicitadas.

Revisor: Verificar o 
texto após a preparação 
do layout final.

Designer instrucional:

Obter aprovação do 

layout pelo cliente. 

Título: Formas de apresentação de um roteiro 

Designer Instrucional: Marco Túlio Rodrigues Vilela 

No da tela: 06

Data: 28/ 04/ 
2013

SU SNCTDI08- Criação de roteiros para histórias em quadrinhos

Botão de retorno Botão de avanço

Inserir breve texto explicativo sobre apresentação na 
forma de roteiro “rafeado”.

Inserir imagem de uma página de 
roteiro “rafeado” ao lado de uma 
imagem da mesma página já 
transformada em uma página 
desenhada de HQ.



Informações para a 
equipe produção

Conteudista: Enviar 
texto explicativo com 
breve conclusão.

Designer gráfico:

Elaborar o layout final.

Programador: Definir 
os botões de retorno e 
de avanço. Definir 
também o botão de 
reiniciar. Verificar se os 
botões estão 
adequados. 

Revisor: Verificar o 
texto após a preparação 
do layout final.

Designer instrucional:

Obter aprovação do 
layout pelo cliente.

Título: Formas de apresentação de um roteiro 

Designer Instrucional: Marco Túlio Rodrigues Vilela 

No da tela: 07

Data: 28/ 04/ 
2013

SU SNCTDI08- Criação de roteiros para histórias em quadrinhos

Botão de retorno Botão de avanço
B
o

Botão de reiniciar

Inserir texto explicativo com uma breve 
conclusão.

Inserir mesma imagem usada na tela 2.
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