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1. COMO NOMEAR ARQUIVOS? 

REGRAS:  

1. Não utilizar caracteres especiais (@*!%;:.);  

2. Não utilizar espaço para separar palavras (utilizar hífen “-“ na separação de palavras);  

3. Utilizar apenas letras minúsculas. 

 

 

Formas a serem evitadas: 
Rodrigo da Silva Ângelo.pdf 
Trabalho professor X.doc 
Publicidade 2017.xls 
 

 

 

Formas corretas de nomeação (ANO + SEMESTRE + TURMA + GRUPO/ALUNO + VERSÃO): 
2018-semestre1-1e2pp-target-v1.pdf 
2018-semestre2-6pp-rodrigo-da-silva-angelo-v3.pdf 
2018-semestre2-7e8pp-vision-v2.pdf 
 

 

 

Exemplo: 

 

 

 

OBS.: Organização lógica e cronológica dos arquivos, identificação da turma, identificação do grupo ou aluno 

responsável, controle a partir da versão.  



2. COMO ORGANIZAR PASTAS E ARQUIVOS? 

REGRAS:  

1. Nomear arquivos seguindo recomendações (item 1); 

2. Organizar arquivos do projeto dentro da estrutura padrão de pasta/subpastas; 

3. Todo os arquivos e subpastas deverão ficar dentro de uma pasta do projeto (pasta raiz); 

4. Salvar apenas os arquivos finalizados, não incluir arquivos editáveis/abertos. 

 

ESTRUTURA DAS PASTAS COM RESPECTIVOS CONTEÚDOS 

Nome das subpastas Conteúdo dentro da pasta 

/audio Salvar arquivos de áudio/som (MP3). 
Exemplos: jingles, trilhas sonoras, spots, foguetes, narrações. 

/digital Salvar arquivos do tipo – aplicativo (app), site, banners para campanhas online, 
interfaces de softwares, artes e conteúdos para redes sociais. (JPG, PNG, PDF, 
HTML, CSS entre outros). 
Exemplos: layout de app, layout de site, banners para campanhas e sites, layout 
de software, capas para redes sociais, imagens de perfis, layout para displays 
digitais, layout para totem digital. 

/doc Salvar arquivos de documentos (DOC, XLS, PPT, PDF, TXT). 
Exemplos: planilhas de custo, anexos, orçamentos, autorizações, tabelas, 
gráficos, print screen, roteiro, documento com lista de acessos online (URLs). 

/impresso Salvar arquivos destinados às mídias impressas (JPG, PDF). 
Exemplos: anúncio para revista e jornal, capas, flyers, folders, camisetas, convites 
impressos, marcador de livro, banner impresso.  

/video Salvar arquivos de vídeo, com ou sem áudio (MP4, MOV, MPEG, AVI). 
Exemplos: comerciais para TV, comerciais para internet, vinhetas e aberturas de 
programas. 

 

 

Exemplo: 

 

 



OBSERVAÇÕES 

• Pasta raiz - pasta principal do projeto, local no qual todos os arquivos do projeto deverão estar. 

• Todos os arquivos e peças da campanha deverão estar dentro das respectivas subpastas (vídeos dentro da pasta 

“vídeo”, áudios dentro da pasta “áudio” e assim por diante). Apenas dois arquivos devem ficar na pasta raiz, o 

arquivo do projeto completo (também chamado de book) e o arquivo da apresentação. Todos os demais arquivos 

e peças específicas, devem ficar dentro das suas pastas para facilitar a organização e acesso. 

  



3. COMO ENTREGAR OS SEUS PROJETOS E CRIAÇÕES? 

Fique atento(a) às exigências de cada projeto e exercício. 

Os projetos/exercícios poderão ser entregues: 

- Entrega apenas digital: são projetos que não têm exigência e obrigatoriedade de entregar versão impressa. 

Nesse caso, o projeto/exercício deverá ser entregue em PDF com todo o conteúdo, 100% do que foi desenvolvido 

nas disciplinas destinados ao projeto (tudo em um único arquivo). Caso seja necessário entregar o arquivo da 

apresentação, o mesmo deverá ser entregue preferencialmente em PPT (PowerPoint), ou PDF (caso seja opção do 

grupo/aluno) . 

IMPORTANTE! Nos trabalhos com entrega apenas digital, os grupos não precisam imprimir nada, contudo, caso o 

grupo queira imprimir suas peças e layouts para apresentar, é opcional e poderá ser discutido com o professor(a). 

Lembre-se, opcional não significa obrigatório. 

- Entrega digital e impresso: são projetos/exercícios que deverão ser entregues na versão digital, como já 

informado no item anterior, somado do produto impresso (impressão). Cada projeto poderá ter uma exigência 

específica, alguns projetos poderão ter o book impresso com todo o conteúdo do projeto, outros, por vez, 

poderão ter apenas as peças de comunicação de forma impressa, anúncios e layouts, sendo o book entregue no 

formato digital. Por isso, é importante você se atentar ao regulamento do projeto para que tenha as respostas 

para as perguntas: 

- Devo entregar meu projeto/exercício apenas no formato digital, em PDF? 

- Devo entregar meu projeto/exercício (book) em formato digital, mas as peças impressas? 

- Devo entregar todo o conteúdo impresso, tanto o book quanto as peças? 

 

---------------------------------------------------------------------------- 

FIQUE ATENTO(A) AO REGULAMENTO DO SEU PROJETO 

---------------------------------------------------------------------------- 

 

COMO ENTREGAR OS ARQUIVOS DIGITAIS DO MEU PROJETO? 

Os arquivos deverão sem compartilhados com os professores por meio de link para download, não deverão ser 

enviados anexados (salvo quando o professor solicitar). 

IMPORTANTE! O link deve estar disponível em um serviço de armazenamento na nuvem permanente, ou seja, 

não se deve utilizar serviços como "WeTransfer", devido o arquivo ter validade para ser baixado e ficando 

indisponível após alguns dias. Sugere-se o uso de ferramentas gratuitas como: Google Drive, Dropbox, OneDrive 

(Microsoft). 

* Eventualmente, o professor da disciplina poderá solicitar formas adicionais de entrega dos arquivos, por 

exemplo, em Pen Drive. 


