DIRETRIZES PARA FOTOGRAFIA/IMAGENS
• AMBIENTE VIRTUAL
1.

Utilize imagens em formato JPG/JPEG.

2.
Sendo uma imagem extraída da internet, certifique-se ser uma imagem
de tamanho satisfatório, preferencialmente, acima de 1000px de largura para imagens
horizontais ou de altura para imagens verticais.
• Nota-se que, ao extrair uma imagem da internet, seu tamanho original deverá
ser mantido, pois, aumentado o tamanho da imagem ocorrerá o processo de
serrilhamento da mesma, prejudicando sua estética visual. A fim de manter a qualidade
visual, a imagem de internet permite somente a redução de tamanho.
3.
A imagem deverá possuir o padrão de cores RGB (todas as imagens
extraídas da internet já possuem tal padrão).
4.
A resolução deverá estar em, preferencialmente, 72dpi. Não podendo
ultrapassar 150dpi.
5.
Não será permitido nenhuma distorção na imagem, a imagem deverá ser
ampliada ou reduzida mantendo suas proporções de altura e largura.
• IMPRESSÃO
1.

Utilize imagens em formato JPG/JPEG ou TIF/TIFF.

2.
Sendo uma imagem extraída da internet, certifique-se ser uma imagem
de tamanho satisfatório, preferencialmente, acima de 1000px de largura para imagens
horizontais ou de altura para imagens verticais.
• Nota-se que, ao extrair uma imagem da internet, seu tamanho original deverá
ser mantido, pois, aumentado o tamanho da imagem ocorrerá o processo de
serrilhamento da mesma, prejudicando sua estética visual. A fim de manter a qualidade
visual, a imagem de internet permite somente a redução de tamanho.
3.
A imagem deverá possuir o padrão de cores CMYK (todas as imagens
extraídas da internet possuem o padrão RGB, esse deverá ser convertido através de um
software de manipulação de imagens para o padrão CMYK).
4.
A resolução deverá estar em, preferencialmente, 300dpi, não podendo
ultrapassar tal margem. Imagens que possuam resoluções de 150dpi e 200dpi serão
aceitas para impressão observando seu tamanho original.
5.
Não será permitido nenhuma distorção na imagem, a imagem deverá ser
ampliada ou reduzida mantendo suas proporções de altura e largura.
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