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Disciplina: Desenho II Código: CIM005 

Natureza:  
( x ) Obrigatória  
(  ) Optativa 

(x ) Semestral      (  ) Anual (  ) Modular 
Calendário adaptado ao 

período emergencial 

Pré-requisito:  Co-requisito:  Modalidade: (  ) Presencial     () Totalmente EaD   ( x)_60_ *C.H.EaD 
 

EMENTA (Unidade Didática)  
1. Teoria da ornamentação. Desenho com ferramentas de marcação e de corte.  
2. Prática de ornamentação.  

PROGRAMA (itens de cada unidade didática) 
Ornamentação segundo J. Trilling. 
Discussão do texto. 
Ornamentação das etnias indígenas do Brasil. 
Pesquisa sobre ornamentação na Luteria.  
Aplicação da ornamentação: roseta do cavaquinho 
Aplicação da ornamentação: mão do cavaquinho 

OBJETIVO GERAL 
Ao final da disciplina, cada discente que a concluir com êxito deverá ter a competência de criar ornamentação em 
seus projetos instrumentos musicais, e fundamentar sua escolha.  

 
OBJETIVO ESPECÍFICO 

Competências específicas são: 
- identificar ornamentação e suas características 
- fazer um projeto de ornamentação para instrumento 
- produzir ornamentação para roseta do cavaquinho 
 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
Encontros síncronos às quartas-feiras ,13h30 a 15h00 
Tarefas domiciliares 
Atendimento a dúvidas em conversa de texto (chat)   

FORMAS DE AVALIAÇÃO 
Avaliação por rubricas.  
Deve ser apresentado aos alunos no primeiro dia de aula, contendo, pelo menos: 
Avaliação distribuída em duas entregas mensais, cada qual valendo uma nota (10 pontos).  
Possibilidade de adiantar nota nas entregas semanais, até 50% da nota.  Nota não conquistada disputada nas 
avaliações mensais.   
 
Calendário:  
4/11 - atribuição (com entrega semanal para a segunda-feira subsequente, 13h30, valendo nota) 
11/11 - idem 
18/11 - idem 
25/11 - idem   
2/12- atribuição de trabalho mensal (divulgado anteriormente) 
9/12 - Entrega do trabalho mensal 1 
16/12 - atribuição (com entrega semanal para a segunda-feira subsequente, 13h30, valendo nota; a próxima 
segunda-feira de entrega será o dia 18/1, considerando período de férias de um mês; dado este período, será 
encorajada a pesquisa no trabalho mensal)  
27/1-   atribuição (com entrega semanal para a segunda-feira subsequente, 13h30, valendo nota) 
3/2 - idem 
10/2 - atribuição do trabalho mensal (divulgado anteriormente) 
17/2 - Entrega do trabalho mensal 2 (excepcionalmente com prazo maior) 

BIBLIOGRAFIA BASICA 
1. James Trilling. A Arte do Ornamento. Tradução preliminar de trecho para o português, disponibilizada 
em arquivo pelo professor.  
2. Franz Sales Mayer, A Handbook of Ornament. The Architectural Book Publishing Co., Nova Iorque. 
Disponível em http://bxl4.free.fr/Ornament.pdf.  
3. Vlad Petre Glăveanu. The function of ornaments: A cultural psychological exploration. March 2014 
Culture & Psychology 20(1):82-101.  
Disponível em https://www.researchgate.net/publication/ 



  
 
 

Ministério da Educação  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
Setor de Educação Profissional e Tecnológica 
Coordenação do Curso Superior de Tecnologia em Luteria 
 

274287610_The_function_of_ornaments_A_cultural_psychological_exploration 
 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
 

1. COATES, Kevin. Geometry, Proportion and the Art of Lutherie. Oxford: Clarendon Press (1985). 
*Material para leitura disponibilizado pelo professor na sala de aula virtual.  
2. Amos Rapoport. The Meaning of the Built Environment. Arquivo disponibilizado em pdf.  
3. Berta G. Ribeiro. Arte indígena, Linguagem Visual. 1989. 10 pp. Disponível em 
https://acervo.socioambiental.org/sites/default/files/documents/A5D00043.pdf 
4. Bruna Keese dos Santos. > O trançado das casas: um estudo sobre os grafismos indígenas aplicados a 
construções em aldeias guarani mbya do município de São Paulo. Disponível em 
https://acervo.socioambiental.org/sites/default/files/documents/prov71.pdf 
5. Povos indígenas do Brasil: série no Instituto Sócio Ambiental, disponível em 
https://pib.socioambiental.org/pt/Downloads 

 

 
Professor da Disciplina: Aloísio Leoni Schmid 
 

Assinatura: __________________________________________ 

 

Coordenadora do Curso:  Juarez Bergmann Filho 
 

Assinatura: __________________________________________ 
 
 
 
 

 


