
Curitiba/PR 13 de outubro de 2020

Referente: Justificativa da proposta da disciplina “Desenho
Técnico” no Período Especial de Ensino na UFPR

Em decorrência da suspensão das atividades didáticas presenciais
no âmbito da UFPR, como medida de combate à pandemia por
SARS-COV-2, muitos alunos do curso de Tecnologia em Negócios
Imobiliários necessitam de disciplinas obrigatórias. A oferta da
referida disciplina dará aos alunos que desejarem a oportunidade
de adiantar a integralização dos créditos curso. Isto minimiza as
eventuais perdas com relação ao tempo de formação dos alunos.

Leticia Domingos Vellozo

Docente da Disciplina



Ficha 2 (variável)

(A modalidade das disciplinas ofertadas com base na Res. 65/20 – CEPE, em respeito ao ensino
remoto emergencial (ERE). Sendo assim, para essas disciplinas, fica dispensado o preenchimento
do campo “Modalidade” desta Ficha 2 (Plano de Ensino), que não contempla essa modalidade de
ensino.)

Disciplina: Desenho Técnico Código: NI102

Natureza:
(X) Obrigatória
(  ) Optativa

(X) Semestral      (  ) Anual (  ) Modular

Pré-requisito: Co-requisito:
Modalidade: (  ) Presencial     ( X ) Totalmente EaD (  )_________

*C.H.EaD = 60hs
CH Total: 60
CH semanal: 06h40

Padrão (PD):
60 Laboratório (LB): 00 Campo (CP):

00
Estágio (ES):
00

Orientada (OR):
00

Prática
Específica (PE):
00

Estágio de Formação

Pedagógica (EFP):
Extensão
(EXT): 00

Prática como
Componente
Curricular
(PCC): 00

EMENTA (Unidade Didática)

1) Introdução ao desenho técnico: Conceituação de desenho técnico; Utilização de materiais e
instrumentos; Construções geométricas fundamentais;
2) Normatização de desenho técnico: Normas técnicas de desenho; Escala; Cotas
3) Desenhos de projetos de arquitetura: Elementos do projeto arquitetônico; Esquadrias; Escadas;
Rampas;
4) Planta Baixa; Cortes; Elevações; Planta de cobertura; Implantação; Planta de situação.

PROGRAMA (itens de cada unidade didática)

Conceito de escalas e representação em desenho técnico para aplicação em trabalhos práticos a serem
desenvolvidos em prancheta; Demonstração e experimentação do uso de materiais de desenho técnico
arquitetônico em grafite; Prática de mudanças de escala; Conhecer as fases do projeto arquitetônico:
estudo preliminar, anteprojeto, projeto legal e projeto executivo; Tomar ciência das normas, convenções e
técnicas de representação arquitetônica; Desenhar plantas, cortes e elevações (projeto arquitetônico
completo) de uma edificação.

CRONOGRAMA
Data Conteúdo Procedimento didático/Avaliação Carga horária

Semana 1
– 18.01

Apresentação da
disciplina; instrumentos
de trabalho; uso de
esquadros; linhas
paralelas e
perpendiculares;
intensidade de traço; uso
do compasso;
construção de formas
geométricas

Atividade síncrona: Aula expositiva via
TEAMS (segunda e sexta feira das
19hs às 21:00hs). Atividades
assíncronas: desenhos a mão com uso
de instrumentos.

06h40



fundamentais; desenho
de prancha.

Semana 2 –
25.01

Objetos 3D; perspectiva
do olho humano versus
perspectiva isométrica;
tipos de linhas;
construção de sólidos
em perspectiva
isométrica; conceito de
vistas; cotas.

Atividade síncrona: Aula expositiva via
TEAMS (segunda e sexta feira das
19hs às 21:00hs). Atividades
assíncronas – desenhos a mão com
uso de instrumentos.

06h40

Semana 3 –
01.02

Escala; introdução ao
desenho arquitetônico; O
desenho da planta baixa;

Atividade síncrona: Aula expositiva via
TEAMS (segunda e sexta feira das
19hs às 21:00hs). Atividades
assíncronas: desenhos a mão com uso
de instrumentos.

06h40

Semana 4 –
08.02

Escalas padrão para
desenho arquitetônico;
níveis de detalhe e
representação; NBR; do
levantamento/esboço ao
desenho técnico;

Atividade síncrona: Aula expositiva via
TEAMS (segunda e sexta feira das
19hs às 21:00hs). Atividades
assíncronas: desenhos a mão com uso
de instrumentos.

06h40

Semana –
15.02

Recesso de Carnaval

Semana 5 –
22.02

Cortes e desenho de
escadas

Atividade síncrona: Aula expositiva via
TEAMS (segunda e sexta feira das
19hs às 21:00hs). Atividades
assíncronas: desenhos a mão com uso
de instrumentos.

06h40

Semana 6 –
01.03

Implantação, elevação,
planta de situação e de
cobertura.

Atividade síncrona: Aula expositiva via
TEAMS (segunda e sexta feira das
19hs às 21:00hs). Atividades
assíncronas: desenhos a mão com uso
de instrumentos.

06h40

Semana 7 –
08.03

Desenho arquitetônico
completo (Atividade
Prática)

Atividade síncrona: Aula via TEAMS
(segunda e sexta feira das 19hs às
21:00hs) para assessoramento e
resolução de dúvidas. Atividades
assíncronas: desenhos a mão com uso
de instrumentos.

06h40

Semana 8 –
15.03

Desenho arquitetônico
completo (Atividade
Prática)

Atividade síncrona: Aula via TEAMS
(segunda e sexta feira das 19hs às
21:00hs) para assessoramento e
resolução de dúvidas. Atividades
assíncronas: desenhos a mão com uso
de instrumentos.

06h40

Semana 9 –
22.03 Avaliação Final

Atividade Assíncrona: finalização dos
desenhos a serem entregues.

06h40

Dia 29.03 Exame final
Atividade Assíncrona: Avaliação
disponibilizada no dia 29/03/21 às 19h
a ser entregue até o dia dia 03/04/21 às
14h.



OBJETIVO GERAL
Reconhecer e executar o desenho técnico do projeto arquitetônico de uma edificação.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS
Desenvolver a capacidade de manusear instrumentos de desenho técnico para desenvolver
desenho de projeto arquitetônico; Compreender o conceito de escala; realizar a leitura de
representações 2D de edifícios.

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS
As atividades síncronas serão aulas expositivas ocorrerão às segundas e sextas feiras, das
19hs às 21:00hs via plataforma TEAMS. Será feita a exposição dos conteúdos e os alunos
poderão fazer perguntas e tirar dúvidas. As atividades assíncronas ocorrerão por meio de
vídeos instrutivos (link disponibilizado no TEAMS) e desenvolvimento de desenhos a mão,
individualmente. A bibliografia e os materiais didáticos serão disponibilizados via plataforma
TEAMS. As aulas serão gravadas e disponibilizadas na plataforma TEAMS. A frequência será
apurada mediante a entrega das atividades avaliativas.

FORMAS DE AVALIAÇÃO
As avaliações serão atividades práticas a serem entregues na plataforma TEAMS em dois
momentos ao longo da disciplina. A primeira entrega ocorrerá 12/02/2021 e será referente a
todas as atividades passadas nas semanas 1, 2 e 3 e terá peso 3,0. A segunda deverá ser feita
até dia 22/03/2021 com as atividades restantes e terá peso 7,0. Entregas atrasadas valerão
50% da nota total da atividade e serão aceitas até 72h após o prazo de entrega.
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