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OFERTA DE DISCIPLINA À DISTÂNCIA 

 

Disciplina:  Construção e Entalhe V Código:  CIM020 

Natureza:  (  X  ) obrigatória   (    ) optativa Semestral ( X )  Anual (    )  Modular (    ) 

Pré-requisito:  CIM047 Co-requisito:  

Modalidade:   (    ) Presencial     (  X  ) EaD        (    ) 20% EaD 

 

C.H. Semestral Total:  120 horas 
 
 
C.H. Semanal: 8 horas 
 

 
EMENTA (Unidades Didáticas) 

 
Disciplina de Projeto. Construção de uma guitarra elétrica nova, em um semestre. Avanço na escolha de 
madeiras ideais para luteria, incluindo possibilidades de madeiras clássicas importadas. Projeto com 
novas técnicas e características. Exigência maior quanto ao acabamento e precisão. 

 

PROGRAMA (itens de cada unidade didática) 

 
O aluno ou a aluna, seguindo a escolha do instrumento feito em CIM044 (instrumento elétrico), deverá 
produzir um novo exemplar. Construção das partes passo a passo e utilização de todas as ferramentas 
disponíveis em suas oficinas particulares/casas. Uso de ferramentas manuais e/ou elétricas. Avanço nos 
métodos de construção já aprendidos. Entrega de uma guitarra elétrica completa, desenvolvida e 
construída a partir de um design (projeto do instrumento e do método construtivo) próprio. O aluno ou a 
aluna deverá apresentar aos professores suas ideias de projeto para discussão e aprovação. 
 

OBJETIVO GERAL 
 

Desenvolver nos alunos e alunas habilidade e novas percepções sobre o uso de cada ferramenta, bem 
como sua manutenção. Aprofundamento no conhecimento do trabalho da luteria de guitarras elétricas. 
Dar continuidade no aprendizado iniciado nos semestres anteriores aumentando ainda mais o grau de 
dificuldade, qualidade, exigência individual e prática na confecção de outros instrumentos. Aprimoramento 
na montagem, regulagem e ajustes finais.  

 
OBJETIVO ESPECÍFICO 

 
Construir detalhadamente passo a passo um instrumento, a partir de madeira bruta e se aprofundar em 
cada etapa do processo construtivo. 
 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 

 
Encontros semanais online de um aluno ou aluna, com os professores, para esclarecimentos de dúvidas, 
novas propostas de trabalho e encaminhamento dos próximos passos. O trabalho prático deverá ser 
realizado pelo aluno ou aluna de acordo com suas possibilidades de espaço e tempo para cada etapa 
sugerida. 
 
- Atividades síncronas: quintas-feiras a partir da 9h00, sendo 1 hora para cada aluno ou aluna que 
estejam cursando, e ordem definida em consenso. Essas atividades serão realizadas pelo aplicativo Meet, 
com carga horária total de 15 horas (15 encontros). 
 
- Atividades assíncronas: alunos e alunas poderão realizar suas atividades práticas de acordo com sua 
viabilidade de horários e disponibilidade de ferramentas e/ou máquinas elétricas, totalizando a carga 
horária total de 105 horas, distribuídas em 15 semanas.  
 

 



 

 

O material necessário para cada etapa será discutido no decorrer da disciplina, mas que em sua 
totalidade já é conhecido pelos alunos e alunas. 

 
 
 
 
 

FORMAS DE AVALIAÇÃO 
 

Calendário apresentado aos alunos e alunas e disponível no site do curso com datas específicas.  
 
- Frequência considerada com a realização das etapas semanais, discutidas entre docentes e discentes. 
  
- Uma única avalição presencial no final do semestre, considerando a realização completa do trabalho 
prático proposto. 
 
- A avaliação é realizada com base em 3 critérios (precisão, limpeza e estética) por uma banca de pelo 
menos dois professores. Sendo uma disciplina do projeto, o não cumprimento da meta de acordo com a 
solicitação dos professores, configura reprovação direta. 
 
- Os alunos e alunas serão avaliados individualmente em horários pré-determinados na última semana de 
aula.  
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