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Disciplina: Desenho I Código: CIM004 

Natureza:  
( x ) Obrigatória  
(  ) Optativa 

(x ) Semestral      (  ) Anual (  ) Modular  

Pré-requisito:  Co-requisito:  Modalidade: (  ) Presencial     () Totalmente EaD   (  )_________ *C.H.EaD 
CH Total: 60 

CH semanal: 4 Padrão (PD):  Laboratório (LB): 60 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)  
Uso dos instrumentos. Elementos geométricos; ponto, reta, plano. Segmento de reta. Figuras planas. Triângulos. 
Linhas paralelas, perpendiculares e em ângulo. Divisão de figuras. Construção de ângulos. Simetria. Geometria dos 
sólidos regulares.  

PROGRAMA (itens de cada unidade didática) 
Exercícios de construção gráfica. 
Aplicação no traçado de tampos de instrumentos de corda. 
Estudo das proporções em instrumentos musicais, com base no autor Kevin Coates.  
Texto e composição gráfica na elaboração de logotipo.  
Desenho por computador em ferramentas gratuitas.  

OBJETIVO GERAL 
Ao final da disciplina, cada discente que a concluir com êxito deverá ter a competência de realizar desenhos simples 
para fins técnicos e artísticos, utilizando ferramentas manuais e digitais. 

 
OBJETIVO ESPECÍFICO 

Competências específicas são: 
- realizar representação geral e rápida de objetos mediante desenho à mão livre em lápis e papel 
- representar com  precisão peças mecânicas em vistas 
- realizar construções básicas de geometria plana, de concordância, usando lápis, compasso e esquadros; 
- identificar e aplicar princípios da linguagem visual e proporções 
- decompor produtos gráficos tridimensionais 
- elaborar composição de logotipo para seu próprio atelier de Luteria 

 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
Dada a disponibilidade de somente 11 semanas, o conteúdo será tratado em 10 encontros de 2h de duração, 
seguidos de prazo de 5 dias para realização de tarefas dimensionadas como 4h semanais.  
 
Atividades síncronas: 
Encontro virtual no primeiro e segundo tempos, dentro do horário da aula (quartas-feiras, 13h30). 
Exposição teórica com apoio de vídeo.  
Explicações e resposta a perguntas. 
Comentários sobre tarefas realizadas.  
Atribuição de tarefas domiciliares para o intervalo até a segunda-feira da semana seguinte, 13h30.  
 
Atividades assíncronas: 
Organização de sala de aula virtual da disciplina.  
Atendimento a dúvidas via conversa (chat).  
Disponibilização de materiais como tutoriais para resolução de exercícios. 
Disponibilização de textos de apoio.  

FORMAS DE AVALIAÇÃO 
 

Deve ser apresentado aos alunos no primeiro dia de aula, contendo, pelo menos: 
Avaliação distribuída em entregas semanais, valendo 40% da nota, e trabalhos bimestrais, valendo 60%.  
Nota final computada como média de 8 entregas semanais (peso 4) e duas bimestrais (peso 6).  
 
Calendário:  
22/7 - atribuição (com entrega semanal para a segunda-feira subsequente, 13h30, valendo nota) 
29/7 - idem 
5/8 - idem 
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12/8 - idem   
19/8- atribuição de trabalho bimestral (divulgado anteriormente) 
24/8 - Entrega do trabalho bimestral 1 
26/8 - atribuição (com entrega semanal para a segunda-feira subsequente, 13h30, valendo nota) 
2/9-   idem 
9/9-   idem 
16/9 - idem 
23/9 - atribuição do trabalho bimestral (divulgado anteriormente) 
26/9 - Entrega do trabalho bimestral 2 
 

BIBLIOGRAFIA BASICA 
 

CUNHA, Ld. Desenho técnic. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 2010 
BACHMANN, Albert e FORBERG, Richard. Desenho técnico. 
KWAYSSER, Emil. Desenho de máquinas. 
GILL, Robert W. Desenho para apresentação de projetos: para arquitetos, engenheiros, projetistas 
industriais, decoradores, publicitários, jardinistas e artistas em geral. 
 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
 

MICELI, Maria T. e FERREIRA, P. Desenho técnico básico. 
PIPES, A. Desenho para designers: habilidades de desenho, esboços de conceito, design auxiliado por 
computador, ilustração, ferramentas e materiais, apresentações, técnicas de produção. 
CARVALHO, Benjamin de A. Desenho geométrico. 
COATES, Kevin. Geometry, Proportion and the Art of Lutherie. Oxford: Clarendon Press (1985). 
*Material para leitura disponibilizado pelo professor na sala de aula virtual.  

 
 

 
Professor da Disciplina: Aloísio Leoni Schmid 
 

Assinatura: __________________________________________ 

 

Coordenadora do Curso:  Juarez Bergmann Filho 
 

Assinatura: __________________________________________ 
 
 
 
 

 


