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Disciplina: FERRAMENTAS PARA LUTERIA Código: CIM 055 

Natureza:  
(  ) Obrigatória  
( x ) Optativa 

(x) Semestral      (  ) Anual (  ) Modular  

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

*C.H.EaD 

CH Total: 60 

CH semanal: 

6h45m 

Padrão 
(PD): 15 

Laboratório 
(LB): 00 

Campo 
(CP): 00 

Estágio 
(ES): 00 

Orientada 
(OR):  
00 

Prática 
Específica 
(PE): 45 

 

Estágio de 

Formação 

Pedagógica 

(EFP): 

Extensão 
(EXT): 00 

Prática como 
Componente 
Curricular 
(PCC): 00 

     

 
 

EMENTA 
 

A disciplina abordará as diretrizes para a montagem e manutenção de um do atelier de luteria, assim 
como a aquisição, construção, manutenção e utilização de ferramentas específicas para o luthier.  

 
 
 

 
PROGRAMA  

 
Início: 30/07/2020 
 
Fim: 24/09/2020 
 
Cronograma 
Aula 1 - 30/7 - Atelier de luteria: ferramentas essenciais.  
Aula 2 - 06/8 - Organização de um atelier de luteria; bancada e ferramentas básicas. 
Aula 3 - 13/8 - Plainas manuais: tipos e empregos.  
Aula 4 - 20/8 - Raspilhas: manutenção e utilização.  
Aula 5 - 27/8 - Abrasivos e lixas; limas e grosas 
Aula 6 - 03/9 - Facas e serras; formões e goivas.  
Aula 7 - 10/9 - Furadeiras e brocas; tupias e fresas 
Aula 8 - 17/9 - Grampos e sargentos. Jigs 
Aula 9 - 24/9 - Avaliação 
 
 

 
 

OBJETIVO GERAL 
 



 
 
 

Fornecer ao aluno as diretrizes essenciais para a montagem de um atelier de luteria. 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 
 
A disciplina tem por objetivo habilitar o aluno iniciante de luteria a organizar de forma independente um 
pequeno atelier de luteria, tornando-o capaz de adquirir, manter, ajustar e utilizar adequadamente 
ferramentas manuais de madeira, de acordo com as normas de segurança e, sobretudo, de forma eficaz. 

 
PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 

 
A disciplina será desenvolvida mediante aulas expositivo-dialogadas quando serão apresentados os           
conteúdos curriculares teóricos e através de atividades de laboratório. Será utilizado o espaço institucional              
da UFPR VIRTUAL como repositório das atividades e meio principal de comunicação professor-aluno. 
É essencial que o aluno tenha acesso à internet. 

FORMAS DE AVALIAÇÃO 
 

A avaliação se dará pela participação do aluno nas aulas expositivas, nas atividades práticas e na 
realização de um relatório final, a ser entregue no último dia letivo. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
 

CUMPIANO, William R. Guitarmaking: tradition and technology : a complete reference for the design & 
construction of the steel-string folk guitar & the classical guitar. San Francisco: Chronicle, 1994 
BOGDANOVICH, John S. Classical guitar making: a modern approach to traditional design. New York: 
Sterling, c2007 
NENNEWITZ, I. et al. Manual de tecnologia da madeira. São Paulo : Blucher, 2008 
 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
 

HISCOCK, Melvin. Make your own electric guitar. London: NBS, 1988. 
SCHWESINGER, Glad. How to build your own guitar. [Fairfield]: 1stBooks, c2002 
SLOANE, Irving. Classical guitar construction. New York: Dutton, 1981 
CATÁLOGO VERITAS. Disponível em:  http://www.veritastools.com/Home.aspx 
CATÁLOGO DICTUM. Disponível em: https://www.dictum.com/en/catalogues-brochures 
 

 
 
Professor da Disciplina: José Roberto do Carmo Jr 
 
Assinatura: 
 
 
 
Coordenadora do Curso: Juarez Bergmann Filho  
 
Assinatura: 
 
 
 

 

http://www.veritastools.com/Home.aspx


 
 
 
 

PROPOSTA DE OFERTA DE DISCIPLINA 

PERÍODO ESPECIAL 2020-1 

 
Dados da Disciplina 

Disciplina: FERRAMENTAS DE LUTERIA Código: CIM 055 

Pré-requisitos: NENHUM No de vagas: 30 Carga horária: 60h 

Data de início: 30/07/2020 Data de término: 24/09/2020 

Dias e horários das atividades remotas síncronas (se houver): 
NÃO HÁ (oferta 100% assíncrona) 
Meios de interação entre docente e discentes: UFPR Virtual 
 
Docente: José Roberto do Carmo Jr E-mail: jrcarmojr@gmail.com 

 

Justificativa da proposta 
A disciplina de Ferramentas de Luteria está sendo ofertada no semestre que está suspenso 
devido à pandemia do COVID-19. A disciplina é direcionada aos alunos do primeiro 
semestre (ou que estejam cursando a disciplina de Construção e Entalhe I). O Nossa 
proposta com a oferta dessa disciplina em período especial tem as seguintes justificativas: 
 
1o) Em relação aos alunos do Curso de Luteria: 
Gostaríamos de retomar o contato com os alunos do curso de luteria - tanto os que já estão 
matriculados na disciplina no semestre suspenso quanto outros alunos do curso -, que:  (i) 
tenham interesse e motivação em cursar a disciplina de modo remoto; (ii) tenham 
disponibilidade de tempo para realizar as atividades que serão propostas; (iii) tenham acesso 
à internet.. 
 
2o) Em relação à disciplina: 
A disciplina tem como conteúdo didático as diretrizes para a constituição e manutenção de 
um pequeno atelier de luteria, além de suas ferramentas, e está sendo adaptada ao formato 
de atividades remotas parcialmente assíncronas. As atividades serão disponibilizadas na 
plataforma TEAMS, acessível a todos os alunos que tenha e-mail institucional da UFPR. A 
disciplina tem uma carga horária de 60h e isso torna possível sua oferta no período especial 
sem sobrecarregar excessivamente os alunos (considerando que outras disciplinas serão 
ofertadas no curso de Luteria como um todo neste período especial).  
 
3o) Em relação ao quadro geral:  
A pandemia da COVID-19 no Brasil está num momento muito crítico e a universidade não 
tem previsão de retomada das atividades presenciais. Diante disso, optamos por abraçar 
uma proposta nova (para nós) de atividades didáticas remotas e nos adaptar a esse cenário 
diferente. 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

Cronograma detalhado de execução 
- Início: 30/07/20 (2o ciclo) 
- Fim: 24/09/20 
- Número total de semanas: 9 
- Carga horária de atividades semanais previstas: 6:45 h, divididas (aproximadamente) em: 
1h para estudo dos conteúdos; 4h45 para realização de atividades práticas; 1 h para 
comunicação via TEAMS com o professor. 
 
 
Aula 1 - 30/7 - Atelier de luteria: ferramentas essenciais.  
Aula 2 - 06/8 - Organização de um atelier de luteria; bancada e ferramentas básicas. 
Aula 3 - 13/8 - Plainas manuais: tipos e empregos.  
Aula 4 - 20/8 - Raspilhas: manutenção e utilização.  
Aula 5 - 27/8 - Abrasivos e lixas; limas e grosas 
Aula 6 - 03/9 - Facas e serras; formões e goivas.  
Aula 7 - 10/9 - Furadeiras e brocas; tupias e fresas 
Aula 8 - 17/9 - Grampos e sargentos. Jigs 
Aula 9 - 24/9 - Avaliação 
 
 
Apresentamos a seguir o plano de ensino conforme solicitado pelo Art. 12 da Resolução No. 
59/2020, que regulamenta as atividades remotas emergenciais durante a pandemia. 
 
I. Identificação da disciplina: 
Código: CIM055 / Denominação: Ferramentas de Luteria 
Pré-requisitos: Não há 
Carga Horária semanal: 6h / Carga horária total: 60h 
Ementa: A disciplina abordará as diretrizes para a montagem e manutenção de um atelier de 
luteria, assim como a aquisição, construção, manutenção e utilização de ferramentas 
específicas para o luthier.  
 
II. Objetivos: 
A disciplina tem por objetivo habilitar o aluno iniciante de luteria a organizar de forma 
independente um pequeno atelier de luteria, tornando-o capaz de adquirir, manter, ajustar e 
utilizar adequadamente ferramentas manuais de madeira, de acordo com as normas de 
segurança e, sobretudo, de forma eficaz. 
 
III. Desdobramento da área de conhecimento em unidades: 
O atelier de luteria; As ferramentas utilizadas pelo luthier 
 
IV. Procedimentos didáticos: 
A disciplina será desenvolvida mediante aulas expositivo-dialogadas, com duração de 1h45,           
quando serão apresentados os conteúdos curriculares teóricos e propostas atividades          
práticas realizáveis no próprio domicílio. Será utilizada a plataforma TEAMS como repositório            
das atividades e meio principal de comunicação professor-aluno. É essencial que o aluno             
tenha acesso à internet. 
 
V. Formas de avaliação: 
A avaliação se dará pela participação do aluno nas atividades práticas, na realização de um 
relatório final e por uma prova aplicada virtualmente no último dia de aula, 24/9. 
 
VI. Bibliografia Básica (adaptada para este período especial) 



 
 
 
CUMPIANO, William R. Guitarmaking: tradition and technology : a complete reference for the 
design & construction of the steel-string folk guitar & the classical guitar. San Francisco: 
Chronicle, 1994 
BOGDANOVICH, John S. Classical guitar making: a modern approach to traditional design. 
New York: Sterling, c2007 
NENNEWITZ, I. et al. Manual de tecnologia da madeira. São Paulo : Blucher, 2008 
 
Bibliografia Complementar: 
HISCOCK, Melvin. Make your own electric guitar. London: NBS, 1988. 
SCHWESINGER, Glad. How to build your own guitar. [Fairfield]: 1stBooks, c2002 
SLOANE, Irving. Classical guitar construction. New York: Dutton, 1981 
CATÁLOGO VERITAS. Disponível em:  http://www.veritastools.com/Home.aspx 
CATÁLOGO DICTUM. Disponível em: https://www.dictum.com/en/catalogues-brochures 
 

VII. Docentes responsáveis: José Roberto do Carmo Jr 

 

http://www.veritastools.com/Home.aspx

