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EMENTA

Construção de modelos volumétricos, construção de modelos em cartão, técnicas de acabamento, construção

de modelos de mobiliários e ob jetos de decoração, montagem e simulação de ambientes.

OBJETIVOS

Geral:

Desenvolver no aluno a habilidade para construir modelos tridimensionais de objetos voltados para o design

de interiores, utilizando materiais diversos, como: cartão, madeira, papelão corrugado, gesso, isopor, etc.,

proporcionando a montagem em escala de maquetes de interiores.

Específicos:

Entender a maquete como elemento do projeto de interiores;

Executar maquete volumétrica de interiores com planificação de papel e isopor;

Executar maquete de apresentação de interiores com cartão e isopor revestida com papeis diversos;

Executar maquete de apresentação de interiores com cartão e isopor utilizando diversos materiais;



CONTEÚDO PROGRAMATICO

UNIDADE 1 – 25 AULAS

Maquete volumétrica através de planificação e isopor.

Uso do papel canson através de cortes e dobragem, utilização do material.

Construção de modelos de volumes com papel canson: cortes, dobragem e colagem, utilização do material.

Técnicas de revestimento do Modelo Planificado.

UNIDADE 2 – 50 AULAS

Técnica utilizando papelão corrugado.

Utilizando o cartão para construção de modelos: técnicas de montagem e revestimento.

Técnica de estruturação tipo “sanduíche”: cartão, isopor, cartão.

Utilização de outros materiais: acetato, arame, tecido, folheados, etc. Técnica de estruturação por camadas.

Modelo de apresentação com texturas.

UNIDADE 3 – 25 AULAS

Construção e montagem de uma maquete de apresentação de interior.

Simulação de ambiente, uso de diversos materiais. Humanização.

                        

METODOLOGIA DE ENSINO

Aulas expositivas e demonstrativas. Trabalhos  individuais e em grupos, com acompanhamento de monitores, apresentações

e discussões dos trabalhos apresentados.   

RECURSOS DIDÁTICOS

[x ] Quadro

[x ] Projetor

[x ] Vídeos/DVDs

[  ] Periódicos/Livros/Revistas/Links

[x ] Equipamento de Som

[ x] Laboratório

[  ] Softwares²

[  ] Outros³

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

Serão desenvolvidas atividades em equipe e individuais, como especificadas a seguir:

Avaliação  1 – Trabalho individual, desenvolvendo modelos volumétricos planificados e com isopor,

demonstrando a correta utilização do processo e das técnicas  de montagem.



Avaliação  2 – Trabalho individual, desenvolvendo modelos planificados e modelos estruturados, em papel

corrugado, em “sanduíche”, por camadas, e revestidos, demonstrando a correta utilização do processo e das

técnicas de montagem. 

Avaliação  3 – Trabalho em equipe, desenvolvendo uma maquete de interior, demonstrando o correto uso das

diversas técnicas e da montagem e acabamento dos modelos e materiais avulsos na simulação de um

ambiente.

Os critérios avaliados em cada modelo são:

Acabamento geral;

Limpeza;

Escala do ambiente e dos objetos;

Acabamento dos mobiliários e dos objetos;

Identificação com o modelo real (simulação).
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OBSERVAÇÕES

1 Para  a  oferta  de discipl inas  na  modal idade à  dis tância , integra l  ou parcia l , desde que não ul trapassem os  l imites  definidos  em

legis lação.

2 Nesse ítem o professor deve especificar quais softwares serão trabalhados em sala de aula.

3 Nesse ítem o professor pode especificar outras formas de recursos util izadas que não estejam citada.

4 Observar os mínimos de 3 (três) títulos para a bibliografia básica e 5 (cinco) para a bibliografia complementar.
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