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DISCIPLINA: Desenho Arquitetônico CÓDIGO DA DISCIPLINA: TEC.0058

PRÉ-REQUISITO: Desenho Técnico 

UNIDADE CURRICULAR: Obrigatória [x] Optativa [ ] Eletiva [ ] SEMESTRE: 2°

CARGA HORÁRIA

TEÓRICA: 25h/30 aulas PRÁTICA: 75h/90 aulas EaD¹:

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 6 aulas

CARGA HORÁRIA TOTAL: 100h/120 aulas

DOCENTE RESPONSÁVEL: José Nivaldo Ribeiro Filho

EMENTA

Normas técnicas do desenho arquitetônico. Simbologia do desenho  de interiores.

Escalas. Levantamento físico e espacial. Desenho de planta baixa, cortes e elevações: interior

residencial. Cotagem. Especificações de materiais e produtos construtivos. 

OBJETIVOS

           Geral:

Executar os desenhos de interiores de acordo com as normas técnicas. 

        Específicos:

Conhecer as normas técnicas do desenho arquitetônico;

Interpretar o projeto arquitetônico;

Aprimorar os conhecimentos em desenho arquitetônico de forma a desenvolver desenhos de

interiores;

Realizar levantamento físico e espacial;

Desenvolver as habilidades acerca da representação gráfica do desenho de interiores;

Realizar desenhos de interiores, utilizando os instrumentos do desenho técnico.

CONTEÚDO PROGRAMATICO

UNIDADE 1 – 24 AULAS



Normas e convenções do desenho arquitetônico.

Simbologia  do desenho  de interiores.

UNIDADE 2 – 36 AULAS

Desenho de planta baixa de um espaço interior a partir de levantamento físico e espacial.   

Levantamento físico e espacial, layout, planta baixa, cotagem e especificações.

UNIDADE 3 – 30 AULAS

Banheiro acessível: layout, planta reforma, planta baixa, elevações,

cotagem e especificações.

UNIDADE 4 – 30 AULAS

Cozinha: layout, planta reforma, planta baixa, elevações, cotagem e especificações.

METODOLOGIA DE ENSINO

Aulas expositivas; aulas práticas – elaboração de desenhos em prancheta e com os

instrumentos de desenho técnico e acompanhamento de monitores; pesquisa em referências

bibliográficas, revistas especializadas, sites e catálogos de produtos; atendimento ao aluno

individualmente ou em grupo; discussão dos trabalhos desenvolvidos. Visitas técnicas.

RECURSOS DIDÁTICOS

[x] Quadro

[x] Projetor

[ ] Vídeos/DVDs

[x] Periódicos/Livros/Revistas/Links

[ ] Equipamento de Som

[x] Laboratório

[ ] Softwares²

[x] Outros³: instrumentos de desenho

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

O processo de avaliação será contínuo. As notas terão valor de 0 a 100 e a média semestral

 será aritmética. O percentual máximo de faltas permitido corresponde a 25% do total de aulas

ministradas no período. Os trabalhos serão realizados individualmente. Os alunos serão

avaliados durante todo o semestre letivo através da participação efetiva nas aulas e no

desenvolvimento de trabalhos. Serão desenvolvidos trabalhos práticos, desenhos de interiores

com o uso dos instrumentos de desenho técnico, de acordo com os conteúdos programáticos.

Na composição da nota final do discente serão considerados no mínimo três trabalhos, nesses

trabalhos será observado: compreensão do conteúdo; uso correto da linguagem gráfica e

qualidade da representação gráfica.
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