
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA

PLANO DE DISCIPLINA

IDENTIFICAÇÃO

CAMPUS: João Pessoa

CURSO: CST Design de Interiores

DISCIPLINA: Desenho de Observação CÓDIGO DA DISCIPLINA:

PRÉ-REQUISITO: Não há

UNIDADE CURRICULAR: Obrigatória [ x ] Optativa [ ] Eletiva [ ] SEMESTRE: 2021.1

CARGA HORÁRIA

TEÓRICA:10h / 12 aulas PRÁTICA:40h / 48 aulas EaD¹:

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 3h

CARGA HORÁRIA TOTAL: 50h/ 60aulas

DOCENTE RESPONSÁVEL: Aarão Pereira de Araújo Junior

EMENTA

Desenhos de observação, enquadramento, proporção e malha, esboço da figura plana simples e composta, aplicação de

cor e texturas, esboço da planta-baixa, estudo de sombras, esboço das perspectivas paralelas e cônicas do objeto. Esboço

das perspectivas paralelas e cônicas de interiores, técnicas de texturas.

OBJETIVOS

Geral :Geral :

Desenvolver no aluno, a habilidade do desenho à mão livre, através de exercícios com esboços e desenhos de

observação, e de técnicas de representação bidimensional.

Específ icos:Específ icos:

Definir métodos de representação a mão livre;

Aplicar técnicas de representação á mão livre;

Esboçar a planta baixa e elementos arquitetônicos;

Esboçar as Perspectivas isométrica e cavaleira .

Esboçar as perspectivas cônicas com 1 e 2 pontos de fuga.



Conhecer as representações de Espaços Interiores.

CONTEÚDO PROGRAMATICO

UNIDADE  1  –  20  AULAS

Elementos planos: retas, curvas, figuras planas simples e compostas, criação de figuras compostas através do desenho de

esboço.

Enquadramento, proporção e malha;

Esboço do objeto plano; aplicação de cor e texturas

Esboço da planta-baixa.

Estudo das perspectivas: tipos de perspectiva, perspectivas paralelas,

Esboço das perspectivas isométrica e cavaleira.

UNIDADE 2 – 20 AULAS

Aplicação de cores em desenhos de esboço, uso do lápis de cor e lápis hidrocor, técnicas de acabamento.

Aplicação de sombra em perspectivas paralelas: sombras simuladas.

Esboço das perspectivas paralelas de interiores.

UNIDADE 3 – 20 AULAS

Esboço da perspectiva linear cônica com 1 e 2 pontos de fuga: perspectiva cônica de objetos, aplicação de sombra e

texturas, perspectiva cônica de interiores, execução de desenho de apresentação

METODOLOGIA DE ENSINO

Aulas expositivas utilizando os recursos didáticos disponíveis; aulas práticas ou de exercícios; atendimento ao aluno

individualmente ou em grupo, exposição e apresentação de trabalhos práticos. Acompanhamento com monitoria.

RECURSOS DIDÁTICOS

[x ] Quadro

[x ] Projetor

[x ] Vídeos/DVDs

[ ] Periódicos/Livros/Revistas/Links

[ x] Equipamento de Som

[x ] Laboratório

[ ] Softwares²

[ ] Outros³

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO
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