
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA PARAÍBA

PLANO DE DISCIPLINA

IDENTIFICAÇÃO
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CURSO: CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM DESIGN DE INTERIORES

DISCIPLINA: DETALHAMENTO DE PROJETOS CÓDIGO DA DISCIPLINA: TEC.0401

PRÉ-REQUISITO: --------------

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

CARGA HORÁRIA

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

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 6 aulas

CARGA HORÁRIA TOTAL: 100h/120 aulas

DOCENTE RESPONSÁVEL: RAPHAELA C. CLAUDINO MOREIRA / KARINNA UGULINO DE A. MARANHÃO

EMENTA

Detalhes construtivos de : forros; esquadras; pisos, paredes e bancadas. Detalhes do mobiliário de uso

residencial, comercial, de serviços e institucional. 

OBJETIVOS

Geral:

Capacitar o educando a dominar o detalhamento de Projeto de Interiores, utilizando-se do conhecimento de representações

gráficas correspondentes aos detalhes construtivos de interiores e mobiliários.

Específicos:

Aplicar a Norma da ABNT de Representação de Projetos de Arquitetura.

Conhecer a representação gráfica de detalhamento para Projetos de Interiores.

Desenhar os detalhes construtivos de interiores.

Desenhar os detalhes construtivos de mobiliário. 

CONTEÚDO PROGRAMATICO



UNIDADE 1 – 48 AULAS

Paginação de pisos, paredes e forros.

UNIDADE 2 – 36 AULAS

Detalhamento de bancadas e mobiliário.

UNIDADE 3 – 36 AULAS

Detalhamento de esquadrias e escadas.

METODOLOGIA DE ENSINO

Aulas expositivas.

Aulas de elaboração de desenhos em prancheta.

Pesquisa em referências b ib liográficas, revistas especializadas, sites e catálogos de produtos.

Visitas técnicas.

Monitoria.

RECURSOS DIDÁTICOS

[x] Quadro

[x] Projetor

[ ] Vídeos/DVDs

[x] Periódicos/Livros/Revistas/Links

[x] Equipamento de Som

[x] Laboratório

[ ] Softwares²

[x] Outros³. Apostilas e instrumentos de desenhos.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

O processo de avaliação será contínuo. Os alunos serão avaliados durante todo o semestre letivo através da

participação efetiva nas aulas e no desenvolvimento de trabalhos práticos. Sendo a frequência mínima

correspondente a 75% das aulas ministradas. Serão desenvolvidos trabalhos práticos de todos os assuntos

que consta no conteúdo programático, com o uso dos instrumentos de desenho técnico ou ferramentas

auxiliadas por computador (CAD). Os trabalhos serão desenvolvidos gradativamente, conforme o

desenvolvimento dos assuntos, e serão realizados individualmente ou em grupo. Todos os trabalhos

desenvolvidos durante o período comporão a média final da disciplina. As notas terão valor de 0 a 100 e a

média semestral será aritmética. Nos trabalhos serão observados os seguintes critérios:

- Compreensão do conteúdo.

- Uso correto da linguagem gráfica.

- Qualidade da representação gráfica.

- Apresentação e organização  gráfica dos desenhos na prancha.

Sobre reposição, a Resolução nº 54-CS, de 20 de março de 2017, a qual convalida a Resolução ad

referendum nº 31, de 21 de novembro de 2016, que dispõe sobre o Regimento Didático dos Cursos

Superiores Presenciais e a Distância do IFPB, art. 38 diz:

III – O instrumento de reposição de avaliação não se aplica a avaliação final,   trabalhos práticos, visitas

técnicas, atividades de campo e os seminários.
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