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UNIDADE CURRICULAR: Obrigatória [ X] Optativa [ ] Eletiva [ ] SEMESTRE: 21.1

CARGA HORÁRIA

TEÓRICA: 17 horas / 20 aulas PRÁTICA: 50 horas / 60 aulas EaD¹:

CARGA HORÁRIA SEMANAL:  4 aulas

CARGA HORÁRIA TOTAL: 67 horas / 80 aulas

DOCENTE RESPONSÁVEL:

EMENTA

Estudo de volumes através do estudo das estruturas, das texturas, das formas geométricas e da natureza.

Módulo. Execução de modelos com pesquisa formal e plástica em materiais diversos: argila, massa, papelão,

ferro, etc

OBJETIVOS

Geral:

Apresentar elementos fundamentais na composição volumétrica e capacitar à visualização e compreensão do

objeto tridimensional.

Específicos:

Desenvolver habil idades de cognição através do processo criativo.

Compreender a comunicação visual com a decomposição da mensagem

Experimentar conceitos de estrutura, textura, forma

Desenvolver modelos tridimensionais na prática de laboratório



CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

UNIDADE 1 – 20 AULAS

Desenvolvimento da habilidade pessoal.

Comunicação Visual: a mensagem visual; decomposição da mensagem.

UNIDADE 2 – 20 AULAS

Estrutura: conceito; exemplos; análise.

Textura: conceito; exemplos; técnicas

UNIDADE 3 – 20 AULAS

Formas: conceito; formas base: forma geométrica (círculo, quadrado, triângulo equilátero) e forma

orgânica; forma e a arte; exemplos; desenvolvimento

Módulo: conceito, módulo e submódulos; módulo de encaixe; objeto modular

UNIDADE 4 – 20 AULAS

Desenvolvimento de Modelos, envolvendo conteúdos trabalhados em sala de aula

METODOLOGIA DE ENSINO

Aulas expositivas utilizando os recursos didáticos; aulas práticas, acompanhamento do desenvolvimento de cada

exercício desenvolvido, de maneira individual junto a cada aluno e coletiva, com apoio de monitores, momento de

exposição, onde cada aluno fala da sua ideia e caminho seguido.

RECURSOS DIDÁTICOS

[X ] Quadro

[ X] Projetor

[X ] Vídeos/DVDs

[ ] Periódicos/Livros/Revistas/Links

[ ] Equipamento de Som

[ X] Laboratório

[ ] Softwares²

[ ] Outros³

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

Trabalhos práticos, desenhos, maquetes, montagens, realizados, acompanhados e defendidos ao longo do

desenvolvimento da disciplina, será levado em conta os avanços conseguidos por cada aluno, junto ao objetivo

proposto para a disciplina. Cada trabalho desenvolvido será avaliado após a sua conclusão, referente a cada

assunto será feito no mínimo de dois (2) trabalhos, que serão agrupados: Avaliação 1, unidade 1; Avaliação 2,

unidades 2; Avaliação 3, unidades 3; Avaliação 4, unidades 4.



O processo de avaliação é continuado e centrado no processo de aprendizagem, sendo direcionado pela

realização de: Trabalhos Práticos – Desenhos, Composições montagens, etc. Os trabalhos serão desenvolvidos

durante o período do curso e comporão a média final da disciplina. 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 semestre.
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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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