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PROFESSOR
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CURSO
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GERAL

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

32 h

N° DE VAGAS

[X] OBRIGATÓRIA

[ ] OPTATIVA

40

Compreensão das linguagens técnicas, dos sistemas de representação e
códigos específicos na configuração do projeto. Desenvolvimento da
capacidade de representação de formas e funções através de linguagens
sistematizadas.
Capacitar o aluno para o uso de um software AutoCAD (Desenho Auxiliado
por Computador), entendendo-o como ferramenta de trabalho do Designer
de Ambientes.







CONTEÚDO
PROGRAMÁTICO

Design de Ambientes

Capacitar o aluno na utilização do software AutoCAD;
Abranger as necessidades acadêmicas e profissionais do aluno
quanto ao desenho técnico
auxiliado por computador;
Estimular o desenvolvimento de uma visão crítica sobre a aplicação
da informática no âmbito
profissional do Designer de Ambientes enquanto facilitador durante
importantes etapas de
projeto: geração de alternativas e elaboração da solução.

UNIDADE I:
A interface do AutoCAD;
Principais ferramentas para criação de
Objetos;
Seleção de objetos;
Comandos de precisão;
Ferramentas de modificação de objetos.
UNIDADE II:
Criação e configuração de layers;
Criação e inserção de blocos e hachuras;
Formatação e aplicação de cota e texto.
UNIDADE III:
Configuração do ambiente layout
Formatação das pranchas (formato, carimbo, viewports e escala)
Plotagem

PROCESSOS
METODOLÓGICOS

Aula Expositiva – Aula Prática - Exercícios de
Fixação

RECURSOS
DIDÁTICOS

Recursos tecnológicos oferecidos pela Escola de Design: laboratório de
informática equipado
com computadores para os alunos e para o professor, data show e tela para
projeção;
Apostila (desenvolvida para a disciplina) para acompanhamento das aulas;
consulta em
trabalhos extraclasse e estudo.

PROCESSOS
AVALIATIVOS

1ª nota: Trabalhos Práticos (30 pontos) – trabalhos práticos, semanais,
com grau de dificuldade coerente à evolução do conteúdo, objetivando
exercitar os comandos apresentados até então. A evolução do aluno é
acompanhada individualmente e semanalmente. Os trabalhos são entregues
impressos e são individuais.
2ª nota: Trabalhos Práticos (30 pontos) - trabalhos práticos, semanais,
com grau de dificuldade coerente à evolução do conteúdo, objetivando
exercitar os comandos apresentados até então. A evolução do aluno é
acompanhada individualmente e semanalmente. Os trabalhos são entregues
impressos e são individuais.
3ª nota: Exame Final (40 pontos) – avaliação final do nível de
aprendizagem do aluno. Individualmente, desenvolvem um desenho em
sala e entregam o mesmo impresso em PDF, na mesma data.
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