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EMENTA
Desenvolvimento de linguagens, métodos, técnicas, processos, meios e sistemas normativos
tradicionais e contemporâneos para captação, registro, utilização de imagens e criação.

OBJETIVO
GERAL

Ampliar conhecimentos sobre a criação gráfica através do estudo das questões básicas de
percepção e expressão visual, além de utilizar o desenho como ferramenta para a comunicação
e estímulo do processo criativo.

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

I.
II.

Ampliar a capacidade de analisar e compreender as imagens de produtos;
Desenvolver as técnicas de construção de imagens como representação das ideias do
designer, proporcionando ferramentas de apresentação e explicação de um produto;

III.

Ampliar as capacidades de utilização do desenho como argumento no desenvolvimento

IV.

Oferecer informações a respeito das aplicações variadas das representações de

de produtos;
produtos e das formas de expressão adequadas às diferentes etapas do projeto,
texturas de materiais e informações necessárias ao correto entendimento do projeto.

CONTEÚDO
PROGRAMÁTICO

Módulo I - COMPREENSÃO E PERCEPÇÃO DA IMAGEM
Compreensão dos movimentos ocorridos na manipulação de produtos e sua representação
através de elementos de fluxo. Identificando a estrutura do produto, a estrutura do
movimento e suas formas de representação.
Percepção do produto;
Ferramenta de geração de alternativas;
Diagramas de uso e função.
Módulo II - CONSTRUÇÃO DA IMAGEM: REPRESENTAÇÃO DAS IDEIAS
Representação de texturas reproduzindo materiais aplicados à produtos através do uso de
diferentes materiais para finalização [markers, lápis de cor, pastel seco, aquarela, caneta]
Madeiras;
Metais;
Vidro;
Polímeros;
Couro e tecido.
Módulo III - APLICAÇÃO DAS IMAGENS NO PROJETO DE DESIGN DE PRODUTO
Modificação de superfícies;
Representação dos produtos nas mãos de usuários.

PROCESSOS
METODOLÓGICOS

A disciplina prevê a apresentação de conteúdos que ofereçam um panorama da importância das
diversas técnicas da representação no projeto de design de produto.
Serão realizadas atividades práticas para capacitação individual no desenvolvimento das
técnicas de representação de produtos. Também serão realizados exercícios de estímulo da
percepção visual dos alunos com o intuito de ampliar seus repertórios visuais.

RECURSOS
DIDÁTICOS

O conteúdo será apresentado por meio de apresentações em pdf, textos de livros,
demonstrações no quadro ou em grupos. As atividades práticas serão desenvolvidas com a
observação de modelos, além de desenhos de criação.

PROCESSOS
AVALIATIVOS

Durante o semestre, serão desenvolvidos três exercícios avaliativos para aplicação do conteúdo
teórico e práticos de desenho de observação e criação, sendo avaliados em conjunto. Cada
módulo do conteúdo terá uma atividade avaliativa relacionada.
Distribuição das notas:
Nota 1 [30pts]: atividade avaliativa em sala
Nota 2 [30pts]: atividade avaliativa em sala
Nota 3 [40pts]: atividade avaliativa em sala
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