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

OBJETIVO
GERAL

Promover ao aluno a aquisição de técnicas e recursos gráficos expressivos e, ao mesmo
tempo, estimular o aprimoramento da percepção visual, o desenvolvimento de dinâmicas
criativas e conceituais.

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

Possibilitar ao aluno:

• desenvolver raciocínio gráfico;
• desenvolver competências para criar padrões a serem aplicados em design de superfície;
• compreender as relações entre estruturas modulares bidimensionais;
• desenvolver uma linguagem expressiva própria e bem embasada conceitualmente.

CONTEÚDO
PROGRAMÁTICO

I. Introdução ao Design de Superfície.
II. Sistemas gráficos simples e complexos.
a.

Criação de estruturas bidimensionais a partir de formas geométricas básicas.

b.

Movimentos e combinações da forma plana.

III. Concepção e desenvolvimento de padrões para aplicação no revestimento de superfícies.

METODOLOGIA

a.

Métodos de apropriação/transposição de formas do meio.

b.

Ferramentas de sistematização do processo criativo.

c.

Técnicas artesanais de impressão.

• Aulas expositivas teóricas;
• Aulas práticas com acompanhamento do professor;
• Exercícios orientados;
• Palestras;
• Comentários sobre a produção dos alunos (retorno das avaliações).

RECURSOS
DIDÁTICOS

PROCESSOS
AVALIATIVOS

Projeção áudio-visual: micro-computador, projetor multimídia e caixas de som; material
teórico impresso (textos).

Atividade 1 – Desenvolvimento de exercícios em sala de aula, reunião e entrega dos resultados
gráficos dos processos de criação. 30 pontos.
Atividade 2 – Kit de Partes – Apresentação de trabalho. 30 pontos.
Atividade Final – Superfícies de um Lugar – Apresentação Final contendo todo o processo
percorrido e a fundamentação conceitual das peças desenvolvidas. 40 pontos.
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