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PRÉ-REQUISITO DI61D - Teoria da Cor e DI61L - Representação 1 

EQUIVALÊNCIA  
 

OBJETIVOS 
Conhecer e aplicar técnicas de ilustração para a representação cromática de imagens de objetos e ambientes em  
técnicas mistas. Conhecer e aplicar harmonização da cor em ilustração.  
 
 
EMENTA 
Representação cromática de imagens em técnicas mistas. Representação de objetos e ambientes em 
rendering. Harmonização da cor em ilustração.   
 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
ITEM EMENTA CONTEÚDO 

1 Técnicas de ilustração.  
 

Planejamento de ilustração: perspectiva, luz e sombra.  
Rotulador: técnicas e materiais  
Técnicas mistas: técnicas e materiais 

2 Representação de objetos e ambientes Rendering aplicado a representação de objetos e ambientes.  
 

3 Harmonização da cor em ilustração 

Planejamento de ilustração: quantidade e qualidade das cores,  
posicionamento e forma dos elementos  
Ilustrações com uso de harmonias consonantes, dissonantes e  
assonantes.  
 

 
 
 

PROFESSOR TURMA 
Graciela Johnsson Campos S32 

 

ANO/SEMESTRE CARGA HORÁRIA  

2013/2 
AT AP APS AD Total 
17 55 04 -- 72 

AT: Atividades Teóricas, AP: Atividades Práticas, APS: Atividades Práticas Supervisionadas, AD: Atividades a Distância. 
 

DIAS DAS AULAS PRESENCIAIS 
Dia da semana Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado 

N. de aulas no semestre  72      
 
 

Dia/Mês ou 
Semana Conteúdo das Aulas Número de 

Aulas 
22/03/15  Apresentação da disciplina. Materiais para ilustração.  

Prática de ilustração: perspectiva, luz e sombra. 
04 

25/03/15 Técnicas de ilustração. Planejamento de ilustração. Materiais. 
T1 - Prática de reprodução de ilustração / materiais e superfícies. 

04 



Dia/Mês ou 
Semana Conteúdo das Aulas Número de 

Aulas 
6/04/15 Técnicas de ilustração. Planejamento de ilustração. Materiais. 

Prática de reprodução de ilustração / materiais e superfícies. 
04 

13/04/15 Técnicas de ilustração. Planejamento de ilustração: luz e sombra, perspectiva 
Técnica de rotulador. 
T1 - Prática de ilustração em objeto em aço cromado. 

04 

20/04/15 Recesso  
27/04/15 Representação de objetos e ambientes. Rotulador: técnicas e materiais  

Técnica de rotulador com máscara. Técnica de rotulador em representação de 
superficies.  
T2 – Superfícies em técnica mista 

04 

04/05/15 Algures 04 
11/05/15 Representação de objetos e ambientes. Rotulador: técnicas e materiais 

Tecnica de rotulador em representação de superficies.  
T3 - Prática de ilustração em objeto em madeira e objeto em superfície fosca. 

04 

18/05/15 Representação de objetos e ambientes. Rotulador: técnicas e materiais 
Tecnica de rotulador em representação de superficies 
Desenho de apresentação - técnica mista. 
T3- Prática de ilustração em objeto em madeira e objeto em superfície fosca. 

04 

25/05/15 Entrega de trabalhos para primeira nota parcial. (T1,T2, T3,T4) 04 
01/06/15 Representação de objetos e ambientes.  

Tecnica de rotulador em representação de superficies 
Desenho de apresentação - técnica mista – papel colorido 
T4- Prática de ilustração em técnica mista. Representação de objeto em vidro. 

04 

08/06/15 Harmonização da cor em ilustração.  
Planejamento de ilustração de objetos: luz e sombra, harmonização de cores.  
Ilustração de objetos com uso de Esquemas Cromáticos. 
T5 - Prática de ilustração em técnica mista - Representação de Superfícies foscas.  

04 

15/06/15 Harmonização da cor em ilustração.  
Planejamento de ilustração de objetos: luz e sombra, harmonização de cores.  
Ilustração de objetos com uso de Esquemas Cromáticos. 
T5 - Prática de ilustração em técnica mista  - Representação de Superfícies foscas.  

04 

22/06/15 Harmonização da cor em ilustração / Representação de objetos e ambientes 
Ilustração de objetos em ambientes com uso de harmonias cromáticas 
T6- Prática de ilustração em técnica mista  - Perspectiva de ambientes. 

04 

29/06/15 Harmonização da cor em ilustração / Representação de objetos e ambientes  
Ilustração de objetos em ambientes com uso de harmonias cromáticas 
T6 - Prática de ilustração em técnica mista  - Perspectiva de ambientes. 

04 

06/07/15 Finalização de trabalhos - Parcial 2 (T4,T5, T7) 04 
13/07/15 Devolução de trabalhos. 04 
20/07/15 Nota final 04 

 

PROCEDIMENTOS DE ENSINO 
AULAS TEÓRICAS/PRÁTICAS 
Aulas expositivas seguidas de trabalhos práticos de ilustração. 

 

PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO 
- O Sistema de avaliação é composto por trabalhos individuais para prática de ilustração que deve ser realizado 

em sua maioria em sala de aula.  
- As notas serão agrupadas em 2 parciais, de acordo com a ementa:  

1 Técnicas de ilustração  
2 Representação de objetos e ambientes. Harmonização da cor em ilustração 
 
Sistema de Avaliação: 

Será aprovado, no programa de aprendizagem, o(a) aluno(a) que obtiver nota final no semestre igual ou superior a 6,0 
(seis) e freqüência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) nas aulas 
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