
 
 
 

 

 

Ministério da Educação 

UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ 
Campus Curitiba  

 

PLANO DE ENSINO 
 

CURSO Superior de Tecnologia em Design Gráfico  MATRIZ SA 
 
 

DISCIPLINA/UNIDADE CURRICULAR CÓDIGO PERÍODO  CARGA HORÁRIA 

Desenho Gráfico e de Observação DI81C  1  
total 

85 
 

PRÉ-REQUISITO Não há 
EQUIVALÊNCIA DI51B 

 

OBJETIVOS 
Desenvolver a capacidade do traçado à mão livre de maneira que o aluno tenha noções básicas de proporção, forma e  
configuração. Desenvolver formas, cenários e objetos em estruturas narrativas gráficas, incluindo a figura humana. Para  
instrumentalizar e auxiliar na elaboração de projetos de design.  
 
EMENTA 
Técnicas e materiais de representação em desenho com registro gráfico manual na representação de objetos e figura  
humana a partir da observação e percepção de formas reais. Aplicação de elementos de estrutura, proporção, luz e  
sombra com preenchimento em traço e hachuras. Propriedades de superfícies: textura e opacidade, brilho e 
transparência. Interpretação e síntese de imagens e objetos. Elementos gráficos estruturais tridimensionais à mão livre.  
Interpretação, e síntese de imagens e objetos. Fundamentação teórica e histórico da representação visual. Produção de  
elementos de narrativa visual à mão livre e finalização.  
 
 
 

PROFESSOR TURMA 
Graciela Johnsson Campos M31 

 

ANO/SEMESTRE CARGA HORÁRIA  

2014/1 
AT AP APS AD Total 
18 72 0 -- 90 

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    18x5    
 
 

Dia/Mês ou 
Semana Conteúdo das Aulas – previsão Número de 

Aulas 
20/08/15 Apresentação da disciplina.  

Materiais. 
05 

27/08/15  Estruturação do desenho: Traçado e contorno. 
Pratica de desenho de observação 
T1 - Desenho da letra A - Grafite 

05 

03/09/15 Estruturação do desenho: Ponto, linha, hachuras, forma. 
Pratica de desenho de observação 
T2 - Desenho em hachuras - Grafite 

05 

10/09/15 Estruturação do desenho: Perspectiva e Proporção. 
Prática de desenho de observação 
T3 - Desenho de cubo em três pontos de vista superior, inferior e na linha do horizonte 
Desenho de composição com cubos - Grafite 

05 

17/09/15 Estruturação do desenho: Luz e sombra 
Prática de desenho de observação 
T4 - Desenho de observação de objeto em contraste de luz e sombra. Caneta 
Nanquim. 
Desenho a partir de referência fotográfica 

05 



Dia/Mês ou 
Semana Conteúdo das Aulas – previsão Número de 

Aulas 
24/09/15 Entrega de trabalhos – parcial 1 (T1+T2+T3+T4) 

 
05 

01/10/15 Estruturação do desenho: Propriedades de Superfícies 
Prática de desenho de observação 
T5 - Desenho de objeto a partir de referencia fotográfica. Reprodução de personagem 
de animação ou hq. Grafite, Nanquim, Lápis de cor. 

05 

08/10/15 Tipos de Representação: 
Interpretação e síntese de imagens e objetos  
Prática de desenho por síntese – estilização 
T6 - Desenho de estilização – Criação. 
Grafite, Nanquim, Lápis de cor. 

05 

15/10/15 Tipos de Representação: 
Interpretação e síntese de imagens e objetos  
Prática de desenho por síntese – manipulação da proporção. 
T7 - Desenho de estilização – figura humana 
Grafite, Nanquim, Lápis de cor. 

05 

22/10/15 Entrega de pasta com trabalhos – parcial 2 –T5, T6, T7 05 
29/10/15 
 

Entrega das notas – parcial 1 + parcial 2 05 

05/11/15 Produção de elementos de narrativa visual: 
T8 - Produção de ilustração para capa de Hq. 
Grafite, Nanquim, Lápis de cor. 

05 

12/11/15 Produção de elementos de narrativa visual: 
T8 - Produção de ilustração para capa de Hq. 
Grafite, Nanquim, Lápis de cor. 

05 

19/11/15 Produção de elementos de narrativa visual: 
T8 - Produção de ilustração para capa de Hq. 
Grafite, Nanquim, Lápis de cor. 

05 

26/11/15 Finalização e Entrega do trabalho 05 
03/12/15 
16 aulas 

Devolução dos trabalhos e entrega das notas 05 

10/12/15 Recuperação / refação  05 
17/12/15 Notas finais  

este cronograma e conteúdo é apenas uma previsão e pode ser alterado conforme o andamento das aulas. 
 

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 desenho a mão livre que deve ser 

realizado em sua maioria em sala de aula.  
- As notas serão agrupadas em 3 parciais, de acordo com o conteúdo trabalhado.  
- Parcial 1: estruturação do desenho. 
- Parcial 2: técnicas de representação. 
- Parcial 3: produção de elementos de narrativa visual: 

 
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 

 
 
 
 
 

 
 


