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OBJETIVOS 

Objetivo Geral: Conhecer as técnicas básicas de modelagem da cerâmica através de exercícios práticos. 

Objetivos Específicos: 

Conhecer as pastas cerâmicas e sua aplicação; 

Conhecer e experimentar os revestimentos vitreos e engobes. 

EMENTA 

Estudo teórico-prático dos processos de modelagem e dos revestimentos vítreos em cerâmica. assim como 
sua utilização na arte contemporânea. Introdução ao estudo da história da história da cerâmica. 

PROGRAMA 

Estudo teórico-prático da matéria prima básica da cerâmica (a argila), abordando os seguintes 
aspectos: 

- composição 
- origem 
- pastas cerâmicas 
- preparação do barro para modelagem 
- plasticidade. 
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Conhecimento de outros materiais empregados na cerâmica antiplásticos: corantes minerais; 

óxidos; esmaltes; fundentes. 

Conhecimento teórico e pratico.de  modelagem cerâmica através de exercícios que permitam ao 
aluno conhecer a peculiaridade do material, suas características e possibilidades plásticas, 
utilizando as principais técnicas: bloco, placas, rolinha, torno e moldagem. 

Estudo teórico-prático sobre os esmaltes vitrificáveis, levando-se em consideração a sua 
composição, tipos, preparação e processos de aplicação; toxicidade, queima. Fatores 
determinantes dos resultados obtidos na esmaltação. 

Estudo teórico dos processos de queima, incluindo tipos de fornos, ciclos de queima, atmosfera 
oxidante e redutora, carga de forno para queima do biscoito cerâmico e de esmaltes vitrificáveis. 

Introdução à história da cerâmica: origem e inserção nas artes visuais. 
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