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1. IDENTIFICAÇÃO 

 
2. EMENTA 

 
O desenho como pensamento visual e como instrumento de observação e de análise. Representação das 

formas e do espaço por meio do desenho. Fundamentos dos registros gráficos manuais e seu universo 

material. Possibilidades expressivas, gestualidades e experimentações gráficas. 

 

3. JUSTIFICATIVA 
 
 
Dentro da proposta do PPC que se iniciou em 2018 a disciplina se justifica por incentivar o desenvolvimento 
da expressividade artísticas dos discentes a partir de conceitos associados a forma e os diversos elementos 
que compõe o desenho, seja os básicos com o ponto e a linha até as diversas possibilidades associadas a 
forma. A proposta busca oferecer uma rica experimentação a partir de diversos exercícios de criação 
associados a imagens abstração e a figuração. 
 

 

4. OBJETIVO 
 
Objetivo Geral: 
Introduzir o discente no campo do desenho. Desenvolver sua capacidade de observação e sua habilidade de 
construir um pensamento visual por meio do desenho. Apresentar o universo material do desenho e seus 
métodos, instigando a intuição estética e a experimentação dos recursos gráficos. Estruturar 
conhecimentos em torno das questões relacionadas com os fundamentos do desenho de observação e a 
representação do espaço. 
 
Objetivos Específicos: 
 

●     Introduzir o discente nas técnicas, nos materiais e nos suportes de desenho 
●    Apresentar os métodos de desenho de observação e os conceitos fundamentais do desenho 
●     Sistematizar estudos sobre a representação do espaço e da forma 
●     Motivar o raciocínio visual e os estudos de composição 
●     Fortalecer a capacidade de percepção e observação 
●     Instigar e estimular a experiência livre dos materiais gráficos 
●     Desenvolver os aspectos expressivos e criativos da experimentação gráfica. 

COMPONENTE CURRICULAR:     

UNIDADE OFERTANTE:  Instituto de Artes - IARTE 

CÓDIGO: IARTE32105 PERÍODO:  1º PERIODO TURMA:   

CARGA HORÁRIA NATUREZA 

TEÓRICA: 30 PRÁTICA: 30 TOTAL: 60 OBRIGATÓRIA: (X)      OPTATIVA: ( ) 

PROFESSORA: Patrícia Pereira Borges ANO/SEMESTRE: 2022/2 



 

 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA 

 

 

5. PROGRAMA 
 

• Desenho: definição e paradigmas históricos 

Ferramentas e materiais 
Exercícios de aquecimento 

• Habilidades básicas de desenho 

Noção de espaço: moldura de referência 

Noção de desenhos de contorno: figura/fundo  

• Desenhando com o lado direito do cérebro  

Desenho De Memória  

Desenho Da Mão 

 Desenho Invertido Assinatura  

Desenho Dos Vasos E Rostos 

Desenho Cego Da Mão  

Desenho Invertido em Grafite  

Desenho  Linha Contínua 

Desenho De Observação Contornos  

Desenho de contornos invertidos  

• Desenhar a partir de um grid  

Natureza morta - Desenho a partir de um grid fixo e livre 

• Desenhar a partir de formas geométricas 

• Desenho através medição de proporções linhas de eixo  

Desenho de objetos 

• Noção de perspectivas  

Perspectiva com 1  e 2 pontos de fuga 

• Luz e sombra 

Marca e mancha: claro e escuro 

Faturas do lápis grafite  

Sombreamento  

Esferas Modelos 

Esferas Criação  

Giz Branco 

• Elementos do desenho  

Unidade forma -  Elementos conceituais: ponto, linha, plano, volume, simetria assimetria 

 Expressividade e Desenho contemporâneo: desenho como objeto e como ação 

Aguada Nanquim: desenho com linha expressiva e  desenho com linha enquanto elemento 
modelador 

• Elementos visuais: forma e textura  

Ilustração Cientifica e Artística 

• Composição  

 Regras dos terços – desenho em lápis aquarelável e desenho úmido 

Repetição / radiação / gradação/ concentração/ contraste / anomalia 

Desenho e composições 
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6. METODOLOGIA 
 

O conteúdo da disciplina será desenvolvido por meio de aulas síncronas semanais. As atividades 
síncronas da turma terão o horário previsto das 19h às 22h. Tem-se 3 horas destina a atividades 
síncronas. A quarta hora é será usada para atividades assíncronas que serão propostas a cada 
semana. 

Durante as aulas síncronas serão apresentados os conteúdos teóricos e práticos da disciplina de 
modo expositivo dialogado, conforme o cronograma abaixo, e serão dadas todas as orientações a 
respeito das atividades assíncronas, avaliações e esclarecimento de dúvidas.  

Os discentes alunos terão acesso à todos conteúdos digitais através do Google Drive, de textos, 
artigos e materiais de apoio para os estudos teóricos/práticos. 

Serão solicitadas atividades assíncronas propostas no conteúdo programático completando assim 
a carga horária total da disciplina. Estas propostas serão equivalentes e complementares aos 
conteúdos abordados nas aulas presenciais, e serão solicitadas a partir de materiais apresentados 
em aula e disponibilizados pela professora. 

As vistas dos exercícios serão feitas nos finais das aulas, presencialmente. 

No final da disciplina, cada discente produzirá e apresentará um trabalho final a partir de um ou 
mais conteúdos estudados durante a disciplina. 

Para a execução das atividades práticas, cada discente deverá utilizar os materiais abaixo.  

- Lápis  2h, Hb, 2b, 4b, 6b 

- Borracha  

- Estilete 

- Lixa 200 Ou 300 (Lixa De Unha) 

- Papel Formato A2 - 42,0 Cm X 59,4 Cm (50 Folhas) - (Gramatura  90 G/M2, 120 G/M2 Ou Superior) 

- Pasta  

- Folhas De Rascunho, Formato A4 – Pacote 50 Folhas - Papel sulfite 75g 

- Pano De Algodão 

- Fita Crepe 

- Esfuminhos Nº 2, Nº 6 

- 2 colorset pretas (cartolinas pretas)  e giz branco de quadro 

- Caderno De Desenho (Sketchbook) – Formato A5 Ou A4 

- Carvão Para Desenho e Fixador (Fosco Ou Brilho) 

- Lápis Aquarelado Faber Castell 12 Cores, Apontador  

- Caneta Nanquim (recomendável ponta 0,5mm); (ou Bico de Pena) – tinta nanquim, pano e copo.  

-  Pincéis (pequeno, médio e grande) 

- Godê 

 



 

 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE UBERLÂNDIA 

CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES 

 Cronograma – grade semanal locada na sexta-feira noturno (Z2) 
 

 Data  Atividades avaliativas 
 

Conteúdo síncrono Conteúdo assíncrono 
 

1 30/09 
 

Sem nota 
  
 

Apresentação da disciplina 
Cronograma 
Plano de aula 
Docente e discentes 
 

Familiarização com a 
plataforma DRIVE, 
arquivos e conteúdos 
Aquisição de Materiais 
Caderno de Desenho 
 

2 07/10 
 

Exercícios 01 a 14 – 3 pontos 
Participação – 1 ponto 

Desenho: definição e paradigmas históricos 
Ferramentas e materiais 
Exercícios de aquecimento 
 
 

Exercícios 01 a 14 

3 14/10 
 

Exercício 15: 2 pontos 
Exercício 16: 2 pontos 
Vídeo - Episódio 01 Abstract: 
1 ponto 
 
 

Habilidades básicas de desenho 
Noção de espaço: moldura de referência 
Noção de desenhos de contorno: figura/fundo 
  
  

Exercício 15 e 16 
  
Vídeo - Episódio 01 
Abstract 
 

4 21/10 
 

Exercício 17 a 25: 2 pontos cada 
Participação – 1 ponto 
 
 
 

Desenhando com o lado direito do cérebro  
Desenho De Memória  
Desenho Da Mão 
 Desenho Invertido Assinatura  
Desenho Dos Vasos E Rostos 
Desenho Cego Da Mão  
Desenho Invertido Grafite  
Desenho  Linha Contínua 
Desenho De Observação Contornos  
Desenho de contornos invertidos  
 

Exercício 17 a 25 

  
28/10 

 
 Recesso 

 
Recesso 

 
Recesso 
 

5 04/11 
 

Exercício 26: 2 pontos 
Exercício 27: 2 pontos 
Participação – 1 ponto 
 

Desenhar a partir de um grid  
Natureza morta 
Desenho a partir de um grid na apostila  
Desenho a partir de um grid livre 
 

Exercício 26 e 27  

6 11/11 
 

Exercício 28: 2 pontos 
Participação – 1 ponto 

Desenhar a partir de formas geométricas 
Desenho de objetos   
 

Exercício 28  

7 18/11 
 

Exercício 29: 2 pontos 
Participação – 1 ponto 

Desenho através medição de proporções 
linhas de eixo  
Desenho de objetos 
 

Exercício 29   

8 25/11 
 

Exercício 30: 2 pontos 
Participação – 1 ponto 

Noção de perspectivas  
Perspectiva com 1  e 2 pontos de fuga 
 

Exercício 30  

9 02/12 
 

Exercício 31 a 35: 2 pontos cada  
Participação – 1 ponto 
 

Luz e sombra 
Marca e mancha: claro e escuro 
Faturas do lápis grafite  
Sombreamento  
Esferas Modelos 
Esferas Criação  
Giz Branco 
 

Exercício 31 a 35 
  

10 09/12 
 

Exercício 36: 2 pontos 
Exercício 37: 2 pontos 
Participação – 1 ponto 

Elementos do desenho  
Unidade forma -  Elementos conceituais: 
ponto, linha, plano, volume, simetria assimetria 
 Expressividade e Desenho contemporâneo: : 
desenho como objeto e como ação. Aguada 
Nanquim: desenho com linha expressiva e  

Exercício 36   
 Exercício 37  
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7. AVALIAÇÃO 
 

Participação nos exercícios práticos em aula: 10 pontos 
Em cada aula existe uma atividade avaliativa:  participação nos exercícios práticos de desenhos. No 
total serão 10 pontos de participação nos exercícios práticos síncronos, ou seja, feitos durante a 
aula. 
 
Exercícios Assíncronos:  
A cada semana é proposto exercícios de caráter assíncrono, ou seja, feitos extra classe. Estes deves 
ser realizado até um dia antes da aula seguinte. As vistas dos exercícios assíncronos serão feitas 
nos finais das aulas, presencialmente. Cada exercícios terá uma pontuação distinta. 
 
Caderno de Desenho: 12 pontos 
Ao final da disciplina o aluno irá apresentar um caderno de desenho com o mínimo de 15 desenhos. 
Este caderno será apresentado via vídeo-apresentação no dia da apresentação do trabalho final. 
 
Trabalho final: 20 pontos  
No final da disciplina, cada discente produzirá e apresentará um trabalho final a partir de um ou 
mais conteúdos estudados durante a disciplina. Apresentará um conjunto de 3 desenhos, 
juntamente com um relato de criação onde compartilha os elementos conceituais e contextualiza 
as criações em articulação com os elementos referenciais  da disciplina que tomou como 
inspiração. A distribuição será: 3 desenhos – 15 pontos, 01 relato de criação - 3 pontos, 01 
apresentação - 2 pontos. 
 
A aprovação estará condicionada à obtenção de pelo menos 60 pontos do total de 100 distribuídos. 
O discente deve estar presente, no mínimo, em 11 aulas síncronas para ser aprovado em 
frequência. 

desenho com linha enquanto elemento 
modelador 
 

11 16/12 
 

Exercício 38: 2 pontos 
Exercício 39: 2 pontos 
Participação – 1 ponto 

Elementos visuais: forma e textura  
Ilustração Cientifica e Artística 

Exercício 38   
 Exercício 39  

  
Recesso de 23 de dezembro a 4 de janeiro 
 

12 06/01 
 

Exercício 40: 2 pontos 
 

Composição  
 Regras dos terços – desenho em lápis 
aquarelável e desenho úmido 
 

Exercício 40  

13 13/01 Exercício 41: 2 pontos 
 

Repetição / radiação / gradação/ 
concentração/ contraste / anomalia 
Desenho e composições 
 

Exercício 41  
Trabalho Final 
 

14 20/01 Caderno de Desenhos:  
14 pontos 

Vista final dos exercícios 
Vista do Caderno de desenho 
 

Elaboração e realização 
trabalho final 

15 27/01 Trabalho final: 20 pontos 
 

Apresentação trabalho final  Apresentação trabalho final 

16 03/01 Sem nota Seminário de TCCs 
 

 

  Pontuação total:  
100 pontos 
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