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Curso de Artes Visuais – UFU   

 

Plano de Ensino Preliminar 

 

Risco, Gesto e Marca 

Docente: Prof. Dr. Ronaldo Macedo Brandão 

 

1. IDENTIFICAÇÃO:  

COMPONENTE CURRICULAR:  

Risco, Gesto e Marca 

UNIDADE OFERTANTE:  IARTE 

CÓDIGO: 

IARTE32105 

PERÍODO: 

1º 

 
TURMA: 

Z1 

Noturno 

segunda-feira 

19 à 22h30 

  
CARGA HORÁRIA NATUREZA 

TEÓRICA: 

30 

PRÁTICA: 

30 

TOTAL: 

60 

OBRIGATÓRIA:  

X 

OPTATIVA:  

 

PROFESSOR:  

Ronaldo Macedo Brandão 

ANO/SEMESTRE:  

2022/1 

OBSERVAÇÕES: 

 

 

2. EMENTA 
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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. 

 

5. PROGRAMA 

 

• Desenho: definição e paradigmas históricos 

• Formatos, composição, proporção e escala 

• Técnicas, materiais e suportes 

• Linha: risco, contorno, cisão  

• Marca e mancha: claro e escuro 

• Gesto: desenho como objeto e como ação 

• Desenho de observação: possibilidade e métodos  

• Representação do espaço e da forma (Perspectiva Cônica – Paralela e Oblíqua) 

• Experiência dos materiais gráficos. 
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6. METODOLOGIA 

 

 A turma Z1 de Risco, Gesto e Marca será presencial no Laboratório de Desenho, sala 227, 

bloco 1i, no campus Santa Mônica, Uberlândia.  As aulas acontecem segunda-feira, das 19 às 

22h30. 

 

Textos e demais materiais usados no curso serão disponibilizados aos discentes na plataforma 

Microsoft Teams, onde a disciplina terá uma equipe com todos os discentes vinculados. 

 

Sugiro aos discentes, que se matricularem, que comecem a se familiarizarem com o Microsoft 

Teams. 

“A versão do Pacote Office 365 está disponível para toda a comunidade universitária com email 

@ufu.br e disponibiliza acesso aos seus principais aplicativos totalmente gratuito e online como 

Outlook, Word, PowerPoint, Excel e OneNote. 

Discente, docentes e técnicos administrativos podem assinar o Office 365 A1, "com e-mail, 

videoconferência, integração com o correio de voz, hub personalizado para trabalhos escolares em 

equipe com o Microsoft Teams, ferramentas de conformidade e proteção de informações". De 

acordo com o Centro de Tecnologia da Informação e Comunicação (CTIC) a assinatura gratuita 

está disponível desde 2018 para usuários do e-mail @ufu.br e permite que professores e estudantes 

possam se comunicar facilmente, trabalhar em conjunto e criar conteúdos.” 

“Cadastre-se com o e-mail UFU (@ufu.br) e siga as instruções.  

Acesse o Office 365 para Educação. 

Leia o comunicado na íntegra para saber mais.” Fonte: 

http://www.comunica.ufu.br/noticia/2020/06/office-365-education-esta-disponivel-para-

comunidade-ufu. Acessado em 25 de agosto de 2020. 

 Cada atividade solicitada deve ser colocada em sua pasta correspondente no Teams. Cada 

discente terá um canal próprio dentro da equipe da disciplina. Todo material postado pelo discente 

ali, somente o professor, além do discente tem acesso.   

 

Serão 17 encontros, que se realizam segunda-feira, às 19h (Noturno). O discente deve estar 

presente, no mínimo, em 14 encontros.  A última semana é destinada ao Seminário de TCC. 

 

 

 

 

https://www.wiki.ufu.br/index.php/Acesso_ao_Office_Education_365:_Estudante_e_Professor
https://www.microsoft.com/pt-br/education/products/office/default.aspx#fbid=NXm1CgyfFxO
http://www.comunica.ufu.br/sites/comunica.ufu.br/files/conteudo/comunicado/anexo_ctic-comunicaufu-office365-teams-11may2020_0.pdf
http://www.comunica.ufu.br/noticia/2020/06/office-365-education-esta-disponivel-para-comunidade-ufu
http://www.comunica.ufu.br/noticia/2020/06/office-365-education-esta-disponivel-para-comunidade-ufu
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CRONOGRAMA DAS ATIVIDADES  

SEMANA 

(26/09/2022 - 

Início semestre) 
Noturno 

19h (segunda-feira) 

ATIVIDADES 

PREVISTAS 

ATIVIDADES 

PONTUAÇÃO 

Carga horária 

ATIVIDADES 

ASSÍNCRONAS 

PREVISTAS 

Carga Horária 

ATIVIDADES 

ASSÍNCRONAS 

PONTUAÇÃO 

1ª 

26/09 

 

Apresentação 

Risco, 

Gesto 

e Marca 

3h30 

Sem pontuação 

Adquirir o material 

Fazer um Cubo com 

papel 

Cubo 

2 p 

2ª 

03/10 

 

Elementos básicos 

do desenho linear. 

Linhas e Cubos 

Perspectiva 1 ponto 

de fuga e 2 pontos 

de fuga. 

Proporção. 

3h30 

2 pontos 

Criação de desenhos  

2 a 4 pontos 

3ª 

10/10 

. 

Perspectiva 

Desenho de 

observação - eixo 

central  

Cilindro – Garrafa, 

elipse, pirâmide 

3h30 

2 pontos 

Criação de desenhos  

2 a 4 pontos 

4ª 

17/10 

Desenho de 

objetos 

 

3h30 

2 pontos 

Criação de desenhos 

 

 

2 a 5 pontos 

5ª 

24/10 

Desenho de 

objetos 

Espaço negativo 

 

3h30 

2 pontos 

Criação de desenhos.  

2 a 5 pontos 

6ª 

31/10 

 

 

Luz e Sombra com 

Grafite 

 

3h30 

2 pontos 

Criação de desenhos  

2 a 5 pontos 

7ª 

07/11 

Luz e Sombra, 

Hachura. 

3h30 

2 pontos 

Criação de desenhos  

2 a 5 pontos 
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Ilustração 

Cientifica e 

Artística 

8ª 

14/11 

 

Luz e Sombra, 

Carvão 

Expressividade e 

Desenho 

contemporâneo 

Aguada Nanquim 

3h30 

2 pontos 

Criação de desenhos 

 

 

2 a 5 pontos 

 

9ª 

21/11 

Desenho de 

observação 

Cor e textura 

Teoria da Cor 

Lápis de Cor 

Natureza morta 

3h30 

2 pontos 

Criação de desenhos 

 

 

2 a 5 pontos 

 

10ª 

28/11 

Experimentos em 

desenho: 

Desenho cego e 

outros processos. 

3h30 

2 pontos 

Criação de desenhos 

 

2 a 5 pontos 

 

11ª 

05/12 

Desenho espaço 

com 1 ponto de 

fuga (Perspectiva 

Paralela) 

 

3h30 

2 pontos 

Criação de desenhos 

 

2 a 5 pontos 

 

12ª 

12/12 

 

Desenho espaço 

com 1 ponto de 

fuga (Perspectiva 

Paralela) 

 

3h30 

2 pontos 

Criação de desenhos 

 

2 a 5 pontos 

 

13ª 

19/12 

Desenho espaço 

com 2 pontos de 

fuga (Perspectiva 

Oblíqua) 

 

3h30 

2 pontos 

Criação de desenhos 

 

2 a 5 pontos 

 

14ª 

09/01 

Desenho espaço 

com 2 pontos de 

fuga (Perspectiva 

Oblíqua) 

 

3h30 

2 pontos 

Criação de desenhos 

 

2 a 5 pontos 

 

15ª 

16/01 

Desenho espaço 

com 3 pontos de 

fuga (Perspectiva 

área) 

 

3h30 

2 pontos 

Criação de desenhos 

 

2 a 5 pontos 

 

16ª 

23/01 

Desenho de 

Criação 

3h30 

2 pontos 

Criação de desenhos 

 

 

 



 6 

 

 

 

7. AVALIAÇÃO 

 

A disciplina acontece ao longo de 18 semanas. A cada semana é proposta uma 

atividade de caráter assíncrono.  

Da 2ª a 16ª aulas tem-se atividades práticas envolvendo a prática do desenho, cada 

atividade terá pontuação de 30 pontos. A cada aula será proposto uma atividade que deve 

ser realizada até um dia antes da aula seguinte, terá pontuação de 2 a 5 pontos. Ao longo 

de 18 semanas serão distribuídos 50 pontos nessas atividades. Compondo um subtotal de 

80 pontos (30 + 50 pontos). 

 

 

Trabalho Final: 

Ao longo do curso o discente é incentivado a criar uma série explorando uma das 

técnicas trabalhadas a partir de uma proposta criativa própria de um conjunto de 3 

desenhos. Um texto (de uma lauda - mínimo) deve acompanhar o trabalho onde apresenta 

os elementos conceituais e contextualiza as criações em articulação com os elementos 

referenciais que podem ter inspirados nas criações. No decorrer do curso, o docente se 

coloca a disposição para orientar e discutir as propostas e ideias dos trabalhos, 

individualmente, com cada discente ao final da aula, a partir de um agendamento prévio 

com o docente.  

Os 3 desenhos (15 pontos) e um pequeno texto de apresentação (3 pontos). Ao final, 

teremos o Seminário de Finalização com apresentação do trabalho final e terá pontuação 

de 2 pontos, referente a presença e participação. Assim têm-se a pontuação de 20 pontos 

distribuídas nessa etapa final. 

17ª 

30/01  

 

Encerramento 

Seminário de 

Apresentação de 

Trabalhos Finais 

3h30   

 

Seminário finalização 

Trabalho Final 

20 pontos 

 

18ª 

06/02 

Seminário de TCC 

Seminário de TCC Seminário de TCC  Seminário de TCC Seminário de TCC - 

06/02/2023 - Término do semestre letivo 2022/1 
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Serão distribuídos 100 pontos (80 + 20). Para ser aprovado na disciplina, o discente 

deverá obter uma nota igual ou superior a 60 pontos. O discente deve estar presente, no 

mínimo, em 14 aulas para ser aprovado em frequência. 
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10. DIREITOS AUTORAIS  

Todo o material produzido e divulgado pelo docente, como vídeos, textos, arquivos de 

voz, etc., está protegido pela Lei de Direitos Autorais, a saber, a lei no 9.610, de 19 de 

fevereiro de 1998, pela qual fica vetado o uso indevido e a reprodução não autorizada de 

material autoral por terceiros. Os responsáveis pela reprodução ou uso indevido do 

material de autoria dos(as) docentes ficam sujeitos às sanções administrativas e as 

dispostas na Lei de Direitos Autorais.  

 

11. APROVAÇÃO  

 

Aprovado em reunião do Colegiado realizada em: ____/______/______  

Coordenação do Curso de Artes Visuais em: ____________________________________. 


