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         PLANO DE ENSINO – 2022.2 

Disciplina: Descritiva I   

Código: ARQ003 Carga horária 

semestral: 

102 Pré-

requisito(s): 

Sem pré-requisito 

Semestre letivo: 2022.2 Turma(s):  
020200 

Dias e 

Horários: 

Seg. – Qua – sex 
10h40 às 12h30 

Docentes/ Titulação: CÁSSIA MASCARENHAS 

Mestranda em Artes Visuais -  CV: http://lattes.cnpq.br/0514152839267029 

Conhecimento desejável:  

 

1. Ementa  

Desenvolvimento da capacidade de abstração, raciocínio, observação, reflexão e sobretudo a visão espacial através 
do estudo das entidades geométricas fundamentais do espaço e de sua representação por meio de projeções. 

2. Objetivos 

Desenvolver a visão espacial do aluno, a qual será de grande importância na resolução de problemas 
na sua vida profissional. Ao final da disciplina o aluno deverá ser capaz de representar objetos 
tridimensionais a partir da aplicação do método Mongeano de representação. 

 

3. Conteúdo programático 

3.1 UNIDADE 1  
1. Introdução à Geometria: ponto, linha e superfície - conceitos e propriedades; Circunferência – 
elementos; divisão; retificação; Círculo; Polígonos regulares e irregulares (inscritos e circunscritos)  
2. Sistemas de projeção: método Mongeano – Triedro de referência e estudo do ponto no espaço. Método 
Mongeano: planos de projeção e plano de origem das abscissas; coordenadas do ponto (x,y,z) para 
(abscissa, afastamento, cota). Classificação Mongeana das retas e planos.  
3. Poliedros – Introdução às Superfícies Poliédricas, Cônicas e Cilíndricas – conceitos, leis de geração, 
elementos e propriedades.  
4. Planos projetantes e não projetantes. Conceitos, propriedades, representação e pertinência de retas e 
planos.  
5. Épura de objetos apoiados nos planos PHP, PVP e PL. 6. Composição de sólidos apoiados  

3.2 UNIDADE 2  
1. Representação de objetos apoiados pela base no PHp, PVp e PL seccionados por Planos de nível, frontal 
e de perfil.  
2. Desenvolvimento (planificação e transformada da seção).  
3. Estudo das retas da seção, arestas laterais etc.  
4. Composição de sólidos seccionados pelos planos de nível, frontal e de perfil  

  
3.3 UNIDADE 3  

1. Representação de objetos apoiados pela base no PHp, PVp e PL seccionados por Planos de Topo, Plano 

https://d.docs.live.net/f24fa3d5dd3cba02/Desktop/ http:/lattes.cnpq.br/05380065696193114%202


 

    Faculdade de Arquitetura 
    Universidade Federal da Bahia 

    Coordenação Acadêmica 
 

Rua Caetano Moura, 121, Federação, Salvador, Bahia, 40.210-905 

+55 71 3283 5889 | arqufba@ufba.br | www.arquitetura.ufba.br  

 

Vertical e Plano de Rampa 
2. Representação dos objetos apoiados pela base no plano que passa pela LT.  
3. Métodos Descritivos: verdadeira grandeza.  
4. Desenvolvimento (planificação e transformada da seção).  Maquete Física.  
5. Estudos das retas da seção, arestas laterais etc.  

6. Composição de sólidos seccionados pelos de planos de topo, vertical e rampa.  

 

4. Metodologia  

A disciplina será ministrada seguindo os princípios das metodologias ativas de ensino, onde o aluno é 
estimulado a aprender de forma autônoma e participativa. As aulas serão divididas em três tipos de trilhas: 
   
AULAS TEÓRICAS – segunda ou quarta-feira 
Aula expositiva-dialogada com exposição sistemática dos conteúdos por meio da construção dos conceitos e 
aplicações, e com manipulação da régua, compasso e outros instrumentos de desenho;  
Resolução de problemas com monitoramento, em sala de aula, para melhor compreensão dos conteúdos.  
 
AULAS PRÁTICAS – segunda ou quarta-feira 
Realização de exercícios para avaliação em sala, visando a fixação do conteúdo;  
Desenvolvimento gráfico de projeto arquitetônico básico.  
 
ATIVIDADES PRÁTICAS SUPERVISIONADAS - sexta feira 
Elaboração e entrega de desenhos técnicos de modelos tridimensionais de figuras geométricas simples.  
Elaboração e entrega da lista de atividades. 
 
Momentos assíncronos: Todo o conteúdo do curso também será disponibilizado dentro do ambiente AVA 
Moodle em materiais digitais (Vídeo-aulas, apostilas, slides, listas de exercícios), divididos em unidades 
conforme conteúdo programático. As atividades de cada unidade deverão ser realizadas dentro do cronograma 
estabelecido e divulgado no início do curso. 
 
 
 
 
 
 

 

5. Recursos  

Serão necessários recursos digitais e tradicionais para o desenvolvimento das atividades desta disciplina, 
descritos a seguir:  
Espaço em ambiente virtual de aprendizagem no AVA Moodle UFBA; Plataforma MConf RNP  ou Google Meet 
para os encontros síncronos;  
 
Alunos:  
Computador com acesso à internet, preferencialmente, e câmera fotográfica ou celular para registro das 
atividades. Como alternativa, pode ser utilizado apenas o celular com acesso à internet.  
Material de desenho:  
● Folhas de papel sulfite formato A4 e A3 com ou sem margem  
● Lápis HB e/ou lapiseiras de desenho (tipo pentel ou similar) 09 e 05 ou 07 e 03  
● Borracha plástica de vinil  
● Régua ou Escalímetro n° 01   
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● Compasso   
● Par de Esquadros médio   
● Papel duplex ou similar para confecção de modelos  
● fita adesiva, cola  
● Lápis de cor e papel tipo Canson A3 poderão ser solicitados na confecção dos trabalhos 

 

 

6. Avaliação  

A avaliação será realizada de forma contínua, de modo que a participação do aluno durante as aulas, bem como 
a execução dos exercícios serão pontuados, além de serem aplicados trabalhos práticos e exercícios que 
pontuaram para a nota final. Sendo que as atividades terão pesos diferentes a depender da complexidade do 
conteúdo. 
 
Serão aplicados três tipos de avaliação durante o semestre letivo: 
  
Seminário de Composição: trabalho em grupo para desenvolvimento de projeto e elaboração de composição 
geométrica um modelo e a sua representação gráfica, buscando aproximar o conteúdo da disciplina à realidade 
profissional dos alunos.  
 
Exercícios práticos (Lista de exercícios): composta por exercícios realizados por métodos tradicionais e 
devolvidos em sala de aula.   
 
Atividade final da unidade (Avaliação): avaliação prática final de cada unidade para análise de 
desenvolvimento.  
 
Criatividade, complexidade, qualidade do traçado e aplicação do conteúdo trabalhado serão os critérios de 
avaliação das atividades práticas. 
 
Cada unidade valerá 10,0 pontos no total. Os valores de cada atividade dentro das unidades serão divulgados 
no início de cada unidade.  
 
A média final será o resultado de 3 avaliações, com os seguintes pesos: 
(Nota Avaliação A x 0.3) + (Nota Avaliação B x 0.3) + (Nota Avaliação C x 0.4) = Média Final 
 
O aluno será considerado aprovado na disciplina se a sua média final for maior ou igual a 5 (MF ≥ 5) 
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