
 

 

EMENTAS DAS  
 
DISCIPLINAS DO DEPARTAMENTO DE EXPRESSÃO GRÁFICA DA FAUPUCRS PARA 

OS CURSOS DE ENGENHARIA, MATEMÁTICA E QUÍMICA 
 
 
 
48317-04 DESENHO APLICADO PARA QUÍMICOS  
EMENTA: Instrumentos de desenho e sua utilização. Desenho à mão livre e com instrumentos tradicionais e informatizados; técnicas de 
traçado e construções geométricas elementares. As convenções da representação de projetos; projeções ortogonais. Técnicas do desenho 
de perspectivas; axonometrias. Simbologia do desenho de canalizações industriais. Desenho de diagramas; gráficos em geral e 
fluxogramas.  

48319-04 DESENHO TÉCNICO EC  
EMENTA: Construções Geométricas elementares. Introdução à Computação Gráfica. Métodos de Representação. Projeções Ortogonais. 
Técnicas fundamentais de traçado a mão-livre. Perspectivas Axonométricas e Cavaleiras. Escalas. 

48320-02 DESENHO A  
EMENTA: Introdução à Computação Gráfica com a utilização das primitivas 2D. Geometria plana – figuras planas e suas relações. 
Tangência e Concordância. Ângulos. Escalas. Contextualização com aplicações na Engenharia. 

48321-02 DESENHO TÉCNICO I  
EMENTA: Métodos e técnicas de representação e interpretação de projetos de Engenharia. Técnicas de traçado a mão-livre. Sistemas 
projetivos. Projeções ortogonais. Croqui perspectivo – axonométricas e cavaleiras. As primitivas 3D – utilização da computação gráfica na 
modelagem de objetos. 

48322-04 DESENHO TÉCNICO EE  
EMENTA: Construções Geométricas elementares. Introdução à Computação Gráfica. Métodos de Representação. Projeções Ortogonais. 
Técnicas fundamentais de traçado a mão-livre. Perspectivas Axonométricas e Cavaleiras. Escalas. A Geometria Descritiva como solução de 
problemas tridimensionais. Projeções cotadas e noções de superfícies topográficas. 

48323-06 DESENHO TÉCNICO EQ  
EMENTA: Construções geométricas elementares. Introdução à computação gráfica. Métodos de representação. Projeções ortogonais. 
Vistas auxiliares. Técnicas fundamentais de traçado à mão-livre. Perspectivas axonométricas e cavaleiras. Utilização da geometria 
descritiva como modo de solucionar problemas tridimensionais. Contextualização entre a representação e a realidade objetiva. 

48324-02 DESENHO TÉCNICO I EM  
EMENTA: Construções Geométricas elementares. Introdução à Computação Gráfica. Métodos de Representação. Projeções Ortogonais. 
Técnicas fundamentais de traçado a mão-livre. Perspectivas Axonométricas e Cavaleiras. 

48325-02 DESENHO TÉCNICO II  
EMENTA: Princípios da Geometria no espaço. Vistas auxiliares e interseções. Estudo das superfícies retilíneas, de revolução e não 
desenvolvíveis. Planificação. Uso da Computação Gráfica, como auxílio na visualização e entendimento das formas geométricas estudadas. 

48326-02 DESENHO TÉCNICO III EM  
EMENTA: Representação de Cortes e Seções, Concordâncias e Terminais. Cotagem. Escalas. Representação de eixos, engrenagens, 
roscas, parafusos e soldas. Normas, convenções e simbologia. Utilização da Computação Gráfica como modo de representação. 

48327-02 DESENHO TÉCNICO II C  
EMENTA: Utilização da Geometria Descritiva como solução de problemas tridimensionais na Engenharia Civil. Princípios da Geometria no 
espaço. Representação dos entes geométricos fundamentais. Intersecções. Projeções cotadas. Geração e representação de superfícies 
poliédricas, cônicas, cilíndricas. Representação, geração e desenvolvimento de superfícies de concordância, de revolução e helicoidais. 
Uso da Computação Gráfica como auxílio na visualização e entendimento das formas geométricas estudadas. 

48328-04 DESENHO TÉCNICO III C  
EMENTA: Desenvolvimento e atualização da linguagem gráfica através das convenções e normas do desenho técnico civil com o uso 
intenso da computação gráfica. Desenhos necessários para o projeto de uma edificação: arquitetônico, estrutural, elétrico e hidráulico. 
Cotagem. Desenho de detalhes construtivos. Fluxogramas. Representação da superfície topográfica.  

48329-02 DESENHO GEOMÉTRICO P MATEMÁTICA  
EMENTA: Uso dos instrumentos convencionais de desenho; construções geométricas fundamentais; circunferência; concordância; 
tangência; polígonos; semelhança; homotetia; método algébrico; método dos lugares geométricos; curvas cônicas. 

48330-04 DESENHO TÉCNICO III P  
EMENTA: Desenvolvimento e atualização da linguagem gráfica através das convenções e normas do desenho técnico. Simbologia. Cortes 
e seções. Cotagem em desenho técnico. Noções de desenho de projeto civil, mecânico e elétrico. Utilização da computação gráfica como 
modo de representação.  


