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1.

Temática
Estudo sobre o uso e a construção de modelos físicos como parte integrante das atividades de
projeto

2.

Objetivo da Disciplina
Instrumentar e familiarizar os alunos nas tipologias de modelos para sua seleção, e verificação
dentro do processo de desenvolvimento de projeto e fornecer subsídios para sua construção.

3. Programa Resumido
Relações entre Design e os modelos por meio das diversas etapas do projeto do produto.
Levantamento e análise das decisões necessárias em cada fase do projeto e das informações
passíveis de serem obtidas por cada tipo de modelo.
Modelos como instrumento de representação da realidade a menos determinadas variáveis.
Métodos e técnicas de construção de modelos físicos

4. Programa
Os tipos de modelos físicos – dos preliminares aos protótipos – segundo critérios de grau de
realismo, de função para a geração de alternativas projetuais, de aplicação para o levantamento de informações e para a verificação de soluções, das escalas adotadas, dos materiais utilizados, do grau de fidelidade com o produto.
Questões de metodologia de projeto e sua relação com a seleção do tipo de modelo para cada
etapa do projeto.
Princípios de configuração, leitura e análise da forma para a construção de modelos físicos e
para os processos de fabricação.
A obtenção do modelo a partir de processos manuais ou mecânicos, envolvendo técnicas de
desbaste, de modelagem, construção, fundição, moldagem e tornearia.
A obtenção de modelos físicos a partir de processos digitais, obtidas com o auxílio do computador, envolvendo técnicas de corte de chapas e posterior montagem, retirada de material por
fresas (CNC), obtenção de modelos por prototipagem rápida aditiva (adição de camadas), ou
formativa (extrusão diferencial), obtenção de modelos empregando-se recursos da engenharia
reversa (scanner 3D).
5. Critério
Os trabalhos de confecção de modelos poderão ser desenvolvidos por equipes de até três alunos.
A cada uma das atividades práticas corresponderá uma entrega de trabalho, com atribuição de nota. As avaliações referentes ao conteúdo teórico do curso poderão ser realizadas por meio de trabalhos escritos de produção individual.

A nota final do aluno é resultado da média das avaliações realizadas ao longo do curso.
Norma de Recuperação
Apresentação dos modelos físicos construídos para a disciplina, acompanhado de relatório técnico
com documentação dos procedimentos adotados e reflexão sobre resultados obtidos.
6. Observações
Não serão aceitos trabalhos entregues em data posterior.
A freqüência é obrigatória, portanto, serão aferidas freqüências individuais em todas as atividades do curso.

7.
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Cronograma de Atividades
Mês / Dia Atividades
fevereiro
0
26/2 Aula inicial Semana de calouros
março
1
05/3

Atividades em sala de aula - Lame
Apresentação do curso – objetivo, conteúdo, materiais e métodos, bibliografia.
Teoria dos modelos
O processo do desenho industrial – uso e classificação de modelos físicos
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12/3

PARA PRÓXIMA AULA:
Trazer material de desenho: papel sulfite e/ou offset A3, papel milimetrado e/ou quadriculado A3 ou A4, régua, esquadros, compasso, etc
Trazer material para medição do objeto, ex: paquímetro, régua, trena, fita métrica,
compasso
Trazer um objeto por aluno, com dimensões máximas de 30x30x30cm
Formação de grupos
Atividades em sala de aula - Lame
1) Formação de grupo
2) Análise e seleção de um objeto por aluno, com dimensões máximas de
300x300x300mm
Atividades no Lame
1) Desenho de observação – 3 ou mais vistas
2) Croquis cotados – vistas e cortes
PARA PRÓXIMA AULA:
Trazer material de desenho: papel sulfite e/ou offset A3, papel milimetrado e/ou quadriculado A3 ou A4, régua, esquadros, compasso, etc
Trazer material para medição do objeto, ex: paquímetro, régua, trena, fita métrica,
compasso
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4

19/3

26/3

Atividades no Lame
1) Finalização de desenhos de observação – 3 ou mais vistas
2) Croquis cotados – vistas e cortes
Acompanhamento e atendimento coletivo
PARA PRÓXIMA AULA:
Correções nos desenhos
Trazer todos os desenhos
Trazer materiais de medição e o objeto
Trazer material e ferramentas para construção de modelos. Ex: papéis, fita adesiva, ,
serras, estecas, espátulas, tesoura, estilete, régua metálica.
Atividades em sala de aula - Lame
Entrega da cópia dos desenhos elaborados
Modelos - processos de construção – meios manuais, mecânicos e digitais
Orientações sobre processos para construção de modelos volumétricos
Atividade no Lame
1) Início e desenvolvimento de modelos volumétricos a partir dos desenhos realizados
2) Registrar o processo
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PARA PRÓXIMA AULA:
Correções nos desenhos
Trazer os desenhos impressos em escala 1:1 e gabaritos elaborados
Trazer materiais de medição e o objeto
Trazer material e ferramentas para construção de modelos. Ex: papéis, fita adesiva,
serras, estecas, espátulas, tesoura, estilete, régua metálica
abril
02/4 – Semana Santa
5
9/4 Atividade no LAME
1) Desenvolvimento e finalização de modelos volumétricos a partir dos desenhos
realizados
2) Registrar o processo
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16/4

PARA PRÓXIMA AULA:
Trazer material de desenho: papel sulfite e/ou offset A3, papel manteiga, lápis, marcadores, pastel, esferográfica, etc
Trazer material e ferramentas para construção de modelos. Ex: papéis, fita adesiva,
serras, estecas, espátulas, tesoura, estilete, régua metálica
Princípios de Configuração
Geração de Alternativas - critérios para apresentação
Atividades em sala de aula- Lame
1) Apresentação: modelos volumétricos construídos e análise formal
PARA PRÓXIMA AULA:
Individual - Geração e seleção de alternativas para releitura e/ou atualização formal do
produto – desenhos e/ou modelos preliminares
Preparação de apresentação de pranchas A3 e/ou modelos preliminares10 min
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Trazer material e ferramentas para construção de modelos. Ex: papéis, serras, estecas,
espátulas, tesoura, estilete, régua metálica, fita adesiva, cola.
Trazer material de desenho: papel sulfite e/ou offset A3, papel manteiga, lápis, marcadores, pastel, esferográfica, etc. Trazer instrumentos de medição
23/4 Atividades em sala de aula/ estúdio
1) Exposição de propostas individuais para releitura e/ou atualização formal do produto
2) Debate coletivo sobre propostas apresentadas para definição da alternativa a ser
desenvolvida pela equipe
3) Elaboração de nova série de desenhos quando necessário
4) Início do desenvolvimento do trabalho em equipe
Orientações sobre materiais e processos para construção de modelos volumétricos
PARA PRÓXIMA AULA:
Trazer material e ferramentas para construção de modelos. Ex: papel, fita adesiva, serras, estecas, espátulas, tesoura, estilete, régua metálica.
Trazer materiais de desenho em geral e instrumentos de medição
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30/4 Atividades no Lame
1) Desenvolvimento de modelos volumétricos
2) Registrar o processo
Atendimento coletivo
PARA PRÓXIMA AULA:
Desenvolvimento dos modelos
Trazer material e ferramentas para construção de modelos. Ex: plastilina, papel, gesso,
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silicone, serras, estecas, espátulas, tesoura, estilete, régua metálica
maio
1º de maio – Dia do trabalho
9
7/5 Atividades no Lame
1) Desenvolvimento e apresentação de modelos volumétricos
2) Registrar o processo
Atendimento por grupo e/ ou coletivo
Orientação para desenvolvimento de modelos virtuais, de modelos de aparência e de
desenhos para auxiliar a construção dos modelos físicos
PARA PRÓXIMA AULA:
Desenvolvimento de modelos volumétricos
Trazer material e ferramentas para construção e acabamento de modelos, assim como
materiais de desenho e instrumentos de medição
Registrar o processo
10

14/5 Atividades no Lame
1) Reapresentaçãodo modelo volumétrico
2) Desenvolvimento de modelos virtuais e desenhos para auxiliar a construção dos
modelos de físicos
3) Desenvolvimento de modelos de aparência
PARA PRÓXIMA AULA:
Desenvolvimento de desenhos e modelos virtuais.
Trazer material e ferramentas para construção e acabamento de modelos de aparência,
assim como materiais de desenho e instrumentos de medição
Registrar o processo
Organizar material para relatório final
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21/5 Atividades no Lame
1) Desenvolvimento de modelos de aparência
2) Apresentaçãodo modelo de aparência em desenvolvimento
3) Registrar o processo
Atendimento por grupo e/ ou coletivo
PARA PRÓXIMA AULA:
Desenvolvimento de modelos de aparência
Trazer material e ferramentas para construção e acabamento de modelos, assim como
materiais de desenho e instrumentos de medição
Registrar o processo
Organizar material para relatório final
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28/5 Atividades no Lame
1) Desenvolvimento de modelos virtuais e modelos de aparência
2) Apresentação do modelo de aparência em desenvolvimento
3) Registrar o processo
Atendimento por grupo e/ ou coletivo
Orientações sobre processos de acabamento em modelos físicos
PARA PRÓXIMA AULA:
Desenvolvimento de modelos de aparência
Trazer material de acabamento, lixas, primer, tintas, adesivos, etc
Organizar material para relatório final

junho
4/6 – Corpus Christi

6

13

11/6 Atividades no Lame
4) Desenvolvimento de modelos virtuais e modelos de aparência
5) Apresentação do modelo de aparência em desenvolvimento
6) Registrar o processo
Atendimento por grupo e/ ou coletivo
Orientações sobre processos de acabamento em modelos físicos
PARA PRÓXIMA AULA:
Desenvolvimento de modelos de aparência
Trazer material de acabamento, lixas, primer, tintas, adesivos, etc
Organizar material para relatório final

14

15

18/6 Atividades no Lame
1) Desenvolvimento de modelos virtuais
2) Desenvolvimento do Relatório
3) Finalização dos modelos de aparência
4) Registrar o processo
5) Apresentação do modelo de aparência sendo finalizado
PARA PRÓXIMA AULA:
Finalizar modelos e material para relatório final
25/6 Atividades em sala de aula - Lame
1) Seminário final (presença obrigatória) - 12 min por grupo
2) Apresentação e entrega dos modelos, embalados em caixas para transporte
3) Entrega do relatório encadernado (A3) e CD contendo aula e relatório em PDF

julho
16
2/7

Comentários sobre o processo e resultados obtidos
Fim do período letivo

OBSERVAÇÕES IMPORTANTES:
1 - Os trabalhos serão definidos em comum acordo com a turma e, se possível, com o objetivo
de facilitar os trabalhos das disciplinas de projeto do produto.
2 – Em março ou abril está prevista uma aula no sábado para desenvolvimento de desenho voltado para projeto de produto.
3 - Está prevista uma visita externa ao núcleo de design do SENAI Mario Amato ou do SENAI
Nadir Figueiredo
4 - Muitas das aulas acontecerão regularmente no Lame, com dos espaços e equipamentos disponíveis conforme verificado no cronograma.
A sala 813 será utilizada para realização de aulas expositivas e de atendimentos, com o intuito
de facilitar o andamento do curso.
5 - A lista de materiais a serem comprados para esta disciplina já foi encaminhada para o Lame
em janeiro deste ano, conforme procedimentos adotados anteriomente. Se for o caso é possível
reenviar para a secretaria do AUP.
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