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CCI-041 - DESENHO TÉCNICO BÁSICO 
Curso de Engenharia Civil 
Prof. Mauricio L Aguilar Molina (Turma A) 
Prof. Antônio Eduardo Polisseni (Turma B) 
Horários: 2ª feira, 08:00 - 12:00 (Turma A) – 14:00-18:00 (Turma B) 
Número de Créditos: 4 

PLANO DE CURSO 
O CONTEXTO DO ENSINO REMOTO EMERGENCIAL 

A pandemia do novo Corona vírus trouxe um cenário inédito para o mundo todo, inclusive para a UFJF, 
que, pela necessária prudência, se viu compelida a suspender todas suas atividades presenciais nos 
seus campi. Como depois de mais de um ano não há ainda um cenário seguro para retomar as 
atividades presenciais, a UFJF deliberou por manter suas atividades em um contexto emergencial – o 
chamado Ensino Remoto Emergencial – ERE. 

Nesse sentido, as disciplinas dos cursos de graduação da UFJF continuarão a ser oferecidas na 
modalidade ERE, no horário previsto para a disciplina, em modalidade flexível; isto é, haverá, de acordo 
com o que estabelece a Resolução Nº 33 de 2020, preferência pelas atividades assíncronas. 

A COMPETÊNCIA DA EXPRESSÃO GRÁFICA 

Uma das competências essenciais do Engenheiro Civil é a expressão gráfica. Mesmo com o advento de 
modernos sistemas de auxílio ao projeto, a elaboração de diferentes representações (entre as quais 
esboços e desenhos) ainda é essencial para que a comunicação entre os diferentes profissionais 
envolvidos em projetos de engenharia civil seja fluida, de modo que o registro e o acompanhamento 
do processo de uma obra sejam eficientes. Considerando que “uma imagem vale mais que mil 
palavras”, os desenhos constituem ferramentas muito mais eficazes para a engenharia do que a 
informação textual. 

Esta cartilha tem como finalidade apresentar algumas informações sobre a disciplina de Desenho 
Técnico Básico, do curso de Engenharia Civil, a fim de orientar seu trabalho ao longo do período. 

EMENTA 

O Desenho Técnico como ferramenta de Expressão Gráfica no Projeto Engenharia Civil e sua 
importância dentro do Ciclo de Vida do Projeto. Manejo de instrumentos de desenho. Normas técnicas 
para o desenho segundo a ABNT. Desenho Geométrico aplicado ao Desenho Técnico. Projeções 
ortogonais. Perspectiva paralela. Novas ferramentas de projeto: Autocad, Revit, ArchiCad. Novos 
conceitos na expressão gráfica e modelagem de projetos em Engenharia Civil: o BIM (Building 
Information Modeling). 

OBJETIVOS 

• Contextualizar o Desenho Técnico como ferramenta da Expressão Gráfica no âmbito do projeto na 
Engenharia Civil; 

• Conhecer alguns materiais e recursos utilizados no Desenho Técnico; 
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• Desenvolver habilidades de Expressão Gráfica; 

• Conhecer as normas técnicas nacionais para o Desenho Técnico; 

• Executar e interpretar desenhos; 

• Desenvolver a precisão e a destreza manual; 

• Desenvolver a capacidade de visão espacial; 

• Adquirir, pela observação, domínio da forma e da proporção; 

• Explorar o conceito de modelagem em contraposição ao conceito de desenho: CAD vs BIM. 

METODOLOGIA 

• Aulas teóricas: discussão de aspectos conceituais do Desenho Técnico. Recursos: apostila teórica 
e Caderno de Exercícios (disponibilizados em formato digital); quadro digital, computador pessoal. 
Material suplementar fornecido pelo professor (em formato digital). Avaliação através de 
diferentes atividades relacionadas com o assunto de cada aula. 

• Aulas práticas - recursos: mesa de desenho (execução de trabalhos de desenho técnico). Avaliação 
através de trabalhos realizados no horário da aula. 

• Uma discussão sobre a pertinência do Desenho Técnico no contexto profissional atual: os 
conceitos de modelo, protótipo e projeto. 

REGIME DE TRABALHO 

• Em função das restrições impostas pela pandemia do novo Corona vírus, as atividades da disciplina 
serão remotamente, através da plataforma GSuite for Education (classroom.google.com), com 
atividades semanais dentro do horário definido pela coordenação do Curso de Engenharia Civil. 

FREQUÊNCIA 

• A frequência será estimada a partir da participação nas atividades semanais da disciplina, 
atendendo aos termos do §4º do Art. 7º da Resolução Nº 33.2020, de 14 de agosto de 20201.  

• A não apresentação do(s) trabalho(s) da semana, além da não obtenção da nota correspondente, 
significará ausência. 

AVALIAÇÃO 

• A cada aula será desenvolvido um trabalho, o qual será aceito (e, consequentemente, avaliado) 
apenas se satisfizer um patamar mínimo de qualidade, a ser discutido e consensuado no início do 
período. 

• Ao entregar seu trabalho no final de cada aula, o discente fará uma avaliação dele, atribuindo nota 
expressa em porcentagem, de acordo com os quesitos de qualidade definidos na aula. Se a nota 
atribuída pelo professor ao trabalho entregue for diferente daquela atribuída pelo discente, 
prevalecerá a nota atribuída pelo professor. 

• IMPORTANTE: NÃO SERÃO ACEITOS trabalhos aos quais o discente tiver atribuído nota inferior a 
70%. Neste caso, o discente poderá combinar com o professor um novo prazo para a entrega do 
trabalho, sendo que tal prazo não poderá exceder a três dias úteis anteriores à aula seguinte. Se o 
trabalho a ser corrigido não for entregue corrigido nesse prazo, ao mesmo será atribuída nota 0% 
(zero). 

 
1  Disponível em https://www2.ufjf.br/consu/wp-content/uploads/sites/33/2020/08/Resolução-33.2020_Assinada-SEI.pdf. 

Acesso em 10/05/2021. 

https://www2.ufjf.br/consu/wp-content/uploads/sites/33/2020/08/Resolução-33.2020_Assinada-SEI.pdf
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• Em função das condições definidas pelo regime de ERE, todos os trabalhos deverão ser entregues 
em formato digital. Para este fim, os trabalhos feitos em papel deverão ser digitalizados através 
de scanner ou fotografados com uso de câmera fotográfica comum ou de telefone de celular. Os 
desenhos feitos com auxílio de softwares deverão ser exportados para formato de imagem (JPG 
ou PNG) ou PDF, zelando porque a qualidade da imagem possibilite a leitura E AVALIACAO dos 
desenhos. 

• Os trabalhos serão corrigidos de acordo com as orientações conceituais e metodológicas dadas na 
aula e que constam nos recursos didáticos fornecidos para a disciplina. Dúvidas sobre correções 
devem ser primeiramente resolvidas contrastando eventuais erros apontados com as orientações 
fornecidas e, caso elas ainda persistirem, o monitor ou o professor deverá ser contatado. 

• Os trabalhos realizados no decorrer do período letivo fornecerão uma nota, cujo peso será de em 
torno de 80% na nota final na disciplina. 

• Serão feitas outras atividades como resenhas temáticas, as quais terão um peso de em torno de 
20% na nota final. 

• Em função do esquema ERE constituir um regime flexível, a frequência na disciplina será definida 
a partir da realização das atividades previstas para a atividade dentro de um prazo não maior a 48 
horas. Situações deverão ser resolvidas exclusivamente junto com o professor da disciplina tão 
logo quanto possível, a fim de adotar as medidas remediais necessárias. 

• Considerando que o desenvolvimento dos conteúdos da disciplina tem caráter gradual e 
cumulativo, as avaliações não feitas dentro do prazo definido perderão seu objeto, de onde 
depreende-se a importância da participação do discente nas atividades da disciplina no período 
regular. 

• Será aprovado na disciplina o discente que, no final do período, tiver uma média ponderada das 
notas Ni igual ou superior a 60%, desde que tenha frequência mínima de 75%, de acordo com a 
normativa vigente. 

• O discente deverá estar ciente dos termos do RAG no que tange à avaliação do aprendizado, em 
termos de direitos e deveres (Capítulo IV - Da Avaliação da Aprendizagem). 

• O discente deverá estar ciente, também, dos termos da Resolução Nº 33.2020, de 14 de agosto de 
2020, que regulamenta a realização de Ensino Remoto Emergencial (ERE) nos cursos de graduação 
presencial da Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF), em caráter excepcional. 

LISTA DE MATERIAIS RECOMENDADA 
• 10 folhas de papel A4 e 4 folhas de papel A3 

• Lapiseira 0.5 mm com grafite 2B 

• Lápis com grafite 2B 

• Borracha macia para lápis 

• Régua de precisão de 30 cm 

• Par de esquadros n° 12 e n° 32 

• Borracha macia para lápis 

• Lápis borracha macia 

• Régua de lixa e/ou apontador para lápis ou lapiseira 

• Compasso aprox. 12 cm 

• Fita adesiva 
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• Flanela para limpeza 

Observações IMPORTANTES:  

• Esta lista de materiais não tem caráter obrigatório. 

• O uso de softwares constitui uma alternativa ao uso de instrumentos tradicionais, mas não é 
obrigatório. 

• Não será aceito o uso de caneta para desenho. 

FONTES DE REFERÊNCIA E CONSULTA 

• A bibliografia oficial será suprida através de material complementar, fornecido de acordo com os 
tópicos a serem tratados, e disponibilizado como material no ambiente virtual da disciplina. Ela 
será suficiente para alcançar os objetivos da disciplina. 

BIBLIOGRAFIA OFICIAL 

• BACHMANN, A. e FOBERG, R. Desenho Técnico. Porto Alegre: Ed. Globo, 1976. 

• ESTEPHANIO, C. Desenho Técnico – Uma Linguagem Básica. 2ª. Ed., 1994. UERJ. 

• FRENCH, T. E. Desenho Técnico. São Paulo: Ed. Globo, 5ª. Ed, 1995. 

• GIESECKE, F. E. et al. Comunicação Gráfica Moderna. Porto Alegre: Bookman, 2002. 

• NETTO, C. C. Estudo Dirigido de AutoCAD. São Paulo: Érica, 2017. 

PROGRAMAÇÃO TENTATIVA DAS ATIVIDADES*  

Semana Data Assunto 

1 17/05 Apresentação da disciplina, programa, metodologia, avaliação, diretrizes de trabalho 

2 24/05 Importância do Desenho Técnico Básico dentro do Ciclo de Vida do Projeto 

3 31/05 Atividade de Campo: percepção da geometria do entorno 

4 07/06 Introdução. Conceitos gerais. Desenho a mão livre: esboços. Noções de Projeções 

5 14/06 Projeções: Vistas Ortográficas 

6 21/06 Vistas ortográficas e Desenho Isométrico 

7 28/06 Desenho Isométrico 

8 05/07 Desenho Isométrico de curvas 

9 12/07 Caligrafia Técnica e Formato. Vistas Ortográficas 

10 19/07 Formato - Desenho Isométrico 

11 26/07 Formato - Desenho Isométrico de curvas 

12 02/08 Vistas Ortográficas – Cotagem 

13 09/08 Concordância entre curvas 

14 16/08 Concordância entre curvas: tangência 

15 23/08 Aplicações do desenho em perspectiva 

16 30/08 Desenho Técnico Básico: Do desenho tradicional ao uso de computadores no ciclo de 
vida de projetos em Engenharia Civil 

17 06/09 Recesso – Dia da Independência 

18 13/09 Encerramento das atividades da disciplina. 

* IMPORTANTE: Considerando a exiguidade do calendário do semestre e a fim de não prejudicar o 
aproveitamento acadêmico, embora não estejam previstas atividades nos feriados previstos, haverá 
trabalho para ser feito nessa semana. 
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CALENDÁRIO ACADÊMICO DO PRIMEIRO PERÍODO DE 20212
 

• Início das aulas: 17 de maio de 2021 

• Feriados e recessos: 6 de setembro (recesso) e 7 de setembro – Dia da Independência 

• Último dia de aulas: 15 de setembro de 2021. 

A programação das aulas do curso está sujeita a ajustes, sendo que qualquer eventual alteração será 
informada oportunamente. Quaisquer dúvidas poderão ser resolvidas através de comentários no 
mural da disciplina no ambiente Google Classroom ou pelo e-mail do professor responsável pela turma. 

RECOMENDAÇÃO IMPORTANTE 

O Regulamento Acadêmico da Graduação (RAG), disponível na página da UFJF3, define os direitos e os 
deveres dos discentes. É recomendável que todos os alunos o conheçam, para o adequado andamento 
das atividades da disciplina. É absolutamente recomendável a leitura do texto da Resolução Nº 
33.2020, de 14 de agosto de 2020, que regulamenta a realização de Ensino Remoto Emergencial (ERE)4. 

 

Em Juiz de Fora, 10 de maio de 2021 

Prof. Mauricio Leonardo AGUILAR Molina (Turma A) 
Departamento de Construção Civil - Faculdade de Engenharia 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA 
mauricio.aguilar@ufjf.br 
http://www.ufjf.br/netec-feng 
http://lattes.cnpq.br/5799746333432805 
 

Prof. Antônio Eduardo Polisseni (Turma B) 
Departamento de Construção Civil - Faculdade de Engenharia 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE JUIZ DE FORA 
aepolisseni@gmail.com 
http://www.ufjf.br/netec-feng 
http://lattes.cnpq.br/3704033399571967 
 

 
2  Disponível em https://www2.ufjf.br/congrad/wp-content/uploads/sites/30/2021/03/Resolução-10.2021.pdf. Acesso em 

10/05/2021. 
3 Disponível em http://www.ufjf.br/prograd/files/2009/02/NOVO-RAG-21.07.pdf. 
4  Disponível em https://www2.ufjf.br/consu/wp-content/uploads/sites/33/2020/08/Resolução-33.2020_Assinada-SEI.pdf. 

Acesso em 10/05/2021. 
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