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Competências:  Conceituar CAD;

 Identificar requisitos de software e hardware adequados ao trabalho com CAD;
 Selecionar entre os diversos tipos de programas de CAD do mercado aquele que mais se adeque as suas
necessidades;

 Conhecer técnicas de desenho 2D em um software de CAD específico;
 Conhecer técnicas de desenho 3D em um software de CAD específico;
 Conhecer métodos parametrizados de desenho;
 Reconhecer os processos de conversão de escala e ajustes para impressão de projetos;
 Adotar normas técnicas (NBR) na execução de projetos.

Habilidades:  Aplicar técnicas de desenho 2D em um software de CAD específico;
 Aplicar técnicas de desenho 3D em um software de CAD específico;
 Elaborar desenhos cotados de peças e de conjuntos com uso de software CAD;
 Aplicar as normas técnicas;
 Manusear equipamentos de impressão (plotter);

Bases Tecnológicas: 1. CAD – conceituar CAD; classificar os diversos tipos de CAD;
2. INTRODUÇÃO – reconhecer a o ambiente de trabalho de um software de CAD específico;
3. COMANDOS DE DESENHO – construir primitivas geométricas;
4. COMANDOS DE AUXÍLIO – aplicar comandos auxiliares;
5. COMANDOS DE EDIÇÃO – editar um desenho existente;
6. CONTROLE DA IMAGEM – aplicar os recursos de controle da imagem na tela;
7. HACHURAS – aplicar hachuras a um desenho ou parte dele;
8. TEXTOS – inserir e editar texto em um desenho;
9. GERAÇÃO DE BIBLIOTECAS – aplicar recursos de geração de biblioteca como ferramenta de auxílio ao

desenhista;
10.DIMENSIONAMENTO – dimensionar entidades do desenho;
11.COMANDOS DE AVERIGUAÇÃO – obter informações sobre entidades;
12.DESENHO ISOMÉTRICO – desenhar perspectivas isométricas;
13.COMANDOS 3D – reconhecer comandos;
14.PLOTAGEM – conhecer as técnicas utilizadas no processo de impressão, para pequenos e grandes

formatos.

Metodologia: Sempre serão ministradas aulas teóricas antes das aulas práticas referentes ao respectivo
conteúdo. A proporção atende ao PPC, sendo 20h/aula teóricas e 40h/aula práticas. As aulas
teóricas serão realizadas em sala de aula e as práticas em laboratório de informática.

Aulas para eventuais reposições serão agendadas em comum acordo com a coordenação de
curso.

Avaliações: Serão realizadas três avaliações práticas em laboratório de informática pontuando de 0 a 10,
objetivando a execução de desenhos de objetos entregues no momento da aplicação ou da
reprodução de desenhos disponibilizados por meio impresso ou PDF. Durante o período de
realização, será disponibilizada internet para consultas e será permitido o porte de anotações
manuscritas. O critério de pontuação será a semelhança entre o desenho poposto como
avaliação e o reproduzido pelo aluno em software.

A média das três notas obtidas deve ser superior ou igual a 7 para que o aluno seja aprovado;
Caso a média seja inferior a 4, o aluno está reprovado sem direito a AVF;
Caso a nota seja entre 4 e 7, o aluno tem direito a realizar AVF;
A média final (soma da média com a AVF dividido por dois) deve ser igual ou superior a 5 e a
nota mínima de AVF é 4, para que o aluno seja considerado Aprovado por Média Final.
Frequência inferior a 75% implica em reprovação por falta.
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DATA Teórica/Prática CONTEÚDO MINISTRADO (TEÓRICO / PRÁTICO)
05/08 (Segunda) Teórica (2 aulas) Apresentação da disciplina e revisão dos conceitos básicos de desenho técnico

12/08 (Segunda) Prática (2 aulas) Apresentação do software de edição de desenho técnico e uso do comando de desenho de
linhas utilizando sistema de coordenadas absolutas

16/08 (Sexta) Prática (2 aulas) Coordenadas relativas

19/08 (Segunda) Teórica (2 aulas) Uso do comando de desenho de linhas utilizando sistema de coordenadas relativas

26/08 (Segunda) Prática (2 aulas) Coordenadas polares

30/08 (Sexta) Prática (2 aulas) Uso do comando de desenho de linhas utilizando sistema de coordenadas polares para
desenho em perspectivas isométricas

02/09 (Segunda) Teórica (2 aulas) Coordenada ortogonal

09/09 (Segunda) Prática (2 aulas) Uso do comando de desenho de linhas utilizando indicação ortogonal

13/09 (Sexta) Prática (2 aulas) Orientações e revisão para AV1

16/09 (Segunda) Prática (2 aulas) Primeira avaliação (AV1) - Conteúdos ministrados a partir do dia 05/08

23/09 (Segunda) Teórica (2 aulas) Elipses, circunferências e retângulos

27/09 (Sexta) Prática (2 aulas) Desenho de elipses, circunferências e retângulos

30/09 (Segunda) Teórica (2 aulas) Polígonos, arcos e ferramentas de edição

07/10 (Segunda) Prática (2 aulas) Desenho de polígonos e arcos

11/10 (Sexta) Prática (2 aulas) Ferramentas de edição (apagar, aparar, estender, copiar e rotacionar)

14/10 (Segunda) Teórica (2 aulas) Ferramentas de edição (espelhar, copiar e hachuras)

21/10 (Segunda) Prática (2 aulas) Cotas e configurações de impressão

25/10 (Sexta) Prática (2 aulas) Orientações e revisão para AV2

28/10 (Segunda) Prática (2 aulas) Segunda avaliação (AV2) - Conteúdos ministrados a partir do dia 20/09

04/11 (Segunda) Teórica (2 aulas) Ferramentas de modelagem em 3D (Sistema de Coordenadas do Usuário)

08/11 (Sexta) Prática (2 aulas) Ferramentas de modelagem em 3D (Extrusão)

11/11 (Segunda) Teórica (2 aulas) Ferramentas de modelagem em 3D (Pressionar e puxar)

18/11 (Segunda) Prática (2 aulas) Ferramentas de modelagem em 3D (União e remoção)

22/11 (Sexta) Prática (2 aulas) Ferramentas de modelagem em 3D (texturas)

25/11 (Segunda) Teórica (2 aulas) Ferramentas de modelagem em 3D (Revolução)

02/12 (Segunda) Prática (2 aulas) Ferramentas de modelagem em 3D (Hélice)

06/12 (Sexta) Prática (2 aulas) Orientações e revisão para AV3

09/12 (Segunda) Prática (2 aulas) Terceira avaliação (AV3) - Conteúdos ministrados a partir do dia 04/11

16/12 (Segunda) Teórica (2 aulas) Resolução de provas e atendimento aos alunos

20/12 (Sexta) Prática (2 aulas) Avaliação Final (AVF) - Todo o conteúdo da disciplina
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_____________________________________________________________
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