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Pré-requisito  Ofertada ao Curso  

- Design de Produto 

 

Ementa 
Modelagem avançada em 3D com montagem de conjuntos, projetos de 

chapas e desenho técnico do produto. 

Objetivos da 

disciplina 

Utilizar modelagem avançada em 3D, com o uso de softwares 

específicos, como meio de produção e representação em Desenho 

Industrial, aplicados a um produto de alta complexidade paralelamente 

desenvolvido na disciplina de Projeto 23. 

Habilidades e 

Competências 

associadas 

 Discernimento no uso de recursos informacionais - computacionais; 

 Dominar a linguagem técnica; 

 Desenvolver e/ou utilizar novas ferramentas e técnicas;  

 Valorizar a atuação profissional ética e responsável; 

 Objetivar a permanente e indispensável atualização profissional. 

 Possuir capacidades multidisciplinares; 

 Discernimento no uso de recursos tecnológicos no design de produtos. 

Conteúdo 

Programático 

Unidade 1: Modelagem 3D digital com uso de ferramenta CAD com 

curvas e superfícies NURBS.  

 Propriedades do objeto, planos de construção.  

 Representação gráfica com precisão.  

 Curvas (básicas, formas livres, derivadas, edição).  

 Edição de pontos, transformação de objetos.  

 Superfícies, sólidos, polígono mesh, renderização. 

 

Unidade 2: Fundamentos da prototipagem rápida. 

 Técnica subtrativa; 

 Técnica aditiva; 

 Formas de fechar e enviar sólidos para prototipagem rápida. 

Metodologia 

– Aulas teóricas-práticas com apresentação oral e ilustrada dos 

conceitos e fundamentos previstos no conteúdo programado, com 

utilização de recurso audiovisual. 

– Exemplos de aplicações da teoria apresentada e atividade prática para 

fixação do conteúdo de aprendizagem. 

Recursos 

– Quadro branco e canetas. 

– Computador e projetor multimídia (data show); 

– Laboratório de Computação Gráfica e softwares gráficos. 

Avaliação 

Avaliação 1: Modelagem 3D de objetos (nível iniciante: construção e 

transformação de formas 2D e sólidos simples). 

Atividade individual, a ser realizada em sala de aula. Serão fornecidas as 

vistas ortogonais cotadas do produto.  
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Avaliação 2: Modelagem 3D de objetos (nível intermediário: sólidos e 

superfícies).  

Atividade individual, a ser realizada em sala de aula. Serão fornecidas as 

vistas ortogonais cotadas do produto.  

 

Avaliação 3: Modelagem 3D do produto desenvolvido na disc. P23. 

 

• Critérios de Avaliação: o aluno deverá apresentar domínio dos 

conceitos teóricos, coerência no uso das ferramentas computacionais, 

clareza na exposição das ideias; cumprir integralmente as tarefas 

solicitadas nos prazos estabelecidos para cada etapa da atividade; 

executar o trabalho aplicando corretamente as informações teóricas 

fornecidas. 

 

De acordo com a RESOLUÇÃO Nº 17/CUn/97, de 30 de setembro de 

1997, que Dispõe sobre o Regulamento dos Cursos de Graduação da 

UFSC: 

Art. 69. § 2o - Será obrigatória a frequência às atividades 

correspondentes a cada disciplina, ficando nela reprovado o aluno que 

não comparecer, no mínimo, a 75% (setenta e cinco por cento) das 

mesmas.  

Art. 72- A nota mínima de aprovação em cada disciplina é 6,0 (seis 

vírgula zero).  
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