
 
 

 
 

Ministério da Educação 
UNIVERSIDADE TECNOLÓGICA FEDERAL DO PARANÁ 

Campus Curitiba  

 

PLANO DE ENSINO 
 

CURSO Graduação  em Design MATRIZ SA 
 

FUNDAMENTAÇÃO LEGAL PROCESSO Nº 01/2006 COEPP 
 

DISCIPLINA/UNIDADE CURRICULAR CÓDIGO PERÍODO  CARGA HORÁRIA (horas) 

Ilustração 2 DI 63D 3  
Teórica Prática Total 

15 45 60 
 

PRÉ-REQUISITO DI61D- Teoria da Cor e DI61L-Representação 
EQUIVALÊNCIA  

 

OBJETIVOS 
Conhecer e aplicar técnicas de ilustração para a representação cromática de imagens de objetos e ambientes em 
técnicas mistas. Conhecer e aplicar harmonização da cor em ilustração. 
 

EMENTA 
Técnicas de ilustração. Representação cromática de imagens em técnicas mistas. Representação de objetos e 
ambientes em rendering. Harmonização da cor em ilustração.   
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
ITEM EMENTA CONTEÚDO 

1 
Técnicas de ilustração. Planejamento de ilustração: perspectiva, luz e sombra. 

Rotulador: técnicas e materiais 
Técnicas mistas: técnicas e materiais 

2 Representação de objetos e ambientes Rendering aplicado a representação de objetos e ambientes. 
 

3 

Harmonização da cor em ilustração Planejamento de ilustração: quantidade e qualidade das cores, 
posicionamento e forma dos elementos 
Ilustrações com uso de harmonias consonantes, dissonantes e 
assonantes. 

 

 

PROFESSOR TURMA 
Liber Eugenio Paz S31 

 

ANO/SEMESTRE CARGA HORÁRIA (aulas) 

2011/01 
AT AP APS AD Total 
16 56 4  76 

AT: Atividades Teóricas, AP: Atividades Práticas, APS: Atividades Práticas Supervisionadas, AD: Atividades a Distância. 
 

DIAS DAS AULAS PRESENCIAIS 
Dia da semana Segunda Terça Quarta Quinta Sexta Sábado 
Número de aulas no semestre 72      

 

PROGRAMAÇÃO E CONTEÚDOS DAS AULAS (PREVISÃO) 
Dia/Mês ou 

Semana Conteúdo das Aulas Número de 
Aulas 

28/02 Apresentação da disciplina. Materiais para ilustração / lista de materiais. Planejamento de ilustração: 
perspectiva, luz e sombra. 

4 

14/03 Rotulador: técnicas e materiais.Técnicas mistas: técnicas e materiais. Papel: fine face, sulfurizé, sulfite. 4 
21/03 Técnicas de ilustração.Rotulador e técnicas mistas. Papel: fine face, sulfurizé, sulfite. 4 
28/03 Representação de objetos. Rendering – objeto. Papel: fine face, sulfurizé, sulfite 4 
04/04 Rendering – objeto. Cartão tríplex. Papel fine face (A3) 4 
11/04 Rendering – objeto. Técnica mista sobre papel color plus. Color plus vermelho, verde ou azul marinho 

(A4) 
4 



PROGRAMAÇÃO E CONTEÚDOS DAS AULAS (PREVISÃO) 
Dia/Mês ou 

Semana Conteúdo das Aulas Número de 
Aulas 

18/04 Entrega dos trabalhos realizados para a 1ª parte da nota integral. 4 
25/04 Harmonização da cor em ilustração. Planejamento de ilustração: quantidade e qualidade das cores, 

posicionamento e forma dos elementos. Ilustração de objeto. Representação de luz e sombra. Técnica 
mista. 

4 

02/05 Ilustração de objeto em técnica mista. Técnica mista. 4 
09/05 Planejamento de ilustração de objetos: luz e sombra, harmonização de cores. Representação de luz e 

sombra em ambientes. Técnica mista sobre papel mi-teintes cinza. 
4 

16/05 Ilustração de objetos com uso de harmonias consonantes, dissonantes e assonantes. Técnica mista.  
Técnica mista sobre papel fine face. 

4 

23/05 Ilustração de objetos com uso de harmonias consonantes, dissonantes e assonantes. Técnica mista.  
Técnica mista sobre papel fine face. 

4 

30/05 Finalização e entrega dos trabalhos realizados para a 2ª parte da nota integral. 4 
06/06 Planejamento de ilustração de objetos em ambientes: luz e sombra, harmonização de cores. Ilustração 

de objetos em ambientes com uso de harmonias consonantes, dissonantes e assonantes. Técnica mista 
sobre papel fine face. 

4 

13/06 Ilustração de objetos em ambientes com uso de harmonias consonantes, dissonantes e assonantes. 
Técnica mista sobre papel fine face. 

4 

20/06 Ilustração de objetos em ambientes com uso de harmonias consonantes, dissonantes e assonantes. 
Técnica mista sobre papel fine face. 

4 

27/06 Finalização e entrega dos trabalhos realizados para a 3ª parte da nota integral. 4 
04/07 Devolução de trabalhos e comentários finais. 4 
   
   

 

PROCEDIMENTOS DE ENSINO 
AULAS TEÓRICAS 
Aulas expositivas dialogadas. 
Aulas expositivas sobre técnicas e materiais para ilustração e rendering e sobre conceitos de teoria da cor. 
 
AULAS PRÁTICAS 
Desenvolvimento e execução de ilustrações 
Desenvolvimento e execução de ilustrações a partir de objetos e/ou imagens de objetos e com a utilização de técnicas de 
rendering. 
ATIVIDADES PRÁTICAS SUPERVISIONADAS 
Desenvolvimento do planejamento de ilustração de objeto com uso de harmonias cromáticas, apresentado sob a forma de 
layouts acompanhados de justificativa escrita.  Será avaliado em conjunto com as ilustrações que compõem a segunda nota 
parcial. 
ATIVIDADES A DISTÂNCIA 
 

 

PROCEDIMENTOS DE AVALIAÇÃO 
Avaliação de trabalhos práticos. 
A avaliação de trabalhos práticos será feita com base nos seguintes critérios: uso correto da técnica, apresentação, coerência com o tema 
dado (se houver), obediência a prazos, correção no uso dos aspectos teóricos envolvidos. 
Será promovido por média, no programa de aprendizagem, o(a) aluno(a) que obtiver média final das notas parciais no semestre igual ou 
superior a 6,0 (sete) e freqüência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) nas aulas.  
 

 

REFERÊNCIAS 
Referencias Básicas: 
BALLESTAR, Vincent; VIGUE, Jordi. Guache - Coleção: Curso de desenho  pintura. Portugal: Editora Estampa. (5) 
CERVER, Francisco Asensio. Pintura a pastel: para principiantes. Portugal: Könemann, 2000. (4) 
DOYLE, Michael E.; SCHINKE, Renate. Desenho a cores: técnicas de desenho de projeto para arquitetos, 
paisagistas e designers de interiores. 2. ed. Porto Alegre: Bookman, 2002. (4)                 
GAIR, Ângela. Manual completo del artista: materiales y técnicas de pintura y dibujo. Ed. Leopoldo Blume, 1999.  
(5) 
PEDROSA, Israel.  Da cor a cor inexistente.Rio de Janeiro:Léo Christiano, 2003. (5)       
SHIMIZU, Yoshiharu. Creative marker techniques: in combination with mixed media. Tokyo: Graphic-sha, 1990. 
(1) 
 
Referências Complementares: 
DALLEY, T. Guía completa de ilustración y diseño: Técnicas y materiales. Madrid: H. Blume Ediciones, 1992. (5) 
DOYLE, M. E. Color Drawing: design drawing skills and techniques for Architects, Landscape Architects, and 
Technical Designers. New York: Van Reinhold Comp., 1999. (5) 
FARINA, M. Psicodinâmica das cores em comunicação. São Paulo: Blücher, 2006. (5)              (5 exemplares; 7 
exemplares da edição de 1990; 1 exemplar da edição de 1987) 
GUIMARÃES, L.. A cor como informação: a construção biofísica, lingüística e cultural da simbologia das cores. 



São Paulo: Annablume, 2004. (4) 
HALLAWELL, PHILIP; RÁDIO E TELEVISÃO CULTURA DE SÃO PAULO. À mão livre: a linguagem do desenho. São 
Paulo: Videocultura, 199-  (3 fitas de vídeo)  
JULIÁN, Fernando; ALBARRACIN, Jesús. Desenho para designers industriais. Portugal: 
Editora Estampa, 2005. 
KOBAYASHI, Shigenobu. A book of colors: matching colors, combining colors, color designing, color decorating. 
Tokyo: Kodansha International, 1987. (2) 
KUPPERS, H. Atlas de los Colores: más de 5500 matices com su caracterización y las instrucciones para su 
mezcla. Barcelona: Blume, 1979. (não há) 
MAYER, Ralph. Manual do artista: de técnicas e materiais. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 1999. (5) 
MULHERIN, Jenny. Tecnicas de presentacion para el artista grafico. Barcelona: Editorial Gustavo Gili, 1990. (1) 
PEDROSA, Israel. O universo da cor.  Rio de Janeiro: SENAC,  2006. (2) 
STRAUB, Ericson et al. ABC do rendering. Curitiba: Infolio Editorial,  2004. (1) 
Coleção Así se pinta, Parramón Ediciones. (não há). 

 
 

ORIENTAÇÕES GERAIS 
Será promovido por média o aluno que conseguir nota 7,0 e com freqüência igual ou superior a 75%. 

 
 

   
Assinatura do Professor  Assinatura do Coordenador do Curso 
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