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OBJETIVO GERAL 

As disciplinas de Laboratório de Desenho I (2018.1) 
e II (2018.2) tem como objetivo comum promover o 
conhecimento e a experimentação do desenho no 
design em suas diferentes funções, considerando 
suas variações criativas, formais, técnicas e 
processuais e adequação aos seus objetivos de 
projeto.  

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Quanto aos seus objetivos específicos, a disciplina 
de Laboratório de Desenho I compromete-se a: 

Desenvolver a prática do desenho como 
percepção, comunicação, investigação e ação em 
design;  

• Experimentar diferentes usos do desenho 
inseridos no processo projetual considerando o 
estudo do problema, relação com usuário, 
relação entre técnica e função, experimentação 
de técnicas criativas e o estudo de finalização e 
reprodução. 

• Estudar a representação pelo desenho de 
formas, volume, ritmo, superfícies, cores e 
figura humana na elaboração de mensagens 
visuais. 

• Desenvolver a prática do desenho de esboços 
no estudo e registro do processo criativo.  

 

Já a disciplina de Laboratório do Desenho II, 
tem como objetivos adicionais: 

Identificar, analisar e experimentar a prática 
do desenho aplicado do design da 
informação; 

Experimentar diferentes métodos em 
desenho utilizados no meio profissional. 

 Ambas as disciplinas possuem como 
característica uma grande carga de 
atividades práticas de desenho, 
experimentações e manuseio de diversos 
materiais, instrumentos e suportes, bem 
como a experimentação de diversas técnicas 
de desenho.  

Em função desses aspectos, é o atendimento 
individualizado aos alunos é fundamental, 
considerando os níveis de experiência 
variados dos alunos e principalmente o fato 
de se tratar de alunos da 1ª e 2ª fase do 
curso, pouco familiarizados com alguns 
materiais, formato das atividades e 
dinâmicas das disciplinas. Cabe então ao 
monitor auxiliar no atendimento aos alunos, 
esclarecer dúvidas, auxiliar na organização 
de materiais, acompanhar as atividades 
realizadas e auxiliar em atividades de 
reforço extra-classe. 

 

ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELA MONITORA 

• Auxiliar no atendimento aos alunos quanto as 
atividades práticas;  

• Exemplificar atividades; 

• Auxiliar na organização de materiais;  

• Auxiliar em atividades de reforço extra-classe; 

• Auxiliar na elaboração e montagem de 
exposição e materiais de divulgação dos 
trabalhos dos alunos. 

Há também a participação da monitora como 
agente de interligação entre disciplinas e turmas, 
auxiliando na socialização do conhecimento e 
interdisciplinaridade do curso. 

 

“A bolsa de monitoria tem sido uma experiencia 
muito produtiva, pois, além de ser uma boa 
oportunidade de aprender muito e estar sempre  
em contato com um conteúdo que me interessa, 
ela é, por possibilitar entrar em contato com 
diferentes pessoas e projetos, uma forma de se 
inserir mais no curso e na universidade em si. E, no 
caso da monitoria de desenho, também pude 
explorar e aprender com diferentes softwares,  
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materiais, equipamentos e projetos, tudo 
que, de forma direta ou indireta, contribui 
não só para minha prática no desenho, 
quanto para meu repertório e minha 
formação como designer.” 

- Beatriz Bastos 


