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EMENTA

Construção de maquetes de concepções arquitetônicas, urbanísticas e paisagísticas como meio de simulação destas e apreensão das
suas técnicas construtivas. Associação de técnicas de modelagem em diversos materiais: madeira, papel, isopor, argila, metal, etc.
Reciclagem de materiais. Desenvolvimento das relações plano X espaço e representar X projetar as concepções arquitetônicas,
urbanísticas e paisagísticas.
OBJETIVO (S) DO COMPONENTE

Capacitar o aluno a confeccionar maquetes com maior grau de complexidade e com melhor acabamento, para fins de apresentação
do projeto. Desenvolver e aprimorar técnicas para apresentação de maquetes arquitetônicas, urbanísticas e paisagísticas. Explorar as
possibilidades de utilização e de tratamento de materiais. Trabalhar o aspecto figurativo e conceitual das maquetes.
METODOLOGIA

Aulas expositivas sobre técnicas e materiais para confecção de maquetes, enquanto objeto de estudo (investigação formal).
Realização de exercícios práticos, em sala de aula, para a aplicação do conteúdo didático. Os exercícios serão desenvolvidos
individualmente e em grupos.
AVALIAÇÃO

Será realizada a partir da observação do desempenho do aluno no decorrer da disciplina por meio do desenvolvimento de exercícios
individuais e/ou em grupo.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Maquetes de apresentação (tipos e finalidades). Apresentação dos materiais e dos instrumentos de trabalho a serem
utilizados. O maquetista e o mercado de maquetes
Realismo vs. Abstração - Maquetes de apresentação
Tratamento dos materiais (pisos, fachadas, esquadrias e telhados) e detalhes técnico-construtivos de maquetes
Paisagismo (árvores, grama, água), figuras humanas e mobiliário
Maquete figurativa e maquete abstrata
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