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Objetivos
A unidade curricular pretende preparar os alunos para comunicar visualmente as suas ideias no processo de design
e desenvolvimento de produto, sob a forma de "Sketching and Rendering", recorrendo a técnicas manuais e digitais.
Para o processo criativo dos designers é fundamental desenvolver a capacidade de comunicar ideias de forma
eficaz, permitindo-se, assim, consolidar conhecimentos anteriores de representação e aplicá-los, em análise, ao
objecto/produto.

Resultados da Aprendizagem
- Entender e aplicar o exercício de "sketching" para a concepção e comunicação de produto;
- Aplicar adequadamente equipamentos, utensílios e materiais necessários para a execução do desenho de
representação do Design Industrial e de produtos;
- Desenvolver a capacidade de representação gráfica objetiva de formas bi e tridimensionais, seja por meio do
"sketching", seja aplicando diversas estratégias de desenho;
- Aplicar diferentes técnicas e materiais de desenho;
- Entender o Desenho como processo de pensamento e modo de comunicação;
- Desenvolver a capacidade de trabalhar individualmente e em equipa.

Conteúdos Programáticos
- Aplicação de materiais e estratégias de desenho: executar diversos esboços e exercícios para controlar os meios
de registo, aprofundar o estudo de estrutura, proporção e perspetiva.
- A sombra como elemento estrutural na representação do produto. Exploração de diversos materiais.
- Desenvolvimento de exercícios de "sketching" com marcadores.
- Renderização de conceitos de produtos com maior controle na aplicação dos materiais.
- Representação gráfica de diferentes materiais – cor e textura.

- Realização de exercícios de representação de produto com a aplicação do pastel seco e de aguarela.
- Exploração das interações entre os utilizadores e os produtos. Factor humano no produto.
- Representação de detalhes e de superfícies com a aplicação controlada dos materiais: lápis, marcador e outros
meios riscadores sobre os vários tipos de papel e suportes de diversas cores.
- O desenho para o projeto. Aplicação de representações de desmontagens e desenhos de explosão dos produtos
idealizados.
- Utilização de ferramentas computacionais para uma renderização digital, para tratar os desenhos com efeitos e
técnicas de apresentação final, representando volumes, texturas e superfícies diversas.
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Métodos de Ensino e de Aprendizagem

Os conteúdos definidos no programa da unidade curricular foram estabelecidos de modo a permitir concretizar cada
um dos objetivos, preparando assim os alunos para o desenho através da demonstração e da prática e
proporcionando o desenvolvimento de competências e saberes nesse domínio.

Métodos de Avaliação
O processo de classificação incidirá sobre a capacidade de execução dos vários exercícios propostos e de
aplicação das várias técnicas de desenho lecionadas:
– Capacidade de desenho, geometria e perspectiva.
– Habilidade em comunicar volume, sombra, forma, cor e textura.
– Capacidade como a destreza do traço, a definição do desenho final e os efeitos aplicados.

Além disto, também será considerado, para a avaliação, a participação e a assiduidade.

