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DEPARTAMENTO: Tecnologia Industrial 

 

DISCIPLINA: Desenho Técnico Industrial II SIGLA: 2DTI203 

 

CARGA HORÁRIA TOTAL: 54h TEORIA: 00h PRÁTICA: 54h 

 

CURSO:  Engenharia de Produção - Habilitação Mecânica 

 

PRÉ-REQUISITOS: Desenho Técnico Industrial I – 1DTI103 

 

EMENTA: Introdução ao desenho auxiliado por computador. Configuração da área de 

trabalho. Comandos de construção, visualização, edição, textos, biblioteca de 
símbolos, escalas, cotagem, espessura de traçados, impressão. Construções de 
elementos de desenhos arquitetônicos de móveis. Construção em 3D. 

 
 

P L A NO   D E   E N S I N O  -  Semestre 2019/1 
 

OBJETIVO GERAL DA DISCIPLINA: Capacitar o aluno à utilização de sistema 

CAD (Desenho Assistido por Computador) oferecendo a oportunidade de desenvolver 
projetos em 3D com o software Solid Works.  

 

Objetivos Específicos: 
- Apresentar de forma geral alguns conceitos e teorias utilizados em um desenho 

técnico; 

- Possibilitar que o aluno seja capaz de entender os princípios básicos do modelamento 

de peças e montagens, gerando uma base sólida para o desenvolvimento de projetos; 

- Desenvolver nos alunos a habilidades de reconhecer as características mais 

importantes de cada teoria trabalhada em aula; 

-  Permitir ao aluno, perante um problema desconhecido, saber qual ou quais as 
ferramentas a se aplicar para resolução do mesmo. 

 

 
 
Cronograma de Atividades 

C.H. CONTEÚDOS PROGRAMATICOS  AVALIAÇÃO  

3h 1. Introdução  
1.1. Apresentação da disciplina; 
1.2. Metodologia de ensino utilizada ; 
1.3. Avaliação; 
1.4. Introdução ao desenho técnico; 
1.5 Criando um desenho técnico; 
1.6  Projeções ortográficas ; 
1.7. Perspectivas; 
1.8 Configurações de setup SolidWorks; 
1.9. Tipos de arquivos nativos e compatíveis com o 
software; 

 

 
 
 
 
 

Prova 1 
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15h 2.  Modelagem básica de peças: 
2.1. Extrusão; 
2.2. Revolução; 
2.3. Arredondamentos; 
2.4. Chanfros; 
2.5. Furos, Roscas e Rebaixos; 
2.6. Cortes; 
2.7. Casca (Shell); 
2.8. Recurso Padrão linear/Circular; 
2.9. Exercícios do capítulo  – Solid Works; 
 

 
 
 
 

Prova 1 
 

15h 3.  Modelagem avançada de peças: 
3.1. Adição de relações geométricas entres os elementos 
na criação de sketch no 2D; 
3.2. Técnicas Sweep (perfil e caminho); 
3.3. Corte por Varredura; 
3.4. Técnicas Loft (perfil ou secções da peça, caminho e 
guias);  
3.5. Recurso de chapas metálicas; 
3.6. Recursos de espelhamento; 
3.7. Edição de Material (Massa, centro de gravidade); 
3.8. Exercícios do capítulo – Solid Works 
 

 
 
 
 

Prova 2 

12h 4.  Trabalhando com montagens 3D 
4.1. Posicionamentos; 
4.2. Vista explodida; 
4.3. Padrão linear de componentes; 
4.4. Configurar componentes via ToolBox. 
4.5. Simulação de movimentos; 
4.6. Baixar arquivos em redes de compartilhamento 3D; 
4.7. Configurar ambiente de trabalho 3D para execução de 
acabamentos com imagens renderizadas; 
4.8. Exercícios do capítulo – Solid Works; 
 

 
 
 

Trabalho em dupla 

9h 5.  Detalhamento de peças e montagens 
5.1. Templates e formatos de folha; 
5.2. Anotações; 
5.3. Dimensões; 
5.4. Vistas; 
5.5. Lista de materiais e tabelas; 
5.6. Balões; 
5.7. Tipos de saídas de arquivos (DWG, PDF, PDF 3D); 
5.8. Exercícios do capítulo – Solid Works; 
 

 
 
 

Prova 3 + Prova 4 

54h CH Total Teórico-Prática – 54h  
 

Metodologia Proposta:  
 
           O conteúdo da disciplina apresentado anteriormente no cronograma de 
atividade será ministrado por meio de aulas expositivas em laboratório. O aluno 
utilizará um programa de desenho auxiliado por computador. As aulas serão 
expositivas participativas, através de apresentação em Power Point e software (Solid 
Works), sendo que o aluno acompanha passo a passo as etapas das aulas pelo 
computador e realiza em sua área de trabalho o exercício proposto.  
Atendimento pedagógico: Segundas (19:50-22:30) com agendamento prévio por e-
mail: marcelo.ceplan@gmail.com 
 

mailto:marcelo.ceplan@gmail.com
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Avaliação do Aluno: A qualidade do desempenho do aluno será avaliada com 
base no desenvolvimento das seguintes atividades e com os seguintes critérios:  
 

Prova 1 – Introdução e modelagem básica de peças (P1 = 10%) 
Prova 2 – Modelagem avançada de peças (P2 = 20%) 
Trabalho 1  – Trabalhando com montagens 3D (T1 = 30%) 
Prova 3 – Detalhamento de peças e montagens (P3 = 10%) 
Prova 4 – Avaliação final da disciplina abordando o conteúdo de todo o           
semestre (peças, montagens e detalhamento) (P4 = 30%) 
 
NOTA FINAL: 0,10 x (P1) + 0,20 x (P2) + 0,3 x (T1) + 0,10 x (P3) + 0,3 x (P4) 

 
Informações sobre realização de Prova de 2ª Chamada 

A Resolução nº 039/2015-CONSEPE regulamenta o processo de realização de provas de segunda chamada. Segundo esta normativa, O 
acadêmico regularmente matriculado que deixar de comparecer a qualquer das avaliações nas datas fixadas pelo professor, poderá 
solicitar segunda chamada desta avaliação através de requerimento por ele assinado, ou por seu representante legal, entregue na 
Secretaria de Ensino de Graduação e/ou Secretaria do Departamento, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, contados a partir da data de 
realização da avaliação, sendo aceitos pedidos, devidamente comprovados e que se enquadrem em um das seguintes situações: I - 
problema de saúde do aluno ou parente de 1º grau, devidamente comprovado, que justifique a ausência; II - ter sido vítima de ação 
involuntária provocada por terceiros, comprovada por Boletim de Ocorrência ou documento equivalente; III - manobras ou exercícios 
militares comprovados por documento da respectiva unidade militar; IV - luto, comprovado pelo respectivo atestado de óbito, por parentes 
em linha reta (pais, avós, filhos e netos), colaterais até o segundo grau (irmãos e tios), cônjuge ou companheiro (a), com prazo de até 5 
(cinco) dias úteis após o óbito; V - convocação, coincidente em horário, para depoimento judicial ou policial, ou para eleições em 
entidades oficiais, devidamente comprovada por declaração da autoridade competente; VI - impedimentos gerados por atividades 
previstas e autorizadas pela Chefia de Departamento do respectivo curso ou instância hierárquica superior, comprovada através de 
declaração ou documento equivalente; VII - direitos outorgados por lei; VIII - coincidência de horário de outras avaliações do próprio 
curso, comprovada por declaração da chefia de departamento; IX – convocação para competições oficiais representando a UDESC, o 
Município, o Estado ou o País; X – convocação pelo chefe imediato, no caso de acadêmico que trabalhe, em documento devidamente 
assinado e carimbado, contendo CNPJ da empresa ou equivalente, acompanhado de documento anexo que comprove o vínculo 
empregatício, como cópia da carteira de trabalho ou do contrato ou de documento equivalente. Importante: O requerimento deverá 
explicitar a razão que impediu o acadêmico de realizar a avaliação. 
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