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EMENTA:  

A maquete física é o esboço tridimensional de um projeto espacial, feito com os mais diferentes tipos de 
materiais e ferramentas para melhor representar o projeto solicitado. É um forte instrumento de 
representação projetual, que valoriza e da a credibilidade ao objeto, proporcionando uma melhor visualização 
e compreensão do projeto. É um excelente atrativo para o publico em geral, e um verdadeiro objeto de 
sedução. 

OBJETIVOS DA DISCIPLINA:  

Fornecer informações e ferramentas básicas para a execução de maquete física aliadas a conhecimentos de 
estética e historia da cenografia brasileira. 

METODOLOGIA: 

Compreensão do projeto cenográfico; utilização de materiais diversos para a construção de uma maquete; 
métodos de aplicação da escala; execução de duas maquetes. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

A ser definido pelo professor quando de sua oferta. 

AVALIAÇÃO: 

A avaliação será a partir do conjunto de trabalhos práticos realizados em sala de aula e trabalhos práticos 
realizados em casa, sob indicação do professor, dentro do âmbito das técnicas estudadas. 
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