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CURSO DE EXPRESSÃO GRÁFICA I

OBJETIVOS

Os variados cursos de desenho ofertados nos dias de hoje não possuem um foco 

direcionado para um tipo de expressão específica. É sabido que na área de projetos, 

sejam de arquitetura ou de design, a expressão gráfica se torna extremamente 

necessária.
A sua necessidade não se restringe apenas aos clientes, mas também para 

desenvolver desenhos explicativos num chão de obra e, especificamente, para o início 

do desenvolvimento de um projeto para o próprio profissional. Desta forma, este 

curso, que é composto de três blocos de 20 horas cada um, abrange o processo desde 

o conhecimento dos materiais, como usá-los e questões específicas como jardins, 

interiores e desenho urbano. Todos eles com noções de perspectiva e noções de luz e 

sombra.  

– Desenhar o que se vê e não o que se imagina, engloba, também, a arte de 

visualização do sistema bi-projetivo de Monge, o qual contribuirá com o 

desenvolvimento do processo criativo do imaginário. Desta forma, este curso engloba 

todo o processo e método de expressão gráfica que ajudará os alunos e o profissional 

iniciante no desenvolvimento do processo criativo.

Gerais  

O objetivo geral deste curso é o desenvolvimento de habilidades representativas gráficas 

construtivas e visuais, relativas à técnica do sistema bi-projetivo de Monge, com a finalidade 

de melhorar e facilitar a organização e o registro das informações e a recuperação das 

informações no desenvolvimento do raciocínio e visão espacial do cérebro, o qual através do 

comando da lapiseira aumentará e estimulará o processo de criação.

Específicos

1.Desenvolver o raciocínio e visão espacial;
2.Aprender técnicas de expressão gráfica;
3.Adquirir raciocínio gráfico com estímulo ao processo criativo.



CONTEÚDO

DOCENTE

Nora Alejandra Patricia Rebollar

.:1º Encontro
Desenvolvimento de conteúdos de humanização. Desenvolvimento de técnica do uso 
das cores com marcadores, lápis aquarelado e giz de cera. 

.:2º Encontro 
Desenvolvimento de técnica do uso das cores com marcadores, lápis aquarelado e giz 
de cera. Desenvolvimento de desenhos com uso de técnica de acabamento em nanquim 
(aplicação de desenhos prontos). 

.:2º Encontro 
Desenvolvimento de desenhos em visão espacial –desenvolvimento de desenhos em 
perspectiva com cores – luz e sombra.

PÚBLICO-ALVO

O curso é destinado aos estudantes de Arquitetura e de Design de Interiores, 

Arquitetos, Designers de Interior e demais interessados pelo assunto.



DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA MATRÍCULA

a) Cédula de identidade (RG) – outros documentos não possuem validade para

fins de Registro;

b) CPF;

c) Comprovante de residência;

* após a inscrição, os documentos podem ser encaminhados para o 

   e-mail extensao@cesusc.edu

*exceto para alunos e egressos da Faculdade Cesusc

INVESTIMENTO E HORÁRIOS

Valor: R$349,00
20% de desconto para alunos e egressos (R$279,20)

Pagamento em 3x no boleto

Carga Horária - 24 horas / aula
Sábados das 8h às 12h / 13h às 18h
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