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Informação Detalhamento 

1. Nome do Curso e Área 
do Conhecimento 

Identificação do curso, área do conhecimento a que pertence 
e a forma de oferta: presencial ou a distância. 

 
Curso de Especialização em Gráfica Digital 
Nome do Curso anterior: Curso de Especialização em Desenho 
Data de criação do Curso: março 1999 
Data do projeto de reformulação e mudança do nome: maio de 2002.  

Área: 6.04.01.00-1: Fundamentos de Arquitetura e Urbanismo.  

Forma de oferta: o Curso tem a proposta de ter uma modalidade híbrida, com momentos 
presenciais e não-presenciais, flexibilizados de acordo com o perfil do aluno (características 
de aprendizagem e conhecimentos prévios), com o perfil do professor, com o tipo de 
atividade didática e de acordo com a disponibilidade de recursos tecnológicos de educação 
a distância adequados a cada caso. 
 
 

2. Justificativa Razões que deram origem à criação do programa: carências 
a serem supridas na área do Magistério Superior ou formação 
profissional e contribuição para o desenvolvimento regional 
sob o ponto de vista econômico e social. 

 
 Com o advento de novas tecnologias e o estabelecimento da Gráfica Computacional 
a área de Desenho passou a contar com ferramentas extremamente potentes para o seu 
desenvolvimento. Entretanto, as especificidades e principalmente os novos saberes que 
estas ferramentas trazem implícitos exigem um período de análise, reconhecimento e 
adaptação para que possam ser efetivamente apropriadas e consideradas instrumentos de 
desenvolvimento para as atividades profissionais, de ensino e pesquisa. Os profissionais 
que utilizam o Desenho como linguagem de comunicação são oriundos de vários campos do 
conhecimento, aonde o meio computacional aos poucos vai permeando suas atividades. 
Desta forma, encontram-se profissionais que passaram por processos formativos em que as 
novas tecnologias ainda não estavam presentes, e que por isso buscam uma formação 
complementar. A criação do Curso de pós-graduação em Desenho teve o propósito de 
contribuir com este processo de inserção dos meios computacionais na atividade do 
Desenho e, fundamentalmente, estabelecer um espaço de discussão sobre como traduzir 
conceitos e procedimentos próprios das práticas tradicionais às informáticas e vice-versa, 
com objetivo de integrar e construir práticas mais potentes para sustentar a atividade de 
representação gráfica. Posteriormente, no processo de reestruturação do Curso, que passou 
ao Curso de pós-graduação em Gráfica Digital, procurou-se ampliar o campo de estudo. 
Além de manter o propósito de complementar a formação profissional avaliou-se que o 
processo de sistematização dos saberes que fundamentam a atividade do Desenho, com o 
apoio informático, encontra-se em um estágio que permite avançar nos estudos para o 
estabelecimento da área de Gráfica Digital. 
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 Diante de todas estas possibilidades, considera-se fundamental garantir um espaço 
de construção do conhecimento nesta área, que paulatinamente se estrutura como área de 
aplicação, tanto nos campos que tradicionalmente se valem da expressão gráfica, como na 
Arquitetura, nas Artes e Engenharias, como também, nos demais campos do conhecimento, 
pela indiscutível potencialidade da comunicação gráfico-visual. É importante também 
considerar que as possibilidades de formação específica nesta área, em nível de mestrado e 
doutorado, ainda são restritas no país. Os trabalhos científicos relativos à Gráfica Digital 
encontram-se permeando as diversas áreas do conhecimento, reunindo-se em fóruns que 
recentemente estão sendo estabelecidos como referência, como pode ser a Sociedade 
Iberoamericana de Gráfica Digital (SIGRADI), criada em 1997, que estabelece um 
intercâmbio com fóruns internacionais de mesmo propósito, como Acadia (EE.UU. e 
Canadá), Ecaade (Europa) e Caadria (Ásia). No âmbito nacional, as edições dos "Simpósios 
Nacionais de Geometria Descritiva e Desenho Técnico" (GRAFICA), realizados pela 
Associação Brasileira de professores de Geometria Descritiva e Desenho Técnico, têm 
buscado estabelecer um espaço para a Gráfica Digital, promovendo, paralelamente, o 
evento International Conference on Graphics Engineering for Arts and Design. As ações 
destas sociedades, nacionais e internacionais, têm sido fundamentais para a promoção do 
desenvolvimento e sistematização da área. Observa-se que o estabelecimento de um grupo 
de atuação em pesquisa nesta área pressupõe a constituição de uma equipe interdisciplinar, 
onde contribuem aqueles que tradicionalmente formulam problemas de representação, 
como por exemplo, os arquitetos, e aqueles que formulam os modelos para a representação 
a partir dos meios informáticos, como, por exemplo, os físicos, matemáticos e informáticos. 
Nesta perspectiva, considerou-se que este Curso de Especialização criado pelo 
Departamento de Desenho Técnico e Gráfica Computacional por estar localizado no Instituto 
de Física e Matemática, que atualmente também agrupa o Departamento de Informática, 
pode promover o estabelecimento de grupos interdisciplinares para o estudo da Gráfica 
Digital, contando também com áreas de aplicação como Arquitetura e Artes Visuais 
(graduação e Licenciatura, principalmente na terminologia de Design Gráfico), que 
naturalmente estão sensíveis ao tema e estão presentes no âmbito da Universidade Federal 
de Pelotas. Desta forma, o contexto em que o Curso se estabelece é bastante propício 
principalmente considerando-se a perspectiva de dar um efetivo retorno ao desenvolvimento 
do ensino de Desenho na graduação. No Departamento de Desenho Técnico e Gráfica 
Computacional, sem deixar de corresponder aos estágios de desenvolvimento que ainda se 
encontra toda a área de Desenho, percebe-se um processo de questionamento e/ou 
reestruturação dos conteúdos programáticos das disciplinas que constam nos currículos 
mínimos de diversos cursos que a UFPel oferece. São conceitos e procedimentos de 
representação gráfica que estão sendo questionados e revisados frente às novas 
possibilidades de integração com os meios informáticos. O papel de um Curso de pós-
graduação neste contexto é fundamental, buscando promover a discussão e propor 
diretrizes para o encaminhamento de cada processo de reestruturação. Ainda deve-se 
considerar que cada vez mais as tecnologias estão disponibilizadas em instituições de 
ensino fundamental, médio e técnico, possibilitando o uso da representação gráfica digital 
como instrumento de resolução de problemas aplicado as diferentes áreas do 
conhecimento. Com isso torna-se crescente a necessidade de qualificação de professores 
para a apropriação das tecnologias informáticas no ensino de Desenho. O Curso de 
Especialização assume este papel de promotor desta área de estudos, objetivando 
estabelecer uma estrutura básica para atuação em outros níveis de formação, como 
mestrado e doutorado. A produção científica de professores e alunos envolvidos com o 
Curso, com trabalhos direcionados à Gráfica Digital, permite gerar um corpo de 
conhecimento suficiente para apontar a estudos mais aprofundados na área. 
 Por outro lado, o perfil de aluno que se configura, tendo-se em vista que a 
apropriação da tecnologia informática é condição sine qua non para o desenvolvimento de 
estudos em Gráfica Digital, aponta à possibilidade de exploração desta mesma tecnologia 
para flexibilizar as formas de ensino-aprendizagem a serem promovidas neste Curso de 
Especialização: experimentação da modalidade em EaD (ensino a distância) Esta 
possibilidade vêm sendo estudada e estruturada a partir de experimentos promovidos por 
projetos de ensino e pesquisa, especificamente a partir do conceito de educação continuada 
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e ao longo da vida, contando com o apoio de outras instituições que já estabeleceram ou 
que estão buscando estabelecer uma trajetória em EaD (redes interinstitucionais e 
internacionais).  
 

3. Instituição responsável: Universidade Federal de Pelotas 
Instituto de Física e Matemática 
Departamento de Desenho Técnico e Gráfica Computacional. 

 
Será preenchido pela Pró-reitoria 
 
 

4. Objetivo Geral 

 
Objetivo Geral: 
 
 Oferecer uma formação, especializada em Gráfica Digital, capaz de reconhecer e 
explorar as ferramentas informáticas para potencializar as atividades profissionais, de 
ensino e pesquisa, relativas à representação gráfica aplicada às diferentes áreas do 
conhecimento.  
 
Objetivos Específicos: 
 
 Redirecionar a prática e o ensino do Desenho tradicional, de caráter técnico, a partir 
do reconhecimento das possibilidades oferecidas pela tecnologia informática. Mais 
especificamente, contextualizar os saberes tratados tradicionalmente no âmbito do 
Departamento de Desenho Técnico e Gráfica Computacional (DTGC), percebendo-se suas 
dimensões diante de estudos mais amplos como os propostos pela Gráfica Digital. 
 
 Abordar a problemática de delimitação da área interdisciplinar de Gráfica Digital 
aplicada à representação da forma e da aparência de objetos, reconhecendo-se sua 
abrangência e limitação. 
 
 Possibilitar um impulso ao desenvolvimento nas realidades de trabalho dos 
profissionais egressos de cursos de graduação com a utilização da tecnologia informática 
como instrumento potencializador da atividade de representação gráfica. 

 
 Estimular profissionais e professores que atuam na área de representação gráfica à 
produção científica, buscando-se compreender a necessidade da indissociabilidade entre 
ensino, pesquisa e extensão. 
 
 Flexibilizar a modalidade de ensino/aprendizagem que permita ampliar a abrangência 
do curso, explorando as potencialidades da EaD, via internet. 
 
 Formar profissionais capazes de atuar no ensino/aprendizagem em Gráfica Digital a 
distância, através da qualificação como agentes em EaD. 
 
 Estabelecer esta indissociabilidade no âmbito do DTGC, promovendo o intercâmbio 
permanente entre as práticas de ensino e pesquisa. Isto é, proporcionar para que as 
produções do curso de pós-graduação interajam com as produções da Graduação, 
estabelecendo um processo de atualização e questionamento das práticas de ensino e 
pesquisa.  
 
 Promover atividades de extensão que permitam identificar as necessidades do 
exercício de representação gráfica aplicado às diferentes áreas profissionais, que permitam 
também a difusão do conhecimento produzido no âmbito do Curso, que contribuam à 
formação acadêmica docente dos próprios alunos e que principalmente forneçam subsídios 
para avaliação da contribuição do curso ao contexto que se insere. 
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 Consolidação de linhas de pesquisa e de estabelecimento de grupos que permitam o 
desenvolvimento de proposta para estudos stritu sensu. 
 
 

5. Público-Alvo  Definição do público-alvo e a contribuição que o curso 
pretende dar em termos de competências e habilitações aos 
egressos. 

 
 O curso destina-se a graduados que utilizam ou pretendam utilizar a representação 
gráfica em suas atividades profissionais.  
 Além de oferecer uma formação específica na área, os egressos somam a sua 
qualificação uma experiência docente inovadora, com a inclusão de tecnologias informáticas 
na atividade educativa. Os alunos adquirem esta formação a partir da atuação em cursos de 
extensão, experimentando a atividade docente em todos os seus momentos: na situação de 
ensino/aprendizagem (como tutores), na estruturação de materiais didáticos e na avaliação 
de todo o processo didático, considerando-se que estes cursos de extensão envolvem, 
fundamentalmente, práticas em Educação a Distância via internet. A riqueza da formação 
docente está também no trabalho com um público alvo de diferentes níveis e áreas de 
formação. 
 Desta forma, pretende-se que os egressos estejam aptos a promover processos de 
inserção das novas tecnologias de representação gráfica nas diferentes áreas de aplicação, 
de explorar e estabelecer atividades de ensino, pesquisa e extensão em Desenho apoiando-
se nos recursos informáticos. 
 Mais especificamente pretende-se que os egressos concebam o espaço digital como 
um espaço de laboratório para o estudo da forma e da aparência dos objetos, além de 
explorar as potencialidades da representação digital como veículo de registro de dados, 
restituição, armazenamento, comunicação, interação, entretenimento ou de forma mais 
generalizada, como instrumento para resolução de problemas relativos às diferentes áreas 
do conhecimento que vislumbrem na representação gráfica um auxílio para tal resolução.  
 
 

6. Concepção do Programa Aspectos fundamentais que nortearam a criação do curso em 
termos de inserção no contexto global e das principais 
abordagens teórico-práticas pretendidas, além dos aspectos 
de inovação introduzidos por meio do programa. Descrição 
das parcerias firmadas com outras organizações para 
desenvolvimento do curso. 

 
As referências teórico-práticas utilizadas para a criação do curso foram subsidiadas 

pelas discussões que estavam sendo estabelecidas em fóruns científicos como Gráfica, 
Sigradi, Ecaade, Acadia, Caadria. As metodologias de ensino adotadas foram norteadas 
pelas discussões ali estabelecidas. Um grupo de artigos dos anais do Simpósio Nacional de 
Geometria Descritiva e Desenho Técnico, já em 1994, percebia o advento da Computação 
Gráfica como instigador de um novo processo pedagógico para as disciplinas de desenho, 
considerando o fato de que a Gráfica Computacional não se constitui simplesmente em um 
novo instrumento de representação gráfica, mas um potencializador, liberando o esforço e o 
tempo de investimento em processos artesanais de traçado para o desenvolvimento de 
atividades investigativas do próprio conhecimento da Geometria Descritiva, Perspectiva ou 
Desenho Geométrico. A automatização dos sistemas de projeção agiliza o desenvolvimento 
do raciocínio espacial, apresentando respostas imediatas e exatas para a experimentação 
na variação dos parâmetros projetivos, sugerindo a integração de disciplinas de desenho 
que, por seus procedimentos construtivos específicos, isolavam-se em seus processos de 
resolução dos problemas. O subtítulo dado a primeira versão do curso: “dos traçados 
tradicionais a Gráfica Computacional” procurou justamente explicitar o propósito delimitado 
naquele momento: reconhecer as potencialidades dos recursos tecnológicos para o 
desenvolvimento da área do Desenho. 
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O primeiro impulso à criação do curso foi dado pela importante contribuição da 
experiência vivenciada em um centro pioneiro em Informática Gráfica Aplicada à Arquitetura, 
como é considerada a Strathclyde University, Glasgow, decorrente da conclusão do 
processo de doutoramento da Prof ª Neusa Félix, primeira coordenadora do Curso. 

 
A primeira versão ficou estruturada ao redor dos sistemas projetivos e de suas 

potencialidades para estudos da forma em seus aspectos geométricos, procurando ao 
mesmo tempo destacar semelhanças e diferenças entre os métodos gráficos e os processos 
da Gráfica Digital. Além da formação específica citada, em nível de doutorado, houve 
também a contribuição da formação, em nível de mestrado, na área de Educação, da 
professora Ângela Vasconcelos, segunda coordenadora do Curso, que desenvolveu um 
trabalho na área do Desenho para Arquitetura. 

A proposta de reestruturação do Curso decorreu da evolução do próprio estágio de 
reconhecimento das potencialidades da gráfica computacional para o Desenho. O principal 
diferencial proposto pelo projeto de reformulação foi de reestruturação em torno dos saberes 
da Modelagem Geométrica e Visual, saberes próprios da Informática Gráfica que embasam 
o estudo de todas as formas de descrição gráfica da geometria, ampliando também o estudo 
para a descrição da aparência dos objetos. Esta abordagem deixa de enfatizar os aspectos 
operacionais de sistemas projetivos ou de métodos de execução de traçados, centrando-se 
no estudo da descrição da geometria, da aparência e movimento dos objetos, 
fundamentados em conceitos de parametrização e simulação a partir dos meios 
informáticos.  

Os estudos de Modelagem Geométrica integralizam saberes constituídos ao longo 
do tempo para a descrição da forma em seus aspectos geométricos, desde os sistemas de 
geração e controle da forma aos sistemas de representação, como são os processos 
projetivos, permitindo a representação de outras geometrias, além da euclidiana. Da mesma 
forma, os estudos de Modelagem Visual, permitem aprofundar os estudos de representação 
da aparência dos objetos, definindo para cada tipo de modelo computacional as relações 
que limitam a correspondência entre realidade virtual e realidade física concreta. 

Em relação à estrutura anterior do Curso, observa-se a pretensão de avançar na 
integração entre conceitos e procedimentos tradicionais e informáticos, buscando-se 
constituir um corpo único de conhecimento, revisando e ampliando estruturas de saber para 
que tenham a capacidade de abarcar problemas de representação gráfica de distintos graus 
de proximidade com a realidade, estabelecendo um laboratório virtual para os estudos 
propostos. Esta reestruturação buscou, então, adequar-se ao estágio de sistematização do 
conhecimento que pode suportar hoje a atividade do Desenho. As referências utilizadas 
para a elaboração desta proposta naturalmente são decorrentes dos últimos fóruns 
realizados pelas sociedades científicas citadas anteriormente e também por um trabalho 
específico de doutorado realizado pela Professora Adriane Borda A. da Silva, atual 
coordenadora do Curso. Este processo de doutoramento possibilitou reconhecer o estágio 
da arte em Informática Gráfica e suas possibilidades de aplicação para as diferentes áreas 
do conhecimento, especialmente para a área de Arquitetura. O trabalho foi realizado em um 
centro de investigação em Informática Gráfica (em Engenharia de Informática) apoiado por 
estudos de Didática. A partir deste trabalho iniciou-se uma linha de investigação que analisa 
os elementos fundamentais que devam compor as estruturas de saber capazes de sustentar 
a área de Gráfica Digital, subsidiando o processo permanente de avaliação do Curso.  

A partir deste trabalho de doutoramento também foi possível estabelecer uma 
parceria importante com o Grupo de Informática Gráfica Avançada da Universidade de 
Zaragoza, onde foi realizada a referida formação. Criou-se, com o apoio da Rede ALFA, 
financiada pela Comunidade européia, o grupo ALFA T_GAME com o propósito de reunir 
instituições européias e latino-americanas em torno ao tema do ensino de Informática 
Gráfica. Os resultados deste projeto significam um forte referencial teórico-prático para o 
Curso. Foram disponibilizados materiais de apoio docente, gerados por cada membro do 
grupo, com conhecimentos específicos organizados por especialistas das diferentes áreas 
da informática gráfica, incluindo áreas de aplicação, especialmente para Arquitetura. Foram 
promovidos eventos científicos a cada reunião do projeto que socializaram as produções do 
grupo, onde uma delas foi organizada pela própria coordenação do Curso, na UFPEL, 
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contando então com a participação da comunidade acadêmica desta pósgraduação. 
Atualmente, esta mesma rede de instituições dá continuidade ao projeto T_GAME, 
possibilitado pelo programa ALFA II, denominado agora de Projeto ALFA T_GAMEL3 
(Teaching Computer Graphics and Multimedia, Long-life learning). Este projeto tem o 
propósito de desenvolver uma atividade no âmbito da formação contínua, fazendo uso das 
novas tecnologias (Internet) e das metodologias docentes e pedagógicas relacionadas com 
as modalidades de ensino/aprendizagem híbrida (mescla de presencial com não presencial) 
e não presencial. Busca, também, alternativas para adaptar a oferta de Cursos de 
Informática Gráfica Aplicada à idiossincrasia própria de cada país e entorno acadêmico, 
possibilitando otimizar o uso dos materiais docentes em formato digital já produzidos pelo 
grupo e, principalmente, permitindo um ambiente de interação acadêmica no qual cada um 
dos docentes envolvidos no projeto pode atuar em processos de ensino e pesquisa desde a 
sua própria instituição. Vislumbra-se neste tipo de iniciativa uma possibilidade de ampliar o 
elenco de disciplinas do curso, onde já se experimenta a modalidade não presencial. Este 
trabalho interinstitucional começa a estabelecer uma postura colaborativa, especialmente 
ampliando as possibilidades de co-orientação em trabalhos de monografia, usufruindo-se 
das qualificações especializadas dos pesquisadores participantes da rede em cada um dos 
campos de aplicação da Informática Gráfica. 

Estas possibilidades também são potencializadas por outros aspectos que 
caracterizam o ensino de Gráfica Digital. Esta área de atuação implica grandes 
investimentos de infraestrutura, por ser totalmente dependente da tecnologia informática 
mais avançada, pela necessidade de equipamentos mais potentes para o trabalho com 
programas gráficos. O acesso mais generalizado às tecnologias computacionais, em função 
das questões de relação custo/benefício, é bastante recente, principalmente em termos de 
instituições de ensino, especialmente para as áreas em que os profissionais que se utilizam 
destas tecnologias são leigos em linguagens de programação. Desta forma, o 
desenvolvimento da área fica bastante dependente dos recursos informáticos disponíveis, 
de investimentos em hardware e software. Este contexto tem exigido um esforço bastante 
grande para encontrar soluções alternativas, tendo-se em conta as dificuldades atuais em 
termos de disponibilidade de recursos para equipar laboratórios nas universidades públicas.  

Avalia-se que uma das alternativas para enfrentar tais questões também pode ser o 
investimento na modalidade de ensino a distância. Cada vez mais o ritmo do avanço da 
informática faz com que haja um significativo descompasso entre os recursos disponíveis 
nas instituições de ensino e aqueles disponibilizados pelas instituições científicas e 
tecnológicas. Considerando-se que as ferramentas de trabalho em Gráfica Digital são as 
informáticas pode-se pressupor que a maior parte dos alunos que busca uma formação 
especializada nesta área tenha acesso ao ambiente de trabalho necessário para 
acompanhamento de um curso não presencial. Esta característica predispõe o aluno de 
Gráfica Digital a interagir com os meios informáticos de forma mais natural, possibilitando, 
além do estabelecimento de relações no espaço virtual mais próximas das relações 
presenciais, a exploração das potencialidades da modalidade não presencial para 
construção de um ambiente efetivamente colaborativo entre professor-aluno e aluno-aluno. 
Nesta perspectiva, o Grupo GEGRADI (Grupo de Estudos para o ensino/aprendizagem em 
Gráfica Digital), constituído por alguns docentes do Curso, além de estar coordenando os 
projetos da rede ALFA, no âmbito da UFPEL participa de outros projetos internacionais que 
buscam avançar na experiência com a modalidade de educação a distância: Projeto ALFA 
FADO, também financiado pela comunidade européia, “Formação Avançada e 
Desenvolvimento Organizacional suportados por e-learning” e o Projeto ARQNET/PROSUL, 
financiado pelo CNPQ, “Educação a Distância em Gráfica Digital para Arquitetura”, 
coordenando-se o subprojeto “Transposição de materiais didáticos relativos à Gráfica Digital 
para Arquitetura: da educação presencial à educação a distância.” Este investimento 
também foi incrementado pela experiência de pós-doutoramento recentemente realizada 
pela professora Neusa Félix, junto a Universidade de Sidney, que participou do processo de 
implementação de um campus virtual, sobre uma plataforma para ambientes virtuais com 
modelos tridimensionais, na Faculdade de Arquitetura desta instituição.  

Estas experiências têm trazido um significativo retorno para o Curso de 
Especialização em Gráfica Digital, tendo-se o propósito de avançar na estruturação de um 
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curso de mestrado, vislumbrando-se que a produção científica do grupo de alunos e 
professores envolvidos possa justificar este avanço. Deve-se considerar as características 
desta área específica de atuação, que não dispõe de cursos de mestrado e doutorado no 
país. Desta forma, investe-se na modalidade de ensino a distância para o estabelecimento 
de uma estrutura de curso que possa contar com a contribuição de docentes vinculados a 
diferentes universidades, nacionais e internacionais, constituindo um espaço de produção 
científica colaborativa. 
 Como produto das investigações no campo de EaD (Projetos ALFA T_GAME e ALFA 
T_GAME L3, Projeto ARQNET/PROSUL/CNPQ e Projeto ALFA FADO) estruturou-se no 
âmbito desta especialização (como espaço de desenvolvimento de projetos piloto) as 
seguintes propostas consideradas inovadoras: 
- vincular Cursos de Extensão às atividades regulares do curso, onde os alunos passam a 
ter, conforme citado anteriormente, além da formação específica em Gráfica Digital a 
formação para atuarem como agentes (professores, tutores e alunos) em processos de 
ensino/aprendizagem apoiados em tecnologias informáticas, via internet. 
- experimentar as diferentes modalidades de ensino/aprendizagem em Gráfica Digital, 
avaliando as compatibilidades de conteúdo, dos perfis dos alunos, dos tutores, dos 
professores e da tecnologia disponível. Busca-se avaliar os resultados obtidos a partir de 
ações concretas. Entretanto, pelo caráter experimental, estas ações não estão configuradas 
como necessariamente válidas para efeitos de cômputo de carga horária efetiva do curso. A 
validação se dará após análise dos resultados, onde estas ações poderão ou não fazer 
parte da dinâmica própria para o curso como um todo. (os próprios cursos de extensão 
servirão de laboratório para estes experimentos, além da realização do curso totalmente a 
distância pelo menos por um aluno, como parte de projeto de pesquisa) 
 Em relação às parcerias para arrecadação de recursos, deve-se destacar que os 
Cursos de Especialização não contam com nenhum incentivo financeiro dos órgãos de 
fomento, nem bolsas estudantis. E, por lei federal, as instituições públicas não podem 
arrecadar taxas de matrícula nem mensalidades. Desta forma, atualmente, conta-se 
fundamentalmente com uma infraestrutura oferecida pela própria UFPEL, na etapa de 
criação do Curso e com recursos de projetos de pesquisa realizados pelos professores do 
Curso, os quais eventualmente permitem ampliar a infraestrutura física (equipamentos). 
Logicamente, em função das necessidades específicas desta área, de atualização 
permanente da tecnologia, tem-se enfrentado bastantes dificuldades.  
 Desta forma, cabe registrar que muito mais pelo esforço pessoal de cada um dos 
docentes e alunos envolvidos, que apostam na importância de um Curso de Especialização, 
tanto para a qualificação específica como para a geração e estabelecimento de grupos de 
trabalho, é que este curso de especialização tem se desenvolvido e se projetado no 
contexto da UFPEL e em fóruns científicos da área de Representação Gráfica em geral.  
  
 

7. Coordenação Indicação do nome, titulação e regime de contratação do 
coordenador do Programa, descrição da experiência 
acadêmica e profissional. 

 
Nome: Adriane Borda Almeida da Silva 
Titulação: Doutora 
Regime de contratação: 40 horas, dedicação exclusiva. 
 
Formação Acadêmica: 
1997 – 2001: Doutorado em Didáctica de Las Ciências Experimentales. Universidad de 
Zaragoza, UNIZAR, Espanha. Título: Los saberes constitutivos del Modelado Geométrico y 
Visual, desde las instituciones científicas y profesionales a las escuelas de arquitectura. Un 
análises de Transposición  Didáctica. Ano de obtenção: 2001. Orientador: Francisco José 
Serón Arbeloa y Javier Arlegui de Pablos. Título reconhecido pela Universidade Federal do 
Rio Grande do Sul como Doutora em Educação. 
1989 – 1990: Mestrado em Arquitetura Conforto Ambiental. Universidade Federal do Rio de 
Janeiro, UFRJ, Rio de Janeiro, Brasil. Título: da arquitetura imposta à arquitetura 
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espontânea. Ano de obtenção: 1993. Orientador: Oscar Daniel Corbella. 
1986 – 1987: Graduação em Esquema I Complementação Pedagógica.  Universidade 
Federal de Pelotas, UFPEL, Rio Grande do Sul, Brasil. 
1979 – 1983: Graduação em Arquitetura e Urbanismo. Universidade Federal de Pelotas, 
UFPEL, Rio Grande do Sul, Brasil. 
  
Experiência Acadêmica e Profissional: 
2005: aprovação em concurso para professor titular da UFPEL, na área de “tecnologias de 
representação gráfica para o ensino a distância”. 
2001 - atual: professora adjunta DTGC/IFM/UFPEL 
1994 - 2001: professora assistente DTGC/IFM/UFPEL 
1993 – 1994: professora visitante FURG 
1993 – 1994: professora assistente UFRRJ 
1993 – 1991: professora auxiliar UFRRJ 
1986 – 1989: proprietária de escritório de arquitetura 
 
Disciplinas ministradas: 
Graduação: Perspectiva e Sombras, Geometria Descritiva, Desenho Técnico, Desenho 
Arquitetônico. 
Pós-graduação: Modelagem Geométrica I e II, Modelagem Visual I e II, Seminários de Apoio 
à Monografia 
 
Trabalhos publicados (trabalhos completos): 
BORDA, Adriane Almeida da Silva; ARBELOA, Francisco José Serón; ARLEGUI, Javier; 
FÉLIX, Neusa Rodrigues. Representação, Formalização e Modelagem: Identificando 
paradigmas nas práticas didáticas de expressão gráfica arquitetônica. Revista Educação 
Gráfica, Baurú, Univ. Estadual Paulista, v. 6, p. 155-165, 2002. 
 
BORDA, Adriane Almeida da Silva; Digital Graphics as an object of knowledge. In: 
WORKSHOP LEDGRAPH IN ITS, 2004, Maceió, 2004. Anais...Universidade Federal de 
Alagoas, 2004. v.1. p. 1-10. 
 
BORDA, Adriane Almeida da Silva; A Atividade Docente de Produção de Materiais Didáticos 
Relativos à Representação Gráfica Digital. In: V INTERNATIONAL CONFERENCE ON 
GRAPHICS ENGINEERING FOR ARTS AND DESIGN E 16 SIMPÓSIO NACIONAL DE 
GEOMETRIA DESCRITIVA E DESENHO TÉCNICO, GRÁFICA 2003 - Percepção, 
Representação e Ação sobre o Mundo, Santa Cruz do Sul. Anais...Santa Cruz do Sul: 
UNISC, 2003. 
 
FÉLIX, Luísa Rodrigues; FÉLIX, Neusa Mariza Rodrigues; BORDA, Adriane Almeida da 
Silva. Proposta de Prática Didática Referente ä Modelagem Geométrica de Superfícies 
Paramétricas no contexto de ensino da Expressão Gráfica Arquitetônica. In: V 
INTERNATIONAL CONFERENCE ON GRAPHICS ENGINEERING FOR ARTS AND 
DESIGN E 16 SIMPÓSIO NACIONAL DE GEOMETRIA DESCRITIVA E DESENHO 
TÉCNICO, GRÁFICA 2003 - Percepção, Representação e Ação sobre o Mundo, Santa Cruz 
do Sul. Anais...Santa Cruz do Sul: UNISC, 2003. 
 
BREUTMANN, Bernd; FERNÁNDEZ, Mónica; PIEGARI, Ricardo; GUERRERO, Roberto; 
BORDA, Adriane Almeida da Silva; FÉLIX, Neusa Rodrigues; PINA, Alfredo; ARBELOA, 
Francisco José Serón; LATORRE, Pedro; CARVALHO, Carlos Vaz de; PAYSSÉ, Marcelo. 
Proyecto ALFA T_GAME (Teaching Computer Graphics And MultimEdia): Una experiencia 
de intercambio de materiales docentes para el área de Informática Gráfica y Multimedia. In: 
CONGRESO CEIG 2003, XIII CONGRESO ESPAÑOL DE INFORMATICA GRAFICA, 2003, 
A Coruña., Anais... A Coruña, Espanha: Universidad de A Coruña, 2003. v. I, p. 351-355. 
 
BORDA, Adriane Almeida da Silva, ARBELOA, Francisco José Serón; ARLEGUI, Javier; 
FÉLIX, Neusa Rodrigues. A descrição da forma e da aparência do objeto arquitetônico por 
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meios informáticos no contexto de ensino: una análise de transposição didática. In: VI 
CONGRESSO IBEROAMERICANO DE GRÁFICA DIGITAL, SIGRADI 2002, Caracas, 
Venezuela.Anais... Caracas, Venezuela: 2002. 
 
BORDA, Adriane Almeida da Silva; ARBELOA, Francisco José Serón; MAGALLÓN, José 
Antonio; FÉLIX, Neusa Rodrigues. Pictórica o Científica? La actividad de generación de 
imágenes sintéticas en el contexto de enseñanza. In: V CONGRESSO IBEROAMERICANO 
DE GRÁFICA DIGITAL, SIGRADI 2001, Biobio, Chile. Anais...Biobio, Chile: Facultad de 
Arquitectura, Construcción y Diseño, 2001. 
 
BORDA, Adriane Almeida da Silva; FÉLIX, Neusa Rodrigues; MAGALLÓN, José Antonio; 
ARBELOA, Francisco José Serón. Da representação a modelagem: um marco conceitual 
para guiar o processo de avaliação do Curso de Especialização em Desenho: dos traçados 
convencionais a computação, DTGC, IFM, UFPEL, RS, Brasil. In: SIMPÓSIO 
INTERNACIONAL DE GRÁFICA DIGITAL, SIGRADI 2000, Rio de Janeiro. Anais...Rio de 
Janeiro, Brasil: 2000. 
 
BORDA, Adriane Almeida da Silva; ARBELOA, Francisco José Serón; FÉLIX, Neusa 
Rodrigues. Una reflexión didáctica sobre la práctica del Modelado Geométrico y Visual en la 
resolución de problemas de representación de modelos arquitectónicos. In: VIII CONGRESO 
DE EXPRESIÓN GRÁFICA ARQUITECTÓNICA, 2000, Barcelona. Las nuevas tecnologías 
de la representación gráfica arquitectónica en el siglo XXI. Anais...Barcelona: Servei 
d'informació, imatge i publicacions UPC, 2000. p. 25-30.  
 
BORDA, Adriane Almeida da Silva. Perspectiva Linear Cônica: da precisão ao croqui. In: 12º 
SIMPÓSIO NACIONAL DE GEOMETRIA DESCRITIVA E DESENHO TÉCNICO E I 
CONGRESSO INTERNACIONAL DE ENGENHARIA GRÁFICA NAS ARTES E NO 
DESENHO, GRÁFICA 96, 1996, Florianópolis. Anais... Florianópolis: 1996.  
 
BORDA, Adriane Almeida da Silva. A postura do usuário como condicionante no 
desempenho higrotérmico da habitação. In: XIII CONGRESSO BRASILEIRO E I LATINO-
AMERICANO DE ECONOMIA DOMÉSTICA, 1995, Pelotas. Anais...Pelotas: 1995. 
 
Projetos desenvolvidos: 
ALFA T_GAME, Teaching Computer Graphics And MultimEdia. Financiamento da rede 
ALFA, Comunidade Européia. 
Modelagem Geométrica e Visual no contexto da Expressão Gráfica Arquitetônica, busca de 
referências históricas e conceituais para a prática docente. Apoio Fapergs, ARD. 
 
Projetos em desenvolvimento: 
ALFA T-GAME L3: Teaching Computer Graphics and Multimedia , Long-life learning. 
Financiamento da rede ALFA, Comunidade Européia. 
ALFA FADO Formação Avançada e Desenvolvimento Organizacional suportados por e-
learning. Financiamento da rede ALFA, Comunidade Européia. 
 
ARQNET PROSUL Projeto: Educação a distância em Gráfica Digital para Arquitetura. 
Subprojeto:Transposição de materiais didáticos relativos à Gráfica Digital para Arquitetura: 
da educação presencial à Educação a Distância. Financiamento CNPQ com bolsa PIBIC. 
A descrição de formas livres no contexto arquitetônico: os limites e possibilidades da 
expressão gráfica. Bolsista voluntário. 
 
Estruturação de materiais didáticos para o ensino de perspectiva e sombras a partir da 
integração de meios tradicionais e informáticos. Bolsista UFPEL. 
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Orientações concluídas: 
ANTON, Cristina. Orientação de monografia do Curso de Especialização em Gráfica Digital. 
2004.Tema: Análise de Estruturas de saber envolvidas em práticas didáticas de modelagem 
geométrica: um estudo de caso. 2004. 
 
ARRIAL, Luciana Roso. Orientação de monografia do Curso de Especialização em Gráfica 
Digital. Tema: Representação do objeto arquitetônico para a comunicação no canterio de 
obras, 2004. 
 
CASTRO, Matheus. Bolsista voluntário de Iniciação científica. Tema: Perspectiva “dos 
croquis à obra construída: o domínio das relações homológicas”, 2004. 
 
FÉLIX, Luísa. Bolsista PIBIC/CNPQ. Tema: Educação a distância em Gráfica Digital para 
Arquitetura, 2004. 
 
LANNES, Liege Dias. Orientação de monografia do Curso de Especialização em Gráfica 
Digital. Tema: Representação Virtual do Museu da Baronesa. 
 
MAIA, Antônio Martins. Orientação de monografia do Curso de Especialização em Desenho. 
Tema: Maquetes: uma análise de diferentes processos, visando a incorporação de apoio 
informático. 2002. 
 
SILVA, Olga Maria Almeida da. Modelagem Geométrica como instrumento de análise e 
representação de mobiliário - Um estudo aplicado a três modelos de cadeiras: Barroca, Luís 
XV e Moderna. 2004 
 
Orientações em andamento: 
COITINHO, Adriane. Orientação de monografia do Curso de Especialização em Gráfica 
Digital. Tema: Representação de cor: análise das estruturas de saber veiculadas na escola 
 
PERINOTTO, Alcides Valentim. Orientação de monografia do Curso de Especialização em 
Gráfica Digital. Tema: Imagens para comercialização de luminárias na internet. 
 
MATHEUS Castro. Bolsista voluntário de Iniciação científica. Tema: A descrição de formas 
livres no contexto arquitetônico: os limites e possibilidades da expressão gráfica. 
 
SILVEIRA, Paula. Bolsista UFPEL. Tema: Estruturação de materiais didáticos para o ensino 
de perspectiva e sombras a partir da integração de meios tradicionais e informáticos. 
 
MEURER, Maiaura. Bolsista PIBIC/CNPQ. Tema: Educação a distância em Gráfica Digital 
para Arquitetura 
 
KLUMB, Rafael. Orientação de monografia do Curso de Especialização em Gráfica Digital. 
Tema: O ensino de Fotogrametria aplicada à Arquitetura. 
 
CAETANO, Suzana. Orientação de monografia do Curso de Especialização em Gráfica 
Digital. Tema: Modelos de iluminação x tipologias de representação arquitetônica. 
 
TEIXEIRA, Rita de Cássia. Orientação de monografia do Curso de Especialização em 
Gráfica Digital. Tema: o ensino de perspectiva para o ensino médio a partir de tecnologias 
informáticas. 
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8. Carga Horária Indicação da carga horária total em sala de aula, em 
atividades práticas, atividades individuais, em grupo, fora de 
sala de aula e no trabalho de conclusão de curso. 

 
 Os números estimados para especificação de carga horária devem ser 
contextualizados no processo atual de estudo e experimentação de um modelo híbrido para 
o desenvolvimento das atividades de ensino aprendizagem, além das características 
específicas do tipo de conhecimento tratado que se refere significativamente ao domínio de 
tecnologia específica, relativa à Informática Gráfica. 
 A carga horária total em sala de aula, especificada no projeto de reformulação do 
curso é de 420 horas, distribuídos igualitariamente entre atividades práticas e teóricas. A 
promoção de atividades individuais e em grupo atende aos objetivos de promover momentos 
diferenciados de construção do conhecimento a partir de processos particulares ou 
compartilhados, observando-se a pertinência de cada situação para potencializar as 
atividades.  
 O número de horas destinadas às atividades práticas, individuais ou em grupo, 
depende, além do nível de domínio de conteúdo, do nível de domínio da tecnologia utilizada, 
considerando-se a impossibilidade de incluir o tempo necessário de aprendizado para o 
reconhecimento de técnicas (manejo com software) que permitam a realização das 
atividades propostas. Não existe o propósito do curso de destinar momentos exclusivos para 
o aprendizado da ferramenta informática. Desta forma, o dimensionamento de horas 
destinadas a cada atividade pode variar bastante, dependendo das características 
específicas de cada aluno e da composição dos grupos. A atividade docente deve ficar 
atenta para este dimensionamento, buscando otimizar o processo a cada momento. O 
aprendizado provocado por situações problemas, adotado como metodologia para o 
desenvolvimento dos conteúdos programáticos das disciplinas do Curso, propõe que o 
primeiro momento de cada aula seja prático-reflexivo, para logo ser alimentado com 
questões teóricas e então desencadear momentos prático-teóricos. Desta forma, tanto para 
atividades individuais como em grupo a carga horária destinada às atividades práticas é 
majoritária em relação às teóricas. Nesta perspectiva, podemos estimar uma proporção  de 
60% para práticas e 40 % para teóricas, em sala de aula. 
 Entretanto, quando se busca quantificar carga horária em um processo híbrido 
(mesclando-se momentos presenciais e não presenciais), existe a necessidade de revisar a 
terminologia empregada.  
 A expressão “sala de aula” refere-se neste contexto as atividades de interação de 
forma síncrona. 
 O momento atual do Curso é de investigação e experimentação, acreditando-se que 
o ambiente de pós-graduação em nível de especialização possa ser o espaço adequado 
para isso. Avalia-se que o aluno de pós-graduação, por sua maturidade em relação a um 
aluno de graduação, tem um grau de autonomia e responsabilidade supostamente também 
maiores para a atividade de ensino/aprendizagem, diminuindo os riscos de conseqüências 
negativas que os experimentos realizados possam causar. A própria dinâmica de um curso 
de especialização, no contexto da UFPEL/PRPPG, por ter que ser submetida a cada nova 
edição a um processo de aprovação pela câmara de avaliação dos cursos de pós-
graduação, garante o espaço para que permanentemente esteja sendo avaliada, analisando 
os resultados dos experimentos e revisando o sistema de funcionamento do curso. 
 Em função desta proposta, de estabelecer no Curso um espaço de investigação, 
evita-se quantificar, de forma tradicional, o número de carga horária específica para cada 
tipo de atividade. Isto porque as estimativas são específicas para cada experimento: cada 
momento didático é desenhado em função do tipo de conhecimento tratado, do contexto em 
que está sendo inserido (conhecimentos e experiências prévias de alunos, tutores e 
professores), da modalidade a ser adotada (presencial e não-presencial), dos objetivos a 
serem alcançados (atividades individuais, atividades colaborativas), das relações temporais 
possíveis (síncronas e assíncronas), permitindo ainda compor estas tipologias com os tipos 
de relações que possam ser caracterizadas pelos agentes dos momentos didáticos: 
aluno/conhecimento/tutor/professor/tecnologia.  
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 As atividades de ensino/aprendizagem desenvolvidas pelas turmas ingressantes em 
2002 e 2004 ficaram caracterizadas majoritariamente por atividades presenciais, permeadas 
por alguns momentos não presenciais, promovidos sobre a plataforma para o ensino a 
distância TELEDUC/UNICAMP.  
 Para a turma ingressante em 2005, então, se intensificam os investimentos na linha 
de pesquisa “Ensino/aprendizagem de gráfica digital via internet”. Os momentos de 
avaliação podem estar caracterizados pelo uso de tecnologia, desde que cumpram as 
exigências de garantia de autoria e de identidade do aluno.  
 A consideração das horas destinadas ao trabalho de conclusão, que antes da 
reformulação do curso não estavam caracterizadas como fazendo parte de uma disciplina, 
com registro de aulas, foi revista. Atualmente, a disciplina de Seminários de apoio à 
monografia prevê uma carga horária de 60 horas, para promover a discussão e 
compartilhamento entre o grupo (de professores orientadores e alunos) dos processos 
específicos de desenvolvimento de cada monografia. Desta forma, a monografia se 
caracteriza por um trabalho individual, exigindo aglutinar horas em atividades fora de sala de 
aula, de acordo com as especificidades de cada trabalho. As atividades de sala de aula, 
desta disciplina, são consideradas majoritariamente como momentos de trabalho em grupo, 
de construção e análise de conhecimento (relativo às monografias). 
 Atividades fora da sala de aula: faz-se necessário que as atividades introduzidas e 
exercitadas em sala de aula sejam refeitas e problematizadas pelos alunos, para que tragam 
questionamentos e contribuições para o grupo. Com apoio da plataforma para educação a 
distância (TELEDUC/Unicamp) se estabelece um intercâmbio com os colegas e professores, 
auxiliando no desenvolvimento dos trabalhos a distância.  
 
 

9. Período e Periodicidade Indicação do período de duração do curso – início e fim – e o 
turno, com a carga horária por turno, início e fim de cada 
turno. 

 
Período de duração do curso: 
 
 O Curso tem a duração de três semestres, registrando um total de 420 horas/aula. 
Cada um dos dois primeiros semestres está composto por 180 horas/aula e o terceiro 
semestre contém 60 horas/aula. A distribuição desta carga horária considera a concentração 
de atividades síncronas em dois dias da semana consecutivos, preferencialmente nas 
segundas e terças feiras.  
 Neste primeiro semestre de curso os momentos presenciais estão distribuídos da 
seguinte forma: nas segundas feiras, no turno da manhã das 8:00 as 12:00 e tarde das 
14:00 as 18:00; nas terças feiras, no turno da manhã, das 8:00 as 12:00. Pretende-se 
manter a mesma dinâmica para o segundo semestre. No terceiro semestre, período de 
desenvolvimento da monografia, tem-se apenas um encontro presencial semanal, em um 
turno. Normalmente, na segunda feira das 14:00 as 18:00.O ingresso de novas turmas é 
anual. 
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10. Conteúdo Programático Relação dos módulos e disciplinas com a respectiva carga 
horária. Descrição da ementa de cada disciplina e a 
bibliografia básica, com até três obras por disciplina. 
 

  
A distribuição de carga horária por módulo e por semestre consta na tabela abaixo: 
 

Módulos 1º SEM 2º SEM 3º SEM Horas/ 
módulo 

I- Ensino e Pesquisa 60 30 60 150 

II- Modelagem Geométrica 60 30 ---- 90 

III- Modelagem Visual 30 60 --- 90 

IV- Fundamentos e Aplicações 30 60 --- 90 

Horas/ semestre 180 180 60 T=420 

 
 

 A carga horária dos módulos fica distribuída em disciplinas, da seguinte forma: 
  

Módulos Disciplinas 1º SEM 2º SEM 3º SEM 

Módulo I - 
Ensino e 
Pesquisa 

Metodologia do Ensino Superior 60 --- --- 

Metodologia da Pesquisa --- 30 --- 

Seminário de apoio à Monografia --- --- 60 

Módulo II - 
Modelagem 
Geométrica 

Modelagem Geométrica I 60 --- --- 

Modelagem Geométrica II --- 30 --- 

Módulo III- 
Modelagem 
Visual 

Modelagem Visual I 30 --- --- 

Modelagem Visual II --- 60 --- 

Módulo IV -
Fundamentos 
e Aplicações 

Fundamentos de Informática Gráfica 30 --- --- 

Aplicações de Informática Gráfica --- 60 --- 

Horas/ semestre 180 180 60 
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EMENTAS DAS DISCIPLINAS  
 
 
Metodologia do Ensino Superior 
 
 A disciplina caracteriza-se por um espaço de discussão e produção intelectual das 
principais temáticas que envolvem o Ensino Superior e a universidade brasileira como, por 
exemplo, questões relativas às políticas para o Ensino Superior, à produção de 
conhecimento e suas relações com o ensino universitário, à formação profissional, às 
práticas educativas e de pesquisa na universidade.  
Tópicos complementares a serem oferecidos aos alunos do Curso de Especialização em 
Desenho, dentro desta disciplina: 

 Teoria antropológica da didática, transposição didática e noções de praxeologia; 

 Identificação de Tipologias na prática da representação da Geometria e da aparência 
dos objetos; 

 Modelo conceitual para a transposição didática: do saber científico ao saber a ensinar 
(saber escolar) 

 Prática de transposição didática 
 
Bibliografia Básica: 
SANTOS, Boaventura de S. A universidade no século XXI: para uma reforma 
democrática e emancipatória da universidade. São Paulo: Cortez, 2004. 
PIMENTA, Selma G.; ANASTASIOU, Lea das G. Docência no ensino superior. São Paulo: 
Cortez, 2002. 
SACRISTÁN, J. Gimeno; GÓMEZ, A. I. Pérez. Compreender e transformar o ensino. 
Porto Alegre, Artmed, 2000. 
 
Metodologia da pesquisa 

 
 A partir das relações do homem com a realidade e dos distintos níveis do saber que 
daí emergem, identificar as especificidades do saber científico, seus processos 
metodológicos de planejamento, de estudo, de documentação, e exigências de sua 
elaboração e apresentação em trabalhos científicos e escolares. 
 
Bibliografia Básica: 
KÖCHE, José Carlos. Fundamentos de Metodologia Científica. Teoria da Ciência e 
Prática da Pesquisa. Petrópolis: Vozes. S/d 
LAKATOS, Eva Maria & MARCONI, Marina de A. Metodologia Científica. São Paulo: 
Atlas.1991. 
SANTOS, Antonio R. dos. Metodologia Científica: a Construção do Conhecimento. Rio 
de Janeiro: DP&A Editora. 1999. 
 
Seminário de apoio à Monografia 
 
 A disciplina propõe a análise e discussão de artigos científicos afins com a área do 
Desenho e Gráfica Computacional como forma de apoiar e conduzir o desenvolvimento da 
Monografia. Além disso, propõe discussões sobre as monografias que estão sendo 
desenvolvidas, compartilhando e revisando questões metodológicas, dentro de um ambiente 
de questionamento permanente sobre o processo de realização de um trabalho científico. 
 
Bibliografia Básica: 
Anais de Congressos (ex: Gráfica, SIGRADI, ECAADE, ACADIA,...) 
Revistas Científicas (ex: Educação Gráfica, Graf&Tec, ...) 
Normas Técnicas 
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Modelagem Geométrica I 
 
 A disciplina propõe habilitar os alunos para a geração e controle de modelos 
geométricos a partir de técnicas informáticas. Para isto trata dos seguintes tópicos: conceito 
e classificação de geometria: tipos e entes geométricos; técnicas de representação de entes 
geométricos; técnicas de geração e controle: primitivas, revolução, extrusão, operações 
booleanas, curvas e superfícies paramétricas, transformações geométricas; metodologia de 
análise da forma e composição geométrica. 
 
Bibliografia Básica: 
FOLEY, James, Van Dam, Andries, Feiner, Steven, Hughes, John. Computer Graphics. 
Principles and Practice. 2nd ed. Addison-Wesley, 1990. 
CELANI, Gabriela. Cad Criativo. Rio de janeiro: Campus, 2003. 
VALDERRAMA, Fernando. Tutoriales de Informática para Arquitectura. Librería Mairea y 
Celeste Ediciones S.A. Madrid, 1999. 
 
 
Modelagem Geométrica II 
 
 A disciplina propõe ampliar técnicas e conceitos de geração e controle de modelos 
geométricos a partir de técnicas informáticas desenvolvidos na disciplina Modelagem 
Geométrica I. Para tanto, propõe o uso e aplicação das técnicas em modelos geométricos 
complexos. Para a sistematização deste conhecimento propõe-se a estruturação de 
materiais didáticos e experimentação de práticas didáticas, assim como ensaios de 
estruturação de textos em formato científico (relatórios, resumos, artigos), sendo que todas 
estas experiências devem estar relacionadas com o tema a ser desenvolvido na monografia. 
 
Bibliografia Básica: 
FOLEY, James, Van Dam, Andries, Feiner, Steven, Hughes, John. Computer Graphics. 
Principles and Practice. 2nd ed. Addison-Wesley, 1990. 
MONEDERO Isorna, Javier. Aplicaciones Informáticas en Arquitectura. Edicions UPC, 
Barcelona, 1999. 
GÓMEZ, Jose et al. La sagrada família de Gaudí al Cad. Barcelona: Universitat Politècnica 
de Catalunya, 1996. 166p. 
 
Modelagem Visual I 
 
 A disciplina propõe habilitar os alunos para a geração e controle da aparência de 
modelos geométricos a partir de técnicas informáticas. Para isto trata dos seguintes tópicos: 
sistemas de visualização: sistemas projetivos; descrição da aparência: modelos de 
iluminação (fontes de luz, transporte de luz, propriedades dos materiais), parâmetros de 
percepção, modelos de cor, modelos de textura.  
 
Bibliografia Básica: 
KEMP,Martin. La Ciencia del Arte. Ediciones Akal, 2000. 
MONEDERO Isorna, Javier. Aplicaciones Informáticas en Arquitectura. Edicions UPC, 
Barcelona, 1999. 
FOLEY, James, Van Dam, Andries, Feiner, Steven, Hughes, John. Computer Graphics. 
Principles and Practice. 2nd ed. Addison-Wesley, 1990. 
 
Modelagem Visual II 
 
 A disciplina propõe ampliar técnicas e conceitos de geração e controle da aparência 
de modelos geométricos a partir de técnicas informáticas desenvolvidos na disciplina 
Modelagem Visual I. Para tanto, propõe o uso e aplicação das técnicas de controle da 
aparência em modelos geométricos complexos. Para a sistematização deste conhecimento 
propõe-se a estruturação de materiais didáticos e experimentação de práticas didáticas, 
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assim como ensaios de estruturação de textos em formato científico (relatórios, resumos, 
artigos), sendo que todas estas experiências devem estar relacionadas com o tema a ser 
desenvolvido na monografia. 
 
Bibliografia Básica: 
KEMP,Martin. La Ciencia del Arte. Ediciones Akal, 2000. 
MONEDERO Isorna, Javier. Aplicaciones Informáticas en Arquitectura. Edicions UPC, 
Barcelona, 1999. 
FOLEY, James, Van Dam, Andries, Feiner, Steven, Hughes, John. Computer Graphics. 
Principles and Practice. 2nd ed. Addison-Wesley, 1990. 
 
Fundamentos de Informática Gráfica 
 
 O objetivo principal da disciplina é o de instrumentalizar os alunos para o 
reconhecimento e apropriação de ferramentas e recursos gráficos computacionais. Trata 
fundamentalmente de noções básicas de Informática tais como: hardware, software, 
linguagens e plataformas, tipos de programas, tipos de arquivos de representação gráfica e 
sistemas de visualização. 
 
Bibliografia Básica: 
AZEVEDO, Eduardo; CONCI, Aura. Computação Gráfica – Teoria e Prática. Rio de 
Janeiro : Elsevier, 2003. 
SANDERS,Ken. El Arquitecto Digital. Traducido y anotado por Fernando Valderrama. 
Ediciones Universidad de Navarra, S.A. Pamplona, 1998. 
MONEDERO Isorna, Javier. Aplicaciones Informáticas en Arquitectura. Edicions UPC, 
Barcelona. 1999. 
 
Aplicações de Informática Gráfica 
 
 O objetivo da disciplina é habilitar os alunos para o uso e aplicação das técnicas de 
animação, multimídia e realidade virtual. Para tanto estuda os seguintes tópicos: 
fundamentos de animação (animação em ambientes bi e tridimensionais); multimídia 
(utilização de programas de autoria, programas para sites da web), realidade virtual: 
(imersiva e não imersiva, VRML, mundos virtuais). 
 
Bibliografia Básica: 
AZEVEDO, Eduardo; CONCI, Aura. Computação Gráfica – Teoria e Prática. Rio de 
Janeiro : Elsevier, 2003. 
CADOZ, Claude. Realidade Virtual. São Paulo: Ática, 1997. 
MÁRQUEZ, Juan Carlos Parra; ALVARADO, Rodrigo García; MALFANTI, Iván Santelices. 
Introducción Práctica a la Realidad Virtual. Concepción, Chile: Ediciones Universidad del 
Bío-Bío, 2001.  
 
 

11. Corpo Docente Indicar o nome e a titulação de cada integrante do Corpo 
Docente do curso. 

 
Adriane Borda Almeida da Silva – Doutora - Departamento de Desenho Técnico e Gráfica 
Computacional- IFM- UFPel, Professora Efetiva, 40 DE * 
 
Felipe Etchegaray Heidrich – Mestre – Departamento de Desenho Técnico e Gráfica 
Computacional- IFM- UFPel, Professor Efetivo, 40 DE * 
 
José Luís Almada Güntzel – Doutor – Departamento de Informática – IFM – UFPEL, 
Professor efetivo, 40 DE * 
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Maria Cecília Loréa Leite - Doutora - Departamento de Ensino - FAE - UFPel, Professora 
Professora Efetiva, 40 DE * 
 
Neusa Mariza Leite Rodrigues Félix – Doutora - Departamento de Desenho Técnico e 
Gráfica Computacional – IFM - UFPel, Professora Efetiva, 40 DE * 
 
Sérgio Caldas - Departamento de Fundamentos da Educação – FAE - UFPel, Professor 
Aposentado recontratado, 40 DE 
 
Ampliação do corpo docente: 
 Uma vaga de professor efetivo em processo de concurso, lotada no Departamento 
de Desenho Técnico e Gráfica Computacional, destinada principalmente para atuar neste 
programa de pós-graduação. 
 

 Currículos na Plataforma Lattes 
 

 

12. Metodologia Recursos metodológicos a serem empregados no curso. 
Explicitação de uso de métodos inovadores de ensino e a 
forma para integração entre teoria e prática. 

 
 A forma como o Curso está se desenvolvendo, com o propósito de definir uma 
dinâmica apropriada para o ensino/aprendizagem de Gráfica Digital, estrutura-se em um 
processo que adota um modelo próprio, específico desta pós-graduação. O estágio 
caracterizado pelo Curso de Especialização em Desenho, dos traçados tradicionais à 
Gráfica Computacional pôde construir uma base metodológica de reconhecimento dos 
conhecimentos a serem tratados no âmbito do curso, buscando referências entre os 
“conceitos e procedimentos tradicionais do desenho e os atualmente propostos pela 
Informática Gráfica”.  
 Criando-se uma linha de investigação de “identificação de estruturas de saber”, 
apoiada na Teoria Antropológica da Didática, de Yves Chevallard, pôde-se estabelecer um 
trabalho de produção de materiais didáticos, construídos tanto a partir das atividades 
docentes (no âmbito de cada disciplina) como também a partir das atividades dos alunos 
(projetos de ensino e de pesquisa, trabalhos didáticos e monografias). Naturalmente 
estabeleceu-se um contexto de “análise, projeto, implementação e avaliação de 
materiais didáticos em formato digital”. 
 Paulatinamente foi-se estabelecendo uma cultura de informação e comunicação 
mediada por tecnologia, intensificando a ocorrência de situações didáticas a distância. 
Como destacado anteriormente, o tipo de conhecimento e perfil de aluno desenvolve 
naturalmente tal cultura de apropriação de tecnologia informática como instrumento de 
trabalho e comunicação. Esta questão promoveu a linha de investigação “educação a 
distância de gráfica digital”. 
 As dificuldades encontradas no próprio processo de desenvolvimento do curso, como 
a necessidade de permear o contexto da representação gráfica com saberes oriundos de 
outras áreas (matemática, física e informática, principalmente) promoveu uma reflexão 
permanente para transpor práticas tradicionais de desenho aos processos computacionais. 
Tudo isso conduziu à produção de trabalhos de interesse didático, para o ensino de gráfica 
digital. E dada a diversidade da formação dos alunos, oriundos de diferentes áreas do 
conhecimento, estabeleceu-se também a linha de investigação própria da Transposição 
Didática, que observa o “processo de transformação das estruturas de saber ao serem 
contextualizadas em diferentes momentos: científicos, profissionais e educativos”. 
 Esta trajetória pôde apontar à adoção do marco metodológico atual que permite a 
análise da adequação de diferentes modalidades de ensino/aprendizagem (presenciais e 
não-presenciais) a partir da vivência de tais situações, observando as relações 
estabelecidas entre os agentes que as definem. 
 Ao longo dos itens anteriores, as informações foram sendo permeadas por aspectos 
metodológicos, que podem ser resumidos da seguinte forma: 
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 Recursos metodológicos:  
 Experimentação da modalidade de ensino aprendizagem não presencial, através do 
uso da Internet e da Plataforma Teleduc. 
 As atividades desenvolvidas no Curso, paulatinamente, foram sendo experimentadas 
nas modalidades de ensino a distância, permeando o Curso com este tipo de experiência, 
considerando-se que os materiais produzidos naturalmente estão em formato digital e 
permitem o intercâmbio e comunicação via rede. Todas as disciplinas oferecidas para o 
Curso, pelo DTGC, vêm sendo apoiadas pelo uso da plataforma TELEDUC/Unicamp. Todos 
os materiais apresentados nas aulas ficam disponibilizados no ambiente, permitindo a 
revisão dos temas tratados ou suprindo a impossibilidade de um aluno não estar na 
atividade presencial. 
 

 Métodos inovadores de ensino:  
 Além do propósito de formar profissionais para a área de Gráfica Digital adota-se no 
âmbito de cada disciplina o desenvolvimento de atividades, teóricas permeadas de 
atividades prático-reflexivas, com abordagem a partir da resolução de problemas. Explora-se 
também a interdisciplinaridade, considerando-se os problemas e as diferentes possibilidades 
de resolução em termos teóricos e tecnológicos. 
 
 Outro método bastante explorado é o desenvolvimento de atividades de 
ensino/aprendizagem mediadas com tecnologia como forma de integração entre teoria e 
prática. O uso de tecnologia no ambiente de ensino/aprendizagem tem possibilitado o 
desenvolvimento de experimentações mais avançadas. Neste semestre, existem duas 
situações particulares: 1) caso de realização do Curso na modalidade não presencial, em 
todas as atividades (apenas uma aluna), salvaguardando as exigências das formas de 
avaliação exigidas pela legislação 2) caso de realização apenas das disciplinas de 
Metodologia do Ensino e de Metodologia da Pesquisa na modalidade totalmente a distância, 
com a mesma ressalva do item anterior (apenas uma aluna também).  
 O primeiro caso foi definido para dar prosseguimento ao trabalho desenvolvido por 
uma aluna, que foi bolsista de iniciação científica do CNPQ, vinculada ao projeto 
ARQNET/PROSUL, que em função disto, tem uma trajetória de pesquisa na área em 
estudo. Concluindo o Curso de graduação em Arquitetura a aluna ingressou neste curso de 
especialização. A comissão coordenadora julgou conveniente que o primeiro experimento 
fosse realizado com tal aluna, por apresentar um perfil favorável ao trabalho a ser 
desenvolvido. Os momentos didáticos relativos a este caso são produzidos ou de maneira 
síncrona, nos quais a aluna interage com professores e colegas em tempo real, ou de 
maneira assíncrona, nos quais esta interação ocorre em momentos diferenciados. A 
proposta, para esta primeira experiência, é de que pelo menos 50% dos encontros sejam na 
modalidade síncrona, promovendo também atividades em grupo com os demais alunos. 
Pretende-se para potencializar estes momentos explorar as diversas tecnologias 
disponíveis, uso de webcam, som, mensagens escritas, mundos virtuais bi e tridimensionais, 
experimentando a sensação virtual de presencialidade através da adoção de entes 
animados (avatares) ou não, que identificam cada agente envolvido na situação didática. 
 O segundo caso, de cursar apenas duas das disciplinas do Curso na modalidade não 
presencial, foi definido para atender a uma necessidade particular, de uma aluna que reside 
em outra cidade e tem dificuldades de permanecer em Pelotas, os dois dias previstos para o 
Curso. Considerou-se que somar este caso a experiência potencializa o estudo permitindo 
observar o tipo de interação entre alunos caracterizados em modalidades distintas.  
 Cabe destacar que no âmbito destas disciplinas, oferecidas pela Faculdade de 
Educação, UFPEL, até o momento não havia ocorrido nenhuma experiência de realização 
de atividades a distância, via internet. Desta forma, estruturou-se um projeto de pesquisa, 
ensino e extensão, de caráter interdepartamental, que envolve os professores do Curso que 
estão vinculados ao IFM e à Faculdade de Educação, buscando experimentar e avaliar a 
validade do uso de tecnologia informática, via internet, no contexto das referidas disciplinas. 
Considerou-se a necessidade de criar uma equipe que envolvesse os diferentes tipos de 
agentes necessários para promoção de uma atividade didática real nesta modalidade, 
principalmente por ser uma experiência inovadora em EaD, dos próprios professores da 



Página 19 de 35 

disciplina. A proposta do projeto foi de delimitar uma equipe reduzida de alunos para 
vivenciar tal experiência, para que os dados trabalhados fossem limitados, permitindo 
facilitar a sistematização dos resultados. A metodologia de trabalho adotada procura 
sistematizar o processo que já vem sendo implementado no âmbito das demais disciplinas, 
ao longo das duas últimas edições do Curso. Tal processo tem se apoiado nos resultados 
de pesquisa em EaD que o grupo de professores do DTGC (GEGRADI: Grupo de estudos 
para o Ensino/aprendizagem em Gráfica Digital) participa. A equipe do projeto, dirigido 
inicialmente para a disciplina de Metodologia do Ensino, que se desenvolve neste primeiro 
semestre de 2005, e as respectivas responsabilidades de cada membro podem ser descritas 
da seguinte forma: 1) grupo 1: cinco alunas que se predispõem a realizar a disciplina na 
modalidade presencial além de participarem das atividades pertinentes a este projeto, 
assumindo as responsabilidades de: a) descrever e analisar as situações didáticas geradas 
nos momentos presenciais da disciplina; b) de investigar, propor e experimentar as 
possibilidades de transpor tais atividades para a modalidade a distância, a partir da 
estruturação de ambientes e materiais didáticos adequados aos estilos cognitivos (de 
ensino/aprendizagem) de cada um dos membros envolvidos e à tecnologia disponível. c) 
construir, experimentar e analisar mecanismos que permitam a avaliação do experimento 
tanto em termos de desempenho e aproveitamento dos alunos, como do desempenho das 
atividades de tutoria e docência. d) definir e experimentar o papel de “tutores”, que prevê a 
orientação de alunos, como agente que promove a interação entre aluno, conhecimento e 
professor, promovendo também as atividades e discussões que foram desenvolvidas com o 
resto da turma na modalidade presencial. e) apoio tecnológico ao professor da disciplina, 
permitindo que o professor opte em utilizar a tecnologia como mediadora da situação 
didática quando considere conveniente, sem nenhuma imposição. 2) grupo 2: duas alunas 
que participam essencialmente da modalidade a distância da disciplina, que assumem as 
seguintes responsabilidades: a) realizar, descrever e analisar todas as situações didáticas 
promovidas na modalidade não presencial da disciplina, quanto aos aspectos cognitivos 
(ensino/aprendizagem) e tecnológicos; 3) professora da disciplina em questão, com as 
seguintes responsabilidades: a) analisar todo o processo de transposição das situações 
didáticas, presenciais às não presenciais, realizado pelas alunas do grupo 1, orientando-as 
para o aperfeiçoamento de tal processo; b) avaliar os dados produzidos pela situação 
didática não presencial, tanto os dados produzidos pela atuação do grupo 1 como do grupo 
2; c) emitir, sistematicamente, pareceres, sugestões e críticas sobre o andamento do projeto 
como um todo. 4) professor da disciplina de Metodologia da Pesquisa (participação 
voluntária): a) emitir, sistematicamente, pareceres, sugestões e críticas sobre o andamento 
do projeto (esta participação objetiva possibilitar a realização do mesmo tipo de projeto para 
esta outra disciplina, do segundo semestre do Curso); b) caso o projeto seja considerado 
pertinente para ser realizado também na referida disciplina, delinear as responsabilidades 
que poderão ser assumidas no projeto. 5) grupo 3: coordenação e professores do Curso 
vinculados ao DTGC e colaboradores: a) emitir, sistematicamente, pareceres, sugestões e 
críticas sobre o andamento do projeto. b) apoiar os alunos e os professores envolvidos no 
projeto auxiliando-os no processo de resolução dos problemas, principalmente nos de 
caráter metodológico e tecnológico. Todos os membros do projeto são responsáveis pelo 
registro e publicação, em formato científico, dos resultados do projeto.  
 

Desta forma, considera-se que o Curso de Especialização em Gráfica Digital está 
construindo um forte referencial na área de educação a distância, onde neste momento o 
grupo de professores investe fundamentalmente na produção de materiais didáticos 
apropriados para esta modalidade. 

 
 
13. Interdisciplinaridade Descrição das atividades interdisciplinares desenvolvidas. 

 
 A natureza interdisciplinar do curso está caracterizada por duas questões 
fundamentais: 1) pela própria especificidade do conhecimento da Gráfica Digital, que 
envolve saberes oriundos da Matemática, especialmente a Geometria; da Física, 
especialmente a ótica física e a ótica geométrica; da Informática.  2) pela constituição das 
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turmas, a partir de alunos egressos de diferentes Cursos de graduação que buscam, na 
Gráfica Digital, aplicações específicas para suas áreas de conhecimento. 
 Desta forma continuamente são promovidas palestras de especialistas nestas 
diversas áreas do conhecimento, buscando enriquecer os conteúdos tratados no âmbito das 
disciplinas e apontar questões significativas como campo de estudos nas diferentes áreas 
de aplicação da Gráfica Digital.  
 Por outro lado, desde a criação do Curso os trabalhos práticos propostos buscavam 
integrar conteúdos e procedimentos das distintas disciplinas, centrando objetivos ao redor 
de representações gráficas significativas para perceber a compreensão e apropriação dos 
saberes tratados no curso: desde o desenho tradicional ao computacional. Como exemplo, 
pode-se citar a representação digital da Catedral São Francisco de Paula, da cidade de 
Pelotas, que foi sendo realizada pelo grupo de alunos de uma turma, integrando os 
conceitos e procedimentos tratados no âmbito de cada uma das disciplinas: desde as 
análises geométricas aos recursos que permitiram aproximar o modelo à aparência real da 
catedral, além de serem trabalhadas as questões tecnológicas e de aplicações do material 
produzido. Na versão atual, a própria estrutura do Curso propõe o trabalho interdisciplinar. 
Por concentrar quase a totalidade das disciplinas em um único departamento e manter uma 
dinâmica de reuniões didáticas entre o grupo de professores, de forma sistemática, tem-se 
conseguido contemporizar conteúdos entre as disciplinas, assim como estabelecer relações 
que reforçam conteúdos e procedimentos de uma disciplina para outra. A imagem, como 
resultado de uma modelagem geométrica e visual, é uma síntese de processos estudados 
no âmbito de cada disciplina, induzindo naturalmente ao estabelecimento de análises de 
caráter interdisciplinar. Quando são acrescentados recursos multimeios com animações e 
interações próprias da realidade virtual, esta interdisciplinaridade fica mais destacada.  

Além da integração entre os conteúdos de Gráfica Digital, procura-se integrá-los a 
prática de expressão escrita de um trabalho científico. Procura-se estimular os alunos a 
registrar textualmente os experimentos realizados em sala de aula, para ampliar o 
vocabulário técnico e desenvolver a capacidade de expressão em formato científico. Isto 
tem permitido estabelecer uma relação efetiva entre teoria e prática, pois o relato das 
experiências passa a representar um processo de reflexão e sistematização do 
conhecimento adquirido. Considera-se que isto também tem auxiliado ao desenvolvimento 
das monografias. 

 

 
14. Atividades 

Complementares 
Indicação das atividades fora da sala de aula. 

 
 O Curso tem promovido a participação dos alunos em eventos científicos e como 
colaboradores de projetos de ensino e pesquisa. Há dois anos consecutivos o Curso tem 
participado de forma expressiva nos encontros de pós-graduação promovidos pela UFPEL, 
realizados juntamente com os congressos de iniciação científica. Os trabalhos apresentados 
referem-se às descrições de experiências, de modelagem geométrica e visual, realizadas 
nas disciplinas, permitindo que os alunos exercitem a formatação tipo pôster. Desta forma, 
são estimulados à ampliarem os trabalhos para participação em outros eventos científicos, 
mais específicos da área de Gráfica Digital, como os eventos “Gráfica” e “Sigradi”, onde os 
alunos têm apresentado artigos decorrentes, principalmente, das monografias. 
 A partir dos trabalhos desenvolvidos pelo GEGRADI, têm-se realizado eventos 
internacionais de interesse para a Gráfica Digital, na própria UFPEL, possibilitando a 
participação efetiva da comunidade acadêmica do Curso. 
 Entretanto, a participação em projetos e uma dedicação mais efetiva dos alunos, 
para as atividades extraclasse, têm sido dificultadas pela falta de recursos que garantam a 
oferta de bolsas para alunos de cursos de especialização. 
 
 

15. Tecnologia Descrição da tecnologia empregada: plataforma, ferramentas 
específicas, recursos de multimídia, produção de material de 
apoio, sessões presenciais, tutoria, monitoria e outras 
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informações relevantes. 

 
 Atualmente algumas atividades estão sendo realizadas nas modalidades de ensino a 
distância, permeando o Curso com este tipo de experiência. Entende-se que a característica 
do próprio objeto de conhecimento (Gráfica Digital) pressupõe um ambiente propício para a 
utilização destes recursos educativos: as atividades e os materiais produzidos exigem o 
intercâmbio e comunicação em formato digital. Todas as disciplinas oferecidas para o Curso, 
pelo DTGC, apóiam-se no uso da plataforma TELEDUC/Unicamp. Todos os materiais 
apresentados nas aulas, com o uso de um projetor multimídia ficam disponibilizados no 
ambiente, permitindo a revisão dos temas tratados ou suprindo a impossibilidade de um 
aluno não estar na atividade presencial. Paulatinamente os recursos deste tipo de 
ferramenta para EaD estão sendo incorporados, sendo estabelecidas atividades paralelas, 
complementares e por vezes inovadoras, contribuindo ao enriquecimento da disciplina. Está 
totalmente incorporado o formato digital para a apresentação final ou de etapas de 
desenvolvimento dos trabalhos para a avaliação, estabelecendo um processo bastante 
construtivo de intercâmbio de experiência entre alunos e professores. As orientações das 
monografias também têm sido realizadas, freqüentemente a partir deste ambiente. Desta 
forma, considera-se que o Curso de Especialização em Gráfica Digital está construindo um 
forte referencial na área de educação a distância, onde neste momento esta comunidade 
acadêmica investe na experimentação desta modalidade buscando desenvolver uma cultura 
de formação de alunos, tutores e professores para atuarem em uma área específica de 
conhecimento. O caráter interdisciplinar do curso e da própria constituição das turmas tem 
possibilitado avançar bastante na produção de materiais didáticos apropriados para esta 
modalidade aplicados às diferentes áreas do conhecimento, onde uma das questões 
fundamentais é de buscar tecnologias baseadas em software livre. Uma das linhas de 
investigação que se estabelece está centrada na identificação, experimentação e 
comparação de softwares comerciais e livres, na busca de alternativas viáveis para o 
desenvolvimento das atividades do Curso. Estudam-se e experimentam-se, por exemplo, 
alternativas de ambientes Virtuais desenvolvidos em VRML, dada a pertinência ao 
conhecimento de Gráfica Digital. Trazendo-se a experiência da estruturação de campus 
virtual tridimensional (pós-doutorado de docente do curso) investe-se em trabalhos de 
monografia e em atividades didáticas que experimentam Plataformas baseadas em mundos 
virtuais bi e tridimensionais, buscando-se alternativas em versões livres. O estabelecimento 
de projetos interinstitucionais e interdisciplinares (principalmente com profissionais oriundos 
da Engenharia Informática) tem objetivado a constituição de parcerias que apóiem estes 
estudos.  
 

 
16. Infra-Estrutura Física Relação das condições de infra-estrutura física – salas de 

aula, biblioteca, equipamentos e laboratórios, áreas de 
acesso especiais – e demais instalações asseguradas aos 
professores e alunos do curso proposto. 

 
 Recentemente, além da infraestrutura disponibilizada pelo DTGC, no Campus 
Universitário, conta-se com um espaço físico, no centro da cidade de Pelotas, 
disponibilizado pelo Centro de Apoio à Educação a Distância da UFPEL. Desta forma, pôde-
se responder às antigas reivindicações da comunidade em possibilitar o desenvolvimento do 
Curso em horários alternativos, como das 18 às 20 horas (que eram inviáveis no Campus 
Universitário), assim como otimizar o uso do laboratório de informática, de uso exclusivo do 
Curso, justamente por ter melhorado as condições de acessibilidade a estas instalações.  
 As instalações do Curso, junto ao CEAD, são as seguintes: 
 Uma sala de coordenação, com posto de trabalho para os três professores 
integrantes da equipe coordenadora: 2 laptops, 1 computador, 1 impressora multifuncional, 1 
impressora A3, ar condicionado e mobiliário adequado. Destaca-se que toda esta 
infraestrutura foi obtida a partir de projetos desenvolvidos pelo GEGRADI. 
 Uma sala de laboratório, com ar condicionado, 7 computadores e projetor multimídia, 
sendo que quatro destes computadores foram disponibilizados pela UFPEL, 
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especificamente para o Curso. Os demais equipamentos também foram obtidos a partir de 
projetos desenvolvidos pelo GEGRADI. 
 Um espaço de acervo bibliográfico, que apóia o desenvolvimento das disciplinas do 
Curso, tanto para o trabalho docente, de preparo de material didático, como também para as 
atividades discentes, por estar permitido o acesso dos alunos a este acervo. Além disto, os 
alunos têm acesso a todas as bibliotecas da UFPEL. 
 Conta-se com o espaço de um auditório (para 90 pessoas), junto a estas instalações, 
onde sistematicamente desenvolvem-se palestras para o Curso, muitas delas incluídas 
como atividades específicas das disciplinas. 
 As disciplinas oferecidas pela Faculdade de Educação são ministradas nas 
dependências da referida faculdade. 
 O DTGC/IFM, no campus universitário, ainda disponibiliza para o Curso uma sala 
específica de estudos e três salas multimeios.  
 Deve-se ainda destacar que os serviços de secretaria são apoiados tanto pela 
infraestrutura do DTGC como também pelo próprio CEAD (Centro de Apoio à Educação a 
Distância).  
 
 

17. Critério de Seleção Critério de seleção dos alunos e pré-requisito para ingresso 
no curso. 

 
 Para a realização da matrícula o candidato deve ter sido submetido ao processo 
seletivo de ingresso ao Curso e aprovado. Este processo consta de análise de currículo e de 
entrevista. Entretanto, a critério da Comissão Coordenadora, a cada edição poderá ser 
exigida a realização de prova escrita e/ou plano de trabalho, para complementar as 
informações obtidas na entrevista capazes de analisar a intenção do candidato quanto à 
proposta de pesquisa a ser desenvolvida, à pertinência e à viabilidade de orientação do 
trabalho no âmbito do curso.  
 O candidato para matricular-se deverá apresentar os documentos comprobatórios 
das informações constantes na ficha de inscrição, assim como os comprovantes relativos ao 
currículo analisado para o ingresso, incluindo fotocópia do histórico escolar, do diploma do 
curso de graduação, da carteira de identidade, do CPF, da certidão de casamento ou 
nascimento, e uma foto 3 x 4. 
 Recentemente, além do diploma de curso superior, exigia-se dos candidatos ao 
curso uma formação prévia específica, onde o currículo deveria conter disciplinas de 
Desenho de caráter técnico, buscando comprovar um conhecimento básico na área de 
representação gráfica. 
 Entretanto, ao longo das cinco edições do Curso, 1999, 2000, 2001, 2002 e 2004, 
registrou-se o interesse de profissionais graduados em distintas áreas do conhecimento, que 
embora não tenham tido uma qualificação formal em Desenho em nível de graduação, 
apresentam uma formação capaz de corresponder às exigências para o acompanhamento 
normal das atividades do Curso.  
 Com a intenção de possibilitar o ingresso deste perfil de aluno optou-se em deixar de 
exigir a condição anteriormente imposta, porém sem deixar de oportunizar a igualdade de 
condições de profissionais egressos de outras áreas (que não contém disciplinas de 
Desenho em seus currículos). Para tanto, considera-se que os Cursos de Extensão 
(atividade complementar ao Curso de Especialização) são capazes, também, de cumprir 
este objetivo, oferecendo uma formação específica em gráfica digital. Pressupõe-se que 
durante a realização destas atividades de extensão, os alunos interessados a ingressarem 
na Especialização podem construir ou resgatar o conhecimento básico necessário, já 
direcionado à sua aplicação no Curso.  
 Ainda para apoiar os critérios de avaliação para a seleção dos candidatos, para os 
casos mencionados, a comissão poderá recorrer à análise do desempenho dos alunos junto 
aos cursos de extensão. 
 Desta forma, em termos de currículo, o processo de seleção refere-se, atualmente, à 
exigência de comprovação da conclusão de curso superior dos candidatos. 
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18. Sistemas de Avaliação Indicação da forma de avaliação do desempenho dos alunos. 

Indicação também a forma como os alunos irão avaliar os 
professores, a coordenação do curso, o atendimento 
administrativo e as instalações físicas.  

 
 Para avaliação do desempenho dos alunos são propostos trabalhos práticos, 
variando a formatação destes trabalhos conforme as disciplinas. As que estão conduzidas 
pelo DTGC, além do registro dos trabalhos referentes a cada conteúdo desenvolvido, no 
final da disciplina realiza-se um seminário de apresentação e discussão (cada aluno deve 
apresentar uma das práticas propostas, reunindo a contribuição das práticas desenvolvidas 
pelos colegas). Desta forma, pretende-se que neste momento se possa fazer uma análise 
do desenvolvimento atingido em cada prática proposta e avaliar todo o desenvolvimento da 
disciplina. Esta avaliação deve ser realizada pelo grupo de alunos e professores. 
 Para a avaliação do Curso como um todo, em março de 2004 realizou-se o I 
Seminário sobre a Produção Científica de professores e alunos do Curso de 
Especialização em Gráfica Digital. A partir da apresentação de trabalhos científicos 
(monografias concluídas e em desenvolvimento, resumos e artigos científicos) e acadêmicos 
(trabalhos desenvolvidos nas disciplinas) produzidos no âmbito do curso, avaliou-se o 
processo de estabelecimento de linhas de pesquisa delimitadas por professores e alunos 
desde o período de criação do curso. O Seminário teve o propósito de estabelecer um 
espaço de discussão e reunir subsídios para o processo contínuo de avaliação e 
reestruturação do Curso. Pretende-se que este seminário ocorra de dois em dois anos, 
estando previsto então para acontecer em março de 2006. 
 Considerou-se extremamente eficiente este processo de avaliação, a partir de 
seminário, por além de retratar o Curso, a partir de seus resultados, promoveu uma 
discussão que apontou estratégias de ação para o seu aperfeiçoamento, construídas pelo 
conjunto de alunos, professores, ex-alunos, profissionais convidados. Desta forma, por ter 
sido um espaço aberto à comunidade também permitiu a própria divulgação da produção 
científica do Curso. Construiu-se um CD que reuniu os arquivos de resumos e de 
apresentações do seminário, registrando a produção do curso até aquele momento e 
disponibilizando então dados para o processo permanente de avaliação desta pós-
graduação.  
 Atualmente desenvolve-se o projeto de ampliação do site do Curso como um 
ambiente de Educação Continuada, promovendo o intercâmbio sistemático com alunos, 
professores e ex-alunos do Curso para a promoção de trabalhos colaborativos e de 
atualização entre esta comunidade. Considera-se que o êxito desta experiência poderá 
fornecer dados importantes para o processo de avaliação (informações sobre a inserção dos 
profissionais egressos no mercado de trabalho, por exemplo). 
 
 

19. Controle de Freqüência Freqüência mínima exigida e forma de controle. 

  
 O sistema de apoio estabelecido para cada uma das disciplinas, a partir da 
plataforma de educação a distância Teleduc, tem permitido um controle mais efetivo quanto 
ao ritmo de trabalho e assiduidade no desenvolvimento das atividades. Mantém-se a 
exigência do percentual de freqüência estabelecido tradicionalmente, de 75% de presença 
mínima, centrando-se no cumprimento das atividades propostas.  
 Tendo em vista as características do Curso e do tipo de produção, que 
fundamentalmente deve ser registrada em formato digital, é possível estabelecer um 
processo de controle bastante eficiente. A plataforma permite além do controle de acessos 
(número e tempo de permanência) estabelecer uma troca de experiências entre os alunos, 
no momento que disponibilizam os seus espaços de produção, retratando os estágios de 
desenvolvimento de cada trabalho e discussão, e entre alunos e professores, que podem 
compartilhar a cada etapa do trabalho. 
 Caracterizando o momento de experimentação das distintas atividades do curso nas 
modalidades presencial e não presencial, constitui-se um estágio de maior investimento em 
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carga horária de trabalho, tanto de alunos como de professores, que acabam por dedicar às 
atividades mais horas do que tradicionalmente previstas.  
 Em relação à experiência totalmente a distância, mantém-se o controle de freqüência 
pelos encontros síncronos, onde participa todo o grupo de alunos e os professores 
responsáveis pelas disciplinas. Utilizam-se recursos tecnológicos como webcam, microfones 
e fones para viabilizar a interação.  
 
 

20. Trabalho de Conclusão Indicação do tipo de trabalho, formação de banca 
examinadora e demais requisitos para certificação. 

 
Tipo de trabalho de conclusão: Monografia 
 Composição da banca examinadora: mínimo de três membros: professor orientador, 
dois professores ou pesquisadores com domínio na área temática de desenvolvimento da 
monografia, considerando-se que pelo menos um destes dois membros não esteja vinculado 
à instituição do Curso. Todos os membros devem ter titulação mínima de mestrado. 
 Para a obtenção do título de Especialista em Gráfica Digital o aluno deve ter sido 
aprovado nas disciplinas do curso, destacando-se que a disciplina “Seminários de apoio à 
monografia” adota também como condição de conclusão a apresentação e aprovação da 
monografia.  

 
 
21. Certificação Instituição que irá chancelar o certificado e condições para 

sua emissão. Indicação da forma de controle da 
documentação nos termos da Resolução nº 01/2001. 

 
Universidade Federal de Pelotas 
Condições: apresentação do histórico escolar de conclusão, emitido pela coordenação do 
Curso; diploma de graduação, certidão que comprove o nome atual do aluno. Carteira de 
identidade. 
 
 

22. Indicadores de 
Desempenho 

Indicadores fixados para avaliação global do programa de 
pós-graduação: número de alunos a serem formados, índice 
médio de evasão admitido, produção científica, média de 
desempenho dos alunos, grau de aceitação dos egressos e 
outros. 

 
 Procura-se manter os dados do cursos atualizados na página 
www.ufpel.tche.br/ifm/dtgc/pgd, onde pode-se observar a situação de cada turma, desde 
1999. Pode-se resumir com o seguinte quadro: 
 
 
Turma Número de 

alunos 
ingressos 

Número de 
desistência em 
fase de 
desenvolvimento 
das disciplinas 

Desistência em 
fase de 
desenvolvimento 
da monografia 

concluídos Alunos em 
desenvolvimento 
do curso 
(disciplinas ou 
monografia) 

obs 

1999 10 1 4 5 -  

2000 9 1 3 5 1  

2001 5 3 1 - 1 * 

2002 11 3 - 5 3 ** 

2004 10 2 - - 8 *** 

2005 16 + 1 - - - 17 **** 

       

 
* etapa de reformulação do curso 

http://www.ufpel.tche.br/ifm/dtgc/pgd


Página 25 de 35 

** primeira turma do Curso de Especialização em Gráfica Digital 
*** os alunos registravam que a maior dificuldade para o acompanhamento do Curso era sua 
localização, no campus universitário, que não oferecia condições de flexibilização de 
horários, pois não é possível desenvolver atividades após as 18:00 horas. O perfil do aluno 
propõe horários não comerciais para as atividades presenciais. 
**** implementação dos experimentos em EaD, investindo-se fundamentalmente na 
formação de tutores para o ensino a distância de Gráfica Digital e, também, a mudança da 
sede do Curso para o Centro da cidade, o que multiplicou por três o número de inscritos 
para a seleção. 
 Outros parâmetros utilizados para a avaliação de desempenho: 
Participação dos alunos em eventos científicos com a apresentação de trabalhos 
desenvolvidos no âmbito das disciplinas do curso e também como produtos das 
monografias. 
 Nos dois últimos eventos científicos promovidos pela PRPPG/UFPEL, CIC/ENPOS 
(iniciação científica e pós-graduação) participou-se com um número expressivo de trabalhos 
de alunos, obtendo-se as premiações em todas as categorias (1 º, 2o.e 3o. lugares) da área 
de ciências sociais aplicadas (que está a área de arquitetura, onde a Gráfica Digital está 
registrada). 
 Nos eventos GRÁFICA e SIGRADI, sistematicamente, os alunos e professores tem 
tido trabalhos aprovados para publicação e apresentação oral. (no Gráfica2003 foram três 
trabalhos e no SIGRADI, 2004 foram quatro trabalhos), sendo estes eventos os fóruns 
específicos para a Gráfica Digital. 
 O grau de aceitação dos egressos pode ser caracterizado por duas vertentes: a 
primeira de adequação às necessidades do mercado de trabalho profissional e a segunda 
dirigida à atividade docente. 
 Busca-se sistematizar estes dados a partir da implementação do ambiente 
colaborativo que se está estruturando junto ao site do Curso. Atualmente observa-se que a 
maioria, dos egressos, ingressou na atividade docente relacionada diretamente com a área 
de conhecimento do Curso. No mínimo 4 alunos deram prosseguimento aos estudos, 
buscando o mestrado com temas de desenvolvimento de tese afins com seus trabalhos de 
monografia. Dois dos ex-professores substitutos do Curso já encontram-se em processo de 
doutoramento na área específica de Gráfica Digital. 
 
 

23.   Número de alunos formados por ano. 

5 (média dos últimos 3 anos) 
24.   Percentual médio de desistência. 

30 % a 40 % 
25.   Número de monografias defendidas, por ano. 

5 (média dos últimos 3 anos) 
26.   Número de trabalhos publicados pelos docentes em 

publicações especializadas. 

 
 Considera-se que a comunidade acadêmica deste Curso está sendo consolidada 
neste último ano. Os professores envolvidos no curso assumiram, em virtude do número 
reduzido, uma forte carga de horas/aula e de atividades administrativas, nos últimos anos, o 
que limitou consideravelmente o tempo dedicado a organização de trabalhos para 
publicações especializadas. A seguir incluímos a lista das principais produções do corpo 
docente: 
 
PRODUÇÃO CIENTÍFICA RELATIVA AO CORPO DOCENTE: 

BORDA, Adriane Almeida da Silva. A atividade docente de produção de materiais didáticos 
relativos à representação gráfica digital. In: 16º SIMPÓSIO NACIONAL DE GEOMETRIA 
DESCRITIVA E DESENHO TÉCNICO E V INTERNATIONAL CONFERENCE ON 
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GRAPHICS ENGENEERING FOR ARTS AND DESIGN, GRAPHICA 2003, Santa Cruz. 
Anais....Santa Cruz: 2003.  

 

BORDA, Adriane Almeida da Silva. A postura do usuário como condicionante no 
desempenho higrotérmico da habitação. In: XIII CONGRESSO BRASILEIRO E I LATINO-
AMERICANO DE ECONOMIA DOMÉSTICA, 1995, Pelotas. Anais...Pelotas, 1995. 

 

BORDA, Adriane Almeida da Silva; ARBELOA, Francisco José Serón; ARLEGUI, Javier.; 
FÉLIX, Neusa Rodrigues. A descrição da forma e da aparência do objeto arquitetônico por 
meios informáticos no contexto de ensino: uma análise de transposição didática. In: VI 
CONGRESSO IBEROAMERICANO DE GRÁFICA DIGITAL, SIGRADI 2002, Caracas, 
Venezuela Caracas. Anais... Venezuela: 2002 

 

BORDA, Adriane Almeida da Silva; ARBELOA, Francisco José Serón; FÉLIX, Neusa 
Rodrigues. Una reflexión didáctica sobre la práctica del Modelado Geométrico y Visual en la 
resolución de problemas de representación de modelos arquitectónicos. In: VIII CONGRESO 
DE EXPRESIÓN GRÁFICA ARQUITECTÓNICA, 2000, Barcelona. Las nuevas tecnologías 
de la representación gráfica arquitectónica en el siglo XXI. Barcelona: Servei 
d'informació, imatge i publicacions UPC, 2000. p. 25-30 . 

 

BORDA, Adriane Almeida da Silva; ARBELOA, Francisco José Serón; MAGALLÓN, J. A.; 
FÉLIX, Neusa Rodrigues. Pictórica o Científica? La actividad de generación de imágenes 
sintéticas en el contexto de ense anza. In: V CONGRESSO IBEROAMERICANO DE 
GRÁFICA DIGITAL, SIGRADI 2001, Biobio, Chile. Anais...Biobio, Chile: Facultad de 
Arquitectura, Construcción y Diseño, 2001.  

 

BORDA, Adriane Almeida da Silva. Da arquitetura imposta á arquitetura espontânea. Rio de 
Janeiro: Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro, 1993 (divulgação da produção 
científica de docentes da UFRRJ).  

 

BORDA, Adriane Almeida da Silva; FÉLIX, Neusa Rodrigues; MAGALLÓN, J. A.; ARBELOA, 
Francisco José Serón. Da representação a modelagem: um marco conceitual para guiar o 
processo de avaliação do Curso de Especialização em Desenho: dos traçados 
convencionais a computação, DTGC, IFM, UFPEL, RS, Brasil. In: SIMPÓSIO 
INTERNACIONAL DE GRÁFICA DIGITAL, SIGRADI 2000, Rio de Janeiro. Anais...Rio de 
Janeiro, 2000. 

 

BORDA, Adriane Almeida da Silva. Perspectiva Linear Cônica: da precisão ao croqui. In: 12º 
SIMPÓSIO NACIONAL DE GEOMETRIA DESCRITIVA E DESENHO TÉCNICO, GRÁFICA 
96 E I CONGRESSO INTERNACIONAL DE ENGENHARIA GRÁFICA NAS ARTES E NO 
DESENHO, 1996, Florianópolis. Anais...Florianópolis, 1996. 
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BORDA, Adriane Almeida da Silva; SILVA, C.. A incidência de uso de elementos 
sombreadores em prédios comerciais e de escritórios na zona central da cidade de Pelotas. 
In: V CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA - UFPEL, FURG, UCPEL, 1996, Pelotas. 
Anais... Pelotas, 1996.  

 

BORDA, Adriane Almeida da Silva, C.. A lógica de elementos sombreadores para a latitude 
de 32º S. In: 1º ENCONTRO TÉCNICO CIENTÍFICO DE REFRIGERAÇÃO E AR 
CONDICIONADO, 1995, Rio Grande. Anais...Rio Grande: Gráfica da FURG, 1995.  

 

BORDA, Adriane Almeida da Silva; ARBELOA, Francisco José Serón; ARLEGUI, J.; FÉLIX, 
Neusa Rodrigues. Representação, Formalização e Modelagem: Identificando paradigmas 
nas práticas didáticas de expressão gráfica arquitetônica. Revista Educação Gráfica, 
Baurú, Univ. Estadual Paulista, v. 6, p. 155-165, 2002.  

 

BREUTMANN, Bernd; FERNÁNDEZ, Mónica; PIEGARI, Ricardo; GUERRERO, Roberto; 
BORDA, Adriane Almeida da Silva; FÉLIX, Neusa Rodrigues; PINA, Alfredo; ARBELOA, 
Francisco José Serón; LATORRE, Pedro; CARVALHO, Carlos Vaz de; PAYSSÉ, Marcelo. 
Proyecto ALFA T_GAME (Teaching Computer Graphics And Multimedia): Una experiencia 
de intercambio de materiales docentes para el área de Informática Gráfica y Multimedia . In: 
CONGRESO CEIG 2003, XIII CONGRESO ESPAÑOL DE INFORMATICA GRAFICA, 2003, 
A Coruña. Anais...A Coruña: Universidad de A Coruña, 2003. v. I. p. 351-355.  

 

FELIX, Luísa; GUIMARAES, D. S.; FÉLIX, Neusa Rodrigues; BORDA, Adriane Almeida da 
Silva; A modelagem de superfícies paramétricas a partir de software disponível no contexto 
de ensino da expressão gráfica arquitetônica - um estudo de caso. In: XI CONGRESSO DE 
INICIAÇÃO CIENTÍFICA, UFPEL, 2002, Pelotas. Anais...Pelotas, 2002.  

 

FELIX, Luísa; FÉLIX, Neusa Rodrigues; BORDA, Adriane Almeida da Silva. Proposta de 
Prática Didática referente à modelagem de superfícies paramétricas no contexto de ensino 
da expressão gráfica arquitetônica. In: GRAPHICA-16º SIMPÓSIO NACIONAL DE 
GEOMETRIA DESCRITIVA E DESENHO TÉCNICO E V INTERNATIONAL CONFERENCE 
ON GRAPHICS ENGENEERING FOR ARTS AND DESIGN, 2003, Santa Cruz. 
Anais...Santa Cruz, 2003.  

 

FELIX, N. M. L. R. Computação no desenho de Arquitetura In: INFORMÁTICA NO ENSINO 
DE ARQUITETURA, 1997, Campinas. Informática no ensino de Arquitetura, 1997.  
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FELIX, Neusa Rodrigues, FELIX, Luísa, ESTOL, C., BRISOLARA, D. Apoio multimídia para 
disciplina da graduação In: SIGRADI - SIMPÓSIO INTERNACIONAL DE GRÁFICA 
DIGITAL, 2000, Rio de Janeiro. Anais...Construindo o espaço digital, 2000.  

 

FELIX, N. M. L. R., ZITA, A., GAMEIRO, P. Projeto ALFA - Rede CGAED In: 
CONSTRUÇÃO 2001, Lisboa. Anais do Congresso Construção 2001. Lisboa: 2001.  

 

FELIX, N. M. L. R., FARIA, J. N. Rede CGAED -Apresentação multimídia In: 
CONFERÊNCIA INTERNACIONAL DA SOCIEDADE IBERO-AMERICANA DE GRÁFICA 
DIGITAL, SIGRADI 2001, Biobio. Anais...Biobio: 2001. 

 

HEIDRICH, Felipe, FELIX, Neusa Rodrigues. Representação Interativa para objeto 
arquitetônico In: INTERNATIONAL CONFERENCE ON GRAPHICS ENGENEERING FOR 
ARTS AND DESIGN, GRAPHICA 2001, São Paulo. Anais...São Paulo, 2001. 

 

LUCAS, Ana Lúcia Pinho; VASCONCELOS, Ângela Petrucci. Proposta de um Recurso 
Multimídia Educativo para auxiliar o desenvolvimento da visão espacial. Proposta de um 
Recurso Multimídia Educativo para Auxiliar o Desenvolvimento da Visão Espacial. Revista 
Educação Gráfica, Bauru - SP, v. 6, p. 143-154, 2002.  

 

NATCHGALL, C.; FÉLIX, Neusa Rodrigues; BORDA, Adriane Almeida da Silva; 
GUIMARAES, D. S.. Representação gráfica, desde os métodos construtivos aos 
informáticos: um estudo de caso como ensaio para a estruturação de materiais docentes. In: 
XI CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UFPEL, 2002, Pelotas. Anais... 

 

VASCONCELOS, Ângela, FÉLIX, Neusa. Do desenho tradicional à Gráfica Computacional; 
uma experiência de ensino. In: CONGRESSO IBERO-AMERICANO DE GRÁFICA DIGITAL, 
4, 2000, Rio de Janeiro. (CD-ROM). 

 

VASCONCELOS, Ângela. O Saber do Desenho e o Ensino de Arquitetura: Relações, 
Perspectivas e Desafios. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ENGENHARIA GRÁFICA 
NAS ARTES E NO DESENHO, 2; E SIMPÓSIO NACIONAL DE GEOMETRIA DESCRITIVA 
E DESENHO TÉCNICO, 13º, GRAPHICA 98, Feira de Santana: Anais ... Feira de Santana: 
Universidade Estadual de Feira de Santana, ABPGDDT, 1998. p. 135-143 .  

 

VASCONCELOS, A. P.; SILVA, A.. Geometria Descritiva: uma Experiência a partir do 
Concreto. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE ENGENHARIA GRÁFICA NAS ARTES E 
NO DESENHO, 2; E SIMPÓSIO NACIONAL DE GEOMETRIA DESCRITIVA E DESENHO 
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TÉCNICO, 13º, GRAPHICA 98, Feira de Santana. Anais... Feira de Santana: Universidade 
Estadual de Feira de Santana, 1998. p. 467-470.  

 

VASCONCELOS, Ângela. Um Olhar no Futuro. In: CONGRESSO INTERNACIONAL DE 
ENGENHARIA GRÁFICA NAS ARTES E NO DESENHO, 1; E SIMPÓSIO NACIONAL DE 
GEOMETRIA DESCRITIVA E DESENHO TÉCNICO, 12º, GRAPHICA 96, Florianópolis. 
Anais... Florianópolis: Imprensa Universitária da Universidade Federal de Santa Catarina, 
1996. p. 398-406.  

 
 
PRODUÇÃO CIENTÍFICA COM ESTUDANTES DO CURSO: 

CHEUICHE, Daniela Rassier, FÉLIX, Neusa Rodrigues. Reconstrução Virtual do Parque 
Pelotense. In: 16 SIMPÓSIO NACIONAL DE GEOMETRIA DESCRITIVA E DESENHO 
TÉCNICO E V INTERNATIONAL CONFERENCE ON GRAPHICS ENGENEERING FOR 
ARTS AND DESIGN, GRAPHICA 2003, Santa Cruz. Anais...Santa Cruz: UNISC, 2003.  

 

HEIDRICH, Felipe. Etchegaray, FÉLIX, Neusa Rodrigues. Representação Interativa para 
objeto arquitetônico In: INTERNATIONAL CONFERENCE ON GRAPHICS ENGENEERING 
FOR ARTS AND DESIGN, GRAPHICA 2001. Anais...São Paulo: 2001.  

 

CHEUICHE, Daniela Rassier; FÉLIX, Neusa Rodrigues; BORDA, Adriane Almeida da Silva. 
Reconstrução Virtual do Parque Pelotense. . In: XII CONGRESSO DE INICIAÇÃO 
CIENTÍFICA DA UFPEL E V ENCONTRO DE PÓS-GRADUAÇÃO, 2003, Pelotas. 
Anais...Pelotas: Universidade Federal de Pelotas, 2003 (1º lugar no evento)  

 

LANNES, Liege; BORDA, Adriane Almeida da Silva. Representação Virtual do Museu da 
Baronesa. In: XII CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UFPEL E V ENCONTRO 
DE PÓS-GRADUAÇÃO, 2003, Pelotas. Anais...Pelotas: Universidade Federal de Pelotas, 
2003. 

 

PERINOTTO, Alcides Valentim; ARRIAL, Luciana; FERNANDES, Helen; GUEDES, Abner; 
SILVA, Olga Maria Almeida da; KLUMB, Rafael; COITINHO, Adriane; SALIS, Jorge; 
BORDA, Adriane Almeida da Silva. Geração de Imagens Digitais em Perspectiva: o Controle 
Preciso de Parâmetros Projetivos. In: XII CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA 
UFPEL E V ENCONTRO DE PÓS-GRADUAÇÃO, 2003, Pelotas. Anais...Pelotas: 
Universidade Federal de Pelotas, 2003 

 

ARNONI, Rafael Klumb; FERNANDES, Helen; GUEDES, Abner; SILVA, Olga Maria Almeida 
da; PERINOTTO, Alcides Valentim; ARRIAL, Luciana; COITINHO, Adriane; SALIS, Jorge; 
BORDA, Adriane Almeida da Silva. Modelando Formas Complexas a Partir de Formas 
Simples: Buscando Identificar Metodologias de Modelagem. In: XII CONGRESSO DE 
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INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UFPEL E V ENCONTRO DE PÓS-GRADUAÇÃO, 2003, 
Pelotas. Anais...Pelotas: Universidade Federal de Pelotas, 2003 

 

FERNANDES, Helen; GUEDES, Abner; ARNONI, Rafael Klumb; SILVA, Olga Maria Almeida 
da; PERINOTTO, Alcides Valentim; ARRIAL, Luciana; COITINHO, Adriane; SALIS, Jorge; 
BORDA, Adriane Almeida da Silva. Geração e Controle da Forma Geométrica a Partir de 
Software Gráficos: Um Estudo Comparativo das Possibilidades de Implementação de 
Procedimentos Geométricos Predefinidos . In: XII CONGRESSO DE INICIAÇÃO 
CIENTÍFICA DA UFPEL E V ENCONTRO DE PÓS-GRADUAÇÃO, 2003, Pelotas. 
Anais...Pelotas: Universidade Federal de Pelotas, 2003 

 

COITINHO, Adriane; GUEDES, Abner; ARNONI, Rafael Klumb; FERNANDES, Helen; 
SILVA, Olga Maria Almeida da; PERINOTTO, Alcides Valentim; ARRIAL, Luciana; SALIS, 
Jorge; LUCAS, Ana Lúcia Pinho; BORDA, Adriane Almeida da Silva. Trabalhando com o 
Reconhecimento de Modelos de Cor em Formato Digital: uma Prática Didática. In: XII 
CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UFPEL E V ENCONTRO DE PÓS-
GRADUAÇÃO, 2003, Pelotas. Anais...Pelotas: Universidade Federal de Pelotas, 2003. 

 

 
SILVA, Olga Maria Almeida da; ARNONI, Rafael Klumb; FERNANDES, Helen; GUEDES, 
Abner; PERINOTTO, Alcides Valentim; ARRIAL, Luciana; COITINHO, Adriane; SALIS, 
Jorge; BORDA, Adriane Almeida da SIlva. Experimentando Recursos Gráficos Informáticos 
para a Simulação da Geometria das Sombras. Uma Abordagem Didática. . In: XII 
CONGRESSO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA DA UFPEL E V ENCONTRO DE PÓS-
GRADUAÇÃO, 2003, Pelotas. Anais...Pelotas: Universidade Federal de Pelotas, 2003. 
 

 
27.   Descrição dos principais projetos desenvolvidos pelos 

alunos. 

 
 As atividades desenvolvidas no âmbito das próprias disciplinas buscam consolidar 
e/ou constituir linhas de pesquisa que promovam o desenvolvimento da área de Gráfica 
Digital. As monografias desenvolvidas pelos estudantes constituíram-se em projetos dentro 
das linhas de estudo do Curso, destes projetos 15 já foram concluídos e 11 encontram-se 
em desenvolvimento. 
 
 A seguir incluímos a lista de projetos de monografia já concluídos: 

ARRIAL, Luciana Roso. Representação do objeto arquitetônico para a comunicação no 
canterio de obras: estudo de caso. Pelotas, 2004. 69f. Monografia (Especialização em 
Gráfica Digital)- Departamento de Desenho Técnico e Gráfica Computacional, IFM, 
Universidade Federal de Pelotas. Orientação: Dra. Adriane Borda Almeida da Silva (DTGC – 
IFM - UFPel) 

BIANCHINI, Leonardo Alberto. Uma introdução ao trabalho com materiais na gráfica 
computacional. Pelotas, 2004. Monografia (Especialização em Desenho)- Departamento de 
Desenho Técnico e Gráfica Computacional, IFM, Universidade Federal de Pelotas. 
Orientação: Msc. Ângela Petrucci Vasconcelos (DTGC – IFM - UFPel) 
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BOANOVA, Cecília Oliveira. Uma abordagem sobre as ferramentas para a construção 
de páginas e sites. Pelotas, 2003. Monografia (Especialização em Desenho)- 
Departamento de Desenho Técnico e Gráfica Computacional, IFM, Universidade Federal de 
Pelotas. Orientação: Msc. Paulo Renato Pinto Lincho(DTGC- IFM - UFPel) 

HEIDRICH, Felipe Etchegaray. Representação Interativa para Objetos Arquitetônicos. 
Pelotas, 2001. Monografia (Especialização em Desenho)- Departamento de Desenho 
Técnico e Gráfica Computacional, IFM, Universidade Federal de Pelotas. Orientação: Dra. 
Neusa Mariza Leite Rodrigues Félix (DTGC – IFM - UFPel) 

LANNES, Liege Dias. Representação Virtual do Museu da Baronesa. Pelotas, 2004. 
Monografia (Especialização em Desenho)- Departamento de Desenho Técnico e Gráfica 
Computacional, IFM, Universidade Federal de Pelotas. Orientação: Dra. Adriane Borda 
Almeida da Silva (DTGC – IFM - UFPel) 

LUCAS, Ana Lúcia Pinho. Colligo: Proposta de um programa educativo para auxiliar o 
desenvolvimento da visão espacial. Pelotas, 2000. 46f. Monografia (Especialização em 
Desenho)- Departamento de Desenho Técnico e Gráfica Computacional, IFM, Universidade 
Federal de Pelotas. Orientação: Msc. Ângela Petrucci Vasconcelos (DTGC – IFM - UFPel) 

MAIA, Antônio Martins. Maquetes: uma análise de diferentes processos, visando a 
incorporação de apoio informático. Pelotas, 2002. 46f. Monografia (Especialização em 
Desenho)- Departamento de Desenho Técnico e Gráfica Computacional, IFM, Universidade 
Federal de Pelotas. Orientação: Msc. José Inácio Krüger (DTGC – IFM - UFPel) e 
Dra.Adriane Borda Almeida da Silva (DTGC – IFM - UFPel) 

MENEZES, Leonardo Borges. Identificação de técnicas de simulação da aparência de 
objetos em maquetes eletrônicas. Pelotas, 2004. 81f. Monografia (Especialização em 
Desenho)- Departamento de Desenho Técnico e Gráfica Computacional, IFM, Universidade 
Federal de Pelotas. Orientação: Msc. Paulo Renato Pinto Lincho (DTGC – IFM - UFPel) 

PIEDRAS, Estela Maris. A Influência da Computação Gráfica na Representação da 
Arquitetura. Pelotas, 2000. 61f. Monografia (Especialização em Desenho)- Departamento 
de Desenho Técnico e Gráfica Computacional, IFM, Universidade Federal de Pelotas. 
Orientação: Dra. Neusa Mariza Leite Rodrigues Félix (DTGC – IFM - UFPel) 

SILVA Jr., Antônio Pedro. Desenho Técnico: Uma Experiência de Ensino. Pelotas, 2001. 
55 f. Monografia (Especialização em Desenho)- Departamento de Desenho Técnico e 
Gráfica Computacional, IFM, Universidade Federal de Pelotas. Orientação: Msc. Luís 
Roberto Lima Barbosa (DTGC – IFM - UFPel) 

SILVA, Olga Maria Almeida da. Modelagem Geométrica como instrumento de análise e 
representação de mobiliário - Um estudo aplicado a três modelos de cadeiras: 
Barroca, Luís XV e Moderna. Pelotas, 2004. 70 f. Monografia (Especialização em Gráfica 
Digital)- Departamento de Desenho Técnico e Gráfica Computacional, IFM, Universidade 
Federal de Pelotas. Orientação: Dra. Adriane Borda Almeida da Silva (DTGC – IFM - UFPel) 

XAVIER, Sinval Cantarelli. O Desenho Arquitetônico auxiliado por computador, um 
caso prático: a Westchester House de Richard Meier. Pelotas, 2004. Monografia 
(Especialização em Desenho)- Departamento de Desenho Técnico e Gráfica 
Computacional, IFM, Universidade Federal de Pelotas. Orientação: Dra. Neusa Mariza Leite 
Rodrigues Félix (DTGC – IFM - UFPel) 

ANTON, Cristina Pereira. Análise de estruturas de saber envolvidas em práticas 
didáticas de Modelagem Geométrica: um estudo de caso. Pelotas, 2005. 70 f. 
Monografia (Especialização em Gráfica Digital)- Departamento de Desenho Técnico e 
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Gráfica Computacional, IFM, Universidade Federal de Pelotas. Orientação: Dra. Adriane 
Borda Almeida da Silva (DTGC – IFM - UFPel) 

GUEDES, Abner Gilead Araújo. Agentes em Mundos Virtuais. Pelotas, 2005. Monografia 
(Especialização em Gráfica Digital) - Departamento de Desenho Técnico e Gráfica 
Computacional, IFM, Universidade Federal de Pelotas. Orientação: Dra. Neusa Mariza Leite 
Rodrigues Félix (DTGC – IFM - UFPel) 

PERINOTTO, Alcides Valentim. Imagens para comercialização de luminárias na Internet. 
Pelotas, 2005. 70 f. Monografia (Especialização em Gráfica Digital)- Departamento de 
Desenho Técnico e Gráfica Computacional, IFM, Universidade Federal de Pelotas. 
Orientação: Dra. Adriane Borda Almeida da Silva (DTGC – IFM - UFPel) 

 

28.   Descrição das reformulações feitas no programa em 
termos de conteúdo, corpo docente, carga horária e 
outras. 

 
 As principais reformulações feitas no programa, até o momento, referem-se 
ao conteúdo, à estrutura e à dinâmica de funcionamento do Curso. 
 Ao passar do Curso de “Especialização em Desenho, dos traçados 
tradicionais à gráfica computacional” ao Curso de “Especialização em Gráfica 
Digital” ocorreu uma importante reformulação em relação ao conteúdo. Objetivou-se 
passar da etapa de reconhecimento das diferenças e possibilidades das novas 
tecnologias frente à prática tradicional do Desenho, para adotar a Gráfica Digital 
como objeto de conhecimento. Desta forma definiram-se áreas específicas da 
Informática Gráfica e suas aplicações para constituírem o corpo de conteúdos das 
disciplinas do Curso, de acordo com o que já foi apresentado anteriormente. 
 Entretanto, apesar deste processo de reformulação ter substituído 
praticamente todas as disciplinas por outras (as únicas disciplinas que 
permaneceram idênticas foram àquelas oferecidas pela Faculdade de Educação), a 
estrutura do curso, de quatro módulos principais, permaneceu a mesma. Houve uma 
pequena diferença no total de horas/aula, que na primeira versão do Curso estava 
com 435 e atualmente está com 420. O principal diferencial foi de garantir 60 horas 
de Curso no terceiro semestre para constituir a disciplina de Seminários de Apoio à 
monografia, necessidade detectada para acompanhamento do processo 
desenvolvimento da monografia, promovendo a discussão compartilhada dos 
diversos temas trabalhados pelos alunos. 
 Em relação ao corpo docente pode-se considerar que desde a criação do 
curso existe um crescimento no processo de consolidação de grupo e de linhas de 
pesquisa desenvolvidas pelos professores atuantes no curso, tanto dos 
responsáveis por disciplinas como também com os colaboradores. Cada vez mais se 
percebe um maior envolvimento dos professores de outros departamentos com as 
atividades e com as linhas de pesquisa do Curso. Atualmente desenvolvem-se 
projetos interdisciplinares, cujo tema é o ensino de Gráfica Digital. Participam 
professores do departamento de Informática, do departamento de Matemática e 
Estatística e do Departamento de Fundamentos de Educação, isto no âmbito da 
UFPEL. Entretanto, considerando-se que o Grupo de Pesquisa, GEGRADI, que está 
constituído no âmbito deste Curso de pós-graduação, participa de projetos 
interinstitucionais, nacionais e internacionais, conta-se com a colaboração de outros 
pesquisadores, que atuam especificamente nas áreas de Informática Gráfica 
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(físicos, engenheiros informáticos), Arquitetura, Informática na Educação, Pedagogia 
e em outras áreas que se interessam pelas aplicações da Informática Gráfica.  
 Desta forma, embora até o momento tenha se contado com um corpo docente 
permanente pequeno, com estas colaborações e porque o grupo trabalha em uma 
mesma perspectiva, não foi necessário tomar atitudes mais drásticas de 
cancelamento das atividades em nenhum momento, em função do esforço tanto de 
professores como de alunos.  
 Atualmente, pode-se contar com as seguintes perspectivas: 
- contratação imediata de docentes em caráter efetivo, em função da existência de 
duas vagas lotadas no DTGC para atuação junto à pós-graduação. Para uma destas 
vagas já houve o concurso e estamos em fase de efetivação de contrato. Para a 
outra vaga houve o concurso de professor titular, no qual uma das professoras do 
próprio Curso assumirá a vaga, liberando uma vaga para a execução de um novo 
concurso para professor adjunto.  
- um dos docentes do DTGC está em processo de qualificação, em nível de 
doutorado, desenvolvendo um trabalho afim com as linhas de pesquisa do Curso, 
tendo-se então a possibilidade de brevemente contar com a atuação efetiva deste 
professor junto à pós-graduação. 
 Como corpo de professores colaboradores o curso tem contado com a 
participação dos professores substitutos, que em sua maioria apresentam uma 
formação técnica (domínio de tecnologia informática) adequada, contribuindo 
principalmente como auxiliares nas atividades práticas do curso. Desta forma, em 
função da periodicidade permitida para atuação de professores substitutos, existe 
uma freqüente reformulação deste corpo docente colaborador. 
 
 
29.   Relação das ações e outras informações sobre o 

aproveitamento dos egressos pelo mercado de trabalho. 

 
 Busca-se, sempre que possível, conciliar os interesses específicos de cada 
aluno com as linhas de pesquisa do Curso, para que exista um comprometimento 
efetivo e o conseqüente investimento de tempo do aluno para o desenvolvimento da 
monografia. Como resultados desta ação alguns trabalhos de monografia foram 
dirigidos ao aperfeiçoamento das atividades profissionais do próprio aluno, 
imprimindo um diferencial característico da apropriação do conhecimento em Gráfica 
Digital. Por exemplo: arquitetos que passaram a explorar as tecnologias informáticas 
nas suas práticas projetuais, em planejamento arquitetônico, urbano, arquitetura de 
interiores e patrimônio histórico, otimizando com isso suas atividades tornando-se 
mais competitivos e capazes no mercado de trabalho. 
 O investimento do curso nos aspectos conceituais e não somente 
tecnológicos e técnicos, tem possibilitado a formação de profissionais capazes de 
apropriarem-se de novas ferramentas informáticas, assim como identificar para cada 
tipo de problema qual deve ser a tecnologia mais adequada, considerando-se um 
importante diferencial para os egressos deste Curso. 
 A capacitação oferecida pelo curso, que enfatiza os aspectos didáticos, 
amplia as perspectivas de trabalho no âmbito de cada formação. Vários alunos, com 
o título de especialista ou mesmo com a referência de ter cursado disciplinas do 
Curso ingressaram na carreira do magistério de nível médio, técnico e superior, 
atuando especificamente na área de Gráfica Digital ou da Informática Gráfica 
aplicada em geral. Atuam atualmente em escolas públicas e privadas, em centros 
tecnológicos e em universidades também públicas e privadas. 
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 Cabe destacar a importância que o Curso assumiu para o próprio DTGC, 
onde proporcionou uma formação específica de profissionais habilitados para 
atuação como docentes do próprio departamento. Considera-se significativo o fato 
de que até o momento, dos oito professores substitutos que já constituíram ou 
constituem o corpo docente do DTGC, quatro são egressos do Curso. Um deles, 
após concluir o curso ingressou no mestrado (dando continuidade ao tema de sua 
monografia de especialização) tendo sido aprovado, recentemente, em concurso 
para professor contratado neste mesmo departamento, ocorrendo o mesmo com 
mais duas egressas que foram aprovadas em concurso público para professoras 
efetivas do CEFET.  
 Ocorre também a promoção de constituição de grupos de trabalhos 
profissionais entre os próprios alunos, que estruturam empresas de atuação onde o 
diferencial também está no uso da Gráfica Digital. 
 Ainda, com o investimento atual na linha de pesquisa “Ensino a distância em 
Gráfica Digital”, o Curso possibilita a formação de agentes específicos para esta 
modalidade, como tutores, professores e produtores de material didático. Desta 
forma, amplia-se o campo de trabalho dos egressos deste curso, por terem uma 
formação que busca se adaptar as necessidades e potencialidades atuais dos 
processos de ensino/aprendizagem, potencializados pela tecnologia informática.  
 
 
30.   Relação dos resultados de avaliações internas e externas  

realizadas na instituição. 

 
Realização do Seminário PROGRADI de dois em dois anos: 
I PROGRADI - I Seminário sobre a Produção Científica de professores e alunos do Curso de 
Especialização em Gráfica Digital 

 Organização e realização de um Seminário sobre a produção científica e acadêmica 
relativas ao Curso de Especialização em Gráfica Digital. A partir da apresentação de 
trabalhos científicos (monografias concluídas e em desenvolvimento, resumos e artigos 
científicos) e acadêmicos (trabalhos desenvolvidos nas disciplinas) produzidos no âmbito do 
curso, busca-se avaliar o processo de estabelecimento de linhas de pesquisa delimitadas 
por professores e alunos desde o período de criação do curso. O Seminário tem o propósito 
de estabelecer um espaço de discussão e reunir subsídios para o processo contínuo de 
avaliação e reestruturação do Curso. Pretende-se que este seminário ocorra de dois em 
dois anos. 
 
Objetivos Gerais: 

 Promover a discussão sobre a produção científica e acadêmica do Curso de 
Especialização em Gráfica Digital 

 Promover o intercâmbio entre os professores e alunos de graduação e pós-graduação  

 Promover a interação com os alunos de graduação no sentido de despertar o interesse 
para os estudos na área do Desenho, destacando as possibilidades de integrarem 
projetos de ensino, pesquisa e extensão. 

  
Objetivos específicos: 

 Reunir subsídios para o processo de avaliação do curso de Especialização em Gráfica 
Digital. 

 
 
 Outras informações consideradas relevantes. 

 
 Deve-se destacar o constante esforço da comissão coordenadora do Curso em 
enfrentar as dificuldades encontradas para o desenvolvimento e crescimento desta 
pósgraduação. Ao mesmo tempo, considera-se que as dificuldades vivenciadas têm 
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estimulado à busca de soluções ou experiências inovadoras, apontando novos rumos na 
concepção deste tipo de formação acadêmica.  
 Pode-se destacar os seguintes fatos que geram dificuldades, buscando-se citar 
também as suas conseqüências e ações alternativas adotadas para enfrentar tais 
dificuldades: 
- A atual política de contratação de professores adotada pelas Universidades Públicas, isto 
é, a dificuldade de repor o quadro docente ou mais ainda de ampliar este quadro, mesmo 
diante da demanda acadêmica ou criação de novas áreas de estudo. Buscam-se 
alternativas no trabalho conjunto com outras instituições e na modalidade de EaD. 
- Exigência de infraestrutura permanentemente atualizada, em termos de hardware e 
software e atualização da formação docente: possibilidade na modalidade de educação a 
distância 
- Falta de materiais docentes adequados para o ensino/aprendizagem específico de Gráfica 
Digital. Estabelecimento de uma linha de pesquisa relativa a estruturação de materiais 
docentes para o ensino a distância em Gráfica Digital, aplicado as diferentes áreas do 
conhecimento 
- Dicotomia entre a formação acadêmica tradicional na área do Desenho e a ampliação de 
conceitos e procedimentos exigidos pela utilização dos recursos informáticos. Promoção de 
trabalhos das disciplinas e de monografias com este tema de estudo. 
- Necessidade em dar retorno à graduação: incentivo à participação simultânea de 
professores na graduação e pós-graduação, permeando os conteúdos programáticos e as 
metodologias de ensino com os resultados dos estudos e discussões promovidos na pós-
graduação. Tem-se estimulado a participação de professores substitutos, onde o curso 
também se beneficia, tendo-se em conta que freqüentemente estes novos professores já 
vem de uma formação na qual os meios informáticos já se fizeram presentes, facilitando o 
processo de colaboração. Por outro lado, também é freqüente que os candidatos aprovados 
em concursos para professor substituto sejam egressos desta pós-graduação, dando 
prosseguimento ao trabalho de grupo. 
- Cabe ainda enfatizar uma dificuldade de difícil resolução: a falta de recursos 
financeiros específicos para o desenvolvimento de cursos de especialização: para a 
atualização dos equipamentos e ampliação, para o subsídio de bolsas para alunos e 
ainda para funções gratificadas de coordenação. 

 


