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Escola Superior Agrária 
Descritor de Unidade Curricular 

 
Nível de ciclo de estudos:  
Licenciatura 
Curso:  
Engenharia do Ambiente 

 

Unidade Curricular: 909908 – Desenho Técnico 

Ano 1 Semestre 2 Área CNAEF: 581 ECTS: 4,0 

 
Tipo de Unidade Curricular: Obrigatória 

 
Modo de Ensino: Presencial 

 

 
Língua de Trabalho: Português  

DOCENTE RESPONSÁVEL: João Filipe Fragoso dos Santos 

TEMPO DE TRABALHO DO ESTUDANTE EM HORAS 

HORAS 
TOTAIS 

Horas de Contacto 

Horas de 
Trabalho 

Autónomo 

Ensino 
teórico 

(T) 

Ensino 
teórico-
prático 
(TP) 

Ensino 
prático e 

laboratorial 
(PL) 

Trabalho 
de campo 

(TC) 

Seminário 
(S) 

Estágio 
(E) 

Orientação 
tutorial 
(OT) 

Outra 
 (O) 

100       45                                     55 

 
Pré-requisitos (se aplicável): Não aplicável. 
 

OBJETIVOS EDUCACIONAIS / RESULTADOS DE APRENDIZAGEM 

Visa transmitir os conceitos do desenho técnico permitindo uma clara representação de formas quer bidimensionais quer 
tridimensionais apenas em duas dimensões (plano) através de projecções, cortes, secções, perspectivas e cotagem. Pretende-
se também transmitir conhecimentos ao nível do desenho assistido por computador, CAD-ComputerAided Design, onde se 
abordará a utilização de aplicações informáticas de computação gráfica, a par de temáticas inerentes ao uso destes meios no 
âmbito da Engenharia do Ambiente.  

CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS 

Representação e normalização que permitam a leitura e execução de desenhos rigorosos de objectos; 

Tipos de escrita; Tipos de linhas; Dobragem de desenhos; Legendas; Escalas; Projecções: representação de vistas, cortes e 
secções; Cotagem nominal: cotagem de vistas; Representações topográficas; Desenho de instalações; Fundamentos de 
desenho à mão livre. 

Desenho em AutoCAD a duas dimensões. 

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM 

O entendimento resultante do estudo do desenho técnico permite aos alunos compreender os princípios teóricos de 
representação geométrica de entidades num plano de referência, de elementos geométricos como o ponto, a recta e o plano. 
Por outro lado, o entendimento destas matérias permite desenvolver a capacidade de utilização de ferramentas de  desenho 
assistido por computador, as quais constituem parte fundamental da prática de engenharia.   

MÉTODOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

A leccionação é efectuada através de aulas teórico-práticas, nas quais são leccionadas as matérias necessárias para que os 
alunos possam compreender os conceitos e princípios fundamentais do Desenho Técnico. Serão abordados e resolvidos de 
forma estruturada problemas que ilustram a aplicação prática das matérias expostas. É também promovida a utilização da 
Internet para pesquisa bibliográfica e o estudo orientado.   

DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS OBJETIVOS DAS APRENDIZAGENS* 

As aulas teóricas destinam-se à compreensão dos fundamentos do desenho técnico, e a restante matéria teórica serve de 
enquadramento aos exercícios práticos propostos. Os exercícios destinam-se a operacionalizar os conteúdos teóricos expostos 
através da resolução de uma sequência de exercícios que visam consolidar o conhecimento de forma aplicada.  

MÉTODOS DE AVALIAÇÃO 
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Avaliação:  

- Um teste presencial;  

- Dois trabalhos práticos;  

- Avaliação contínua em aula.  

 

BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL 

- George Omura: Mastering AutoCAD 2004 and AutoCADLT2004: SYBEXinternational.  

- Desenho técnico, VEIGA DA CUNHA, L., 1991, Fundação Calouste Gulbenkian.  

- Arlindo Silva, C.Tavares Ribeiro, J. Dias, L. Sousa: Desenho Técnico Moderno: LIDEL Edições Técnicas. 

- F. E. Giesecke et al., Technical Drawing, 11th Edition, Prentice Hall, 2000.  
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