
 
 
 

PLANO DE ENSINO  

CURSO: Artes Aplicadas – Bacharelado            Ênfase: Cerâmica 

 

INFORMAÇÕES BÁSICAS 

Currículo 

2017 

 

Unidade curricular 

Moldes de Prensagem para   
Conformação Cerâmica 

utilitários/escultura. Ensino Remoto 
Emergencial.  

Unidade 

Acadêmica 

responsável 

DAUAP 

Período 

todos 

Carga Horária 66h (72 ha) 
Código CONTAC 

 
Teórica 

16h (17 ha) 

Prática 

50h (55 ha) 

Total 

66h (72 ha) 

Natureza 

Optativa 

Grau Acadêmico / Habilitação 

Bacharelado: Artes Aplicadas 

Pré-requisito / Co-requisito 

Não requer 

EMENTA 

Através da apresentação de vídeo-aulas demonstrativas e expositivas a disciplina 

pretende proporcionar conhecimento técnico e prático para desenvolvimento de 

moldes de gesso e outros materiais, como madeira, tecido, plástico, etc, para 

prensagem com argila e conformação de peças utilitárias ou escultóricas. As 

atividades visão estimular a criatividade e a prática na criação e produção de peças 

cerâmicas conformadas através da técnica da prensagem da argila.   

OBJETIVOS 

- Desenvolver o aprendizado na elaboração de moldes para prensagem. 

- Estimular a criatividade do aluno na criação de peças e soluções na conformação.    

-Conhecer os tipos de gesso, suas características, preparo e acabamento. 

-Estudar diferentes tipos de materiais para confecção de modelos e moldes. 

-Confecção de modelos inteiriços ou com mais partes. 

-Criação de pés e alças para as peças.  

-Acabamento dos moldes e das peças reproduzidas.  

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

1ª semana   

-Apresentação do programa da disciplina e cronograma de aula. 

-A concepção da utilização do molde. (molde como fim e como meio). 

-Demonstração da prática I. Utilização de ripas de madeira, cabos de vassoura ou 

similares para a produção de travessas, pratos, vasilhas.  

2ª semana.   

- Desenvolvimento da pratica I e apresentação dos resultados via fotografia.  

3ª semana. 



 
 
 

- -Demonstração da prática II.  Utilização de peças utilitárias pré-existentes (de 

plástico, vidro, metal, cerâmica, etc) para a produção por prensagem, com tiras de 

argila ou rolinhos.  

 

4ª semana.  

- Desenvolvimento da pratica II e apresentação dos resultados via fotografia.  

 

5ª semana.  

- Noções sobre áreas de retenção, retração das peças. 

- Aula expositiva sobre tipos de gesso e suas características.  

- Preparação de gesso: proporções gesso/água; porosidade; resistência; absorção.  

- Demonstração da prática III. Produção de moldes de gesso a partir de peças pré-

existentes (de plástico, vidro, metal, cerâmica, etc) para a produção por prensagem 

de argila.  

- Acabamento e secagem dos moldes. 

- Reprodução das peças. 

6ª semana.   

- Desenvolvimento da pratica III e apresentação dos resultados via fotografia.  

7ª semana.   

-- Demonstração da prática IV. Produção de alças e pés a partir de moldes de 

plástico pré-existentes e criação de pés e alças modelados em argila: produção do 

modelo, métodos para produção de moldes de gesso a partir do modelo e técnicas 

de reprodução das cópias através dos moldes de gesso confeccionados.  

8ª semana.   

- Desenvolvimento da pratica IV e apresentação dos resultados via fotografia.  

9ªsemana. 

- Demonstração da prática V. Criação de azulejo em relevo (3D) e sua reprodução 

por prensagem utilizando molde em gesso. 

- Noções sobre áreas de retenção e retração das peças, secagem, empeno e 

queima.  

10ª semana.  



 
 
 

- Desenvolvimento da prática V e apresentação dos resultados via fotografia.  

11ª semana. 

 - Prática VI. Desenvolvimento livre a partir da mescla de diferentes técnicas 

abordadas. 

12ª semana. 

- Desenvolvimento da prática VI e apresentação dos resultados via fotografia.  

  

METODOLOGIA  

- As aulas serão realizadas em vídeo e disponibilizadas para os alunos matriculados 

para poderem baixar e assistir seus conteúdos. (é expressamente proibida a 

reprodução ou divulgação de partes ou da íntegra das aulas para pessoas não 

matriculadas na disciplina ou em plataformas digitais, grupos de WhatsApp, etc) 

- Não serão realizadas aulas ao vivo ou outras atividades síncronas.  

-Os alunos desenvolverão as atividades em casa. 

- As peças e moldes produzidos devem ser fotografados e encaminhados via e-mail 

ou WhatsApp para suas respectivas avaliações.  

- A frequência e as notas serão dadas a partir do envio das tarefas propostas.    

MATERIAS NECESSÁRIOS 

 

- 5 Kg de argila plástica. 

-3 a 4 Kg de gesso em pó. 

- Vaselina ou óleo vegetal. 

- Ripas de madeira, cabos de vassoura, pano para bater argila e abrir placas. 

- Vasilhas para preparo de gesso (tipo de sorvete ou similar) 

- Travessas de vidro, cerâmica, alumínio, dentre outras, para servirem de molde.  

- Balde ou vasilhas para reciclagem de argila.  

 

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 

 

-A disciplina em questão é fundamentalmente prática. Desse modo, os critérios de 

avaliação deverão contemplar, essencialmente, a produção do aluno distribuídos da 

seguinte maneira: 

-Prática I a V:  16 pontos cada. 

-Prática VI: 20 pontos.  

 

Serão avaliadas a qualidade das peças produzidas, como acabamento e soluções de 

desenvolvimento, assim como o cumprimento das tarefas.  
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