
Guia para escolher disciplinas 
 
No link a seguir  
 
http://www.pre.ufv.br/catalogo/c2013_vicosa.html 
 
Procure por Ementário 
 
CCA é Ciências Agrárias 
CCB é Ciências Biológicas 
CCE é Ciências Exatas 
CCH é Ciências Humanas 
 
Você encontrará todos os cursos nos quais poderá cursar matérias aqui na UFV.   
 
Procure o departamento que tem as disciplinas que você deseja cursar na UFV.  
 
 

ARQ100 Desenho Técnico 3(1-2) I e II.   
Introdução ao curso, normas de desenho técnico. Desenho arquitetônico. Sistemas de  
representação gráfica, vistas ortogonais e perspectiva paralela.   

V 
ARQ100 [código da disciplina]Desenho Técnico [nome] 3(1-2) [número de créditos. Nesse 
caso, 3. 1 teórica e 2 práticas, totalizando 3 horas semanais. I e II [Períodos nos quais a 
disciplina é oferecida, nesse caso nos dois períodos].   
Introdução ao curso, normas de desenho técnico. Desenho arquitetônico. Sistemas de  
representação gráfica, vistas ortogonais e perspectiva paralela [descrição da disciplina].  

 
 

ARQ102 Desenho Geométrico 4(2-2) I.   
Introdução. Construções fundamentais. Lugar geométrico. Concordância. Segmentos  
proporcionais. Equivalência. Semelhança e homotetia. Cônicas e espirais. Retificação de  
circunferência. 

V 
ARQ102 Desenho Geométrico 4(2-2) I.  [oferecida somente no primeiro semestre] 
Introdução. Construções fundamentais. Lugar geométrico. Concordância. Segmentos  
proporcionais. Equivalência. Semelhança e homotetia. Cônicas e espirais. Retificação de  
circunferência.   

 
 

ARQ106 Perspectiva e Sombra 4(0-4) II. ARQ205.   
Conceitos de geometria descritiva aplicados à perspectiva cônica. Conceitos fundamentais de  
perspectiva cônica. Técnicas de perspectiva. Estudo de sombras. Tratamento da perspectiva.   

V 
ARQ106 Perspectiva e Sombra 4(0-4) II [oferecida somente no Segundo semestre]. ARQ205 
[pré-requisitos para cursar a disciplina].   
Conceitos de geometria descritiva aplicados à perspectiva cônica. Conceitos fundamentais de  
perspectiva cônica. Técnicas de perspectiva. Estudo de sombras. Tratamento da perspectiva.   

 
 
 

http://www.pre.ufv.br/catalogo/c2013_vicosa.html


Normalmente os departamentos não aceitam matrícula em disciplinas optativas. Para verificar 
qual disciplina é optativa ou não veja, no mesmo link acima, as matrizes curriculares, ela são as 
estruturas do curso.  Períodos ímpares referem-se a disciplinas do primeiro semestre, iniciando 
em março e terminando em julho. Períodos pares referem-se a disciplinas do segundo 
semestre, começando em agosto e encerrando em dezembro. 
 
     
Para estágio o estudante é obrigatoriamente matriculado em ESM490 – Estágio 
Supervisionado de Mobilidade.  
 
 
 
 


