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TAP: Termo de Abertura de Projeto - Entregável A: peça tridimensional Total: 40%
Objetivo: 

1/4 Entregável: Vistas ortogonais Subtotal 40
Objetivo: representar de forma exata objetos de três dimensões em um 
plano bidimensional. Para isso serve-se da projeção dos objetos, que 
consiste na passagem pelo objecto de rectas projetantes, que 
interseccionam o plano de projeção, onde se desenha a projeção do 
objeto. Esta projeção pode ser feita segundo retas projetantes paralelas, 
portanto, em projeção cilindrica ortogonal.
Tipo: Elemento físico
1 papel canson de tamanho A3 contendo as vistas nas marcações do 
Sistema Mongeano de Projeções. 

Local de entrega Laboratório Informa3D
Data de entrega

Critérios de correção

Conteúdo

Qualidade dos 
traços

Peso gráfico Completude 
de linhas 
visíveis

Completude 
de linhas 
invisíveis

1 Vista superior resultado da projeção cilindrica ortogonal da peça, 
centralizada no plano horizontal de projeções (πA), considerando dois 
pesos gráficos: 1) linha espessa (0,7 mm) para as semi-retas que 
compõem o plano mais próximo ao observador e 2) linha estreita (0,3 
mm) para os demais elementos.

10 20 30 40

2 Vista frontal resultado da projeção cilindrica ortogonal da peça no plano 
vertical de projeções (π'S), posicionada em cima da épura, considerando 
dois pesos gráficos: 1) linha espessa (0,7 mm) para as semi-retas que 
compõem o plano mais próximo ao observador e 2) linha estreita (0,3 
mm) para os demais elementos. 

10 20 30 40

3 Vista lateral esquerda resultado da projeção cilindrica ortogonal da peça 
no plano lateral direito (π''), posicionada em cima da épura, 
considerando dois pesos gráficos: 1) linha espessa (0,7 mm) para as semi-
retas que compõem o plano mais próximo ao observador e 2) linha 
estreita (0,3 mm) para os demais elementos. 

10 20 30 40

4 Vista lateral direita resultado da projeção cilindrica ortogonal da peça no 
plano lateral esquerdo (π'''), posicionada em cima da épura, 
considerando dois pesos gráficos: 1) linha espessa (0,7 mm) para as semi-
retas que compõem o plano mais próximo ao observador e 2) linha 
estreita (0,3 mm) para os demais elementos. 

10 20 30 40

2/4 Entregável: Seção transversal Subtotal 20
Objetivo: extrair a informação de uma forma e organizar os dados 
produzidos em tabelas que fazem cálculos rapidamente. Com isso, o 
estudante desenvolve habilidades de organização e extração de 
informações desses dados de forma instantânea, prática recorrente nos 
ambientes de projeto.
Tipo: Elemento físico
Papel A4 com contendo a seção transversal da peça

Local de entrega Laboratório Informa3D
Data de entrega



Critérios de correção

Conteúdo

Qualidade dos 
traços

Peso gráfico Completude 
de linhas 
visíveis

Completude 
de linhas 
invisíveis

1 Seção transversal 10 20 30 40

3/4 Entregável: Base de dados Subtotal 20
Objetivo: extrair a informação de uma forma e organizar os dados 
produzidos em tabelas que fazem cálculos rapidamente. Com isso, o 
estudante desenvolve habilidades de organização e extração de 
informações desses dados de forma instantânea, prática recorrente nos 
ambientes de projeto.
Tipo: Elemento físico
Papel A4 resultado da impressão de uma planilha do MS Excel.

Local de entrega Laboratório Informa3D
Data de entrega

Conteúdo

Organização 
da folha de 
impressão

Identificação 
dos pontos e  
coordenadas

identificação 
dos tipos de 
planos

Formulação

1 Disposição em tabela dos elementos notáveis da peça, identificando as 
coordenadas dos pontos que compõem os planos do tipo horizontal e 
vertical. 10 20 30

2 Disposição dos planos e identificação dos tipos e quantidades. 10 20 30
3 Definição de formulas para calcular as áreas aumaticamente dos planos 

do tipo horizontal e vertical. 10 20 30

3 Definição de formulas para calcular as áreas aumaticamente dos planos 
do tipo horizontal e vertical. 10 20 30

4/4 Entregável: Modelo 3D Subtotal 20
Objetivo: facilitar a realização de desenhos e a documentação de 
projetos, conhecendo as propriedades do objeto que será produzido 
antes das construção, fabricação ou prototipagem.
Tipo: Elemento virtual
Modelagem tridimensional da peça desenvolvida no aplicativo 
Rhinoceros 3D v.7

Local de entrega Pasta virtual
Data de entrega

Conteúdo
Disposição de 
elementos

Precisão 
dimensional

1 Modelo virtual tridimensional de uma peça. 50 50


