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Objetivo
Vivenciar a técnica de fundição usada na joalheria artesanal. Familiarizar como as
tecnicas de modelagem em cera/polimero para produção de joias autorias .
CONTEÚDO:
Conceito de joia.
Cadeia produtiva do setor joalheiro.
Normas da ABNT pra joalheria – ligas metalicas, pesos e medidas.
Linguagem visual na joalheria
Processo de modelagem em cera para a fundição em metal
Criatividade
Produçao de modelos e prototipos em cera e polimero.
Desenvolvimento de produto de joias contemporanea.
METODOLOGIA:
Aulas teóricas-práticas no espaço virtual usando o Google drive para entrega das
atividades, email para conversar e entrega de atividades e planos de ensino,
whatsapp do grupo de alunos para ações coletivas de compra de materiais e entrega
de links para aulas no Zoom Meeting e usa da plataforma Zoom meeting para entrega
das aulas e encontro com convidados.
RECURSOS DIDÁTICOS:
Videos, desenhos esquemáticos , tela do computador compartilhada, interação com
redes sociais e recursos digitais.
Critérios de Avaliação:
Domínio das técnicas estudas, aplicação correta dos conhecimentos adquiridos,
desempenho nos trabalhos realizados, ordem e qualidade de apresentação.
Pontualidade na entrega de trabalhos.
Instrumentos de Avaliação:
Participação em sala de aula
Relatórios de execução das peças
Modelos executados em cera e fundida no metal da sua escolha.
Cálculo da Nota:
Participação (30 %)
Relatórios de execução das peças.(35%)

Modelos executados (35%)
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Apoio da disciplina :
Instagram:
tiberyedd (espaço de exposição e material didatico das atividades realizadas no LABjoias)
atelieandreatibery ( atividades profissionais da professora Tibery)
Facebook:
EDD – Joalheria (espaço de exposição e material didatico das atividades realizadas no
LAB-joias)
Paginas do Facebook:
Andrea Tibery (atividades profissionais, pesquisas e projetos da profa Tibery )
Tecnicas De produção De joias (instrumento didatico para a disciplina.Pesquisa de
como são feitas as joias, detalhes de tecnicas e processos de produção artesanal e
industrial) .
Escolas De joalheria (referencias de escolas que oferecem cursos relacionados a area
de joalheria)
Telegram:

Canal Andréa Tibery (apoio as atividades remotas da disciplina edd – joias)

