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 O curso de Habilidade Específica prepara alunos para o teste de natureza 

obrigatória e eliminatória para algumas universidades, ou classificatória para outras, nas 

carreiras de: Arquitetura e Urbanismo; Artes Cênicas – Cenografia e Indumentária; 

Composição de Interiores e Paisagística; Desenho Industrial – Programação Visual e 

Projeto do Produto; Gravura; Escultura; Pintura; Licenciatura em Ed. Artística – Artes 

Plásticas e Desenho, das principais universidades do nosso Estado (UFRJ – UFF). 

Esse teste espera revelar a aptidão do vestibulando na sua capacidade em lidar 

com conceitos e conhecimentos básicos considerados pré-requisitos ao aprendizado das 

disciplinas dos cursos e essenciais a própria atuação profissional. 

Os Testes de verificação de Habilidade Específica, e Expressão Gráfica buscam 

avaliar no candidato o grau de compreensão e organização sobre o espaço e volume, 

proporções e formas, interpretação e apresentação, expressões e movimentos e ainda a 

criatividade. 

O curso procura atender os alunos nessas necessidades, oferecendo as noções 

básicas de perspectiva, figura humana, desenho de observação, desenho técnico, 

desenho de objetos industriais, composições livres e temáticas, técnicas de colorização e 

mais.  

É oferecido em sala ambiente com horários que atendam aos três turnos 

especialmente para os alunos de 3o ano, porém abri-se vagas para os alunos do 2o e até 

1o ano, que procuram na disciplina descobrir potencialidades, ou o aprimoramento de 

uma aptidão nata, ou ainda uma preparação mais efetiva.  

Apesar de não fazer parte do programa busca-se também sanar dúvidas de todas 

as ordens, que envolvam os cursos que exigem esse teste, como: esclarecimento sobre 

as faculdades que exigem o teste e as que não; as opções de cursos na área; etapas do 

vestibular; grades curriculares; carreiras; mercado de trabalho; faixas salariais etc. 
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CURSO DE HABILIDADE ESPECÍFICA 
 

INSCRIÇÕES NA 1ª AULA - DIA 26/04/17 

  LOCAL:  SALA 21 (sala de Artes) 
 

As aulas ocorrerão no turno oposto ao que o aluno estuda 

regularmente.  Serão aceitos alunos do 2º e 3º anos do EM.   
 

1º TURNO – Professor Carlos Henrique 

Horário: às quintas feiras das 10:30 às 12h 
 

2º TURNO – Professora Beatriz  

Horário: às quintas feiras das 14:30 às 16h 
 

LISTA DE MATERIAL PARA O CURSO DE 

HABILIDADE ESPECÍFICA: 
 

- Bloco de papel canson tamanho A3 

- Bloco de papel branco sem rodapé tamanho A4 * 

- Borracha branca * 

- Estilete (faca olfa) * 

- Lápis 2B * 

- Lápis 6B (de preferência o importado) * 

- Lápis virgem (sem fazer a ponta) 

- Caixa de lápis de cor aquarelável (Faber Castell 

de preferência 24 cores) 

- Caixa de lápis de cera fino (Faber Castell) 

- Pastel oleoso  

- Pasta tamanho A3 

- Perfex ou  um pano para limpar as mãos 
 

* Material necessário para a primeira aula. 
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