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Programa
Habilidades e Competências Associadas:

• O conhecimento dos aspectos antropológicos, sociológicos e econômicos relevantes e

de todo o espectro de necessidades, aspirações e expectativas individuais e coletivas

quanto ao ambiente construído;

• As habilidades necessárias para conceber projetos de arquitetura, urbanismo e

paisagismo e para realizar construções, considerando os fatores de custo, de

durabilidade, de manutenção e de especificações, bem como os regulamentos legais,

e de modo a satisfazer as exigências culturais, econômicas, estéticas, técnicas,

ambientais e de acessibilidade dos usuários;

• As habilidades de desenho e o domínio da geometria, de suas aplicações e de outros

meios de expressão e representação, tais como perspectiva, modelagem, maquetes,

modelos e imagens virtuais.



Programa
Objetivos:

1. Percepção do espaço arquitetônico, suas variáveis culturais e sua relação com a 

estética e técnica projetual;

2. Processo de pesquisa, criação e produção projetual ao longo do curso, independente 

do programa e especificidade técnica do projeto;

3. Trabalhar o processo projetual da arquitetura de interiores e seu detalhamento;

4. Incorporar, na prática, os conceitos do conforto ambiental e de iluminação, de 

luminotécnica, de ergonomia e dos materiais de construção e de decoração;

5. Explorar os conhecimentos do desenho técnico para projeto executivo



Programa

Ementa:

Criação, reforma e estética do espaço interior. Projetos de interiores de espaço residencial

abrangendo princípios de composição, circulações, fluxos, dimensionamentos básicos,

ergonomia, instalações gerais, iluminação artificial, equipamentos e design de mobiliários.

Estudo de materiais e cores. Especificações técnicas e detalhamentos..



Programa
Temas de Estudo:

INTRODUÇÃO À ARQUITETURA DE INTERIORES

1.1. Concepção Projetual;

1.2. Princípios e Elementos do Design para Projeto;

1.3. Relação cliente x arquiteto.

DIMENSIONAMENTOS PARA ESPAÇOS INTERIORES

2.1. Dimensionamentos mínimos;

2.2. Fluxos e Circulações;

2.3. Ergonomia;

2.4. Layout e Mobiliário.

PROJETO E DETALHAMENTO

3.1. Iluminação;

3.2. Pontos Elétricos e Hidráulicos;

3.3. Forros;

3.4. Paginações de Paredes e Pisos;

3.5. Mobiliário Planejado e ou sob medida.
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