DESIGN DE INTERIORES
NOME DO CURSO: Curso de Especialização Lato Sensu em Design de Interiores
COORDENAÇÃO GERAL: Prof. Ma Edvania Helenice Dantas Comitre

ÁREA DO CONHECIMENTO: Arquitetura e Design

DESCRIÇÃO: Curso de Pós-Graduação em nível de Especialização na área de Arquitetura
e Design de Interiores, na modalidade on-line.

OBJETIVOS:



Ampliar o repertório conceitual do profissional na área de Design de Interiores;
Apresentar novas tecnologias e tendências de design aplicadas aos projetos de
Interiores;
 Discutir metodologias e conceitos para projetos residenciais e comerciais;
 Capacitar o profissional com uma visão ampla de mercado e
empreendedorismo;
 Oferecer
ferramentas
de
gestão
e
administração
para
o
escritório de Design de Interiores.
PÚBLICO-ALVO: Profissionais graduados na área de Arquitetura e Urbanismo,
Engenharia Civil e Design de Interiores que atuem na gestão de escritórios, bem como
na elaboração de projetos residenciais e comerciais. Amplia-se a possibilidade de
participação para profissionais da área de Artes Visuais e Design de produtos visto o
caráter transdisciplinar abordado ao longo do processo de aprendizagem desse curso.
DIFERENCIAIS DO CURSO: Com a necessidade de constantes atualizações, o mercado de
trabalho está cada vez mais exigente em suas demandas, por isso, o curso de PósGraduação Lato Sensu em "Design de Interiores”, propõe ampliar a formação do
profissional,
possibilitando
especializá-lo
em
uma
área
de
significativo crescimento. Verifica-se um aumento exponencial de profissionais
arquitetos, que adentram ao mercado de trabalho, ainda com pouca experiência na área
de Design de Interiores. A busca por esse nicho de mercado movimenta uma economia
em diversos setores da indústria da construção civil, como: revestimentos, movelaria,
light design e também tecnologias de automação.

Nesse sentido, propõe-se um curso que propicia uma atualização dos profissionais nas
tendências nacionais e internacionais de design de interiores, divididos em duas áreas:
Residencial e Comercial.
CARGA HORÁRIA: O curso é constituído de 450h. Nesse curso é obrigatória a confecção
do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC).
DURAÇÃO: 12 meses + 2 meses para o TCC
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC): Em formato EaD, obrigatório ao final do
curso.

MATRIZ DE DISCIPLINAS:

Disciplina do curso

Carga Horária
(horas)

1. Gestão Estratégica, Empreendedorismo e Plano de
Negócios

40h

2. Sustentabilidade e EcoDesign

40h

3. Interior Landscape

40h

4. Design de Interiores Residencial

40h

5. Metodologia Científica

40h

6. Design de Interiores Comercial

40h

7. Design de Interiores Corporativo

40h

8. Light Design

40h

9. Design de Mobiliário e Ergonomia

40h

10. Seminários em Design de Interiores

60h

11. Orientação e Trabalho de Conclusão de Curso (TCC)

30h

