
 
 

 
DESIGN DE INTERIORES  

  

 

NOME DO CURSO: Curso de Especialização Lato Sensu em Design de Interiores 
 
 
COORDENAÇÃO GERAL:  Prof. Me. Christian David Rizzato Petrini  

 

ÁREA DO CONHECIMENTO: Arquitetura e Engenharia 
 

 DESCRIÇÃO: O Curso será oferecido na modalidade a distância, utilizando o Ambiente 

Virtual de Aprendizagem.    

 

OBJETIVOS: Dentre os objetivos da Pós-Graduação em Design de Interiores, o principal 

é ampliar a capacitação profissional de profissionais que atuam na área ou em áreas 

relacionadas, nos mais diversos setores. Contudo, podemos também citar objetivos 

mais específicos, como:  

• formar profissionais capazes de propor soluções físico-espaciais, estéticas e 

criativas, de maneira a traduzir as necessidades dos clientes;  

• conceber projetos de interiores com organização e planejamento de todos os 

espaços edificados para a conservação e valorização do ambiente construído e a 

utilização racional dos recursos disponíveis;  

• aprimorar a percepção estética dos ambientes internos e externos, formando 

um profissional apto a viabilizar e adequar os espaços arquitetônicos residenciais e 

comerciais considerando seus aspectos funcionais;  

• fornecer instrumentos projetuais técnicos e culturais que permitam ao egresso 

a inserção e um bom desempenho do profissional no mercado;  

• ampliar o repertório conceitual do profissional na área de design de Interiores;  

• apresentar novas tecnologias e tendências de design aplicadas aos projetos de 

interiores;  



• 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: O curso destina-se a profissionais com graduação completa nas áreas 

de Arquitetura e Urbanismo, Engenharia Civil, Design, Gestão Ambiental ou áreas 

afins, com interesse em conhecer e atuar nas atividades ligadas à área de projetos. 

Profissionais que pretendam se qualificar para atuar no mercado ou que já atuam na 

área e necessitam de uma reciclagem para se preparar para novas funções e se 

posicionar no mercado; recém-graduados que buscam formação específica nesta área 

para ampliação de conhecimentos ou como projeto de carreira.  

  
DISCIPLINAS OPTATIVAS: as disciplinas optativas são parte da formação do acadêmico, 

a liberdade que este tem em relação à organização do seu tempo e personalização da 

sua matriz é parte imprescindível para o desenvolvimento de seus estudos e traz 

contribuições relevantes ao desenvolvimento de seu aprendizado.  

  

CARGA HORÁRIA: O curso é constituído de 450h.  
 

DURAÇÃO: 12 meses.  

 

MATRIZ DE DISCIPLINAS:  

 

  

Disciplina do Curso  
Carga Horária  

(horas)  

Gestão Estratégica, Empreendedorismo e Plano de Negócios 40 

Sustentabilidade e EcoDesign 40 

Interior Landscape 40 

Design de Interiores Residencial 40 

Optativa I 40 

Design de Interiores Comercial 40 

Design de Interiores Corporativo 40 

LightDesign 40 

Design de Mobiliário e Ergonomia 40 

Seminários em Design de Interiores 50 

Optativa II 40 



 

 


