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CURSO DE DESIGN 

 

1. IDENTIFICAÇÃO DO CURSO 

 

Nome do curso: Design de Interiores.  

Grau Conferido: Tecnólogo em design de interiores. 

Modalidade: Presencial. 

Área de Conhecimento: Ciências Sociais.   

Regime: Crédito semestral com códigos por disciplinas, respeitados os pré-requisitos 

existentes. 

Número de vagas ofertadas: 100 anuais. 

Turnos previstos: Manhã e Noite. 

 

2. OBJETIVOS 

 

2.1. Objetivo geral 

 

Possibilitar aos alunos conhecimentos que os tornem aptos a compreender as 

dimensões conceituais e estéticas, mas também as sociais e políticas envolvidas no Design 

de Interiores, bem como uma formação humanística, artística, técnica e tecnológica, capazes 

do exercício da cidadania participativa e de elaborar e desenvolver projetos que abranjam os 

diferentes aspectos do ambiente humano, para que os alunos na elaboração de projeto de 

interiores tenham uma conduta flexível e receptível, atento às tendências, atualizados sobre 

as novas soluções, materiais e tecnologias, sem desconsiderar as dimensões sociais, 

ambientais e culturais. 

 

2.2. Objetivos Específicos 

 

a) Determinar as prioridades dentro das necessidades e expectativas do cliente;  

b) Compreender os fatores estratégicos da gestão administrativa relativa ao 

setor;  

c) Conhecer a relação e as implicações entre o meio social e o design de 

interiores; 

d) Conhecer as tendências estéticas e a cultura contemporânea em suas 

diferentes expressões;  
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e) Analisar a construção do gosto e do estilo de vida dos indivíduos; 

f) Identificar estilos arquitetônicos, pictóricos e das artes decorativas; 

g) Avaliar os valores artísticos, estéticos e históricos dos objetos antigos, visando 

a sua colocação nos ambientes; 

h) Reconhecer a percepção estética de outras culturas através das suas 

realizações artísticas do passado; 

i) Otimizar com recursos gráficos a representação das ideias de um projeto em 

todas as etapas do seu desenvolvimento; e 

j) Avaliar a aplicabilidade dos revestimentos em projetos de design de interiores, 

avaliando a aplicabilidade quanto suas características estéticas e funcionais. 

 

3. PERFIL DO EGRESSO 

 

O egresso do Curso Superior de Tecnologia em Design de Interiores está apto a 

trabalhar em empresas de design e decoração, construtoras, galerias de arte, ou mesmo 

autonomamente elaborando projetos de interiores, equacionando fatores estéticos, 

simbólicos, ergonômicos e técnicos, considerando também questões socioeconômicas e 

culturais. Dentre outras ocupações, o egresso estará apto a fazer pesquisas de tendências de 

comportamento, cores, formas, texturas e acabamentos; a representação gráfica em plantas 

baixas, cortes e perspectivas; a projeção de ocupação, mobiliário e fluxos do espaço 

proposto, inclusive jardins, além da análise de viabilidade e funcionalidade do projeto. Estará 

apto a elaborar projetos de interiores, possuindo conhecimento das técnicas e das bases 

conceituais necessárias à elaboração de projetos de ambientação de interiores, dos mais 

variados tipos e modalidades de ambientes.  

O egresso será capaz de tornar os ambientes mais confortáveis, seguros, 

versáteis, atraentes e, sobretudo, práticos e funcionais, atendendo às expectativas 

individuais e coletivas dos diversos tipos de clientes, buscando sempre adequar soluções 

criativas à viabilidade financeira do empreendimento.  

Com base nas teorias críticas da arte e do design associadas aos conhecimentos 

específicos sobre os elementos que compõem o espaço interior, tais como: tecnologia dos 

materiais, propriedades dos revestimentos, tecnologia da luz, dentre outros, o egresso estará 

apto a atuar em conjunto com construtores, arquitetos, paisagistas, engenheiros e técnicos 

dos mais variados ramos de serviços ligados à construção, reformas, criação de mobiliários, 

especificação de acabamentos, iluminação, automação, eventos, etc. com competência e 

criatividade, respeitando os limites legais da sua atividade profissional. 
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Entre as possibilidades de atuação do egresso no mercado de trabalho e suas 

várias opções de direcionamento profissional é possível mencionar a atuação em escritórios, 

restaurantes, clínicas, escolas, lojas, academias, shoppings, dentre outros. Estes são 

exemplos de locais que atualmente estão sendo alvo de projetos de interiores elaborados, 

que, portanto, constituem campo de atuação para o egresso.  

Outras oportunidades de atuação estão nas áreas de cenografia, feiras, eventos, 

estandes de vendas, entre outros; desenvolvendo projetos e acompanhando obras, além da 

possibilidade de atuar em atividades relacionadas à criação de artefatos como mobiliários e 

acessórios para composição dos ambientes. 

O egresso também poderá atuar nos setores de comércio e de prestação de 

serviços, sobretudo nas áreas de lazer e atendimento médico, já que a grande quantidade e 

diversidade de novas clínicas, hospitais, dos mais variados tipos de especialidades, e de 

centros de exame e diagnósticos dotados dos mais avançados recursos tecnológicos da 

medicina moderna, abrem novas perspectivas profissionais para o aluno do curso. 

 

4. INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO 

 

O profissional graduado em Design de Interiores tem amplo acesso ao mundo do 

trabalho em várias áreas afins, visto estar capacitado a fazer parte de equipes 

multidisciplinares, respondendo por atividades de criação, desenvolvimento, produção, 

edição, difusão, conservação e gerenciamento de bens culturais e materiais. Poderá também 

atuar na área de eventos e de entretenimento, multimeios, meios de comunicação, teatro, 

cinema, ateliês, editoras, fotografia, publicidade e em projetos de produtos industriais. Tais 

atividades exigem criatividade e inovação e impõem a esse profissional que trabalhe 

fundamentado em critérios socioéticos e culturais e procure aperfeiçoar aspectos estéticos, 

formais, semânticos e funcionais e ajustá-los aos conceitos de expressão, informação e 

comunicação, em sintonia com as demandas da sociedade, em geral, e as necessidades do 

usuário, em particular.   

 

5. CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO 

 

O processo avaliativo é composto de três etapas:  

I – 1ª Avaliação (AV1);  

II – 2ª Avaliação (AV2);  

III – 3ª Avaliação (AV3). 
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O processo avaliativo será realizado em data, horário e local determinados pela 

Instituição. A primeira avaliação (AV1), com a forma e a execução definidas pelo professor 

da disciplina, terá o valor de 10 (dez) pontos e contemplará o conteúdo da disciplina 

lecionado, do início das aulas até a sua realização. A segunda avaliação (AV2) terá o valor de 

10 (dez) pontos e contemplará o conteúdo da disciplina lecionado, do início das aulas até a 

sua realização. A avaliação AV2 das disciplinas possuam atividades estruturadas /ou 

trabalhos terá o valor de 10 (dez) pontos, sendo:  

I – 8 (oito) pontos do instrumento integrado avaliativo; e  

II – 2 (dois) pontos pela execução das Atividades Estruturadas e/ou trabalhos. 

Nas disciplinas na modalidade online dos cursos presenciais, a avaliação dos 

discentes ocorrerá por meio de provas presenciais (AV e AVS), sendo atribuído grau de 0,0 

(zero) a 9,0 (nove), e por meio da avaliação na participação nos fóruns de discussão de 

conteúdo, disponibilizados no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), a qual será atribuído 

grau de 0,0 (zero) a 1,0 (um) e que será somado à pontuação das avaliações AV e AVS. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


