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EMENTA

Análise das diversas manifestações, estilos e tipologias de mobiliário nos seus diversos contextos culturais,

sociais, geológicos e geográficos, religiosos e tecnológicos ao longo dos variados estilos da arte, com foco no

design de interiores: forma, conforto, materiais e técnicas. Principais movimentos, designers e artefatos da

história do design e do mobiliário. Cenário atual em relação ao mobiliário, no panorama Internacional e

Nacional. 

OBJETIVOS

Geral:

Apresentar os principais estilos de decoração e mobiliário, apontando suas principais características formais, de modo a

fundamentar o estudo e análise da concepção de ambientes internos.  

Específicos:

Ilustrar os exemplares históricos mais significativos em termis de espaços e elementos ornamentais, definindo seus valores

mais relevantes.  

Capacitar o aluno a compreender a evolução do mobiliário na história, considerando o contexto histórico e as evoluções

tecnológicas de cada época.



Refletir sobre as tendências atuais de concepção e tratamento estético dos espaços interiores, com foco no mobiliário

enfatizando seus conceitos e experiências mais importantes.  

CONTEÚDO PROGRAMATICO

CONTEÚDO PROGRAMATICO - CARGA HORÁRIA TOTAL 80 AULAS

UNIDADE 1 – 20 AULAS

História do Mobiliário e dos Interiores Antiguidade – Egito, Grécia e Roma; Idade Média – Romântico e Gótico; Período

Moderno – Renascimento, Barroco e Rococó; 

UNIDADE 2 – 30 AULAS

Período contemporâneo – Modernidade/Pós-modernidade: Final do século XVIII e século XIX (Neoclássico, Ecletismo,

Shakers, Arts and Crafts, Art Nouveau); Primeira metade do século XX (Construtivismo, De Stijl, Bauhaus, Funcionalismo, Art

Déco, Styling/Streamlining, Utility Furniture, Good Design); segunda metade do século XX e século XXI (Escola de Ulm, Anti-

design-Alchimia/Menphis, Pop, Ecodesign, tendências atuais).

UNIDADE 3 – 30 AULAS

Mobiliário no Brasil. O mobiliário na Colônia – séculos XVI e XVII; O mobiliário Barroco – século XVIII; O mobiliário Rococó –

segunda metade do século XVIII; O mobiliário Neoclássico – século XIX; O mobiliário Moderno – final do século XIX e século

XX; O mobiliário Contemporâneo – segunda metade do século XX e século XXI.

METODOLOGIA DE ENSINO

Aulas expositivas: ilustrações e slides com reproduções de mobiliários. Conversação didática, trabalhos em grupo e

investigativo (leitura dirigida, seminários, mesa-redonda, releituras, questionários e pesquisa). Acompanhamento com

monitores. 

RECURSOS DIDÁTICOS

[x ] Quadro

[x ] Projetor

[x ] Vídeos/DVDs

[x ] Periódicos/Livros/Revistas/Links

[x ] Equipamento de Som

[ ] Laboratório

[ ] Softwares²

[x ] Outros³: Computador com acesso à internet.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

Os exercícios de verificação serão aplicados gradativamente, conforme o desenvolvimento dos assuntos a

serem abordados. Consistirão de exercícios em sala e extra sala de aula, podendo ser: criação de textos

(redação), fichamentos, questionários, trabalhos de pesquisa, apresentação oral, etc. Os critérios de avaliação

da aprendizagem levarão em conta capacidade do aluno:   

Falar e escrever fluentemente a língua portuguesa;

Ter clareza na exposição das ideias e estruturas do texto;

Ao escrever fazer referências à bibliografia utilizada;



Fazer reflexão teórica aplicada a exemplos concretos;

Ter capacidade de realizar leitura e interpretação de textos e imagens;

Ser capaz de realizar uma boa apresentação gráfica e oral;

Demonstrar graus de interesse e participação em sala de aula.

Frequência mínima de 75% das aulas. Os alunos serão avaliados durante todo o semestre letivo através da

participação efetiva nas aulas e no desenvolvimento dos exercícios em sala de aula. Serão aplicadas também

avaliações prática e teórica para avaliação do desempenho do aluno. Comunicação antecipada de pelo

menos 02 dias corridos (48 horas) antes da realização dos exercícios
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