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EMENTA

Conhecimento da classificação de uso do solo da cidade, e diversas categorias de Instituição, tais como,

Institucional Local, Institucional de Bairro, Institucional Regional; Elementos de projetos de interiores institucionais

para associações  e/ou organizações de caráter social, educacional, cultura, religioso, filantrópico.

OBJETIVOS

Geral: Capacitar o educando a conhecer o espaço físico institucional, objeto de futura intervenção,

através de análise técnica, com elaboração de diagnóstico abordando os seguintes aspectos: espaço

físico construído, usos e ocupações atuais; regimentos e organogramas, normas e legislações

pertinentes, infraestrutura disponível, layout e fluxos , conforto e ergonomia; para tanto, utilizando-se de

todos os recursos disponíveis (desenhos, fotos, filmagens, entrevistas, etc) para justificar e embasar a

proposta de intervenção, cujo processo de elaboração do projeto seguirá todas as etapas de

desenvolvimento de projeto.

CONTEÚDO PROGRAMATICO

UNIDADE 1 – 40 AULAS

- Levantamento físico/ fotográfico do objeto de estudo;



- Debate abordando aspectos: espaço físico construído, usos e ocupações atuais, layout,  setorização e fluxo,

conforto e ergonomia;

- Levantamento bibliográfico e projetos correlatos.

UNIDADE 2 – 30 AULAS

- Elaboração de programa de necessidades e pré-dimensionamento;

- Conceituação projetual.

UNIDADE 3 – 30 AULAS

- Elaboração do anteprojeto de design de interiores

UNIDADE 4 – 30 AULAS 

- Elaboração do projeto final : desenvolvimento do projeto executivo.

METODOLOGIA DE ENSINO

O conteúdo será ministrado  através de aulas expositivas e participativas com desenvolvimento de trabalho

prático e aplicado, desenvolvidos em laboratório. Visita técnica

RECURSOS DIDÁTICOS

- Quadro

- Projetor

- Periódicos/Livros/Revistas/Links

- Equipamentos de som

- Laboratórios

- Softwares: Autocad, Revit, Sketchup, CorelDraw, PhotoShop, PowerPoint, Word, Adobe Reader.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

A disciplina terá apenas um trabalho prático, dividido em quatro unidades, podendo ser

desenvolvido individualmente ou em equipe, durante todo o semestre. Será atribuída nota

para cada unidade (fase do trabalho prático), além de nota individual, através da avaliação

das apresentações. A nota de cada unidade resultará da média aritmética do trabalho prático

e da nota individual. Frequência mínima exigida ao aluno de 75% das aulas.

Sobre reposição, a Resolução  nº 54-CS, de 20 de março de 2017, a qual convalida a

Resolução ad referendum nº 31 de 21 de novembro de 2016, que dispõe sobre o Regimento

Didático dos Cursos Superiores presenciais e a distância do IFPB, art. 38 diz:

III – O instrumento de reposição de avaliação não se aplica a avaliação final, trabalhos

práticos, visitas técnicas, atividades de campo e os seminários.
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