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IDENTIFICAÇÃO

CAMPUS: João Pessoa    

CURSO: Curso Superior de Tecnologia em Design de Interiores

DISCIPLINA: Metodologia de Projeto CÓDIGO DA DISCIPLINA: TEC.0062

PRÉ-REQUISITO: Não existe

UNIDADE CURRICULAR: Obrigatória [X] Optativa [ ] Eletiva [ ] SEMESTRE: 2º período

CARGA HORÁRIA

TEÓRICA: 37h / 44 aulas PRÁTICA: 30h / 36 aulas EaD¹:

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 4 aulas

CARGA HORÁRIA TOTAL: 67h / 80 aulas

DOCENTE RESPONSÁVEL: Flora Alexandre Meira Costa

EMENTA

Introdução à metodologia. Organização das informações. Métodos aplicados em ambientes a serem planejados. Avaliação Pós-

ocupação (APO). Ferramentas de APO. 

OBJETIVOS

Geral: 

Proporcionar aos estudantes a utilização das técnicas e ferramentas apropriadas ao desenvolvimento das diversas etapas de

projeto, de forma a facilitar a organização, documentação e apresentação das ideias produzidas no processo de elaboração do

projeto de interiores. 

Específicos: 

Desenvolver habilidades para o desenvolvimento de ideias, utilizando ferramentas sistemáticas para organização dos

dados;

Proporcionar aos estudantes conhecer as ferramentas da Avaliação Pós-ocupação.

CONTEÚDO PROGRAMATICO

UNIDADE 01: 08 aulas

Introdução a metodologia

Apresentação de conceitos relacionados a metodologia

Necessidade da metodologia para o planejamento do projeto

Conceito de projeto e os fatores envolventes

UNIDADE 02: 20 aulas



Dados necessários para o desenvolvimento do projeto

Aspectos conceituais em projetos de design 

Aspectos limitantes do projeto: Normas, resoluções e códigos de posturas;

UNIDADE 03: 28 aulas

Métodos aplicados em ambientes de interiores

Histórico das metodologias projetuais

Etapas do projeto

Levantamento de dados

Programa de necessidades

Estudo de viabilidade de projeto

Estudo preliminar

Anteprojeto

Projeto

Projeto executivo

Memorial descritivo

UNIDADE 04: 04 aulas

Avaliação pós-ocupação (APO)

Introdução a APO

Aspectos relevantes a serem considerados

equipe de aplicação da APO 

UNIDADE 05: 20 aulas

Ferramentas de APO 

Introdução 

Waklthrough

Mapa comportamental

Poema dos desejos

Mapa visual

Mapa mental 

Seleção visual 

Entrevista

Matriz de descobertas

Observação incorporada

METODOLOGIA DE ENSINO

A disciplina é desenvolvida mesclando aulas expositivas e dialogadas com aulas práticas com o acompanhamento de monitores.

Estudos de caso em ambientes a serem construídos e pós-ocupação. Pesquisa bibliográfica e de referências projetuais. Aulas

práticas incluindo acompanhamento individual dos projetos desenvolvidos. Visitas técnicas. 

RECURSOS DIDÁTICOS

[X] Quadro

[X] Projetor

[X] Vídeos/DVDs

[X] Periódicos/Livros/Revistas/Links

[ ] Equipamento de Som

[X] Laboratório

[X] Softwares²

[X] Outros³

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

O processo de avaliação é continuado e direcionado pela realização exclusivamente de trabalhos práticos utilizando sistemáticas

metodológicas estudadas na teoria apresentada em sala de aula. Os trabalhos serão desenvolvidos durante o período do curso e

comporão a média final da disciplina. As notas terão valor de 0 a 100 e a média semestral será aritmética. Sendo apresentadas

abaixo a descrição das avaliações. 

Avaliação 01: Trabalho de projeto de ambientes a serem estruturados espacialmente, empregando entrevistas, diagramações,

mapeamento visual, programa de necessidades, estudo de viabilidade, conceito do tema e memorial descritivo;
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