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EMENTA

Desenvolvimento de projetos de interiores de ambientes comerciais e/ou de prestação de serviços de média

complexidade, a partir de aplicação de metodologia e métodos de design (formulação e análise, desenvolvimento

de alternativas, síntese formal) e da reflexão a respeito de valores sociais e ambientais. Dimensionamento e

setorização de ambientes comerciais e/ou de prestação de serviços considerando os usos e funções, além dos

princípios da ergonomia e acessibilidade (NBR 9050/2015 (ABNT, 2015)). Definição de conceito a partir da

interpretação da relação sensorial do usuário com o ambiente proposto. Representação de projeto básico

considerando aspectos para execução de interiores comerciais e/ou de prestação de serviços. Normas

Regulamentadoras (NRs) do Ministério do Trabalho e Emprego (MTE). Instruções Técnicas (ITs). Segurança

contra Incêndio e Pânico do Corpo de Bombeiros.

OBJETIVOS

OBJETIVO GERAL:

Capacitar o estudante para a elaboração de projetos de interiores comerciais e de serviços.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

Proporcionar ao aluno uma visão abrangente sobre projetos de interiores comerciais e de serviços;

Possibilitar ao estudante o desenvolvimento acompanhado das etapas quem envolvem a elaboração de

projetos de interiores comerciais e de serviços.

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO



UNIDADE 1: 55 AULAS

Introdução ao projeto de interiores comerciais e de serviços;

Definição do perfil do empreendimento comercial (cliente);

Levantamento de dados concernentes ao tema;

Formalização do programa de necessidades;

Formulação do conceito de projeto.

UNIDADE 2: 50 AULAS

Desenvolvimento do estudo de viabilidade;

Desenvolvimento do projeto de interiores;

Detalhamento do projeto de interiores.

UNIDADE 3: 35 AULAS

Representação gráfica do projeto de interiores.

METODOLOGIA DE ENSINO

Aulas expositivas teóricas utilizando os recursos didáticos; Aulas expositivas práticas incluindo acompanhamento

individual dos projetos desenvolvidos; Visitas técnicas; Apresentações de seminários/painéis pelos alunos.

RECURSOS DIDÁTICOS

[X] Quadro

[X] Projetor

[X] Vídeos/DVDs

[X] Periódicos/Livros/Revistas/Links

[X] Equipamento de Som

[X] Laboratório

[X] Softwares²: Power Point, Canva, Sketchup, ACad, Revit.

[ ] Outros³: Visitas técnicas.

CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO

O processo de avaliação é contínuo e centrado no processo de aprendizagem, retratado através do

desenvolvimento orientado das etapas do projeto de interiores. As notas terão valor de 0 a 100 e a média

semestral será aritmética. A avaliação dos trabalhos obedecerá aos seguintes critérios: coerência do conceito de

projeto e programa de necessidades com o briefing do cliente fictício, coerência das soluções de projeto com o

conceito e programa de necessidades definidos, clareza nas descrições e justificativas apresentadas para as

soluções projetuais, qualidade na representação gráfica do projeto. O percentual máximo de faltas permitido

corresponde a 25% do total de aulas ministradas no semestre.
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