
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



� Caso a Organização Curricular seja organizada por conteúdo, preencha a seguinte tabela: 

 

Unidade 

Curricular 
MATERIAIS E TECNOLOGIAS - MTC 

Período letivo : Módulo I Carga 
Horária : 40horas/aula 

Objetivos 

Desenvolver no aluno o interesse pela pesquisa, experimentação, pelo inusitado e por novas tecnologias, no que se refere aos 
materiais aplicados. Fornecer os meios necessários para o conhecimento da influência dos materiais disponíveis na arte da projetação 
dos espaços internos, assim como a sua caracterização de uso, os critérios de seleção a serem considerados e sua influência no 
processo criativo. Propiciar ao aluno o estudo e a aplicação prática dos materiais, visando seu aproveitamento racional, de modo 
criativo, consciente e econômico, conforme as regras certas de projetar , de construir e as especificações dos fornecedores. 

Ementas 

Pesquisa e estudo dos materiais aplicados quanto a sua origem, composição e transformação, quanto as possibilidades de uso 
convencional e não convencional experimental. Avaliação da sua influência no processo criativo do design de interiores e do seu 
desempenho, ao ser empregado. Análise da qualidade dos materiais, catálogos e normalizações. Novas tecnologias, novos materiais, 
materiais alternativos e novas aplicações deverão ser alvo de pesquisa. 
 

Pré-requisitos 

Não há. 
 

Bibliografia Básica (títulos) 

Título Autor Edição Local Editora Ano LT
1
 

                                                           
1 LT - Livro Texto? Sim/Não-Nº de páginas 



Materiais de Construção 1-vol.1 BAUER, L. A. Falcão 5ª Rio de Janeiro 

LTC-Livros 
Técnicos e 
Científicos 
Editora S/A 

2000 471p. 

Materiais de Construção 2-vol.2 BAUER, L. A. Falcão 5ª Rio de Janeiro 

LTC-Livros 
Técnicos e 
Científicos 
Editora S/A 

1994 951p. 

Do Material ‘a arquitetura  Moholy-Nagy, Lazló  Barcelona 
Editorial 
Gustavo Gili 

2005 251p. 

O Guia das Superfícies e Acabamentos SCATTEGOOD, Emma   

Edição e 
Distribuição 
Ltda, sob a 
chancela 
Livros e Livros 

2001  

Bibliografia Complementar (títulos ) 

Título Autor Edição Local Editora Ano 

O concreto no Brasil- vol.2 VASCONCELOS , Augusto Carlos 2ª São Paulo Pini Ltda 1992 

Tecnologia do Cobre na Arquitetura SIMÕES, João Roberto Leme 1ª São Paulo Pini Ltda 1998 

Manual de normalização de publicações 
técnico-científicas 

FRANÇA, Júnia Lessa 8ª 
Belo 
Horizonte 

UFMG 2009 

Periódicos 

Revistas Periodicidade Período de Assinatura Início  da assinatura 



Revista Arquitetura e Construção Mensal 1 ano A partir de maio de 2007 

Revista Casa e Construção Mensal 1 ano A partir de maio de 2008 

 

 
 
Outros 

 
 
Conteúdo Programático 

• Introdução com classificação dos grupos de materiais e dissertação sobre o trabalho final (pesquisa sobre os materiais dos 
grupos, sua aplicação e uso).  

• Madeiras; madeiras industrializadas( compensado, aglomerado, MDF, OSB e chapa dura). 
• Esteiras; fibras naturais; forrações diversas; tecidos. 
• Compostos de quartzo, vidro, polímeros(acrílico, metacrilato, resinas, plásticos, borracha, pvc, vinílicos, melamínicos, fibras 

artificiais). 
•  Materiais cimentícios (pisos e revestimentos de parede cimentícios), cimento (polimérico queimado, monolítico e outros). 

Argamassas, rejuntes,  massas. 
• Cerâmicas. 
• Pisos:laminados, tábua corrida, taco, parquete,  pisos vinílicos, resina epóxi, carpete, laminados melamínicos, pisos suspensos 
• Tintas Residenciais; Tintas especiais. 
• Visita técnica. 
• Apresentação de trabalho com mostras e defesa oral, perante banca. 
• Gesso (teoria, aplicações). 
• Blocos diversos, isopor, cortiça, lãs de vidro e outros materiais isolantes acústicos e térmicos. 
• Metais, aços (escovado polido, korten), bronze, cobre, alumínio (abordar suas variações) e suas variações. 
• Apresentação de trabalho com mostras, defesa oral. 
• Avaliação final e devolução de trabalhos aos alunos. 

 



 

Metodologia 
Aulas práticas e expositivas conduzidas pelo professor / leituras obrigatórias /pesquisas/questões dirigidas individuais / exemplos 
retirados da prática profissional / trabalhos em grupo de planejamento e/ou apresentação de subunidades de ensino, com orientação, 
crítica oral e atribuição de notas pelo professor. 

 
20 aulas teóricas 

20 aulas práticas 

 

Avaliação 
40 pontos – 1º Bimestre 
60 pontos – 2º Bimestre 
 

Critérios 
20% = desenvolvimento: freqüências, evolução em sala de aula e participação; 

80% = exercícios, trabalhos, relatórios, apresentações (serão avaliados espírito, questionador, analítico, reflexivo, de compreensão, 
analógico, interpretativo, de observação, capacidade de apresentação, descrição, entendimento e conhecimento) 

 

 

 
 

Exclusivo do MEC – Comissão Técnica    . 

 



 
Exclusivo do MEC – Comissão Verificadora    . 

 
 

Unidade 

Curricular 
PRESERVAÇÃO AMBIENTAL APLICADA – PAA 

Período letivo : Módulo I Carga 
Horária : 20horas/aula 

Objetivos 

Fornecer ao aluno a instrumentação básica necessária para elaboração de projetos, assessoria ao cliente, gestão do seu negócio e 
prestação dos serviços competentes com ênfase na utilização de recursos naturais renováveis, de forma consciente e responsável 
quanto a preservação ambiental. 
 

Ementas 

Relação dos elementos estruturantes e dos materiais compositivos dos espaços internos com a preservação ambiental. Ambientação, 
decoração, especificação, ventilação, climatização e iluminação sob a ótica da preservação ambiental. Exame das relações entre o 
meio natural e o quadro construído pelo homem. O elemento humano brasileiro e o seu relacionamento com o meio ambiente. 
 

Pré-requisitos 

 
 

Bibliografia Básica (títulos) 

Título Autor Edição Local Editora Ano LT
2
 

Educação Ambiental – Princípios e 
Práticas  

DIAS, Genebaldo Freire 7ª São Paulo Gaia Ltda 2001 551p. 

                                                           
2 LT - Livro Texto? Sim/Não-Nº de páginas 



Gestão ambiental e responsabilidade social 
corporativa 

TACHIZAWA, Takeshy 6ª São Paulo Atlas  2010 442p. 

Meio ambiente, poluição e reciclagem MANO, Eloísa Biasotto; PACHECO, Ellen 
Beatriz A. V.; BONELLI, Cláudia Maria 
Chagas 

1ª São Paulo 
Edgard 

Blücher Ltda. 
2005  

Fundamentos em Ecologia PINTO COELHO, Ricardo Motta 1ª Porto Alegre Artmed 2000 252p. 

Bibliografia Complementar (títulos ) 

Título Autor Edição Local Editora Ano 

Ecossistêmica – Uma abordagem 
integrada dos problemas do meio 
ambiente 

BRANCO, Samuel Murgel  
São Paulo 

Edgard 
Blücher Ltda. 

1999 

Gênero e Meio Ambiente CASTRO, Mary Garcia; ABIZAMOVAY, Miriam  São Paulo Cortez 1997 

Ecologia e cidadania; se cada um fizer a sua 
parte 

FAJARDO, Elias  São Paulo Senac 2010 

Companhia Energética de Minas 
gerais.Implantação de Mata Ciliar 

Cemig  Belo 
Horizonte 

Cemig 1995 

Sinduscon; Senai.gerenciamento de 
resíduos sólidos da Construção Civil 

Sinduscon; Senai 2ª Belo 
Horizonte 

Lastro 2005 

Uma viagem ao Projeto Manuelzão e a 
Bacia do rio das Velhas;Manuelzão vai a 
escola! 

POLINAMO , Marcus Vinícius ET al  Belo 
Horizonte 

UFMG 2001 

Outros  Conteúdo Programático  
• Preservação ambiental 



            -O que é preservar? 

            -Como preservar? 

            -Para que preservar? 

• Reciclagem de materiais da e na Construção Civil 
            -Práticas de gestão de resíduos da construção civil: uma análise da inclusão social de carroceiros e cidadãos             
desempregados. 

            -Reciclagem na construção civil – contribuição para uma metodologia de pesquisa. 

            -Construção e meio ambiente na Inglaterra – uma proposta interessante 
            -Normalização dos agregados graúdos de resíduos de construção e demolição reciclados para concretos 
            -Desenvolvimento sustentável e a reciclagem de resíduos na construção civil 

• Reciclagem e ecologia 
            -Reciclagem de papel, vidro e metal 
            -Aplicação de equipamentos de proteção do solo em pavimentação de rodovias 

            -Reciclagem de lado de ETA centrifugado na construção e métodos alternativos de preservação 

            -Considerações sobre a reciclagem de embalagens plásticas 

            -A tecnologia da reciclagem de polímeros 

• Reciclagem de pneus 
            -Metodologia para descarte de pneus 
            -Transformação de pneus 

            -Pavimentação asfáltica – uma alternativa para reutilização de pneus usados 

            -Reciclagem de pneus: fabricação de tapetes de automóveis 



• Utilização e construção de produtos em lã de vidro, isopor, etc 
            -Outros 
            -Acabamentos de forros 

            -Instalações 

• Projetos 
            -Projeto BNR. 

• Visitas técnicas a empresas e/ou indústrias, a artesãos, trabalhos de campo. 
     

Metodologia 
Aulas práticas e expositivas conduzidas pelo professor / leituras obrigatórias /pesquisas/questões dirigidas individuais / exemplos 
retirados da prática profissional / trabalhos em grupo de planejamento e/ou apresentação de subunidades de ensino, com orientação, 
crítica oral e atribuição de notas pelo professor. 

                                                                                                                                                                                                 14 12 aulas 
teóricas 

8aulas práticas (visitas técnicas) 

 

Avaliação 
40 pontos – 1º Bimestre 

60 pontos – 2º Bimestre 

 

Critérios 



20% - Desenvolvimento: freqüência, evolução em sala de aula, participação, grupos de discussão,  realização de visitas técnicas, 
acompanhamento às aulas expositivas,trabalhos . 

80% - Trabalhos de pesquisa presenciais e extra-classe, estudos dirigidos, provas (Serão observados: espírito experimentador, 
pesquisador e crítico, entendimento, conhecimento, apresentação e consciência ambiental). 

 
 

 
Exclusivo do MEC – Comissão Técnica    . 

 

 
Exclusivo do MEC – Comissão Verificadora    . 

 
 
 

Unidade 

Curricular 
DESENHO TÉCNICO E ARQUITETÔNICO - DTA 

Período letivo : 
Módulo I 

Carga 
Horária : 

 
120 horas/aula 

Objetivos 

Proporcionar ao aluno o conhecimento dos meios de expressão e representação gráfica que fundamentam o desenho arquitetônico, 
empregando instrumentos, meios e materiais necessários, bem como aplicação de normas técnicas e convenções (ABNT) pertinentes 
ao projeto. Propor através do conhecimento da projeção ortogonal o entendimento do bidimensional como base da representação do 
espaço (plantas, cortes, elevações). Ler e interpretar projetos arquitetônicos buscando o entendimento dos conceitos espaciais 
envolvidos nesta representação. 
 

Ementas 

Conhecimento dos meios de expressão e representação gráfica. Apresentação e utilização de meios e materiais próprios para o 



desenho de projetos, segundo normas e convenções (ABNT). Leitura e interpretação de projetos arquitetônicos analisando os 
conceitos espaciais envolvidos nesta representação, bem como o entendimento do desenho bidimensional proposto pelo conhecimento 
da projeção ortogonal, como forma de traduzir o espaço. 
 

Pré-requisitos 

Não há. 
 

Bibliografia Básica (títulos) 

Título Autor Edição Local Editora Ano LT
3
 

Desenho Arquitetônico MONTENEGRO, Gildo 4ª São Paulo 
Edgard 

Blücher Ltda. 
2001 167p. 

Desenho Técnico  
ABBOTT, W…Desenho 
Técnico;(Tradução:RODRIGUES, Nelson 
L.) 

 Rio de Janeiro Ediouro 1994 205p 

Desenho Arquitetônico Contemporâneo DAGOSTINO, Frank R.    

 Hemus 
Livraria, 
Distribuidora e 
Editora. 

  

Bibliografia Complementar (títulos) 

Título Autor Edição Local Editora Ano 

Desenho Geométrico Novo 
GIOVANNI, José Ruy; FERNANDES, Tereza 
Maragoni; OGASSAWARA, Elenice Lumico 

1ª  São Paulo   FTD  2002 

                                                           
3 LT - Livro Texto? Sim/Não-Nº de páginas 



NBR 6492.Associação brasileira de normas 
técnicas (Edit.).representação de projetos de 
arquitetura. 

Associação brasileira de normas técnicas  Rio de Janeiro ABNT 1994 

Representação gráfica em Arquitetura CHING,Francis D.K. 3ª Porto Alegre  Bookmam 2000 

Outros   
Conteúdo Programático 

• Apresentação da unidade curricular, atividades, avaliação, regras de convivência em sala. 
• Mostra de projetos de design de interiores através de layouts, perspectivas e planta arquitetônica . 
• Coordenação motora a mão livre.  
• Instrumentos e materiais de desenho: utilização e tecnologia. 
• Coordenação motora a mão livre. 
• Caligrafia técnica. 
• Normas de desenho técnico: linha, traçado, formato. 
• Tipos de desenho e papel. 
• Escalas numéricas e gráficas. 
• Símbolos convencionais. 
• Dimensionamento, colocação de cotas no desenho. 
• Desenho geométrico aplicado(prever 9 aulas). 
• Metodologia de representação . 
• Observando e desenhando peças e móveis em planta e vistas utilizando técnica de desenho projetivo  
• Desenhando uma planta de um espaço arquitetônico residencial: representação de alvenarias,vãos, portas, janelas, peças 

sanitárias, móveis, bancadas de cozinha, elementos acima e abaixo de cortes.   
• Desenhando cada ambiente separadamente: 

-Representação de cortes deste espaço; 
-Representação de elevações deste espaço; 

-Desenhando o layout deste espaço;  

-Representação de cortes deste espaço com o  layout; 



-Representação de elevações deste espaço com layout; 

• Fachadas da residência(não trabalhar com residência que tenha telhado, pois telhado não será abordado já que o curso se refere 
a espaços externos.) 

• Escada :cálculo e projeto dos vários tipos de escada( testar se e´ viável projeto de escala helicoidal) 
• Trabalho final( Residência de 2 andares: dar  plantas arquitetônicas  , layouts, cortes, elevações e fachada prontos para o aluno 

copiar em outra escala.).   
 
Metodologia 
Aulas práticas e expositivas conduzidas pelo professor, leituras obrigatórias, exercícios em sala de aula e extra classe / trabalhos cópia, 
desenvolvimento , planejamento, com orientação e atribuição de notas pelo professor. 

 
40 aulas teóricas 
80 aulas práticas (exercícios feitos em sala de aula) 

 

Avaliação 
40 pontos – 1º Bimestre 
60 pontos – 2º Bimestre 
 
Critérios 
20% - Desenvolvimento: freqüência, evolução em sala de aula, participação. 
80% - Exercícios, trabalhos (Serão observados: desenho técnico, entendimento, conhecimento, apresentação, capacidade 
analógica e visão espacial). 
 

 

 
Exclusivo do MEC – Comissão Técnica    . 

 



 
Exclusivo do MEC – Comissão Verificadora    . 

 

Unidade 

Curricular 
MATEMÁTICA APLICADA - MAT 

Período letivo : Módulo I Carga 
Horária : 40 horas/aula 

Objetivos 

Desenvolver e aplicar os conceitos da geometria, no cálculo de áreas e volumes, aplicação da álgebra, da aritmética e da trigonometria 
nos cálculos dos parâmetros de conforto ambiental e da luminotécnica. 
 

Ementas 

Embasamento teórico para o cálculo dos parâmetros de conforto ambiental , cálculo de áreas e volumes de ambientes e materiais de 
acabamento e conhecimentos necessários para a execução de cálculos luminotécnicos. 

Pré-requisitos 

Não há. 
 

Bibliografia Básica (títulos) 

Título Autor Edição Local Editora Ano LT
4
 

Matemática – Contexto e Aplicações – 
vol.1 

DANTE, Luiz Roberto 3ª São Paulo Ática 2006 416p. 

Fundamentos de Matemática Elementar 
vol.3:trigonometria 

IEZZI, Gelson 8ª  São Paulo  Atual 2004 312p. 

                                                           
4 LT - Livro Texto? Sim/Não-Nº de páginas 



Fundamentos de Matemática Elementar – 
vol. 9:geometria plana 

DOLCE, Osvaldo; POMPEO, José 
Nicolau 

8ª  São Paulo  Atual 2005  

Fundamentos de Matemática Elementar 
vol.11:matemática comercial,matemática 
financeira,estastística, descritiva 

IEZZI, Gelson; HAZZAN, Samuel; 
DEJENSZAJN, David 

1ª  São Paulo  Atual 2004 232p. 

 

Bibliografia Complementar (títulos) 

Título Autor Edição Local Editora Ano 

Matemática – volume único PAIVA, Manoel 2ª  São Paulo   Moderna 2003 

Matemática Fundamental: uma nova 
abordagem 

GIOVANNI, José Ruy; BONJORNO, José 
Roberto; GIOVANNI, José Ruy Jr. 

  São Paulo  FTD 2002 

Outros  Conteúdo Programático  
• Matemática comercial e Financeira:-unidade de medidas (comprimento, área e volume) e conversões:razões e 

proporções;-grandezas diretamente e inversamente proporcionais;-porcentagem;-capital, juro, taxa de juros e 
montante;-juros simples;juros compostos. 

 
• Área de figuras:- retas (conceito);ângulos reto, agudo , obtuso – medida;- quadriláteros notáveis e circunferência;          - áreas de 

figuras planas; -volumes de alguns poliedros. 
 

• Trigonometria: -relações métricas no triângulo retângulo; -relações trigonométricas no triângulo retângulo;- relações entre seno, 
cosseno e tangente; -trigonometria na circunferência. 

 
Metodologia 
Aulas práticas ( exercícios em sala de aula) e expositivas conduzidas pelo professor,utilização de retroprojetor, utilização de software de 
geometria dinâmica, estudos e leituras obrigatórios, exercícios  extra classe individuais e em grupo,  com orientação e atribuição de notas 



pelo professor, assim como no caso das provas individuais. 

 

20 aulas teóricas 

20 aulas práticas (exercícios em sala de aula) 

 

 

Avaliação 
40 pontos – 1º Bimestre 
60 pontos – 2º Bimestre 
 
Critérios 
20% - Desenvolvimento: freqüência, evolução em sala de aula, participação. 
80% - Exercícios individuais e em grupo, provas (Serão observados: entendimento, conhecimento, raciocínio e capacidade 
analógica). 
 

 
 
 

Exclusivo do MEC – Comissão Técnica    . 

 
 

Exclusivo do MEC – Comissão Verificadora    . 

 
 
 
 



Unidade 

Curricular 
DESENHO PROJETIVO - DEP 

Período letivo : Módulo I Carga 
Horária : 40horas/aula 

Objetivos 

Construir vistas bidimensionais das formas geométricas obtidas pela projeção dos objetos no espaço, representar as formas do espaço 
num plano através dos sistemas de projeção paralela ortogonal, do ponto ao poliedro, superfícies retas, desenvolvíveis e reversas, 
mudanças de planos e rotações, aplicar os conhecimentos nas disciplinas que trabalham com desenho técnico projetivo. 
 

Ementas 

Estudo da geometria como meio de obtenção de vistas bidimensionais obtidas pela projeção de objetos no espaço, de forma a 
visualizar os projetos através dos sistemas de projeção. Estudar geometria projetiva como base para facilitar a concretização e 
dimensionamento da criação do design de interiores, aplicação destas imagens nas disciplinas que usam os desenhos técnicos na 
representação gráfica. Desenvolvimento da visão geométrica e básica, na formação dos profissionais direcionada para a concepção 
projetual.  
 

Pré-requisitos 

Não há. 
 

Bibliografia Básica (títulos) 

Título Autor Edição Local Editora Ano LT
5
 

Inteligência Visual e 3-D – Compreendendo 
conceitos básicos da geometria espacial. 

MONTENEGRO, Gildo A.  São Paulo 
Edgard 
Blücher Ltda. 

2005  

Geometria Descritiva I PEREIRA, Aldemar A. 1ª Rio de Janeiro Quartet 2001  

                                                           
5 LT - Livro Texto? Sim/Não-Nº de páginas 



Geometria Descritiva – Vol.1 MONTENEGRO, Gildo A. 1ª São Paulo Edgard 
Blücher Ltda. 

1991 
 

Bibliografia Complementar (títulos) 

 

Título Autor Edição Local Editora Ano 

Representação Gráfica para Desenho e 
Projeto 

CHING, Francis D.K.; Juroszek, Steven P. 

 
6ª Barcelona Gustavo Gili 2001 

Representação Gráfica em Arquitetura  CHING, Francis D. K. 3ª Porto Alegre Bookman 2002 

 
Outros 

 
Conteúdo Programático 

• Objetivos, importância/ método de trabalho/ material; Introdução ao sistema de trabalho     
• Projeção , sistemas, sistema Mongeano, descrição , rebatimento dos planos, cota, afastamento,abscissa 
• Projeção do ponto nos quatro quadrantes, introdução a linguagem descritiva nomenclatura a ser usada 
• Trabalhando no 1° quadrante, plano horizontal, pla no vertical, plano de perfil, classificação das retas de plano qualquer vertical, 

horizontal, paralelas aos planos de topo etc. 
• Relação entre retas, paralelas e perpendiculares 
• Interseção de retas 
• Projeção do plano, de posição qualquer , paralelo ao plano horizontal, paralelo ao plano vertical, paralelo ao plano de perfil   , 

traço do plano 
• Plano perpendicular ao plano vertical, plano perpendicular ao plano de perfil, perpendicular ao plano horizontal   
• Interseção dos planos 
• Rebatimento de planos - para obter objetos em verdadeira grandeza (VG) 
• Poliedros/ projeção, interpretação 
• Método de rotação 
• Desenvolvimento de poliedros, uso da rotação e do rebatimento 
• Maquetes de poliedros no papel cartão 
• Superfícies curvas e reversas 
• Representação e maquetes 



 

Metodologia 
Aulas práticas, teóricas e expositivas conduzidas pelo professor,  exercícios em sala de aula e extra classe , trabalhos , desenvolvimento 
, planejamento, com orientação e atribuição de notas pelo professor. 

 
20 aulas teóricas 

20 aulas práticas (inclusive as apresentações) 

 
Avaliação 
40 pontos – 1º Bimestre 
60 pontos – 2º Bimestre 
 

Critérios 
20% - Desenvolvimento: freqüência, evolução em sala de aula, participação, realização de exercícios propostos em sala de 
aula. 
80% - Exercícios e Trabalhos (Serão observados: entendimento, conhecimento, apresentação, representação, visão  
espacial, tridimensional e capacidade analógica). 
 

 

 

 

 
Exclusivo do MEC – Comissão Técnica    . 

 



 
Exclusivo do MEC – Comissão Verificadora    . 

 
 

 

 

Unidade 

Curricular 
EXPRESSÃO VISUAL – EVI 

Período letivo : Módulo I Carga 
Horária : 60horas/aula 

Objetivos 

Desenvolver a capacidade do pensamento no espaço bidimensional e tridimensional através do exercício de observação. Estruturar o 
raciocínio espacial levando o aluno à compreensão da linguagem do desenho, em função de uma determinada intenção plástica. 
Explorar o potencial expressivo, através do estudo da forma, linha, luz e cor.   

Ementas 

Estudo da visão e da representação gráfica, através da observação. Desenvolvimento da capacidade de expressão do aluno no 
espaço bidimensional e tridimensional, usando a linha, a forma, a percepção do espaço, a luz e a cor. Familiarização e exploração de 
potencial expressivo, através do estudo dos instrumentais da linguagem do desenho, em função de uma intenção plástica ou como 
registro de idéias. 

Pré-requisitos 

Não há. 
 

Bibliografia Básica (títulos) 



Título Autor Edição Local Editora Ano LT
6
 

Manual Prático do Desenho CHAVES, Dario; JUBRAN, Alexandre  São Paulo Tipo 2002 96p. 

Ponto e Linha sobre plano KANDINSKY, Wassily  São Paulo Martins 
Fontes 

1997  

Arte e Percepção Visual ARNEIM, Rudolf   São Paulo  Pioneira    
Thomson  
Learning 

2006  

Bibliografia Complementar (títulos) 

Título Autor Edição Local Editora Ano 

Desenhar a figura humana SMITH, Ray  Lisboa  Presença 2004 

Sintaxe da linguagem visual DONDIS, Donis A. 2ª São Paulo Martins 
Fontes 

1997 

Curso de desenho e pintura:pintura ‘a 
óleo-I 

GUPTIL, Watson; Rocha, Cássia (trad.)  São Paulo Globo 1985 

Curso de desenho e pintura:pintura ‘a 
óleo-III 

GUPTIL, Watson  São Paulo Globo 1985 

Outros  Conteúdo Programático  

• Apresentação da disciplina: ementa, objetivo, cronograma das aulas, sistema  de avaliação, materiais a serem           utilizados, 
bibliografia. 

•  Introdução ao croqui/desenho. 
•  O processo do desenho: visão, imaginação, representação. 
•  Percepção visual. 
•  Visão e desenho. 
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•  Imaginação, o pensamento visual, o desenho e imaginação.  
•  Representação. 
•  Desenho de observação. 
•  Linha e forma: linha, contorno, desenho de contornos (prever exercício), desenho cego do contorno (prever exercício), desenho 

retificado do contorno (prever exercício), desenho das linhas das superfícies sem o contorno (prever exercício); 
• Forma: visão das formas, figuras e fundos; formas positivas e negativas, croqui de vários ângulos e posições das formas (prever 

exercício), o desenho através do uso da técnica de uma referência de dimensão, organização das formas (prever exercício), 
composição, equilíbrio, busca de significados. 

 

• Tom (efeito de luz e sombra) e textura: 
Tom, cor e tom, criação de efeito de luz e sombra através da textura. 

Criação de texturas, escala de tons através da intensidade das texturas. 

Escala Tonal( previsão de exercícios). 

Modelagem de formas- do croqui ‘a figura tridimensional (projeto e composição tridimensional - sugestão de 
material:argila).Representação da luz nos objetos, sombra própria e sombra projetada (previsão de exercícios). Modelos de 
texturas( previsão de exercícios). Aplicação de várias texturas num mesmo objeto em diferentes desenhos (previsão de 
exercícios). 

• Processos e técnicas para expressão visual aplicada a área de interesse. 
• Lápis de cor, pastel seco, hidrocor, caneta design, uso de benzina, aquarela inclusive líquida com álcool, giz, lápis de cera, etc. 
• Experimentação. 
• Desenvolvimento  de cada técnica em um layout e uma perspectiva.                                                                                                 

 
Metodologia 
Aulas práticas, teóricas e expositivas conduzidas pelo professor,  exercícios em sala de aula e extra classe , trabalhos , desenvolvimento 
, planejamento, com orientação e atribuição de notas pelo professor. 

 



20aulas teóricas 
40 aulas práticas (inclusive as apresentações) 

 

Avaliação 
40 pontos – 1º Bimestre 
60 pontos – 2º Bimestre 
 
Critérios 
20% - Desenvolvimento: freqüência, evolução em sala de aula, participação, realização dos exercícios prescritos. 
80% - Exercícios e trabalhos (Serão observados: evolução da visão espacial, da representação, entendimento, conhecimento, 
apresentação e capacidade analógica). 

 

 
Exclusivo do MEC – Comissão Técnica    . 

 

 
Exclusivo do MEC – Comissão Verificadora    . 

 

Unidade 

Curricular 
COR E COMPOSIÇÃO – CRC 

Período letivo : Módulo I Carga 
Horária : 40 horas/aula 

Objetivos 

Apresentar ao aluno a teoria da cor, levando-o à compreensão da cor como meio de expressão. Analisar as ordenações cromáticas em 
determinadas estruturas espaciais. Dar instrumentos ao aluno para o trabalho com a cor, observando as relações de tonalidades e as 



escalas cromáticas. Despertar o olhar para as relações cromáticas e os diversos aspectos ligados ao uso da cor, sejam físicos, 
psicológicos, simbólicos e culturais. Estudar a composição através de semelhantes e contrastes, ritmos, proporções e tensões 
espaciais. Levar o aluno à uma compreensão mais ampla da composição, desenvolvendo sua capacidade de expressão no espaço 
bidimensional e a percepção do espaço tridimensional. 

Ementas 

Análise da cor como recurso expressivo e suas relações com as estruturas espaciais e as inter-relações estabelecidas entre as cores, 
através de uma abordagem teórica e prática. Apresentação da teoria da cor, através do estudo das escalas e das tonalidades. Estudo 
da física da cor, cor luz e pigmentar e suas variações cromáticas. Análise da composição através de semelhanças, contrastes, ritmos, 
proporções e tensões espaciais. Desenvolvimento da capacidade de expressão, usando recursos de composição no espaço 
bidimensional e tridimensional. 
 

Pré-requisitos 

Não há. 
 

Bibliografia Básica (títulos ) 

Título Autor Edição Local Editora Ano LT
7
 

Da cor a cor inexistente PEDROSA, Israel 1ª Rio de Janeiro Senac 2009  254p. 

O Poder das Cores no Equilíbrio dos 
Ambientes 

LACY, Marie Louise 
2ª - 9ª São Paulo 

Pensamento 
Ltda 

2000 
- 

2002 
 

A Cor no Processo Criativo – Um Estudo 
sobre Bauhaus e a Teoria Goethe 

BARROS, Lílian Ried Miller  São Paulo Senac 2006  

Bibliografia Complementar (títulos) 
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Título Autor Edição Local Editora Ano 

A cor como informação GUIMARÃES, Luciano  São Paulo Anna Blume 2000 

Doutrina das Cores W., Goethe J.  São Paulo Nova 
Alexandria 

1993 

  

Outros  Conteúdo Programático  
• Apresentação da disciplina: ementa, objetivo, cronograma das aulas, sistema de avaliação, materiais a serem           utilizados, 

bibliografia. 
• Cor: a importância de seu estudo, a cor como ciência, estímulos (cor-luz, cor-pigmento). 
• Percepção da cor, classificação das cores (geratriz ou primária, complementares, análogas, secundárias, terciárias, quentes, frias, 

naturais, aparentes ou acidentais, induzidas, retinianas, irisadas, dominantes, locais, falsas, cambiantes, inexistentes, dióptricas, 
catóptricas, paróptricas, endóptricas, neutras). 

• Disco de Newton/círculo cromático de Goethe, espectro solar.  
• Esquemas cromáticos, complementar direto, complementar duplo, complementar dividido, tríade, análogo, monocromático. 
• Exercícios práticos. 
• Exercício prático – disco de Newton.Exercício prático – neutralização. 
• Luz: emissão, propagação, natureza, características, propriedades, diferença de velocidade (trator de decomposição da luz 

branca). Aferição da luz, os átomos da produção da luz, a beleza das cores e a luz, sombra e luz. O contraste simultâneo de 
cores. 

• Composição: imagens pretas e brancas, totalização cromática, o contraste simultâneo das cores por Leonardo Da Vinci e Goethe, 
sombras coloridas. Cor de contraste (cor inexistente), interferências na visão dos espaços internos.Composição: interferências na 
visão dos espaços internos através da composição usando cores, linhas, texturas, luz, sombra e harmonia.Composição: harmonia 
– equlíbrio, ritmo e proporção.  

• Método prático para se desenvolver um esquema de cores. 
• Análise de caso/proposta de interferência em um espaço. 

 

Metodologia 
Aulas práticas, teóricas e expositivas conduzidas pelo professor em sala de aula e laboratório,  exercícios em sala de aula e extra classe , 



trabalhos , desenvolvimento , planejamento, com orientação e atribuição de notas pelo professor. 

 

30 aulas teóricas 

10 aulas práticas (inclusive as apresentações) 

 
Avaliação 
40 pontos – 1º Bimestre 
60 pontos – 2º Bimestre 
 
Critérios 
20% - Desenvolvimento: freqüência, evolução em sala de aula, participação, realização de visitas técnicas. 
80% - Trabalhos (Serão observados: espírito experimentador, pesquisador e crítico, entendimento, conhecimento, 
apresentação e consciência ambiental). 

 

 
Exclusivo do MEC – Comissão Técnica    . 

 

 
Exclusivo do MEC – Comissão Verificadora    . 

 
 

 

 



Unidade 

Curricular 
HISTÓRIA DA ARTE – HAT  

Período letivo : Módulo I Carga 
Horária : 80horas/aula 

Objetivos 

Apresentar os movimentos artísticos da pré-história à primeira metade do século XX, até as vanguardas artísticas européias. Analisar o 
processo de formação e desenvolvimento da arte, estabelecendo relações com os condicionantes sociais, econômicos, políticos e 
religiosos. Estruturar conhecimentos específicos que garantam o entendimento da arte, enquanto linguagem de uma determinada 
época e cultura. Ampliar o universo plástico, estético, artístico e cultural do aluno. 
 

Ementas 

Análise histórico-crítica das transformações das linguagens artísticas, através da acumulação de heranças simbólicas, estéticas e formais ocorridas da pré-história 

às vanguardas artísticas européias no século XX. Abordagem analítica e crítica da história da arte a partir dos condicionantes sociais, econômicos, políticos e 

religiosos. 

 

Pré-requisitos 

 
 

Bibliografia Básica (títulos) 

Título Autor Edição Local Editora Ano LT
8
 

Conceitos  fundamentais da história da arte WÖLFFLIN, Henrich  São Paulo Martins 
Fontes 

2006 348p. 
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Iniciação ‘a História da arte JANSON, W.H.; JANSON,Anthony F. 2ª São Paulo Martins 
Fontes 

2003 475p. 

Modernidade e modernismo: pintura 
francesa no século XIX 

FRASCINA, Francis et al  São Paulo Cosac  e 
Naify 

1998 297p. 

Bibliografia Complementar (títulos) 

Título Autor Edição Local Editora Ano 

Realismo, racionalismo, Surrealismo: a arte 
no entre-guerras 

FER, Briony< Batchelor, David 
 

São Paulo Cosac  e 
Naify 

1998 

Estilos, Escolas e Movimentos 

 

DEMPSEY, Amy 
 

São Paulo Cosac  e 
Naify 

2003 

Leonardo da Vinci 1452-1519: pintura 
completa 

ZOLLNER, Frank 
 

Köln Taschen 
2005 

Antiguidade Clássica:Enciclopédia Britânica 
do Brasil 

STRONG, Donald E. 
 

Nacional  
1979 

Mundo Medieval:Enciclopédia Britânica do 
Brasil 

KIDSON, Peter 
 

Nacional  
1979 

Barroco:Enciclopédia Britânica do Brasil KITSON, Michael  Nacional  1979 

O Renascimento :Enciclopédia Britânica do 
Brasil 

MARTINDALE, Andrew 
 

Nacional  
1979 

Outros   
Conteúdo Programático 

• Apresentação da disciplina, cronograma das aulas, sistema  de avaliação, materiais a serem           utilizados, bibliografia. 
• Pré-história 
• Antiguidade: Mesopotâmia , Pérsia, Egito 



• Antiguidade Clássica: Grécia, Império Romano 
• Idade Média: Arte Cristã, Paleocristão, Bizantino, Românico, Gótico, Arte Islâmica 
• Renascimento-debate e mobiliário 
• Barroco e rococó (Previsão de visita técnica à Ouro Preto). 
• Neoclassicismo, Romantismo 
• Realismo. 
• Impressionismo. 
• Pós-Impressionismo. 
• Art Nouveau. 
• Expressionismo Alemão. 
• Fauvismo. 
• Dadaísmo. 
• Surrealismo. 
• Cubismo. 
• Futurismo 
• Construtivismo/Suprematismo. 
• Art Decó. 
• Neoplasticismo. 
• Modernismo 
• Escola Bauhaus. 
• Arte pós 2ª Guerra-Expressionismo Abstrato. 
• Pop Art. 
• Op Art. 
• Minimalismo. 
• Previsão de visita técnica à galeria de arte 

 

Metodologia 
Aulas práticas, visitas técnicas, aulas teóricas e expositivas conduzidas pelo professor, também com uso do retroprojetor, projetor de 
eslaides, datashow, vídeo e DVD, exercícios leituras em sala de aula e extra classe , trabalhos desenvolvidos com orientação e atribuição 



de notas pelo professor, assim como prova. 

 
60 aulas teóricas 

20 aulas práticas (inclusive as apresentações de trabalhos, debates, visitas técnicas) 

 
Avaliação 
40 pontos – 1º Bimestre 
60 pontos – 2º Bimestre 
 
Critérios 
20% - Desenvolvimento: freqüência, evolução em sala de aula, participação, realização de visitas técnicas, debates, leituras e 
interpretações de textos dados em sala de aula. 
80% - Trabalhos , prova (Serão observados: espírito pesquisador e crítico, entendimento, conhecimento, assimilação, 
apresentação, capacidade de interpretação e de descrição). 
 

 

 

 

 

 
Exclusivo do MEC – Comissão Técnica    . 

 

 
Exclusivo do MEC – Comissão Verificadora    . 



Unidade 

Curricular 
ESTÉTICA – EST 

Período letivo : Módulo I Carga 
Horária : 40horas/aula 

Objetivos 

Introduzir ao aluno os principais problemas da estética, através das mais representativas correntes filosóficas da Antigüidade aos nossos dias. Fornecer um 

panorama geral sobre a natureza da arte e da percepção estética, os diferentes movimentos estéticos do século XX e proporcionar bases para uma compreensão 

e uma interpretação estética dos fenômenos culturais contemporâneos. 

 

Ementas 

Estética e filosofia da arte. História da formação do pensamento crítico sobre a arte. Teoria da beleza e análise da emoção estética. 
Características estéticas e apreciação da obra de arte visual, através da análise dos elementos de estruturação conceitual. Gosto e 
estilo. Estética nos produtos do design e na arte contemporânea. Sistemas de proporção e dimensão simbólica dos artefatos visuais. 
 

Pré-requisitos 

Não há. 
 

Bibliografia Básica (títulos) 

Título Autor Edição Local Editora Ano LT
9
 

O que é estética? JIMENEZ, Marc  São Leopoldo Unisinos 1999 413p. 

                                                           
9 LT - Livro Texto? Sim/Não-Nº de páginas 
 



Os Problemas da Estética PAREYSON, Luigi 3ª  São Paulo  Livraria 
Martins Fontes 
Ed. Ltda 

 2001  

Arte comentada: da pré –história ao pós-
moderno 

STRINCKLAND, Carol; BOSWELL, John 14ª Rio de Janeiro Ediouro 2004 198p. 

O que é arte COLI, Jorge   São Paulo  Brasiliense  2005  

Bibliografia Complementar (títulos) 

Título Autor Edição Local Editora Ano 

Obra Aberta ECO, Humberto 8ª São Paulo Perspectiva 2001 

Após o fim da arte: a Arte Contemporânea e 
os limites da  história 

DANTO, Arthur C.  São Paulo Odysseus 2006 

  

Outros  Conteúdo Programático  
 

• A arte e a invenção da arte: os modos do discurso sobre a arte. 
• O sentido da estética antes da invenção da Estética:arte e mimese 
• O Humanismo renascentista e a invenção do artista e da arte no sentido moderno. 
• A invenção da Estética: a construção da autonomia da arte. 
• O movimento da “ arte pela arte” e as teorias do Modernismo. 
• A “morte  da arte” e a arte na era do mercado. 
• A arte na “era da reprodutividade técnica”: arte e fotografia; a arte na “era da imagem”. 
• O Moderno e o Contemporâneo. 
• O cenário contemporâneo:as vanguardas e as raízes da estética contemporânea. 
• O pensamento da arte após a “morte da estética”: arte contemporânea e a filosofia da arte conceitual. 

 



Metodologia  
Aulas práticas, teóricas e expositivas conduzidas pelo professor,  exercícios em sala de aula e extra classe , trabalhos , desenvolvimento 
, planejamento, com orientação e atribuição de notas pelo professor. 

 
30 aulas teóricas 

10 aulas práticas (seminários, debates.) 

 
Avaliação 
40 pontos – 1º Bimestre 
60 pontos – 2º Bimestre 
 
Critérios 
20% - Desenvolvimento: freqüência, evolução em sala de aula, participação, realização de visitas técnicas, debates, leituras e 
interpretações de textos dados em sala de aula. 
80% - Trabalhos, seminários, debates, prova (Serão observados: espírito pesquisador e crítico, entendimento, conhecimento, 
apresentação, capacidade de interpretação e de descrição). 

 
 

Exclusivo do MEC – Comissão Técnica    . 

 
 

Exclusivo do MEC – Comissão Verificadora    . 

 
 
 
 
 
 
 



Unidade 

Curricular 
LINGUAGEM FOTOGRÁFICA (OPTATIVA) – LIF 

Período letivo : Módulo I Carga 
Horária : 60horas/aula 

Objetivos 

A partir do conhecimento básico da técnica fotográfica, aprimorar o saber do aluno, tanto no aspecto teórico como no prático, 
permitindo que o mesmo possa desenvolver suas habilidades fotográficas, inclusive com o uso do laboratório, agregando valores na 
apresentação e desenvolvimento dos projetos. 

Ementas 

Revisão histórica da imagem fotográfica e a conquista da condição de imagem autônoma. O conceito da exposição x revelação no 
processo fotográfico. Os produtos químicos. A câmera fotográfica e outros mecanismos. Exposição de um filme, revelação do filme. 
Contato e ampliação do filme. Montagem de portifólio e de exposição. 
 

Pré-requisitos 

Não há.  
 

Bibliografia Básica (títulos) 

Título Autor Edição Local Editora Ano LT
10

 

Fotógrafo e outros ensaios DUBOIS, Philippe 9ª Campinas, SP Papirus 2006 362p. 

A Câmera ADAMS, Ansel 1ª São Paulo Senac 2006 204p. 

Guia Completo de Fotografia HEDGECOE, John 1ª São Paulo Martins 
Fontes 

2001 224p. 
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Bibliografia Complementar (títulos) 

Título Autor Edição Local Editora Ano 

Em algum lugar do sentido: múltiplos olhares 
sobre os ensaios fotográficos  

CRUZ, Imiramis Fernandes da; SOUZA, Paulo 
Emílio Douglas de  

 
Belo 
Horizonte 

s.n 2007 

Desafios da imagem:fotografia, iconografia e 
vídeo nas ciências sociais,  

FELDMAN-BIANCO, Bela; LEITE, Míriam L. 
Moreira 

 Campinas, SP Papirus 2004 

Outros  Conteúdo Programático  

• Revisão da técnica fotográfica 
• Conceito de imagem e introdução à estética da imagem 
• Arquitetura e narrativa da imagem 
• Regras básicas para composição de uma boa fotografia 
• Práticas de Laboratório 
• Linguagem fotográfica 
• Elementos, abordagens, estilos e o processo fotográfico 
• Câmera fotográfica 
• Formação, tipos, dispositivos e manuseio 
• Filmes: P&B e cor, características e adequações 
• Acessórios: objetivas, fotômetro manual, filtros, tubos de extensão 
• Iluminação: aproveitamento da luz natural e uso do flash 
• Fotografia em cores 
• Técnicas e controle de qualidade 
• Acabamento: edição e apresentação de um trabalho fotográfico 

 

Metodologia 
Aula expositiva pelo professor / leituras obrigatórias / questões dirigidas individuais / exemplos retirados da prática profissional / trabalhos 
em grupo de planejamento e/ou apresentação de subunidades de ensino, com orientação, crítica oral e atribuição de notas pelo 



professor. 

 
20 aulas teóricas 

40 aulas práticas 

 

Avaliação 
20% = desenvolvimento: freqüências, evolução em sala de aula e participação; 

80% = exercícios, trabalhos, relatórios, apresentações (serão avaliados espírito questionador, analítico, reflexivo, de 
compreensão, analógico, interpretativo, de observação, capacidade de apresentação, descrição, entendimento e 
conhecimento) 

 
 

Exclusivo do MEC – Comissão Técnica    . 

 
 

Exclusivo do MEC – Comissão Verificadora    . 

 
 

Unidade 

Curricular 
NÚCLEO DE EXPERIMENTAÇÃO E PRÁTICA – NEP 

Período letivo : Módulo II Carga 
Horária : 40 horas/aula 

Objetivos 

Apresentar ao aluno as diversas técnicas construtivas, dos elementos e ambientes com características decorativas, para que se possa 
criar um paralelo entre a concepção e a execução, observando as dificuldades e interferências na implantação de um projeto, 
auxiliando-o na elaboração dos mesmos. 



 

Ementas 

Apresentação de palestras com temas atuais relativos à decoração e de profissionais atuantes que possam passar suas experiências 
profissionais. Visitas à ambientes prontos e em obras em diferentes fases de acabamento, procurando etapas condizentes com o 
conteúdo ministrado na disciplina Núcleo de Projeto. Estudos e experiências no laboratório da Escola. 

Pré-requisitos 

Materiais e Tecnologia, Matemática Aplicada. 
 

Bibliografia Básica (títulos ) 

Título Autor Edição Local Editora Ano LT
11

 

Dicionário Visual de Arquitetura 
 
 

CHING, Francis D. K. 1a  São Paulo Martins 
Fontes 

1999  

Técnicas de construção ilustradas CHING, Francis D. K; ADAMS , 
Cassandra 

2ª 
Nacional 

Boockmam 
Companhia  

2001  

Organizando os espaços:guia de decoração 
e reforma de residências 

GURGEL, Míriam  São Paulo Senac 209 191p. 

Bibliografia Complementar (títulos ) 

Título Autor Edição Local Editora Ano 

Guia Prático do Design de Interiores MANCUSO, Clarice 1ª Porto Alegre Sulina 2005 
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Prática das pequenas construções vol.1 BORGES, Alberto de Campos 8ª 
São Paulo 

Edgard Blücher 
Ltda. 

1996 

Prática das pequenas construções vol.2 BORGES, Alberto de Campos 5ª 
São Paulo 

Edgard Blücher 
Ltda. 

2000 

Periódicos 

Revistas Periodicidade Período de Assinatura Início  da assinatura 

Revista Arquitetura e Construção Mensal 1 ano A partir de maio de 2007 

Casa e Construção Mensal 1 ano A partir de maio de 2008 

Jornais Periodicidade Período de Assinatura Início da assinatura 

Estado de Minas  Diário Renovação anual A partir de Abril de 2007 

Pampulha Semanal Indeterminado A partir de março  de 2007 

Outros  
 

Conteúdo Programático  
• Apresentação do(a) professor(a) e sua formação, apresentação da disciplina através de ementa, objetivos, 

cronograma              das aulas, sistemas de avaliação, lista de materiais escolares, bibliografia. 
• Levantamento de espaços arquitetônicos. Exercício: utilizando a sala de aula. Medição e croqui. 
• Planta arquitetônica.  
• Cortes longitudinal e transversal. 
• Levantamento deste espaço e de seu layout. 
• Planta com localização de possíveis quadros de distribuição, tomadas, interruptores e luminárias. 
• Teoria e cálculo de escadas (revisão de desenho arquitetônico). 
• Exercício: cálculo e projeto de uma escada helicoidal (plantas pautos, térreo e superior, vista lateral, vista frontal) – 

Usar método geral de divisão da circunferência – Desenho geométrico. 
• Esquadrias.Detalhamento de portas. 



• Esquadrias detalhamento de janelas. 
• Exercício: desenho de esquadrias – porta. O aluno deverá trazer a ilustração de um modelo e representa-lo 

graficamente detalhando-o. 
• Exercício: Idem janela. 
• Fachada – Levantamento e representação de uma fachada sem telhado aparente (visar espaço da própria escola). 
• Fachada (exercício). Especificar e representar a especificação de uma fachada de prédio (a fachada deverá ser 

fornecida ao aluno sem o acabamento).Prever exercícios com paginações em granito, cerâmica, monomassa, etc. 
• Representações de planta executiva (constando alvenarias originais, construídas, demolidas, vãos de janela, portas, 

níveis, cotas, etc. (prever exercício). 
• Sobre sistemas construtivos no Brasil.Estruturas: conceitos e mostras sobre sistemas construtivos com estruturas em 

concreto armado, estruturas metálicas, sistemas mistos, alvenarias, estruturas, alvenarias de vedação.  
• Trabalho final.Apresentação com defesa oral – participação de banca.  

 

Metodologia 
Aulas práticas, teóricas e expositivas conduzidas pelo professor,(com uso de equipamentos diversos como computador, datashow, TV),   
exercícios em sala de aula, em laboratório e extra classe , trabalhos , desenvolvimento , planejamento, com orientação e atribuição de 
notas pelo professor. 

 
20 aulas teóricas 

20 aulas práticas (inclusive as apresentações,visitas técnicas). 

 
Avaliação 
40 pontos – 1º Bimestre 
60 pontos – 2º Bimestre 
 
Critérios 



20% - Desenvolvimento: freqüência, evolução em sala de aula, participação, realização de visitas técnicas. 
80% - Trabalhos, trabalho final com defesa oral  e participação em banca (Serão observados: espírito experimentador, 
pesquisador e crítico, entendimento, conhecimento, apresentação e consciência ambiental). 
 

 
 

Exclusivo do MEC – Comissão Técnica    . 

 
 

Exclusivo do MEC – Comissão Verificadora    . 

 
 

Unidade 

Curricular 
NÚCLEO DE PROJETO – NUP 

Período letivo : Módulo II Carga 
Horária : 120 horas/aula 

Objetivos 

Exercitar a teoria integrada com a projetação como forma necessária e ferramenta principal para o processo de organização e 
sistematização do conhecimento da ambientação e do design de interiores. Refletir e analisar o instrumental da decoração criado em 
nossa época, para o uso da sociedade e dos serviços, inclusive com o enfoque de preservação ambiental e integrado à arte e a técnica 
da projetação dos espaços internos. 

Ementas 

Exercício da teoria integrada e suporte para a projetação dos espaços internos. Exposição da teoria e da técnica como formas 
necessárias e ferramentas essenciais ao processo de organização e sistematização do conhecimento necessário para a projetação do 
espaço a ser decorado. Exposição, investigação e reflexão sobre o instrumental compositivo do design de interiores, criado e 
disponibilizado em nossa época para uso da sociedade e dos serviços. Abordagens com enfoque filosófico sobre a questão da ética da 
responsabilidade social e da atuação responsável junto a sociedade e ao indivíduo. 
 

Pré-requisitos 



Materiais e Tecnologias, Desenho arquitetônico, Cor e Composição. 

 

Bibliografia Básica (títulos) 

Título Autor Edição Local Editora Ano LT
12

 

Dimensionamento humano para espaços 
interiores 

PANERO, Julios; ZELNIK, Martins 1ª Barcelona 
Gustavo Gili 

SA 
2002  

Tapetes Orientais  CAMPANA, Michele  São Paulo 
Martins 
Fontes 

1991 155p. 

Decoração na Medida Certa TERRA, Paulo; LESA, Rodrigues 2ª Rio de Janeiro Senac Rio 2000  

NBR 5413- Iluminância de Interiores ABNT-Associação de Normas 
Técnicas 

 
Rio de Janeiro 

Copyright-
ABNT 1991  

Bibliografia Complementar (títulos ) 

Título Autor Edição Local Editora Ano 

Arte de Projetar em Arquitetura 

 

NEUFERT,Peter 3a edição S.P Editora 
Gustavo Gili do 
Brasil S.A. 

2009 

Análise do design brasileiro: entre 
mimese e mestiçagem 

MORAES, Dijon de  
São Paulo 

Edgard 
Blücher Ltda. 

2006 

NBR 9050-Acessibilidade, mobiliário, 
espaços e equipamentos 

ABNT-Associação de Normas Técnicas  
Rio de Janeiro 

Copyright-
ABNT 

2004 
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Prataria Inglesa DEWIEL, Lydia; SILVA, Alice Anna Louise 
(trad.) 

 Rio de Janeiro 
Ediouro 

1995 

Decor Gifts 
 

GOUVEIA, Jr., Antônio Carlos  
São Paulo 

G&A Editorial 
1998 

Iluminação elétrica 

 

MOREIRA, Vinícius de Araújo 7ª São Paulo Edigard 
Blucher Ltda. 

1999 

Periódicos 

Revistas  Periodicidade  Período de Assinatura Início da assinatura 

Revista Arquitetura e Construção Mensal 1 ano A partir de maio de 2007 

Casa e Construção Mensal 1 ano A partir de maio de 2008 

Casa e Decoração Mensal 1 ano A partir de abril de 2010 

Jornais Periodicidade Período de Assinatura Início da assinatura 

Estado de Minas  Diário Renovação anual A partir de Abril de 2007 

Pampulha Semanal Indeterminado A partir de março  de 2007 
 

 
Outros 

 
Conteúdo Programático 

• Apresentação dos(as) professores(as) e sua formação, apresentação da disciplina através de ementa, objetivo, cronograma das 
aulas, sistema de avaliação, lista de materiais escolares, bibliografia, introdução conceitual à projetação dos interiores; definição, 
função, individualidade projetual.  

• Setorização de uma casa. 
• Espaços, circulações e dimensionamentos aplicados ao uso pelo homem. 
• Teto ou forro – Projeto.Gesso – Teoria aplicada a teto.Planta e corte (Tetos de gesso com junta de dilatação, com moldura,com 

sanca, em modelos  caixote, gamela). 
• Teto ou forro – madeira. Teoria, exemplos.Planta e corte.  



• Teto ou forro – madeira e vidro.Planta e vidro. 
• Teto ou forro - diversos: colmeia em pvc, laminado, alumínio.Treliça.Grade.Esteira.Estruturas mistas de metal e vidro, metal e 

acrílico, metal e policarbonato e outros. 
• Piso/soleira – acabamento /paginação.Carpete – exercício: planta. 
• Pavimentação – piso/soleira – em madeira (tábua corrida, taco, parque).Exercício: paginações de tábua corrida, taco, parque. 
• Revestimento de piso/soleira com cimento (simples, endurecido, impermeável, polimérico, monolítico, etc.). 
• Soleira/pisos cimentícios – pré-moldados.Exercício: paginação. 
• Argamassas e rejuntes (junta fina, junta grossa, fachada, massa plástica, etc.), aplicadas em projetos. 
• Ladrilhos hidráulicos; cerâmicas, porcelanatos: características, assentamentos.  
• Paginações dos pisos acima: ladrilhos hidráulicos, cerâmica, porcelanato: assentamentos convencional, diagonal com tabeira, 

etc. 
• Pedras naturais e artificiais: paginações - convencional, na diagonal, com tabeira. 
• Pisos revestidos com produtos sintéticos (vinílicos de borracha à base de resina, etc.).Exercício com paginação. 
• Paredes Internas, revestimentos em gesso, tinta, papel de parede, madeira, plástico, pedra cerâmica (prever exercício 

resgatando as paginações, pisos em pedra e cerâmica), ladrilho, reboco rústico, reboco paulista, pastilhas, etc. 
• Iluminação: 

                 -Introdução; 

                 -Conceitos; 

                 -Lâmpadas; 

                 -Simbologias; 

                 -Leitura de plantas luminotécnicas e plantas de pontos elétricos; 

                 -Projeto luminotécnico: cálculo de iluminação geral pelo método lumens; 

                 -Projeto luminotécnico: cálculo de iluminação suplementar de facho concentrado pelo método ponto a ponto; 

                 -Concepção de projeto luminotécnico residencial; 



                 -Concepção de projeto luminotécnico comercial.                 

        -Apresentação dos projetos com defesa oral. Participação de banca  

 

Metodologia 
Aulas práticas, teóricas e expositivas conduzidas pelo professor,  trabalhos e exercícios em sala de aula, laboratório,(com uso de 
equipamentos diversos como computador, datashow, TV),  e extra classe , com  desenvolvimento , planejamento, através de orientação e 
atribuição de notas pelo professor.Serão ministradas 60 aulas de iluminação e 60 aulas dos outros conteúdos descriminados acima em 
dias alternados. 

 

40 aulas teóricas 

80 aulas práticas (inclusive as apresentações, visitas técnicas e aulas de laboratório).  

 

Avaliação 
40 pontos – 1º Bimestre 
60 pontos – 2º Bimestre 
 
Critérios 
20% - Desenvolvimento: freqüência, evolução em sala de aula, participação, realização de visitas técnicas. 
80% - Trabalhos, projetos.(Serão observados: espírito experimentador, pesquisador e crítico, entendimento, conhecimento, 
representação, desenho técnico, apresentação e consciência ambiental). 
 

 

 



Exclusivo do MEC – Comissão Técnica    . 

 

 
Exclusivo do MEC – Comissão Verificadora    . 

 

Unidade 

Curricular 
DESENHO DE MÓVEIS – DMV 

Período letivo: Módulo II Carga 
Horária : 40 horas/aula 

Objetivos 

Aparelhar o aluno com instrumental teórico e prático da representação gráfica do desenho de móveis, para fabricação industrial em série 
ou para peças exclusivas em decoração; seja ele de marcenaria, serralheria, cantaria ou vidraria. 
 

Ementas 

Prática intensiva de desenho observando suas técnicas de representação e detalhes da maior diversidade possível de tipos de móvel e 
de materiais, habilitando o aluno, à representação gráfica do projeto de móvel. 
 

Pré-requisitos 

Desenho Técnico e Arquitetônico, Matemática Aplicada e Desenho Projetivo. 
 

Bibliografia Básica (títulos) 

Título Autor Edição Local Editora Ano LT
13
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Desenho Técnico de Marcenaria HERBERG, Hanspeter; HEIDKAMP, 
W; KEILDEL,W. 

 S.P. EPU 1975 53p. 

Desenho Técnico de Marcenaria 2 HERBERG, Hanspeter; HEIDKAMP, 
W; KEILDEL,W. 

 S.P. EPU 2006 87p. 

Projeto de produto – guia prático para o 
design de novos produtos 

BAXTER, Mike 
 São Paulo 

Edgard 
Blücher Ltda. 

1998 260p. 

Bibliografia Complementar (títulos) 

Título Autor Edição Local Editora Ano 

Haverá a idade das coisa leves: design e 
desenvolvimento sustentável. Trad. Eric 
Roland Rene Heneault 

KAZAZIAN, Thierry  São Paulo Senac 2005 

Dimensionamento humano para espaços 
interiores 

PANERO, Julios; ZELNIK, Martins 1ª Barcelona 
Gustavo Gili 

SA 
2002 

Design Sustentável: caminhos virtuosos PELLEGRINI, Tânia ;SAPORTA, Henri  São Paulo Senac 2009 



Periódicos 

Revistas Periodicidade Período de Assinatura Início  da assinatura 

Casa e Decoração Mensal 1 ano A partir de abril de 2010 

D Casa  Mensal 1 ano A partir de junho de 2009 

Kaza Mensal 2 anos A partir de outubro  de 2005 

Casa e Jardim Mensal 2 anos A partir de janeiro de 2008 

Projeto Design  Mensal 1 ano A partir de outubro de 2005 

Jornais Periodicidade Período de Assinatura Início da assinatura 

Estado de Minas  Diário Renovação anual A partir de Abril de 2007 

Pampulha Semanal Indeterminado A partir de março  de 2007 
 

 
Outros 

 
Conteúdo Programático 
 
 
 

• Aula inaugural/Apresentação geral do curso. 
• Anatomia da madeira / propriedades físicas e características na anatomia da madeira/espécies de madeiras utilizadas na indústria 

moveleira – tabelas. 
• Madeiras industrializadas – parte 1- teoria, amostras-parte II ´- vídeos. 
• Representação gráfica bidimensional, usada na indústria de móveis brasileira´segundo ABNT(projeções no 1º diedro/cotação para 

fabricação). 
• Exercícios com instrumentos e croquis de elementos de móveis: estruturas, portas, gavetas. 
• Exercícios com instrumentos e croqui de elementos de móveis: detalhamento para fabricação. 
• Exercícios desenho de conjunto, subconjunto e detalhes. 



• Representação de móveis em perspectiva isométrica:conjuntos montados. 
• Representação de móveis em perspectiva isométrica:conjuntos explodidos. 
• Máquinas utilizadas na fabricação de móveis, ferragens e acessórios(consulta de catálogos). 
• Usinagem de madeiras, encaixes, juntas e uniões. 
• Acabamentos superficiais aplicados aos móveis, leitura e inetrpretação de tabelas ergonômicas aplicadas ao projeto de móveis. 
• Normas técnicas usadas na produção de móveis. 
• Trabalho final de grupo: projeto completo de um móvel – perspectiva inclusive explodida, conjunto montado. 
• Apresentação com defesa oral 

 

Metodologia 
Aulas práticas, teóricas e expositivas conduzidas pelo professor,  trabalhos e exercícios em sala de aula, laboratório,(com uso de 
equipamentos diversos como computador, datashow, TV),  e extra classe , com  desenvolvimento , planejamento, através de orientação e 
atribuição de notas pelo professor.  

 

20 aulas teóricas 

40 aulas práticas (inclusive as apresentações, visitas técnicas e aulas de laboratório).  

 

Avaliação 
40 pontos – 1º Bimestre 
60 pontos – 2º Bimestre 
 
Critérios 
20% - Desenvolvimento: freqüência, evolução em sala de aula, participação, realização de visitas técnicas. 
80% - Trabalhos, projetos.(Serão observados: espírito experimentador, pesquisador e crítico, entendimento, conhecimento, 
apresentação,representação,  consciência ambiental e capacidade analógica). 



 

 
Exclusivo do MEC – Comissão Técnica    . 

 

 
Exclusivo do MEC – Comissão Verificadora    . 

 
 

Unidade 

Curricular 
PERSPECTIVA 1 – PP1 

Período letivo : Módulo II Carga 
Horária : 40 horas/aula 

Objetivos 

Construir perspectivas geométricas exatas, abordando espaço e formas lineares, retas, curvas e não regulares. Utilizar os principais 
métodos das projeções cilíndrica, ortogonal e oblíqua. Utilizar o desenho a mão livre. Desenvolver a visão espacial completando o 
processo iniciado em desenho projetivo e de expressão visual, dando condições para concretizar e dimensionar a concepção do 
projeto. Aplicar a perspectiva na representação gráfica do design de interiores. 

Ementas 

Estudo e construção de perspectivas geométricas exatas, tanto do sistema cilíndrico, ortogonal e oblíquo, uso do desenho à mão livre 
para melhorar o desenvolvimento da visão espacial. Aplicação das perspectivas para ilustração do design de interiores 
 

Pré-requisitos 

Desenho Arquitetônico, Desenho Projetivo, Expressão Visual. 

Bibliografia Básica (títulos) 



Título Autor Edição Local Editora Ano LT
14

 

A Perspectiva dos Profissionais MONTENEGRO, Gildo A. 7ª 
São Paulo 

Edgard 
Blücher Ltda. 1983  

Representação Gráfica em Arquitetura CHING, Francis D. K.     3ª Porto Alegre Bookman 2002  

Escola de arte: aprenda a desenhar 
MAZZOLENIS, Sheila;LUCA ,Maria 
Margherita de 

1ª São Paulo Globo SA 2002  

 

Bibliografia Complementar (títulos) 

Título Autor Edição Local Editora Ano 

Debuxo: fundamentos para a prática do 
desenho 

GOMES, Luiz Vidal; STEINER, Ana Amélia  Santa Maria  UFSM 1997 

Leonardo Da Vinci:1452-1519; desenhos e 
esboços 

ZOLNER, Frank  Köln Taschen 2005 

Outros  Conteúdo Programático 
• Apresentação do curso, sistema de trabalho e materiais necessários. 

• Introdução. 

• Tipos de projeções e perspectivas. 

• Linguagem do desenho. 

• Percepção do espaço. 

• Estrutura geométrica dos objetos. 
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• Croquis. 

• Técnicas do traço. 

• Sistemas de projeção cônico e paralelo. 

• Ponto, reta. 

• 1º diedro (vistas e perspectivas à mão livre). 

• Projeção de planos e volumes, vistas e perspectiva isométrica, cavaleira e militar, à mãolivre. 

• Isometria (objetos e móveis) - croquis. 

• Exercícios de isometria em nível de croquis (círculos , curvas). 

• Projeção Oblíqua. 

• Perspectiva Militar – Exercícios. 

• Perspectiva Cavaleira – Exercícios. 
  

Metodologia 
Aulas  expositivas ministradas  pelo professor ,exercícios obrigatórios em sala de aula, exercícios obrigatórios extra classe, com 
orientação, crítica oral, prova e atribuição de notas pelo professor. 

 
20 aulas teóricas 

20 aulas práticas 

 

Avaliação 
20% = desenvolvimento: freqüências, evolução em sala de aula e participação; 

80% = exercícios, trabalhos, prova (serão avaliados espírito analítico, reflexivo, de compreensão, analógico, interpretativo, de 



observação, capacidade de apresentação, descrição, entendimento e conhecimento) 

 

 
Exclusivo do MEC – Comissão Técnica    . 

 

 
Exclusivo do MEC – Comissão Verificadora    . 

 
 

Unidade 

Curricular 
COMPUTAÇÃO GRÁFICA APLICADA – CGA 

Período letivo : Módulo II Carga 
Horária : 40 horas/aula 

Objetivos 

Desenvolver a capacidade do aluno de utilizar o computador como principal ferramenta de trabalho, na representação gráfica e nos 
projetos de design de interior, enfocando as normas técnicas de desenho e utilizando os recursos básicos do software para desenhos 
em 2D. 

Ementas 

Desenvolvimento da capacidade de utilização do computador como ferramenta de trabalho na representação gráfica, conferindo 
precisão e velocidade na elaboração de desenhos técnicos. 

Pré-requisitos 

Desenho Técnico e Arquitetônico, Expressão Visual. 
 

Bibliografia Básica (títulos.) 



Título Autor Edição Local Editora Ano LT
15

 

Estudo Dirigido de Auto CAD 2011 LIMA, Cláudia Campos 1ª São Paulo Érica 2010 336p. 

Auto CAD 2011 & Auto CAD LT 2011: 
curso completo 

GARCIA, José 1ª 

 

Portugal,Lisboa 

 

FCA 

 

2010 

 

781p. 
 

Princípios de forma e desenho WONG, Wucius  São Paulo 
Martins 
Fontes  

2001 352p. 

Bibliografia Complementar (títulos) 

Título Autor Edição Local Editora Ano 

Auto CAD 2010,utilizando totalmente BALDAM, Roquemar; COSTA, Lourenço 1ª São Paulo Érica 2009 

Estudo Dirigido de Auto CAD 2010 LIMA, Cláudia Campos 1ª São Paulo Érica 2009 

 
 

    

Outros  Conteúdo Programático  
• 1º dia – Apresentação do(a) professor(a) e sua formação, da disciplina através de ementa, objetivo, cronograma das aulas, 

sistema de avaliação a serem usados, bibliografia. 
• Apresentação do curso com introdução ao sistema operacional. 
• Visão geral do sistema operacional e equipamentos do trabalho. Manuseio de programas e uso do teclado. Operações com discos 

e arquivos. 
• Copiar, mover e apagar arquivos. Visão geral do explorer. 
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• Uso da lixeira, localizar arquivos e ferramentas de disco. 
• Introdução ao sistema CAD (conceitos, navegação e barra de ferramentas). Abrir arquivos, ferramenta zoom, PAN, visão geral 

sobre cores e espessuras de traços. 
• Lamers e correspondências com o desenho arquitetônico. Como desenhar – ferramentas (line, erase). Como selecionar objetos. 

Função ortho. 
• Desenhando com dimensões. 
• Coordenadas nos desenhos. 
• Exercícios práticos. 
• Avaliação do 1º bimestre. 
• Ferramentas (offset, trin). 
• Desenho de vãos, janelas e portas. 
• Arcos – com enfoque para desenhos de vãos, portas e janelas. 
• Exercícios práticos. 
• Desenhos com barra SNAP. 
• Hachuras. 
• Exercícios práticos. 
• Avaliação de aprendizado 
• Revisão e/ou assuntos complementares 
• Exercício final – desenho de planta arquitetônica, layout, corte e elevação de uma pequena casa ou apartamento. 
(Observo que o espaço deverá ser preservado em corte sem representar telhado, se for o caso de casa com telhado. Se for 
representar corte interrompendo-o após a laje. No curso de design de interiores não enfocamos telhado.) 

 

Metodologia 
Aulas  expositivas mesclando  teoria e prática ministradas  pelo professor ,exercícios obrigatórios em laboratório de informática, 
exercícios obrigatórios extra classe,   prova e atribuição de notas pelo professor. 

 

20 aulas teóricas 



20 aulas práticas  

 

Avaliação 
40 pontos – 1º Bimestre 
60 pontos – 2º Bimestre 
 
Critérios 
20% - Desenvolvimento: freqüência, evolução em sala de aula, participação. 
80% - Trabalhos, exercícios, projetos.(Serão observados: espírito experimentador, pesquisador e crítico, entendimento, 
conhecimento, apresentação,representação, desenho técnico e capacidade analógica). 

 
Exclusivo do MEC – Comissão Técnica    . 

 

 
Exclusivo do MEC – Comissão Verificadora    . 

 
 

Unidade 

Curricular 
MULTIPLICIDADE DA ARTE NOS SÉCULOS XX E XXI – MTA 

Período letivo : Módulo II Carga 
Horária : 40horas/aula 

Objetivos 

Apresentar os movimentos artísticos da segunda metade do século XX até a contemporaneidade. Analisar o processo de formação e desenvolvimento da arte 

contemporânea, estabelecendo relações com os condicionantes sociais, econômicos, políticos e culturais. Estruturar conhecimentos que garantam o 

entendimento da diversidade e multiplicidade da arte, a partir da desconstrução dos paradigmas históricos adotados até o modernismo. Ampliar o universo 

plástico, estético e cultural do aluno, levando-o à compreensão da pluralidade e multiplicidade da arte contemporânea. 



 

Ementas 

Análise histórico-crítica do processo de formação e desenvolvimento da arte contemporânea, considerando sua pluralidade e 
multiplicidade e seus condicionais sociais, econômicos, políticos e culturais. Abordagem analítica e crítica da arte contemporânea a 
partir de uma visão não-euclidiana do mundo nos séculos XX/XXI. 

Pré-requisitos 

História da Arte, Estética. 
 

Bibliografia Básica (títulos) 

Título Autor Edição Local Editora Ano LT
16

 

Arte Moderna ARGAN, Giulio Carlo  São Paulo 
Companhia 
das letras 

2006 709p. 

Teorias da Arte Moderna CHIPP, H.B.  
São Paulo 

Martins 
Fontes 

1996 
 

Após o fim da arte – a arte 
contemporânea e os limites da história 

DANTO, Arthur C.  
São Paulo EDUSP 2006 

292p. 

História da Arte do séc. –XX: idéias e 
movimentos 

AGRA, Lúcio 2ª  
São Paulo 

Anhembi 
Morumbi 

2004 
192p. 

Bibliografia Complementar (títulos) 

Título Autor Edição Local Editora Ano 

Contando a arte de Di Cavalcanti BRAGA TORRES, Angela   São paulo Noovha 
America 

2003 
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Estilos, Escolas e Movimentos – Guia 
enciclopédico da arte moderna 

DEMPSEY, Amy; (Tradução Carlos Eugênio 
Marcondes de Moura) 

 
São Paulo Cosac e Naify 2003 

Conceitos da Arte Moderna STANGOS, Nikos  Rio de Janeiro Jorge Zahar  2000 

Outros  Conteúdo Programático  
• O cenário europeu do final do século XIX e início do século XX. 
• Os desdobramentos do Movimento Modernista no início do século XX. 
• As propostas estéticas e políticas inerentes a tais movimentos. 
• A afirmação da Europa burguesa e a absorção do “outro” através das artes. 
• As artes e a realidade social: abstração X arte política. 
• O Dadaísmo e o Surrealismo; as vanguardas russas: arte contra arte. 
• A Bauhaus: arte e mercado; arte e indústria. 
• A arquitetura modernista: cidades planejadas e utopia política. 
• As artes no cenário norte americano:Abstracionismo expressionista e a hegemonia político cultural dos Estados 

Unidos. 
• A crise: a década de 1960 e os movimentos da contra-cultura. 
• O esgotamento do Modernismo: os movimentos da arte contemporânea. 
• Arte crítica e política: a arte sai dos museus e das galerias. 
• A arte é o que você diz que é arte? Uma reflexão crítica sobre as teses da arte contemporânea. 

 

Metodologia 
Aulas práticas, visitas técnicas, aulas teóricas e expositivas conduzidas pelo professor, também com uso do retroprojetor, projetor de 
eslaides, datashow, vídeo e DVD, exercícios leituras em sala de aula e extra classe , trabalhos desenvolvidos com orientação e atribuição 
de notas pelo professor, assim como prova. 

 

30 aulas teóricas 



10 aulas práticas (inclusive as apresentações de trabalhos, debates.) 

 

 
Avaliação 
40 pontos – 1º Bimestre 
60 pontos – 2º Bimestre 
 
Critérios 
20% - Desenvolvimento: freqüência, evolução em sala de aula, participação, realização de visitas técnicas, debates, leituras e 
interpretações de textos dados em sala de aula. 
80% - Trabalhos, seminários, debates, prova (Serão observados: espírito pesquisador e crítico, entendimento, conhecimento, 
apresentação, capacidade de interpretação e de descrição). 
 

 
Exclusivo do MEC – Comissão Técnica    . 

 

 
Exclusivo do MEC – Comissão Verificadora    . 

 

Unidade 

Curricular 
HISTÓRIA DO DESIGN DE INTERIORES – HDT 

Período letivo : Módulo II Carga 
Horária : 40horas/aula 

Objetivos 

Apresentar as origens e o desenvolvimento da habitação, com todos os seus elementos constituintes, do conceito de moradia ao 
mobiliário e objetos. Discutir questões ideológicas, políticas e filosóficas dos espaços internos construídos pelo homem ao longo da sua 
história, ampliando a percepção da atividade do design de interiores. Analisar a criação de espaços, objetos e produtos da criação das 



primeiras comunidades até o design pós-moderno. 
Ementas 

Análise do processo de formação e desenvolvimento do design de interiores, com foco na criação dos espaços internos, móveis e 
objetos que o constituem. Análise histórico-crítica das transformações dos espaços de interiores, através da acumulação de heranças 
simbólicas, estéticas e formais ocorridas, desde as primeiras habitações até o espaço contemporâneo. Abordagem analítica e crítica do 
design de interiores e móveis a partir dos condicionantes sociais, econômicos, políticos e culturais de cada momento histórico. 

 

Pré-requisitos 

História da Arte, Estética. 
 

Bibliografia Básica (títulos ) 

Título Autor Edição Local Editora Ano LT
17

 

Uma Introdução à História do Design CARDOSO, Rafael 
2ª São Paulo 

Edgard 
Blücher Ltda 

2004  

O Design do Século TAMBINI, Michel  São Paulo Ática 1999  

Design emocional; porque adoramos (ou 
detestamos) os objetos do dia-a-dia 

NORMAN, Donald A.  Rio de Janeiro Rocco 2008 278p. 

Dicionário de estilos arquitetônicos  KOCH, Wilfred 
3ª Nacional 

Martins 
Fontes 

2001 240p. 

Design brasileiro:quem fez, quem faz LEON, Ethel 
 Rio de Janeiro 

Vianae 
Mosley 

2005 193p. 

EAMES, Charles and Ray STUNGO, Naomi  São Paulo Cosac & Naif 2000 80p. 

Bibliografia Complementar (títulos ) 

                                                           
17 LT - Livro Texto? Sim/Não-Nº de páginas 
 



Título Autor Edição Local Editora Ano 

A Arte Decorativa Le Corbusier  São Paulo 
Martins 
Fontes 

1996 

Bauhaus 1919-1993;reforma e vanguarda DROSTE, Magdalena   

 

Köln Taschen 2006 

Contando a arte de Di Cavalcante 

 

BRAGA-Torres, Angela  

 

São Paulo Noovha 
America  

 

2003 

Periódicos 

Revistas Periodicidade Período de Assinatura Início  da assinatura 

Projeto Design  Mensal 1 ano A partir de outubro de 2005 

Outros  Conteúdo  Programático  
• Pré-história  
• Antiguidade: Mesopotâmia,Pérsia, Egito 
• Antiguidade Clássica: Grécia, Império Romano 
• Idade Média 
• Renascimento 
• Século do ouro, das artes decorativas, da regência a Luís XVI; 
• A casa como símbolo do poder, império e regency; 
• Renascimento- 
• Barroco e rococó (Previsão de visita técnica à Ouro Preto). 
• Neoclássico, Romantismo, Ecletismo(Previsão de visita técnica ao conjunto arquitetônico da Praça da Liberdade de Belo 

Horizonte).  
• Noção de conforto: a era vitoriana 
• O início da produção em massa do mobiliário: Michael Thonet(1851), Joseph Beverly, “The Shakers” nos Estados Unidos, Unknon 

na Inglaterra; 



• Arts and Crafts: na Inglaterra (Willian Morris), nos Estados Unidos; 
• O modernismo precoce nos Estados Unidos, Frank Lloyd-Wright; 
• O equipamento experimental; 
• Art Nouveau (Paris), Jugenôstil (Alemanha, Áustria, Escanoinávia), Stile Mberty (Itália), Modernismo (Espanha): Henri Van De 

Veldi, Victor  Horta; na Bélgica: Hector Guimar, Emile Gallé, etc. Na França: Antônio Gaudí, na Espanha: Esnesto Basile, Vittorio 
Ducrot e Carlo Bugatti. Na Itália: Charles Benni e Mackintosh; na Escócia: Eliel Saarinen na Finlândia.   

• Secessão Vienense e Winer Werkstatte: Otto Wagner, Adolf Loos, Josef Hoffmann (Áustria); Peter Behrens, Hans Christiansen 
(Alemanha); 

• De Stijl Neoplasticismo (Holanda), Piet Mondrian, Gerrit Rietveld, Mart Stam; 
• Bauhaus (Alemanha), o estilo internacional (Inglaterra, Alemanha, França)/ construtivismo Russo. Walter Gropius, Marcel Brauer, 

Ludwig Mies Van Der Rohe, Lê Corbusier (Pierre Jeanneret, Charlotte Perriand), Vladimir Tatlin; 
• Art Deco (França, Estados Unidos, Brasil): Paul Iribe, Jacques-Emke Ruhlmann, Jean-Michel Frank, Frank Lloyd Wright, Eliel 

Saarinen, Eileen Gray; 
 

• Os anos 20 – 30 – 40 
O ar Deco Italiano, o movimento racionalista italiano, o futurismo, o grupo 7 (Itália), surrealismo(Espanha), modernismo precoce 
italiano, Dinamarca, Inglaterra, Finlândia (Alvar Aalto), França (Le Corbusier), Suécia (Erik Gunnar Asplund, Estados Unidos 
(Frank Lloyd Wright), Argentina (Jorge Ferrari – Hardoy, Juan Kurchan, Antônio Bonet), Suissa (Hans Coram, Gunnar Aagaard 
Andersen), Brasil ( Lasar Segal, Niemeyer). Modernismo: enfocar a forma de morar e as particularidades do modernismo 
brasileiro.( Modernismo: A máquina de morar – Filme: Meu Tio – prever mostras de espaços internos com análise). Pós Guerra: 
Escandinávia (Hans Wegner, Finnjuhl, Arne Jacobsen, Verner Panton, Eero Aarnio, Poul Volther; 

Pós Guerra – Estados Unidos: Charles and Ram Eames, Eero Saarinen, Isamu Noguchi, Harry Bertoia, George Nelson, Eleanor 
Forbes, Ehnor and John McGuire, David Rowland, Warren Platner, Charles Pollock; 

Pós Guerra – Itália: Mário Bellini, cesare Leonardi c/ Franca Stagi. Franco albini, Gió Ponti, Vico magistretti, Achille e Giácomo 
Castiglioni, Marco Zanuso, Joe Colombo, Gaetano Pesce; 

Pós Guerra até 1970 – Alemanha, França, Inglaterra, Brasil, México. Alemanha: Hans Gugelot.  Erradicados no Brasil: Joaquim 
Tenreiro, Lina Bo Bardi e Giancarlo Palanti (Studio de Arte Palma), Geraldo de Barros, Sérgio Rodrigues, Michel Arnoult, Zanine 



Caldas, Karl Heinz Bergmiller, Adriana Adam, Jorge Zalszurpin (viveu no Brasil a partir do final da 2º guerra e hoje vive na 
Europa), Flávio de Carvalho. 

 

• Anos 40 – 50 – 60: 
Brasil: Oswaldo Arthur Brake, Vilanova Artigas, Oscar Niemeyer, Lina Bo Bardi, Paulo Mendes da Rocha; 

Concretismo no Brasil: mostra e análise em nível de design de interiores. 

México: Pedro Freideberg (imigrante italiano); 

Inglaterra: Robi Dam, Geoffrey Harcourt; 

França: Pierre Paulin, Olivier Mourgue; 

 

• Anos 70,  80, 90, 2000 
Itália: Achille Castiglioni, Vico Magistreti, Cini Boeri, Mário Bellini, Gaetano Pesce, Roberto Sebastian Matia, Studio 65, Grupo 
Strum, Joe Colombo, Alessandro Mendini. 

Áustria: Sttore Sottsass Jr. 

Estados Unidos: Frank O. Gehry, Andrew Ivar e Bruce Hannah 

Brasil: Adriana Adam e Beatriz Gomes, Jorge Zalszurpin (polonês – morou no Brasil), Paulo Jorge Pedreira, Arnold Wolfer (suíço 
erradicado no Brasil), Oscar Niemeyer. 

 

• Desconstrutivismo ,  Minimalismo, Pós-Modernismo  



 

Memphis, pós modernismo, High – Tech, Móvel Arte, o anti desenho. 

França: Philippe Starck 

Suíça: Mário Botta 

Estados Unidos: Scott Burton, Peter Shire, Ron Arad, Marc Newson, William Stupf, Davis Rowland, Michael Graves, Milo 
Baughman, Terence e Laura Main, Howard Meister, Robert ventori, Frank Siciliano,Roy Fleetwood, Frank O. Gehry; 

Áustria: Ettore Sottsass Jr; 

França: Nathalie Du Pasquier, Philippe Starck, Borek Sípek; 

Itália: Gaetano Pesce, Vico Magistreti, Alessandro Mendini, Michele de Lucchi, Andrea Branzi, Ricardo Dalisi, Stefano Gasciani, 
Mário Botta, Mário Bellini, Aldo Rossi, Roberto Lazzeroni, Luca Meda; 

Japão: Toshiyuki Kita, Shiro Kuramata, Masanori Umeda, Takenobu Igarashi; 

Alemanha: Frank Schreiner, Till Behrens, Hironen 

Inglaterra: Danny Lane, Tom Dixon, Jasper Morrison (USA?), Ron Arao, Rodney Kinsman, Rolf Sachs, Ross Lavegrove 
(naturalidade?); 

Brasil: Sérgio Rdrigues, Paulo Mendes da Rocha, Maurício Klabin, Carlos Motta, Jacqueline Terpins, Eduardo Lamassa, Cláudia 
Moreira Salles, Alberto Busacca, Paulo Milani, Arthur de Mattos Casa, Pedro Useche, Fernando Jaeger, Grácia Mendes, Porfírio 
Valladares, Oswaldo Mellone, Alessandro Alvarenga, Suka Braga, Paulo Laender, Etc. Prever amostras de interiores, móveis, 
peças, etc. 

Espanha: Oscar Tusquets, Pepe Cortes, Alfredo Arribar; 



Dinamarca: Design 134; 

 

• Anos 2000: 
Falando sobre a arquitetura e o design de interiores – reflexões sobre suas tendências 

 

( Observa-se que as aulas deverão incentivar debates vocacionados para a compreensão prática dos diversos conteúdos da disciplina, 
apoiadas em meios audiovisuais.) 

 

Este trabalho deverá ser apresentado no final do semestre para uma banca composta de professores e do coordenador do curso.  

 

Metodologia 
Aulas práticas, visitas técnicas, aulas teóricas e expositivas conduzidas pelo professor, também com uso do retroprojetor, projetor de 
eslaides, datashow, vídeo e DVD, exercícios leituras em sala de aula e extra classe , trabalhos desenvolvidos com orientação e atribuição 
de notas pelo professor, assim como prova. 

 
30 aulas teóricas 

10 aulas práticas (inclusive as apresentações de trabalhos, debates, visitas técnicas) 

 
Avaliação 
40 pontos – 1º Bimestre 
60 pontos – 2º Bimestre 
 



Critérios  
20% - Desenvolvimento: freqüência, evolução em sala de aula, participação, realização de visitas técnicas. 
80% - Trabalhos,prova (Serão observados: espírito pesquisador e crítico, entendimento, conhecimento, apresentação, 
capacidade de interpretação e de descrição.) O trabalho final deverá ser desenvolvido com ótica na investigação,na análise e 
na crítica – o professor apresentará designers de várias épocas  e estilos e cada aluno deverá pesquisar e apresentar em sala 
de aula através de mostras em slides, transparências e/ou datashow,  com descrições, abordagens analíticas e críticas 
expostas oralmente, vocacionadas ao debate de uma obra de  designers sorteados pelo professor em sala de aula. Esta 
apresentação deverá ter como foco o design de interiores, objetos, ornamentos, acessórios e móveis a partir dos 
condicionantes sociais, econômicos, políticos, culturais da época e o modo de apropriação do espaço pelo homem.  

 

 
Exclusivo do MEC – Comissão Técnica    . 

 

 
Exclusivo do MEC – Comissão Verificadora    . 

 
 

Unidade 

Curricular 
ERGONOMIA APLICADA – ERG 

Período letivo : Módulo II Carga 
Horária : 40horas/aula 

Objetivos 

Estudar cientificamente as relações entre o homem e o meio, visando segurança e eficiência ideais, no modo como eles interagem. 
Otimizar as condições de vivência e trabalho humano, por meio de métodos da tecnologia e do desenho industrial. Dar subsídios ao 
aluno para que ele tenha uma visão da ergonomia, alem da concepção mecanicista do corpo, e a veja também abrangendo a 
percepção sensorial do espaço interno e de todos os itens que o compõe. 

 
Ementas 



Uma abordagem da ergonomia que busca alem de uma concepção mecanicista do corpo, a dimensão multisensorial da experiência, 
espaço interno e de sua função. O processo perceptivo humano e seus modificadores. A percepção do espaço, do tempo, de si 
mesmo, como fundamento do bem estar humano, ao ser o usuário do espaço interno e aos elementos compositivos. A percepção da 
saúde, da qualidade de vida condicionada a adaptabilidade humana e bem estar ao fazer uso do espaço interno e dos elementos que o 
compõem. 
 

Pré-requisitos 

Não há. 
 

Bibliografia Básica (títulos) 

Título Autor Edição Local Editora Ano LT
18

 

Ergonomia – Projeto e Produção LIDA, Itiro 2ª São Paulo 
Edigard 

Blucher Ltda 
2005 614p. 

Ergonomia Aplicada ao Trabalho:um 
manual técnico da máquina humana 

COUTO, Hudson de araújo  Belo Horizonte Ergo  1995  

Ergonomia do Objeto:sistema técnico de 
leitura ergonômica 

GOMES, João Filho 1ª 
São Paulo 

Editora 
Escrituras 

2004 255p. 

Ergodesign – Produtos e Processos MORAES, Ana Maria de; FRISONI, 
Bianka Cappucci 

1ª 
São Paulo 2ab 2001  

Bibliografia Complementar (títulos) 

Título Autor Edição Local Editora Ano 

                                                           
18 LT - Livro Texto? Sim/Não-Nº de páginas 
 



Ergonomia Prática 

 

DUL, Jan; WEERDMEESTER, Bernard  São Paulo Edigard 
Blucher Ltda 

1995 

Manual de ergonomia VIEIRA, Jair Lot  Bauru-S.P. Edipro 2007 

 

Outros  Conteúdo Programático  
• Definição, histórico e introdução dos princípios da Ergonomia e sua aplicação ao Design de Interiores. 
• Conceitos fundamentais 
• Metodologia da Análise Ergonômica do Trabalho. 
• Relação do projeto do ambiente com o conforto, a saúde e a segurança dos usuários e dos usuários especiais. 
• O organismo humano, Biomecânica, Antropometria e posto de trabalho. 
• NR-17 

 
Metodologia 
Aulas práticas, visitas técnicas, aulas teóricas e expositivas conduzidas pelo professor, também com uso do retroprojetor, projetor de 
eslaides, datashow, vídeo e DVD, exercícios leituras , individuais e em grupo em sala de aula e extra classe , trabalhos desenvolvidos 
com orientação e atribuição de notas pelo professor, assim como prova. 

 
30 aulas teóricas 

10 aulas práticas (inclusive as apresentações) 

 
Avaliação 
40 pontos – 1º Bimestre 
60 pontos – 2º Bimestre 
 
Critérios 
20% - Desenvolvimento: freqüência, evolução em sala de aula, participação, realização de visitas técnicas. 



80% - Trabalhos, trabalho final com defesa oral  e participação em banca (Serão observados: espírito experimentador, 
pesquisador e crítico, entendimento, conhecimento, apresentação e consciência ambiental).                                                                                
Exercícios em grupo desenvolvidos em aula (20 pontos) e extra-classe (20 pontos); Avaliações individuais, que ocorrem 
periodicamente, com o objetivo de verificar o processo de desenvolvimento dos alunos durante as fases da aprendizagem (40 
pontos). 

 

 
Exclusivo do MEC – Comissão Técnica    . 

 

 
Exclusivo do MEC – Comissão Verificadora    . 

 

Unidade 

Curricular 
CONFORTO AMBIENTAL – CAM 

Período letivo : Módulo II Carga 
Horária : 60 horas/aula 

Objetivos 

Proporcionar ao aluno o conhecimento do conforto e controle termo-acústico e luminoso dos ambientes. 

Ementas 

Propõe ao aluno o conhecimento do conforto e controle termo-acústico e luminoso dos ambientes, através do estudo do clima e 
exigências humanas quanto ao conforto térmico, acústico e luminoso.  
 

Pré-requisitos 

Matemática Aplicada, Materiais e Tecnologias, Preservação Ambiental Aplicada. 
 

Bibliografia Básica (títulos.) 



Título Autor Edição Local Editora Ano LT
19

 

Ventilação e Cobertas 
 

MONTENEGRO, Gildo A. 
 

 
São Paulo 

Edigard 
Blucher Ltda. 

2005 
 

128p. 

Instalação de Ar Condicionado CREDER, Hélio 6a Rio de Janeiro LTC 2004 318p. 

Acústica Técnica COSTA,Ennio Cruz da   São Paulo Edigard 
Blucher Ltda. 

2003 127p. 

Bibliografia Complementar (títulos) 

Título Autor Edição Local Editora Ano 

Manual do conforto térmico FROTA, Anésia Barros   Studio nobel 2003 

Arquitetura ecológica condicionamento 
térmico natural 

COSTA, Ennio Cruz da 3ª São Paulo Edigard 
Blucher Ltda. 

1982 

Periódicos  

Revistas Revistas Revistas Revistas 

Revista Arquitetura e Construção Revista Arquitetura e 
Construção 

Revista Arquitetura e 
Construção 

Revista Arquitetura e Construção 

Casa e Construção Casa e Construção Casa e Construção Casa e Construção 

  

Outros  Conteúdo Programático  
• CLIMA 

          -Arquitetura Bioclimática    

                                                           
19 LT - Livro Texto? Sim/Não-Nº de páginas 
 



Como o homem vem utilizando elementos construtivos (portas, janelas, colunas, pórticos, varandas, etc) para assegurar a 
proteção climática e o conforto ambiental. 

          -Homem x conforto térmico  

Conforto varia segundo fatores culturais (moral, social, histórico) e fisiológicos (luminoso, sonoro, climático, térmico, espacial, 
movimento, geográfico). 

Noções básicas de troca de calor (condução, convecção, radiação, evaporação). 

Homeotermia: balanço térmico = 0. 

          -Clima    
Clima depende de temperatura ambiente, chuvas, umidade relativa e ventos. 

Tipos de climas brasileiros(quente úmido, quente seco, temperado, misto). 

Microclima – entorno próximoà construção(topografia, vegetação, ventilação). 

 

• CONFORTO TÉRMICO                                                                                                                                                                                                  
-Ventilação natural 

Vento afeta trocas térmicas do homem como ambiente.O conforto é afetado pela velocidade do vento e seu comportamento 
flutuante. 

Análise das direções dos ventos.                                                                                                                                                                                                               

-Insolação 

Movimento da Terra e do sol. 



Insolação nas fachadas x sombra. 

Insolação interna. 

Energia solar x coletores de energia 

 

          -Aberturas   

Tipologia de janelas (de correr / pivotantes), suas vantagens e desvantagens. 

Posicionamento das aberturas e subdivisão do espaço interno. 

 

          -Sistemas passivos de refrigeração 
Aberturas no teto, ventilação solar induzida, chaminé solar, paredes duplas,etc. 

             -Ar condicionados 

              Processos de condicionamento de ar. 

Tipos de ar condicionado (aparelhos unitários, sistemas centrais, sistemas de serpentina de água gelada, circulador de ar tipo 
split) suas vantagens e desvantagens. 

O que considerar no projeto: características do espaço, divisão dos compartimentos, uso, forma, custo inicial x operacional, 
características especiais (elevador, fachada ). 

              Cálculo de área e volume do equipamento e dutos; como atenuar problemas acústicos. 

 

• CONFORTO LUMINOTÉCNICO 



-Luz 

Conceitos básicos: grandeza física, unidades fotométricas, medidadas fotométricas  

Tipos de fontes de luz: características; controle; eficácia luminosa; clima luminoso.   

             -Percepção                                                                                                                                                                      
              Acuidade visual e exigências; brilho e luminância; contraste; conotação de ofuscamento e ruído visual.  

             -Conforto visual-quantidade de luz 

               Recomendados por tarefa.  

               Necessidades de iluminação por atividade. 

               Necessidades biológicas.  

-Aplicativos 

-Iluminação natural 

Janelas, lanternins, prateleiras de luz, skyights, átrios, brises, persianas e esquadrias.  

              -Iluminação artificial 

Tipos de fontes,  eficiência luminosa, temperatura e reprodução de cor; vida útil, aplicações, tecnologia, luminárias (tópico 
tratado de forma gerall, pois será aprofundado em  outra disciplina). 

              -Cor 

Tópico trata do de forma geral pois será aprofunado na disciplina específica. 

 



• CONFORTO ACÚSTICO  
              -Acústica 

Noções básicas das propriedades do som( fonte, propagação, recepção). 

Níveis de conforto propostos pela NBR para diferentes ambientes. 

Valores típicos de ruídos em decibéis(maquina de lavar, ar condicionado, tv, som, conversa, carros,etc). 

              -Acústica arquitetônica                     
               Problemas de ruído oriundos de isolamento acústico / condicionamento acústico. 

               Som é modificado em função da forma do ambiente 

Isolamento acústico 

            Condicionamento acústico (reflexão, difração, difusão, foco, eco, absorção) 

            Tempo de reverberação 

            Tabela com coeficiente de absorção acústica de materiais (pisos, portas, móveis, tecidos, etc) 

            Como corrigir problemas utilizando revestimentos e acabamentos 

            Redução do nível sonoro através da absorção 

 
Metodologia 
Aulas práticas, visitas técnicas, aulas teóricas e expositivas conduzidas pelo professor, também com uso do retroprojetor, projetor de 
eslaides, datashow, vídeo e DVD, exercícios leituras em sala de aula e extra classe , trabalhos desenvolvidos com orientação e 
atribuição de notas pelo professor. 

 



30 aulas teóricas 

30 aulas práticas (Exercícios, trabalhos práticos envolvendo soluções projetuais) 

 
Avaliação 
40 pontos – 1º Bimestre 
60 pontos – 2º Bimestre 
 
Critérios 
20% - Desenvolvimento: freqüência, evolução em sala de aula, participação, realização de visitas técnicas, pontualidade. 
80% -3 trabalhos, com peso 1, envolvendo questões de conforto térmico, acústico e luminotécnico , trabalho final, com peso 
2, defendido oralmente  e com participação em banca.Serão observados: espírito experimentador, criatividade,  senso 
estético, adequação à solicitação do exercício, pesquisador e crítico, entendimento, conhecimento, consciência ambiental e 
apresentação de projeto (organização, clareza escrita e gráfica, hierarquia de traços). 
 
 
 

 
 

Exclusivo do MEC – Comissão Técnica    . 

 
 

Exclusivo do MEC – Comissão Verificadora    . 

 
 

Unidade 

Curricular 
INSTALAÇÕES ELÉTRICAS APLICADA (OPTATIVA) – IEA 

Período letivo : Módulo II Carga 
Horária : 40horas/aula 



Objetivos 

Desenvolver conceito sobre instalações elétricas e suas aplicações. Desenvolver conceitos de adequação de instalações dentro de um 
contexto de eficiência, praticidade, técnica e qualidade. Apresentar ao aluno conhecimento sobre materiais a serem utilizados dentro 
de uma determinada situação. Instrumentalizar o aluno com subsídios para a melhor escolha de materiais. 
 

Ementas 

Conhecimento da teoria como base e ferramenta necessária à solução de situações pertinentes à execução de determinado projeto. 
Desenvolvimento em nível de estudo sobre instalações a serem implantadas em determinados ambientes e seus efeitos no projeto. 
 

Pré-requisitos 

 

Bibliografia Básica (títulos) 

Título Autor Edição Local Editora Ano LT
20

 

Instalações Elétricas e o Projeto de 
arquitetura  

CARVALHO JUNIOR , Roberto de   São Paulo 
Edigard 
Blucher 

2009  206p. 

Projeto de instalações elétrica prediais – 
estude e use 

LIMA, Domingos Leite Filho 
10ª São Paulo Érica 2006 256p. 

Manual do instalador eletricista CREDER, Hélio 2ª Rio de Janeiro LTC 2004 213p. 

Bibliografia Complementar (títulos) 

Título Autor Edição Local Editora Ano 

Instalações Elétricas de Baixa Tensão NBR 
5410 (norma técnica) 

ABNT  
Rio de Janeiro 

ABNT 
2004 

                                                           
20 LT - Livro Texto? Sim/Não-Nº de páginas 
 



Instalações elétricas: projetos prediais em 
baixa tensão 

NEGRISCOLI, Manuel E. M. 3ª São Paulo Edigard 
Blucher Ltda. 

1987 

Iluminação elétrica 

 

MOREIRA, Vinícius de Araújo 7ª São Paulo Edigard 
Blucher Ltda. 

1999 

Revistas 

Revistas Revistas Revistas Revistas 

Revista Arquitetura e Construção Revista Arquitetura e Construção Revista Arquitetura e 
Construção 

Revista Arquitetura e Construção 

Casa e Construção Casa e Construção Casa e Construção Casa e Construção 

  

Outros  CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

  

• Normalização em Instalações Elétricas de Baixa Tens ão 
 Introdução  
 Apresentação da NBR 5410 

 

• Conceitos Básicos  
 Introdução  
 Tensão e Corrente 
 Potência  
 Fator de Potência  
 Tabelas Práticas  

 

• Previsão de Carga  



 Introdução  
 Iluminação  
 Tomadas  
 Previsão de Carga e Locação dos Pontos  
 Potência de Alimentação  
 Fornecimento de Energia Elétrica. 
 Padrão de Entrada  

 

•  Divisão da Instalação em Circuitos  
 Introdução  
 Caminhamento dos Eletrodutos  
 Fiação  

 

• Linhas Elétricas  
 Introdução  
 Eletrodutos Metálicos Rígidos (magnéticos)  
 Eletrodutos Isolantes Rígidos  
 Eletrodutos Isolantes Flexíveis. 
 Acessórios para Eletrodutos 

 

• Dimensionamento dos Condutores  
 Introdução  
 Cálculo da Corrente Consumida nos Circuitos  

            Dimensionamento dos Condutores Fase  
            Critério da Seção Nominal Mínima. 
            Escolha do Condutor Neutro  

 

• Dispositivos de Proteção e Aterramento  



 Introdução  
 Dispositivos de Proteção contra Sobrecorrentes  
 Choque Elétrico  
 Os Perigos da Corrente Elétrica 
 Dispositivos de Proteção à Corrente Diferencial-Residual  
 Aterramento 
 Funções Básicas dos Sistemas de Aterramento 

 

Metodologia 
Aulas práticas, aulas teóricas e expositivas conduzidas pelo professor, também em laboratório de iluminação com uso do retroprojetor, 
projetor de eslaides, datashow, vídeo e DVD, exercícios leituras em sala de aula e extra classe , trabalhos desenvolvidos com orientação 
e atribuição de notas pelo professor. 

 

20 aulas teóricas 

20 aulas práticas (Exercícios, trabalhos práticos envolvendo soluções projetuais) 

 
Avaliação 
40 pontos – 1º Bimestre 
60 pontos – 2º Bimestre 
 
Critérios 
20% - Desenvolvimento: freqüência, evolução em sala de aula, participação,  pontualidade. 
80% - Prova teórica ( 30 pontos); prova prática ( 10 pontos);projeto elétrico (40 pontos).Serão observados: espírito 
experimentador, pesquisador, crítico,  criatividade,  senso estético, adequação à solicitação do exercício, entendimento, 
conhecimento, consciência ambiental, representação e apresentação de projeto (organização, clareza escrita e gráfica, 
hierarquia de traços, observância das normas técnicas). 



 

 
Exclusivo do MEC – Comissão Técnica    . 

 

 
Exclusivo do MEC – Comissão Verificadora    . 

 

Unidade 

Curricular 
PAISAGISMO APLICADO – PPA 

Período letivo : Módulo III  Carga 
Horária : 40horas/aula 

Objetivos 

Fornecer a instrumentação básica necessária ao aluno para projetação da paisagem nos espaços internos, funcionalmente adequada e 
esteticamente expressiva. A arte e a técnica de planejar e organizar a paisagem para possibilitar ao homem maior aproveitamento e 
distribuição dos espaços internos de uso coletivo e ou individual. Preparar o aluno para realização de paisagens como complemento do 
projeto de design de interiores, a partir da conjugação de elementos naturais ou artificiais com outros, como seleção e distribuição da 
vegetação compatível, emprego de material adequado (pedra, água, concreto, terra, adubo e outros). Em conjunção com os projetos 
arquitetônicos, de design de interiores, de iluminação e de outros afins. 
 

Ementas 

Estudo e pratica das bases históricas sociais, estéticas tecnológicas do projeto de design de interiores. Morfologia da paisagem, 
métodos e técnicas, noções de botânica e conhecimento das espécies vegetais nacionais e exóticas e suas peculiaridades. Construção 
da paisagem em escala proporcional e paliçada ao espaço interno (arranjos, floreiras, jardins de inverno). Conhecimentos, técnicas e 
recursos aplicados, objetivando a preservação de paisagens. 
 

Pré-requisitos 

Não há. 
 



Bibliografia Básica (títulos) 

Título Autor Edição  Local Editora Ano LT
21

 

Plantas Ornamentais no Brasil 
LORENZI, Harri; SOUZA, Hermes 

Moreira de 3ª São Paulo Nova Odessa 2001 1087p. 

Manutenção de Plantas Ornamentais para 
Interiores 

KAMPF, Atelene Norman 2ª Porto Alegre Rígel 2001  

O Livro Definitivo de Dicas & Sugestões de 
Jardinagem 

GREENWOD, Pippa 2ª  São Paulo  Nobel  2002 192p. 

Bibliografia Complementar (títulos) 

Título Autor Edição Local Editora Ano 

Enciclopédia da flora brasileira-vol.3 ALZUGARY, Domingo; ALZUGARY,Cátia  São Paulo Três  1984 

Como cuidar de suas plantas-vol.3 GORSKI, Maria Cecília Barbieri  São Paulo Globo 1973 

Flores e plantas no lar:jardinagem prática-
vol.1 

PEREIRA,Aldo  São Paulo Melhoramentos 1980 

Flores e plantas no lar:plantas para casa COMPTON, Joan  São Paulo Melhoramentos 1980 

Flores e plantas no lar:nossa horta LOEWENTHAL, Hans  São Paulo Melhoramentos 1980 

Periódicos  

Revistas Periodicidade Período de Assinatura Início  da assinatura 

Casa e Jardim Mensal 2 anos A partir de janeiro de 2008 
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Outros   

Conteúdo Programático 
• INTRODUÇÃO AO PAISAGISMO 

          - Noções sobre Taxonomia Vegetal 

          - Noções sobre Morfologia Vegetal 

          - Noções sobre Fisiologia Vegetal    
 

• CUIDADOS BÁSICOS                                                                                                                                                                               
- Luz e temperatura 

- Água e umidade 

          - Solo e Adubação 

          - Drenagem 
 

 

 

•      ELEMENTOS ORNAMENTAIS APLICADOS AO PAISAGISMO 
              - Vasos e recipientes 

              - Treliças, pergolados, adornos 
              - Mobiliário para jardim e varanda  

 



•      PLANTAS DE  INTERIORES 
              - Plantas de interiores para ambientes internos e meia sombra 

              - Plantas de interiores para varandas e terraços ensolarados 
              - Plantas para Jardim vertical 

 

•      TRABALHO INTERDISCIPLINAR 
 

 

Metodologia 
 

Aulas teóricas com utilização de audio visual, aulas práticas e visitas técnicas em viveiros e floriculturas. Exercícios de fixação 
e pesquisa. 
 

 
30 aulas teóricas 

10 aulas práticas (Visitas Técnicas, exercícios, trabalhos práticos envolvendo soluções projetuais) 

 
Avaliação 
 

1º Período Avaliativo (40 pts) 

- Desenvolvimento; Exercícios feitos em sala, visitas técnicas – 20 pontos 
- 1ª Avaliação – 20 pontos 



 

2º Período Avaliativo (60 pts) 

- Projeto interdisciplinar – 30 pontos 

- Avaliação final - 30 pontos 

 
 
 
Critérios 
50% - Desenvolvimento: freqüência, evolução em sala de aula, participação, realização de visitas técnicas, pontualidade, 
exercícios feitos em sala e Trabalho Interdisciplinar. A avaliação será constante.Serão observados: espírito experimentador, 
criatividade,  senso estético, adequação à solicitação do exercício, pesquisador e crítico, entendimento, conhecimento, 
consciência ambiental e apresentação de projeto (organização, clareza escrita e gráfica, hierarquia de traços). 
50% -A avaliação periódica, dividida em dois períodos avaliativos, através de exercícios elaborados em aula. 

 

 
Exclusivo do MEC – Comissão Técnica    . 

 

 
Exclusivo do MEC – Comissão Verificadora    . 

 

Unidade 

Curricular 
PROJETO RESIDENCIAL – PRE 

Período letivo: Módulo III Carga 
Horária: 160 horas/aula 

Objetivos 



Introduzir os alunos na prática da elaboração de projetos, propondo-lhes a elaboração de projetos de design de interiores de uso residencial de hall, 
sala de estar, sala de jantar, lavabo, banheiro, cozinha, área de serviço e dormitório. A partir de problemáticas previamente escolhidas dentre 
aquelas que melhor exprimam as necessidades de um cliente no seu viver social, permitindo um trabalho dos alunos feito a partir de uma 
experiência rica e universal. No trabalho desenvolvido pelo aluno, abordar o processo de conceituação, formulação de idéias e programas que 
levam a uma organização espacial, a uma programação dimensional relativa às funções, assim como descrição das atividades, caracterização dos 
espaços, equipamentos e instalações. No processo de desenvolvimento do planejamento dos ambientes objetiva-se capacitar o aluno para elaborar 
o brifieng identificando demandas e objetivo que determinam o projeto de design de interiores focando a análise crítica para leitura e entendimento 
de dados e pesquisas necessárias para o planejamento do ambiente coerente com perfil do usuário, questões sociais, econômicas, físicas, etc. 

Proporcionar conhecimentos teóricos e práticos que possibilitem uma percepção e compreensão reflexiva e crítica das situações no seu contexto 
histórico e social; assimilação de conhecimentos; e domínio de métodos.  

A concretização da mensagem intencional criada pelo profissional no espaço construído é também objetivo da disciplina, assim como a 
apresentação das soluções propostas e comunicação oral e gráfica eficientes. 

 

 
 

Ementas 

Prática intensiva de projetos para espaços internos residenciais como resposta à situações espaciais, compositivas e decorativas, 
determinadas com acentuado compromisso com as necessidades do usuário. Tratamento do design de interiores na sua totalidade 
considerado os aspectos ambientais, tecnológicos, funcionais e estéticos. Análise de espaços existentes e sua reproposição. 
Desenvolvimento em nível de estudo preliminar e anteprojeto. Programação, dimensionamento relativo entre as funções, descrição das 
atividades, caracterização dos espaços, equipamentos e instalações. Metodologia da projetação do espaço interno mediante 
abordagem de processos sistematizados de analise, síntese e avaliação morfológica. Abordagem de problemas específicos relativos 
ao conforto das pessoas em relação ao dimensionamento dos itens compositivos. 

Pré-requisitos 

Núcleo de Projeto, Núcleo de Experimentação e Prática, Conforto Ambiental, Iniciação à Perspectiva. Multiplicidade da Arte nos 
Séculos XX e XXI, História do Design de interiores, Ergonomia Aplicada. 



 
 

Bibliografia Básica (títulos) 

Título Autor Edição  Local Editora Ano LT 22 

Projetando espaços-Guia de arquitetura 
de interiores para áreas residenciais  

GURGEL, Míriam 4ª São Paulo Senac 2002 300 p. 

Guia Prático do Design de Interiores MANCUSO, Clarice 1ª Porto Alegre Sulina 2008 173p. 

Dimensionamento humano para espaços 
interiores:um livro de consulta e referência 
para projetos 

PANERO, Julius; ZELNIK, Martins  Barcelona Gustavo Gili 2005 320p. 

       

Bibliografia Complementar (títulos) 

Título Autor Edição Local Editora Ano 

1000Chairs FIELL, Charlotte J.;FIELL,Peter M.  Köln Tarschen 2008 

Escolha  sua  casa: 30 projetos 
selecionados  com alguns detalhes  de 
construção 

LEMOS, F.;FABER, Elisabeth  Rio de Janeiro Tecnoprint 1978 

Curso de decoração programado-vol.2 VIANNA, Zeila Ribas   
Curitiba 

Bolsa Nacional 
do Livro  

s.d. 

Curso de decoração programado-vol.3 VIANNA, Zeila Ribas   
Curitiba 

Bolsa Nacional 
do Livro 

s.d. 

                                                           
22 LT - Livro Texto? Sim/Não-Nº de páginas 
 



Curso de decoração programado VIANNA, Zeila Ribas   
Curitiba 

Bolsa Nacional 
do Livro 

s.d. 

Periódicos  

Revistas Periodicidade Período de Assinatura Início  da assinatura  

Revista Arquitetura e Construção Mensal 1 ano A partir de maio de 2007 

Casa e Construção Mensal 1 ano A partir de maio de 2008 

Casa e Decoração Mensal 1 ano A partir de abril de 2010 

D Casa  Mensal 1 ano A partir de junho de 2009 

Kaza Mensal 2 anos A partir de outubro  de 2005 

Casa e Jardim Mensal 2 anos A partir de janeiro de 2008 

Projeto Design  Mensal 1 ano A partir de outubro de 2005 

Jornais  Periodicidade Período de Assinatura Início da assin atura  

Estado de Minas  Diário Renovação anual 

Pampulha Semanal Indeterminado 

  

  

Outros  Conteúdo Programático  
 

• Unidade 1 



cronograma  

Apresentação do projeto  

Aula teórica – briefing / conceito 

Lançamento pesquisa 01- acessibilidade / design universal 

Pesquisa aplicada – entorno contexto social, cultural e econômico. 

 

•  Unidade 2 
Dinâmica – conceito 

Aula teórica - mapeamento funcional 

Pré-dimensionamento de espaços e mapeamentos 

 

 

• Unidade 3                                                                                                                                                                                                                                         
Aula teórica – princípios do design e signos da composição 
Apresentação das pesquisas – acessibilidade e design universal 

 

• Unidade 4                                                                                                                                                                                                                                          
Loja Líder (dormitórios, estar , jantar, escritório) 

         

• Unidade 5                                                                                                                                                                                                                                                        



Pasta técnica 
              Ateliê – Layout, croquis / geração de alternativas. (suíte máster) 

 

       

• Unidade 6                                                                                                                                                                                                                                                        
Elevações 
 

Unidade 7                                                                                                                                                                                                                                                        
Planta teto / cortes  

 

• Unidade 8                                                                                                                                                                                                                                                 
Elevações 

 

• Unidade 9                                                                                                                                                                                                                                     
Cálculo luminotécnico / tomadas 
 

• Unidade 10                                                                                                                                                                                                  
Projeto iluminação / tomadas 

 

• Unidade 11                                                                                                                                                                                                                                                       
Aula teórica – estar, jantar, escritório e home cinema. 

 

• Unidade 12                                                                                                                                                                                                                                           
Ateliê – Layout, croquis / geração de alternativas. 

 



• Unidade 13                                                                                                                                                                                                                                                       
Layout, elevações e perspectivas. 

 

• Unidade 14                                                                                                                                                                                                                            
Rebaixo teto/ cortes 

 

• Unidade 15                                                                                                                                                                                                    
Visita loja cozinhas. 

 

• Unidade 16                                                                                                                                                                                                                                                        
Aula teórica e layout 

 

• Unidade 17                                                                                                                                                                                                                                                        
Layout, croquis e perspectivas.. 

 

• Unidade 18                                                                                                                                                                                                                                           
cortes 

 

• Unidade                                                                                                                                                                                                                                    
Paginação piso 

 

• Unidade 19                                                                                                                                                                                                                 
Bancadas – detalhes, cortes. 

 

 



• Unidade 20                                                                                                                                                                                                                                                        
Aula teórica - banhos 

 

• Unidade  21                                                                                                                                                                                                                                                       
Layout - croquis 

 

• Unidade   22                                                                                                                                                                                                                                                      
Pontos hidráulicos  

 

• Unidade  23                                                                                                                                                                                                                                                       
Piso, cortes - detalhes. 

 

• Unidade   24                                                                                                                                                                                                                                   
Teto, cortes - detalhes. 

 

• Unidade   25                                                                                                                                                                                                                                                      
Pasta técnica 

 

• Unidade  26                                                                                                                                                                                                                                                
Trabalho Interdisciplinar- Atividades interdisciplinares 

 

 

 
Metodologia 
 



Princípios unificadores do trabalho: teoria/prática - Aulas teóricas e práticas; conteúdo/método - Método de Projetos; 
professor/aluno/aluno/conhecimento - Trabalhos em Grupo; seminários; brainstorming;. Elementos sócio/pedagógicos; valorização da 
interação social - Dinâmicas; respeito à capacidade intelectual e ao ritmo de aprendizagem de cada aluno; organização, execução e 
avaliação do processo ensino/aprendizagem. 

 
50 aulas teóricas 

110 aulas práticas (Visitas Técnicas, exercícios, trabalhos práticos envolvendo soluções projetuais) 

 
Avaliação 
 

Os itens avaliados serão: Grau de envolvimento; Pesquisas propostas; Metodologia projetual; Conceito; Soluções; Representação 
gráfica; Inovação; Criatividade; Apresentação oral e gráfica. A participação, assiduidade e desenvolvimento individual serão avaliados 
durante todo o processo.  

 

A divisão dos pontos será feita da seguinte forma: 
(40 pontos) � Pesquisa aplicada (10 pts) – Briefing (10 pts) - Pasta técnica 1 (20 pts) 

(30 pontos) � Pasta técnica 2 

(30 pontos)    � Trabalho interdisciplinar 

 

 

Critérios 



 de avaliação  
 

Itens avaliados  Critério para avaliação  

Envolvimento 
Freqüência, interação, interesse, participação 

individual e em grupo 

Pesquisa Aplicada 
Metodologia, conteúdo (contextualização, seleção de bibliográfica específica, seleção e análise de 
conteúdo, conclusões); Documentação; Comunicação e Apresentação 

Metodologia Aplicada ao 
Projeto de Design 

Planejamento do processo (compreensão dos objetivos, definição e análise de problemas, pesquisa e 
critérios, manejo das informações) 

Solução 

(Pesquisas/Conceitos/In
ovação) 

Fatores Humanos ( resposta às necessidades do usuário, relação entre a solução,o público alvo e o 
contexto, domínio das informações relativas aos fatores sócio-econômicos-culturais permitindo a 
inovação, coerência na relação entre usuários-necessidades-sistema de objetos) Fatores 
Técnicos(eficiência das materiais especificados, acessibilidade, segurança, higiene, adequação de 
processos, economia, sustentabilidade) 

Expressão 

Fatores gráficos (domínio das linguagens/técnicas de representação e normatização), 
tridimensionais(representatividade dos modelos em concordância com os aspectos conceituais, técnicos 
e de produção, determinados), coerência(correspondência entre planejamento, representação, modelos 
e justificativas)  

Comunicação e 
Apresentação 

Planejamento da comunicação oral, escrita e gráfica (linguagem, postura, criatividade), Domínio das 
informações (aspectos conceituais, funcionais, técnicos, estéticos, econômicos, culturais, ergonômicos ). 

 

 



• Observações sobre processo de avaliação:  
 

1) Os trabalhos deverão ser entregues e/ou apresentados nas datas e horários determinados no cronograma da disciplina. Caso isso não 
aconteça, as regras são as seguintes: de 01 a 07 dias de atraso o trabalho passa a valer 75% do valor inicial; após esse prazo os 
trabalhos não serão mais recebidos para nota, sendo considerado como desistência do aluno. 

 

2) Quanto a nota da apresentação oral fica determinado que o aluno deverá estar presente nos dias e horários determinados no 
cronograma para a avaliação. Caso isso não ocorra será dado como desistência do aluno. 

 
 

 
Exclusivo do MEC – Comissão Técnica    . 

 

 
Exclusivo do MEC – Comissão Verificadora    . 

 
 

Unidade 

Curricular 
PROJETO DE MÓVEIS – PMV 

Período letivo: Módulo III Carga 
Horária: 60 horas/aula 

Objetivos 

Aparelhar o aluno com instrumental teórico e prático das técnicas construtivas de mobiliário, habilitando-o à projetar móveis para 
fabricação industrial em série ou para peças exclusivas em decoração; seja ele de marcenaria, serralheria, cantaria ou vidraria. 
Incentivo  à pesquisa da utilização de novas formas e materiais, observando a exeqüibilidade da obra e seus parâmetro 



ergonométricos, garantindo sua integridade. 

Ementas 

Prática intensiva de projeto observando suas técnicas construtivas e detalhes da maior diversidade possível de tipos de móvel e de 
materiais. Análise dos parâmetros decorativos, com ênfase nos aspectos tecnológicos, funcionais, estéticos do móvel. 
 

Pré-requisitos 

Desenho de Móveis, Núcleo de Projeto. 

Bibliografia Básica (títulos) 

Título Autor Edição  Local Editora Ano LT 23 

Design: história , teoria e prática do 
design de produtos 

BÜRDEK, Bernhard E.  São Paulo Edgard 
Blücher 

2006 496p. 

  

A invenção do projeto: a criatividade 
aplicada  ao desenho industrial, arquitetura e 
comunicação visual 

MONTENEGRO, Gildo A.  São Paulo 
Edgard 
Blücher 

 

2004 
131p. 

O desenvolvimento de produtos 
sustentáveis 

MANZINI, Ezio;VEZZOLI, Carlo  São Paulo USP 2008 366p. 

Limites do Design MORAES, Dijon   Studio Nobel 2008  

Bibliografia Complementar (títulos) 

Título Autor Edição Local Editora Ano 
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Haverá a idade das coisa leves:design e 
desenvolvimento sustentáveis 

KAZAZIAN, Thierry  
São Paulo 

Senac 2005 

Análise do Design Brasileiro : entre mimese 
e mestiçagem 

MORAES, Dijon  S.P. Edgard 
Blücher 

2009 

Sérgio Rodrigues BORGES, Adélia   Vianna & 
Mosley 

2007 

Periódicos  

Revistas Periodicidade Período de Assinatura Início  da assinatura 
 

Projeto Design  Mensal 1 ano A partir de outubro de 2005 

Casa e Decoração Mensal 1 ano A partir de abril de 2010 

Revista D Casa Mensal 1 ano A partir de abril de 2005 

Revista Kaza Mensal Período de assinatura 2 anos A partir de outubro  de 2005 

Revista  Casa e Jardim Mensal Período de assinatura 2 anos A partir de janeiro de 2008 

Outros   
 
Conteúdo Programático 
 

• Unidade 1 
O desenho técnico como meio de representação e comunicação. A linguagem técnica. Diretrizes do curso. 
Apresentação da unidade curricular. 

 



•  Unidade 2 
Teoria de madeiras reconstituídas. 

 

 

• Unidade 3                                                                                                                                                                                                                                                        
Teoria de ferragens na marcenaria 
 

• Unidade 4                                                                                                                                                                                                                                                        
Teoria da fabricação de armários 

         

• Unidade 5                                                                                                                                                                                                                                                 
           Exercícios com enfoque teórico e prático   
 
 
 
Metodologia 
Aulas teóricas expositivas. 
Aulas práticas de execução e leitura de peças gráficas de projetos, permitindo ao aluno fazer uso de toda a instrumentação para desenho 
em uso no país. 

 
 
Avaliação 
 

1º Período Avaliativo (40 pts) 



1ª pasta de exercícios - Valor 20 pontos, 

2ª pasta de exercícios  - valor 20 pontos, 

 

2º Período Avaliativo (60 pts) 

3ª pasta de exercícios - valor 25 pontos, 

Trabalho final  – valor 35 pontos 

 

Critérios 
A avaliação será periódica, dividido em dois períodos avaliativos, através de exercícios elaborados em aula e em casa, entregue em 
pastas formato A3, organizados por assuntos e por numeração dos formatos 

 
 

Exclusivo do MEC – Comissão Técnica    . 

 
 

Exclusivo do MEC – Comissão Verificadora    . 

Unidade 

Curricular 
APRESENTAÇÃO DE PROJETO - APP 

Período letivo : Módulo III Carga 
Horária : 40horas/aula 

Objetivos 
 
Enfocar a metodologia de apresentação do projeto de Design de interior, analisando o contexto mercadológico, conceitual, os meios 
tecnológicos disponíveis e sua adequação. Analisar as possibilidades de escolha dos meios de representação, buscando formatar um 



modelo característico, singular em sintonia com o conceito e a concepção do projeto explorando sua potencialidade e propiciando ao 
expectador uma leitura clara. Permitir que o aluno ingresso na disciplina esteja apto, ao final do semestre, a realizar projetos em 3D e 
apresentá-los de forma profissional e com qualidade fotográfica. 

Ementas 
Metodologia para apresentação de projeto de forma ampla.Análise dos meios de representação gráfica manuais e computadorizados e 
sua posterior escolha de forma adequada ao contexto do projeto. Ferramentas de desenho 3D, sistema de desenho 3D, metodologia 
de desenho assistido por computador (CAD), importação de desenhos, renderização e técnicas de finalização de projetos. 
 

Pré-requisitos 

Computação Gráfica Aplicada, Perspectiva 1. 
 

Bibliografia Básica (títulos ) 

Título Autor Edição  Local Editora Ano LT 24 

Google Sketchup Pro 7 – Passo a Passo GASPAR, João  São Paulo Vectorpro 2009 222 p. 

Dicionário visual de arquitetura CHING,Francis D. K.  São Paulo 
Martins 
Fontes 2003 319p. 

As tecnologias da inteligência: o futuro 

do pensamento na Era da informática 
LÉVY,Pierre 13ª São Paulo 34 2004 127p. 

Bibliografia Complementar (títulos) 

Título Autor Edição Local Editora Ano 

Representação Gráfica em Arquitetura CHING,Francis D. K. 3ª Porto Alegre Bookman 2002 
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Sketchup Pro 6 – Passo a Passo.  GASPAR, João  São Paulo Vectorpro  2006 

Auto CAD 2007 – Modelagem e 
Renderização em alto nível 

OLIVEIRA, Adriano de 1ª São Paulo Érica 2007  

Periódicos   

Revistas Periodicidade Período de Assinatura Início  da assinatura  

Projeto Design  Mensal 1 ano A partir de outubro de  2005  

   

Outros   
Conteúdo Programático 
 

• Unidade 1 
Elaboração de desenhos 2D e com conversão para 3D por meio de acompanhamento passo a passo com recursos 
áudio-visuais. 

 

•  Unidade 2 
Explicação das ferramentas a serem empregadas no desenho por meio de recursos áudio-visuais, seguidos de anotações dos 
procedimentos de execução e/ou acompanhamento e referência da execução assistida por livros 

 

• Unidade 3                                                                                                                                                                                                                                                 
Exercícios com enfoque teórico e prático 

 

• Unidade 4                                                                                                                                                                                                        
Acompanhamento de projeto com acompanhamento individual e em grupo por meio de análise, sugestões e estudo 



das melhores técnicas a serem empregadas no projeto.     
 

 
 
Metodologia 
Aulas teóricas expositivas. 
Aulas práticas de execução e leitura de peças gráficas de projetos, permitindo ao aluno fazer uso de toda a instrumentação para desenho 
proposta . 

 
 
Avaliação 
 

40 Pontos em Trabalhos Práticos e Acompanhamento de Projetos 

• 20pts – Trabalhos práticos de aprendizado 
• 20pts – Avaliação de Conteúdo 

 

60 Pontos em trabalhos, avaliação e trabalho conjunto interdisciplinar 

• 30 pts – Avaliação de conteúdo em sala 
• 20 pts – Trabalho Interdisciplinar 
• 10pts – Conceito e aproveitamento em sala de aula 

 

Critérios 
A avaliação será periódica, dividido em dois períodos avaliativos, através de exercícios elaborados em aula e em casa, entregues em 
pastas formato A3 e ou em CD , organizados por assuntos e por numeração dos formatos 

 



 

 
Exclusivo do MEC – Comissão Técnica    . 

 

 
Exclusivo do MEC – Comissão Verificadora    . 

 

Unidade 
Curricular PERSPECTIVA 2 – PP2 

Período 
letivo : Módulo III 

Carga 
Horária : 100 horas/aula 

Objetivos 
 
Construir perspectivas geométricas exatas, abordando espaço e formas lineares, retas, curvas e não regulares. Utilizar os principais 
métodos de projeção cônica a um ponto de fuga e cônica a dois pontos de fuga. Aplicar a perspectiva na representação gráfica da 
concepção do Design de Interiores. Desenvolver a visão espacial usada como recurso para a concepção do projeto do design de 
interiores. Conduzir a disciplina de forma interdisciplinar . 

Ementas 
Estudo e construção de perspectivas geométricas exatas do sistema cônico a um ponto de fuga e a dois pontos de fuga. Aplicação das 
perspectivas para a representação gráfica do design de interiores. Desenvolvimento da visão espacial, como recurso para a concepção 
do projeto de Design de Interiores. Aplicação das perspectivas para a representação gráfica do projeto de Design de Interiores. 
Desenvolvimento da visão espacial, como recurso para a concepção do projeto design de interiores . 
 

 
Pré-requisitos 

Perspectiva 1. 



 

Bibliografia Básica (títulos) 

Título Autor 
Ediçã

o 
Local Editora Ano LT 25 

Desenho de projetos MONTENEGRO,Gildo A.  1ª São Paulo Edgard 
Blucher Ltda. 

2007  

Dicionário Visual de Arquitetura 
 
 

CHING, Francis D. K. 1a  São Paulo Martins 
Fontes 

1999  

Arquitetura de Interiores Ilustrada CHING, Francis D. K; BINGGELI Corky      Porto Alegre Bookman 2006  

Bibliografia Complementar (títulos) 

Título Autor Edição Local Editora Ano 

Representação  gráfica  em  arquitetura 
 
 

CHING, Francis D. K. 3ª Porto Alegre Bookman 
2000 

Debuxo: fundamentos para a prática do 
desenho 

GOMES, Luiz Vidal; STEINER, Ana Amélia  Santa Maria UFSM 1997 

 
1 LT - Livro Texto? Sim/Não-Nº de páginas 

                                                           

 



 

 

Outros 

Conteúdo Programático 
• Introdução. Isometria 

• Ponto de Fuga: 
-Ponto central  
-Pontos medidores 

• Desenvolvimento de perspectiva de ponto de fuga de ambientes na disciplina projeto residencial com referência ao 
Projeto Interdisciplinar.      

•  Participação de banca de Projeto Interdisciplinar realizada no fim do semestre. 
 
Metodologia 
Aulas teóricas expositivas. 

Aulas teórico praticas, treinamento conduzido e orientado pelo professor,através de exercícios obrigatórios em sala de aula, exercícios 
obrigatórios extra classe. 

Aulas práticas, pré-avalição, exercício aberto com consulta ou em grupo, apenas monitorado pelo professor sem a orientação do mesmo. 

Exercícios para avaliação atribuição de notas pelo professor,através de  teste individual, para verificar o aproveitamento de cada aluno. 

Exercício com enfoque do trabalho profissional através da interdisciplinaridade enfocada na disciplina através de aplicação da mesmas 
no Projeto Interdisciplinar : exercícios obrigatórios em sala de aula, exercícios obrigatórios extra classe, com orientação, crítica.  Serão 
avaliados espírito analítico, reflexivo, de compreensão, analógico, interpretativo, de observação, capacidade de apresentação, descrição, 
entendimento e conhecimento. 

 

22 aulas teóricas 

78 aulas práticas 

 

Avaliação 
30% = desenvolvimento: freqüências, evolução em sala de aula e participação das Aulas teórico práticas; 

70% = Aulas práticas/trabalho final interdisciplinar /avaliações, prova  

 



 

 
 

Exclusivo do MEC – Comissão Técnica    . 

 
 

Exclusivo do MEC – Comissão Verificadora    . 

 
 
 
 
 
 
 

Unidade 

Curricular 
COMPUTAÇÃO GRÁFICA INTEGRADA - CGI 

Período letivo : Módulo III Carga 
Horária : 40horas/aula 

Objetivos 

Desenvolver a capacidade do aluno de utilizar o computador como principal ferramenta de trabalho na representação gráfica de 
projetos de design de interior, enfocando as normas técnicas de desenho e utilizando os recursos básicos do software para desenhos 
em 2D. Dar suporte a execução de projetos residenciais com utilização e criação de biblioteca de símbolos específica. Dar suporte e 
acompanhamento na representação do projeto concebido na disciplina Projeto Residencial com forte enfoque interdisciplinar  co 
utilização e criação de biblioteca de símbolos e representações específicos.Capacitar o aluno para  a representar e realizar  projetos 
em 2D, criar plantas humanizadas e apresentá-los de forma profissional e com qualidade. 
 
 

Ementas 

 
Desenvolvimento de capacidade de utilização do computador como ferramenta de trabalho na na representação gráfica ide projetos 
residenciais de Design de Interiores, com recursos gráficos específicos como uso de texturas, imagens e técnicas de finalização de 



projetos. 
 

Pré-requisitos 

Computação Gráfica Aplicada. 
 

Bibliografia Básica (títulos) 

Título Autor Edição Local Editora Ano LT
26

 

Estudo Dirigido de Auto CAD 2011 LIMA, Cláudia Campos 1ª São Paulo Érica 2010 294p. 

Auto CAD 2011 & Auto CAD LT 2011: 
curso completo 

GARCIA, José 1ª Portugal,Lisboa FCA 2010 781p. 

Auto CAD 2010 BALDAM, Roquemar; COSTA, Lourenço      

Princípios de forma e desenho WONG, Wucius  São Paulo 
Martins 
Fontes  

2001 352p. 

Bibliografia Complementar (títulos) 

Título Autor Edição Local Editora Ano 

Auto CAD 2010,utilizando totalmente BALDAM, Roquemar; COSTA, Lourenço 1ª São Paulo Érica 2009 

Estudo Dirigido de Auto CAD 2010 LIMA, Cláudia Campos 1ª São Paulo Érica 2009 
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Outros Conteúdo Programático 
• Revisão de Autocad com exercícios em sala de aula. criando TEMPLATE / Comandos: line, copy, move, offset, trim, 

extend, text, dimension linear 
 

• Exercício aplicando comandos: offset, array, arc, retangle, zoom Comandos: line, offset, circle, arc, hatch, dimension: 
radius, diameter, angular 

 
• Exercício aplicando comandos: insert block, explode, zoom Comandos: line, offset, mirror, rotate, fillet, chamfer, zoom, 

inquiry 
 

• Exercício aplicando comandos: insert block, comandos via teclado / Impressão 
 

• Acompanhamento de projeto interdisciplinar – AutoCAD /Sketchup / Corel 
 

• Orientação Trabalho Interdisciplinar 
 

• Avaliação dos trabalhos interdisciplinares com participação em banca de final de semestre 
 
Metodologia 

• Aulas  expositivas com exemplos ilustrativos 

• Aulas práticas no laboratório de informática utilizando software adequados para o desenho de projetos 

• Exercícios em classe com acompanhamento e supervisão do docente 

• Exercícios extra classe com posterior verificação de dificuldades a serem eliminadas  

• Desenvolvimento de  atividade usando e dando suporte interdisciplinar ao projeto concebido na disciplina Projeto 
Residencial do mesmo módulo 

• Sistema previsto de avaliação do processo de ensino-aprendizagem: avaliações utilizando o computador 

• Verificação do resultado através de recolhimento de trabalhos e participação de banca do final do semestre 

 

 

 

 



 Avaliação  
40 Pontos em Trabalhos Práticos e Acompanhamento de Projetos 

• 20pts – Acompanhamento semanal de Trabalho Prático de Curso – 1ª Etapa  
• 20pts – Entrega parcial de Trabalho Prático de Curso – 2ª Etapa 

 

60 Pontos em trabalhos e trabalho conjunto interdisciplinar 

• 20 pts - Acompanhamento semanal de Trabalho Prático de Curso – 3ª Etapa 
• 30 pts – Entrega de Trabalho Prático de Curso – 4ª Etapa 
• 10pts – Apresentação expositiva do projeto de conclusão 

 

 

 
Exclusivo do MEC – Comissão Técnica    . 

 

 
Exclusivo do MEC – Comissão Verificadora    . 

 

Unidade 

Curricular 
TRATAMENTO DE PROJETO POR COMPUTADOR - TPC 

Período letivo : Módulo III Carga 
Horária : 40horas/aula 

Objetivos 

Desenvolver a capacidade do aluno de utilizar o computador como principal ferramenta de trabalho no tratamento de projetos de 
design de interior, utilizando recursos de softwares específicos para criação e edição de imagens, aplicação de cores, texturas, luz e 
sombra em desenhos de projetos. 
 



Capacitar o aluno para realizar projetos em 2D, criar plantas humanizadas e apresentá-los de forma profissional e com qualidade. 
 

Ementas 

Desenvolvimento da capacidade de utilização do computador como ferramenta de trabalho no tratamento de projetos de design de 
interior utilizando recursos gráficos específicos. 
Ferramentas de desenho vetorial, sistema de desenho vetorial e importação de arquivos em CAD, uso de texturas, imagens e técnicas 
de finalização de projetos. 
 
 

Pré-requisitos 

Computação Gráfica Aplicada. 
 

Bibliografia Básica (títulos) 

Título Autor Edição Local Editora Ano LT
27

 

Estudo Dirigido de CorelDRAWX5  em 
Portugues 

PRIMO, Lane 1ª São Paulo Érica 2010 256p. 

CorelDRAW X4.  ANDRADE, Maria Angela Serafim de 1ª São Paulo Senac 2008 464p 

CorelDRAW X4 – Técnicas de Projetos 
Gráficos 

REHDER, Welington da 
Silva;PEREIRA,Domênico 
Turim;OLIVEIRA,Karina de  

1ª São Paulo 
Editora 
Viena 

2009 218p. 

Bibliografia Complementar (títulos) 

Título Autor Edição Local Editora Ano 

CorelDRAW X4- Guia prático e Visual.  VIEIRA, Anderson 1ª São Paulo Alta Books 2008 
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CorelDRAW12 
ANDRADE, Maria Angela Serafim de 1ª São Paulo Senac 2005 

 

Outros  Conteúdo Programático 
• Conversão de desenhos em CAD para formato vetorial por meio de acompanhamento passo a passo com recursos 

áudio-visuais; 
• Explicação das ferramentas a serem empregadas no desenho vetorial e seu acabamento e finalização por meio de 

recursos áudio-visuais, seguidos de anotações dos procedimentos de execução e/ou acompanhamento e referência da 
execução assistida por livros; 

• Acompanhamento de projeto com acompanhamento individual e em grupo por meio de análise, sugestões e estudo 
das melhores técnicas a serem empregadas no projeto. 

 

Metodologia 
• Aulas  expositivas com exemplos ilustrativos 
• Exercícios em classe com acompanhamento e supervisão do docente 
• Exercícios extra classe com posterior verificação de dificuldades a serem eliminadas  
• Desenvolvimento de  atividade usando e dando suporte interdisciplinar ao projeto concebido na disciplina Projeto 

residencial do mesmo módulo 
• Verificação do resultado através de recolhimento de trabalhos e participação de banca do final do semestre 

 
Avaliação 
40 Pontos em Trabalhos Práticos e Acompanhamento de Projetos 

• 20pts – Trabalhos práticos de aprendizado 
• 20pts – Avaliação de Conteúdo 

 

60 Pontos em trabalhos, avaliação e trabalho conjunto interdisciplinar 



• 30 pts – Avaliação de conteúdo em sala 
• 20 pts – Trabalho prático 
• 10pts – Conceito e aproveitamento em sala de aula 

 

 



 
Exclusivo do MEC – Comissão Técnica    . 

 

 
Exclusivo do MEC – Comissão Verificadora    . 

 
 

Unidade 

Curricular 
MAQUETE ELETRÔNICA (optativa) - MQE 

Período letivo : Módulo III Carga 
Horária : 40horas/aula 

Objetivos 

Desenvolver a percepção espacial do aluno em ambientes 3D assistido por computador, através da criação e renderização de 
ambientes, além da construção de modelos e/ou protótipos tridimensionais e texturizados. 
 

Ementas 

Capacitar o aluno na operação de software 3D, usando da criação, desenvolvimento, modelagem e renderização final. 
 

Pré-requisitos 

Computação Gráfica Aplicada, Perspectiva 1, Ergonomia Aplicada (recomendado). 
 

Bibliografia Básica (títulos) 

Título Autor Edição Local Editora Ano LT
28

 

ESTUDO DIRIGIDO DE 3DS MAX 2011 
- 2010  

OLIVEIRA,Adriano de 1ª Nacional Érica. 2010 320p. 
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3DS MAX 2008-Curso CompleTo 
SANTOS, João; BARATA, João 

 

1ª Lisboa FCA Editores  2007 
 

3D Studio MAX 4.2 Utilizando Totalmente SILVA, João Carlos da    São Paulo  Érica 2002  

 

Bibliografia Complementar (títulos) 

Título Autor Edição Local Editora Ano 

AutoCAD  3D- Modelamento e 
Rendering 

AYMONE,JoséLuís Farinatti;TEIXEIRA,Fábio 
Gonçalves 1ª São Paulo 

Artliber 
Editora Ltda 

2002 

3D Studio Max 4: Efeitos Mágicos BONNEY, Sean  Rio de Janeiro 
Ciência 
moderna 

2002 

  

Outros  Conteúdo Programático 
• Área de Trabalho; 
• Configuração do Ambiente de Trabalho; 
• Objetos Standard e Formas de Seleção ; 
• Operações Básicas 
• Operações entre Objetos 
• Grupos 
• Objetos de Arquitetura, Objetos Extended e Guia Modify 
• Os Modificadores 
• Modificadores Paramétricos 
• Edição e Subdivisão de Malhas 
• Free Form Deformers - Deformadores Livres 
• Exercícios Gerais 
• Formas (Shapes) 2D 



• Composição de Objetos 
• Ferramentas de Precisão 
• Controle de Objetos na Tela  

 
• Câmeras e Área de Segurança 
• Renderizadores 
• Luzes  
• Materiais  
• Imagens de Fundo – Background 
• Como Renderizar 
• Importação e Exportação 

 
Metodologia 

• Aulas  expositivas com exemplos ilustrativos 
• Exercícios em classe com acompanhamento e supervisão do docente 
• Exercícios extra classe com posterior verificação de dificuldades a serem eliminadas  
• Desenvolvimento de  atividade usando o projeto concebido na disciplina Projeto residencial do mesmo módulo 
• Verificação do resultado através de recolhimento de trabalhos e participação de banca do final do semestre 

 
Avaliação 
40 Pontos em Trabalhos Práticos e Acompanhamento de Projetos 

• 20pts – Trabalhos práticos de aprendizado 
• 20pts – Avaliação de Conteúdo 

 

60 Pontos em trabalhos, avaliação e trabalho conjunto interdisciplinar 

• 30 pts – Avaliação de conteúdo em sala 
• 20 pts – Trabalho prático 

10pts – Conceito e aproveitamento em sala de aula 



 

 

 
Exclusivo do MEC – Comissão Técnica    . 

 

 
Exclusivo do MEC – Comissão Verificadora    . 

 
 
 
 
 
 

Unidade 

Curricular 
INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS APLICADA (OPTATIVA) – IHA 

Período letivo : Módulo III Carga 
Horária : 40 horas/aula 

Objetivos 

Desenvolver conceito sobre instalações hidráulicas e suas aplicações. Desenvolver conceitos de adequações dentro de um contexto 
de eficiência, conforto, praticidade, técnica, qualidade, preservação ambiental e níveis diferenciados de sofisticação. Apresentar ao 
aluno conhecimento sobre materiais a serem utilizados dentro de situações variadas, que vão da economia a sofisticação tecnológica, 
de acordo com as solicitações ocorrentes em vários padrões de construção. Instrumentalizar o aluno para que possa escolher, 
especificar e experimentar os materiais de forma mais adequada. 

Ementas 

Acesso a parte prática e conhecimento da teoria como bases e ferramentas necessárias ao processo de solução de determinado 
projeto. Desenvolvimento em nível de estudo sobre especificações e instalações a serem implementadas em determinados ambientes, 
de acordo com o nicho do mercado a que se destinam e seus efeitos no projeto. 

Pré-requisitos 



Não há. 
 

Bibliografia Básica (títulos) 

Título Autor Edição  Local Editora Ano LT 29 

Instalações Hidráulicas e o Projeto de 
arquitetura 

CARVALHO, JR. , Roberto de 2ª São Paulo Edgard 
Blucher 

2009 239 p. 

Instalações Hidráulicas e Sanitárias CREDER,Hélio  6ª  Rio de Janeiro LTC-Livros 
Técnicos e 
Científicos 
S/A 

2006 423p. 

Manual Prático do Encanador BIANCHI,Sérgio 1 São Paulo Hemus 2004  172 p. 

Bibliografia Complementar (títulos) 

Título Autor Edição Local Editora Ano 

Manual de Instalações Hidráulicas e 
Sanitárias 

 

 

MACINTYRE, Joseph Archibald 1ª Rio de 
Janeiro 

LTC-Livros 
Técnicos e 
Científicos 
S/A 

1990 

Manual Prático de instalações hidráulicas e 
sanitárias 

 

CHAVES, Roberto  Rio de 
Janeiro 

Ediouro 1979 

Revistas 
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Revistas Periodicidade Período de Assinatura Início  da assinatura 

Revista Arquitetura e Construção Mensal 1 ano A partir de maio de 2007 

Casa e Construção Mensal 1 ano A partir de maio de 2008 

  

Outros   

Conteúdo Programático   

• Normalização em Instalações Prediais de Água Fria 
 Apresentação da NBR 5626 

 

• Conceitos Básicos 
            Considerações a fazer 
   

 

• Normalização em Instalações Prediais de esgoto sanitário Apresentação da NBR 5626 
           Apresentação da NBR8160 

 

• Convenções e Simbologias para desenho de Projeto de Instalações Hidráulico Sanitárias 
Esgoto primário 

Esgoto secundário  

Ventilação 



Águas pluviais    

•  Observação e leitura dos desenhos de Projeto Hidráulico Sanitário Domiciliar   

• Ramais de descarga  

• Aparelhos sanitários 

• Alimentação 

• Pressão  

• Sistemas de aquecimento  

• Especificações Técnicas 

•  Projeto Hidráulico Sanitário Domiciliar  

 

 

Metodologia 

Aulas práticas, aulas teóricas e expositivas com recursos áudio visuais.Exercícios leituras em sala de aula e extra classe , trabalhos 
desenvolvidos com orientação e atribuição de notas pelo professor. 

 

10 aulas teóricas 

30 aulas práticas (Exercícios, trabalhos práticos envolvendo soluções projetuais) 



 
Avaliação 
40 pontos – 1º Bimestre 
60 pontos – 2º Bimestre 
 
Critérios 
20% - Desenvolvimento: freqüência, evolução em sala de aula, participação,  pontualidade. 
80% - Prova teórica ( 30 pontos); prova prática ( 10 pontos);projeto hidráulico (40 pontos).Serão observados: espírito 
experimentador, pesquisador, crítico,  criatividade,  senso estético, adequação à solicitação do exercício, entendimento, 
conhecimento, consciência ambiental, representação e apresentação de projeto (organização, clareza escrita e gráfica, 
hierarquia de traços, observância das normas técnicas). 
 

 

 

 

 

 
Exclusivo do MEC – Comissão Técnica    . 

 

 
Exclusivo do MEC – Comissão Verificadora    . 

 

Unidade 

Curricular 
PRÁTICA PROFISSIONAL INTEGRADA – PPI 

Período letivo: Módulo IV Carga 
Horária: 40 horas/aula 



 
Objetivos 

Apresentar ao aluno as diversas técnicas construtivas dos elementos e ambientes decorativos, para que se possa criar um paralelo  
entre a concepção e a execução, observando as dificuldades e interferências na implantação de um projeto, auxiliando-o na 
elaboração de projetos.Apresentar ao aluno os conhecimentos necessários, levando-o a exercitar e praticar a compatibilização de 
projetos complementares do design de interiores desenvolvidos em disciplinas de projeto ministradas no mesmo módulo e os 
conhecimentos adquiridos em disciplinas de semestres anteriores que sejam pertinentes e inerentes ao desenvolvimento do Projeto 
Final de Graduação desenvolvido no mesmo semestre.  
 

Ementas 

Apresentação de palestras com temas atuais relativos ao Design de Interiores e à decoração e/ou de profissionais atuantes que 
possam passar suas experiências profissionais. Visitas à obras em diferentes fase de acabamento, procurando etapas condizentes 
com os conteúdos ministrados nas disciplinas de projeto .Compatibilização de projetos complementares com o de design de interiores. 
 
 

Pré-requisitos 

Núcleo de Experimentação e Prática, Apresentação de Projeto, Projeto Residencial. 
 

Bibliografia Básica (títulos) 

Título Autor Edição  Local Editora Ano LT 30 

       

Design: gestão, métodos, projetos, 
processos 

BARBARÁ, Saulo ; FREITAS, Sydney  Naciona 
Ciência 
Moderna 

2007 208p. 
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Manual para normalização de publicações 
técnico- científicas conforme NBR 
6023/2000 

FRANÇA, Júnia Lessa et al. 7ª  Belo Horizonte UFMG 2004  

Briefing: A gestão do projeto de design PHILLIPS, Peter L. 1ª São Paulo Blucher 2008  

Bibliografia Complementar (títulos) 

Título Autor Edição Local Editora Ano 

Prática das Pequenas Construções- Vol. 1 BORGES, Alberto de Campos; LEITE, Jaime 
Lopes; MONTEFUSCO, Elizabeth 

8ª 
edição 
revista e 
ampliad
a 

São Paulo Edgar Blücher 2006 

Prática das Pequenas Construções- Vol. 2 BORGES, Alberto de Campos 5ª 
edição 
revista e 
ampliad
a 

São Paulo Edgar Blücher 2000 

Periódicos  

Revistas Periodicidade Período de Assinatura Início da assin atura 

Revista Arquitetura e Construção Mensal 1 ano A partir de maio de 2007 

Casa e Construção Mensal 1 ano A partir de maio de 2008 

Jornais Periodicidade Período de Assinatura Início da assinatura 

Estado de Minas  Diário Renovação anual A partir de Abril de 2007 

Pampulha Semanal Indeterminado A partir de março  de 2007 
 



Outros   

 

Conteúdo Programático   

 

• Apresentação da disciplina 
• Interpretação de Projeto.  
• Visita Técnica à Obra. 
• Metodologia de Projeto 
• Noções de Estrutura 
• Noções de Estrutura – Análise da Estrutura do Trabalho Interdisciplinar 
• Noções de Elétrica 
• Noções de Elétrica – Análise do Projeto do Trabalho Interdisciplinar 
• Noções de Hidráulica 
• Noções de Hidráulica -– Análise do Projeto do Trabalho Interdisciplinar 
• Orçamento de Serviço Projeto 
• Orientação no trabalho Interdisciplinar relativa a parte estrutural, elétrica e hidráulica 

 

Metodologia 
 

• Apresentação de aulas expositivas. 
• Promoção de palestras e de depoimentos de profissionais relativos a sua vivência profissional. 
• Promoção de visitas técnicas, acompanhamento e orientação aos alunos  durante as mesmas. 
• Orientação sobre visitas técnicas, acompanhamento e orientação aos alunos durante as mesmas. 
• Orientação sobre visitas técnicas, pesquisas de campo e itens a serem observados pelos alunos em atividades fora de 

sala de aula e durante o seu dia a dia de forma integrada e aplicativa. 
• Orientação sobre leitura e pesquisas. 
• Ministrar conteúdos, promover debates e visitas com ótica interdisciplinar, investigativa e de experimentação; 



• Avaliação através de trabalhos, provas e participação. 
 
Avaliação 
 

A avaliação será periódica, dividida em dois períodos avaliativos, através de exercícios elaborados em aula e em casa, entregues em 
pastas formato A4, organizados por assuntos. Serão pontuadas também participação e assiduidade. 
 

1º Período Avaliativo (40 pts) 

1ª pasta de Trabalho  - valor 10 pontos, 

Avaliação - valor 30 pontos, 

 

2º Período Avaliativo (60 pts) 

Trabalho e Exercícios - valor 30 pontos, 

Trabalho Final de Graduação  Interdisciplinar – valor 30 pontos 

 

Embora algumas atividades sejam desenvolvidas em grupo as avaliações são diárias e individuais e relativas ao desempenho pessoal e 
coletivo de cada aluno nas atividades propostas. 

 

Os itens avaliados serão os seguintes: 

- Grau de envolvimento  



- Metodologia  

- Pesquisas / Conceitos / Soluções / Inovação 

- Desenho Técnico 

-Documentação 

- Comunicação e apresentação 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

Exclusivo do MEC – Comissão Técnica    . 

 
 

Exclusivo do MEC – Comissão Verificadora    . 

 
 
 
 
 

Unidade 

Curricular 
GESTÃO DO NEGÓCIO – GTN 



Período letivo : Módulo IV Carga 
Horária : 40horas/aula 

Objetivos 

Fornecer ao aluno métodos, procedimentos e técnicas de pesquisa para que se possa gerenciar o próprio negócio no que tange a 
operação do seu ambiente de trabalho, ao trato com o cliente, com os fornecedores, com os profissionais responsáveis pelos projetos 
complementares e pela execução da obra, ao contato com áreas fiscalizadoras e legislações, a administração financeira do negocio, 
visão e atitudes empreendedoras. 
 
 
 

Ementas 

Conceitos e práticas, sempre referidos a atualização do profissional em relação a todos os elementos responsáveis pelo sucesso e 
sobrevivência do seu negócio. A adequação entre a imagem e o objetivo, entre o financeiro e a ética. Estudo das possibilidades e 
posturas a serem adotadas em relação a cada segmento que compõe todo conteúdo que envolve a sobrevivência e saúde financeira 
da atividade. Conhecimentos de marketing aplicados 
 

Pré-requisitos 

Projeto Residencial, Paisagismo Aplicado. 
 

Bibliografia Básica (títulos) 

Título Autor Edição Local Editora Ano LT
31

 

Marketing contemporâneo:com estudos de 
casos brasileiros 

GIULIANI,Antônio Carlos 1 Nacional  Saraiva 2008  309p. 
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O segredo de Luísa: Uma Idéia, uma Paixão 
e plano de Negócios 

DOLABELA, Fernando      1 Nacional Sextante 2008 304p. 

O Empreendedor ANDRADE, Sérgio Augusto de 1 Nacional Larousse 2007 128p. 

 

Bibliografia Complementar (títulos) 

Título Autor Edição Local Editora Ano 

Gestão Estratégica de Serviços:Teoria e 
Prática 

NOGUEIRA, José Francisco 
     1 Nacional Atlas 2008 

Gestão de Custos;uma Abordagem 
Prática 

WERNKE,Rodney 2ª Nacional Atlas 2004 

 

Outros   

Conteúdo Programático   

 

• Apresentação dos alunos e do professor, Plano de Ensino da disciplina, critérios de avaliação e outras diretrizes da 
disciplinares. 

• Fundamentos de administração. 

• Escolas do pensamento administrativo. 

• Conceito, características e ações de Empreendedorismo. 

• Plano de Negócios – Apresentação, conceito, etapas para a construção e sumário executivo. 

• Plano de Marketing - Fundamentos de marketing e análise de Mercado 

• Os 7 P’s do marketing e o Comportamento do consumidor. 

• Plano Operacional – Layout, capacidade, processos e pessoas. 



• Exercícios 

• Avaliação. 

• Projeto Interdisciplinar. 

• Plano Financeiro: Investimentos e estimativa de faturamento. 

• Plano Financeiro: Gestão de custos - custos diretos e indiretos 

• Plano Financeiro: Demonstrativo de Resultados 

• Plano Financeiro: Indicadores de viabilidade – ponto de equilíbrio, lucratividade, rentabilidade e retorno do 
investimento. 

• Plano Financeiro - formação de preço. 

• Exercícios. 

• Construção e Avaliação de cenários – ações preventivas e corretivas. 

• Estratégia de Negócios – Modelos e Cenários 

• Avaliação do Plano de Negócios 
 
Metodologia 
 

• Aulas teóricas e práticas orientadas pelo professor. / Dinâmicas. / Apresentações expositivas. / Aulas teóricas 
expositivas. – Estudo Dirigido – Centros de Interesse – Trabalho em Grupo (seminário, discussão em pequenos 
grupos).  

 

• Procedimentos sócio-individualizantes: Valorizam a interação social, fazendo a aprendizagem efetivar-se em grupo e 
valorizam o atendimento às diferenças individuais, fazendo adequação do conteúdo ao nível de maturidade, à capacidade 
intelectual e ao ritmo de aprendizagem de cada aluno. 

 
Avaliação 



 

• 1º Período Avaliativo (40 pts) 
1ª pasta de Trabalho  - valor 10 pontos, 

Avaliação - valor 30 pontos, 

 

• 2º Período Avaliativo (60 pts) 
Trabalho e Exercícios - valor 30 pontos, 

Trabalho Final Interdisciplinar – valor 30 pontos 

 

• A avaliação será periódica, dividido em dois períodos avaliativos, através de exercícios elaborados em aula e em casa, 
entregue em pastas formato A4, organizados por assuntos. Serão pontuadas também participação e assiduidade. 
Embora algumas atividades sejam desenvolvidas em grupo as avaliações são diárias e individuais e relativas ao desempenho 
pessoal e coletivo de cada aluno nas atividades propostas. 

 

• Os itens avaliados serão os seguintes: 
- Grau de envolvimento  

- Metodologia  

- Pesquisas / Conceitos / Soluções / Inovação 

- Documentação 

-Expressão 



- Comunicação e apresentação 

 

 

 
Exclusivo do MEC – Comissão Técnica    . 

 
 

Exclusivo do MEC – Comissão Verificadora    . 

 
 

Unidade 

Curricular 
PROJETO COMERCIAL E INSTITUCIONAL – PCI 

Período letivo : Módulo IV Carga 
Horária: 180horas/aula 

Objetivos 

Conhecer e aplicar especificamente soluções espaciais e decorativas de itens, nas áreas comerciais, institucionais e de eventos de 
caráter promocional. Adotar técnicas e procedimentos inerentes ao design de interiores, com ênfase no dimensionamento de um 
programa de necessidades, considerando aspectos funcionais, ambientais, comportamentais e mercadológicos. Analisar a relação 
entre o projeto, seus meios de execução e apropriação. Estabelecer a relação entre o desenho e o real entre concepção e execução. 
Conhecer e discutir as fases de um projeto: do primeiro contato com o cliente, da concepção inicial ao projeto definitivo até o nível de 
acompanhamento de execução do mesmo. 

Ementas 

 

Contempla: a orientação sobre procedimento, ética e condutas profissional e mercadológica, desde o contato inicial com o cliente, fechamento de 
contrato ate a finalização do trabalho junto a este cliente; a projetação de espaços comerciais, institucionais e de eventos promocionais. Em 
sintonia com projetos complementares são orientadas aplicações de técnicas e procedimentos de um programa de necessidades, considerando os 
aspectos funcionais ambientais, comportamentais , mercadológicos com enfoque do também do institucional . Vê-se ainda a formulação, avaliação 



e adoção das alternativas de organização espacial e de compatibilização de projetos em nível de projeto executivo. 

 
 

Pré-requisitos 

Projeto Residencial, Projeto de Móveis, Perspectiva 2, Apresentação de Projeto, Paisagismo Aplicado, Computação Gráfica Integrada, 
Tratamento de Projeto por Computador. 
 

Bibliografia Básica (títulos) 

Título Autor Edição  Local Editora Ano LT 32 

Showrooms. Edição em português FALSITTA, Massimiliano  Barcelona 
Editorial 
Gustavo Gili 

2005 388p. 

Guia prático de Design de Interiores MANCUSO, Clarisse 2ª São Paulo Sulina 2008  

Projetando  espaços - Guia de arquitetura de 
interiores para áreas comerciais 

GURGEL, Mírim 2ª São Paulo  Senac  2008  224p. 

Bibliografia Complementar (títulos) 

Título Autor Edição Local Editora Ano 

Pense rápido; como fazer orçamentos TEMPLAR, Richard  São Paulo Prentice Hall 2009 

Cláudia Moreira Salles- designer BORGES, Adélia  Nacional BEI 2005 

Peiódicos  

Revistas Revistas Revistas Revistas 
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Projeto Design  Mensal 1 ano A partir de outubro de 2005 

  

Outros   

Conteúdo Programático   

 

• Metodologia de projeto  

• Brainstorming, leitura de textos, debate 

• Mostra de espaços comerciais 

• Sustentabilidade 

• Mostra de espaços institucionais  

• Processo criativo / programa de necessidades / pesquisa em internet x pesquisa no mercado / memorial descritivo 

• Lançamento do projeto / interpretação do projeto arquitetônico / roteiro de trabalho 

• Visita técnica 

• Formatação da conceituação – acompanhamento individual 

• Desenvolvimento das propostas iniciais e conceituação 

• NBR9050 

• Desenvolvimento do projeto 

• Iluminação: revisão dos  princípios básicos e lâmpadas 

• Desenvolvimento do projeto / solução de teto 

• Desenvolvimento do projeto luminotécnico 



• Banca intermediária 

• Desenvolvimento do projeto 

• Banca final 

 
 
Metodologia 

• Apresentação de aulas expositivas.  

• Orientação técnica das atividades fora e dentro da sala de aula, tais como leitura, análise e discussão de textos, 
experimentações, amostras, propostas, pesquisa de campo e de espaços apropriados pelo homem.  

• Acompanhamento e orientação na feitura de projetos propostos.  

• Promoção de apresentação de trabalhos, seminários e debates através das análises, pesquisas e projetos feitos pelos 
alunos sob orientação do professor.  

• Acompanhamento e orientação do desenvolvimento dos trabalhos individuais ou em grupos e de visitas técnicas a 
espaço proposto para desenvolvimento de projeto de design de interiores  com cunho de Projeto Final de Graduação. 

 
Avaliação 
 

• 1º bimestre 
Avaliações periódicas...................................................................................................................06 pontos 

Dossiê de acompanhamento do aluno...........................................................................................14 pontos 



Apresentação da banca intermediária e 1ª etapa do trabalho........................................................20 pontos 

TOTAL      40 pontos 

• 2º bimestre 
Avaliações periódicas....................................................................................................................16 pontos 

Dossiê de acompanhamento do aluno...........................................................................................14 pontos 

Apresentação, correção do  Projeto Final de Graduação e Trabalho Interdisciplinar....................30 pontos 

TOTAL        60 pontos 

 

 
Exclusivo do MEC – Comissão Técnica    . 

 

 
Exclusivo do MEC – Comissão Verificadora    . 

 

Unidade 

Curricular 
PROJETO SOCIAL E AVALIAÇÃO - PSA 

Período letivo : Módulo IV Carga 
Horária: 40horas/aula 

Objetivos 

Proporcionar ao aluno as ferramentas necessárias para análise da problemática apresentada. Propor a investigação ate se chegar a 
um projeto gráfico e ou escrito que vai da análise até a solução da situação apresentada, levando-se em conta os fatores sociais, 
humanos, psicológicos e ambientais. Exercitar a análise e proposta de concepção ou reorganização da ambientação do espaço e da 
situação em foco, com uma visão crítica social, ambiental e humana. Aplicar técnicas e procedimentos sociais com ênfase nos 
aspectos de acessibilidade, funcionamento, infraestrutura e bem estar. 



 
Ementas 

Exercício de análise como objetivo de apresentar propostas de solução e melhoria, através de projeto escrito ou gráfico. Aplicação de 
técnicas e procedimentos com ênfase na percepção do problema e sua solução através de dimensionamento de um programa de 
necessidades, considerando os aspectos funcionais, ambientais e comportamentais. Formulação, avaliação e adoção de alternativas 
de organização espacial, levando-se em conta instrumentos de implementação  de propostas como normalização voltada para 
acessibilidade. 
 

Pré-requisitos 

Projeto de Móveis. 
 

Bibliografia Básica (títulos ) 

Título Autor Edição  Local Editora Ano LT 33 

Saúde e Arquitetura: Caminhos para a 
humanização dos ambientes 

SANTOS, Mauro 1 Nacional Senac  2004  107p. 

Design Emocional NORMAN, Donald A. / DIERO, Ana  Rio de Janeiro Rocco 2008 322p. 

As medidas do homem e da mulher ASSOCIATES, Henry Dreyfuss  Porto Alegre BooKman 2005  104p. 

Bibliografia Complementar (títulos ) 

Título Autor Edição Local Editora Ano 

NBR 9050-Acessibilidade, mobiliário, 
espaços e equipamentos 
 

ABNT-Associação Brasileira de Normas 
Técnicas 

 
Rio de Janeiro 

Copyright-
ABNT 2004 
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Como mudar o mundo BORNSTEIN, David 1 Nacional Record, 2005 

  

  

Outros   

Conteúdo Programático   

 

• Interpretação do Projeto Arquitetônico do espaço mote da avaliação, diagnóstico e sugestão de  intervenção .  

• Visita Técnica ao espaço  

• Sobre avaliação pós -ocupação 

• Metodologia  

• Legislação específica para espaços de saúde (ANVISA e PBH) 

• NBR9050 

• Entrevista com um profissional, cliente, quando deverá ser feita uma coleta de informações sobre as necessidade e 
potencialidades que o espaço deve oferecer. 

• Diagnóstico:Programa de necessidades do espaço 

• Teoria: setorização, funcionalidade, iluminação natural, ergonomia, acessibilidade 

• Fluxograma funcional  

• Intervenção projetual representada através de croquis em 2D e 3D 

• Memorial descritivo 

 



Metodologia  
 

• Apresentação de aulas expositivas.  

• Orientação técnica das atividades fora e dentro da sala de aula, tais como leitura, análise e discussão de textos, 
experimentações, amostras, propostas, pesquisa de campo e de espaços apropriados pelo homem.  

• Acompanhamento e orientação na feitura de projetos propostos.  

• Promoção de apresentação de trabalhos, seminários e debates através das análises, pesquisas e projetos feitos pelos 
alunos sob orientação do professor.  

• Acompanhamento e orientação do desenvolvimento dos trabalhos individuais ou em grupos. 

 

Avaliação 
 

• 1º Período Avaliativo (40 pts) 
1ª pasta de Trabalho  - valor 40 pontos, 

 

• 2º Período Avaliativo (60 pts) 
2ª pasta de Trabalho - valor 30 pontos, 

Trabalho Final– valor 30 pontos 

 

• A avaliação será periódica, dividido em dois períodos avaliativos, através de exercícios elaborados em aula e em casa, 
entregue em pastas formato A4, organizados por assuntos. Serão pontuadas também participação e assiduidade. 
Embora algumas atividades sejam desenvolvidas em grupo as avaliações são diárias e individuais e relativas ao desempenho 



pessoal e coletivo de cada aluno nas atividades propostas. 

 

• Os itens avaliados serão os seguintes: 
 

- Grau de envolvimento  

Freqüência, interação, interesse, participação individual e em grupo 

 

- Metodologia  

Metodologia, conteúdo (contextualização, seleção de bibliográfica específica, seleção e análise de conteúdo, conclusões); 
Documentação; Comunicação e Apresentação 

 

- Pesquisas / Conceitos / Soluções / Inovação 

Planejamento do processo (compreensão dos objetivos, definição e análise de problemas, pesquisa e critérios, manejo das 
informações, avaliação pós ocupação, diagnóstico e proposta de intervenção projetual em nível de croqui) 

 

-Documentação 

Fatores técnicos (solução e entendimento das necessidades do espaço em relação a soluçãp projetual, o contexto, domínio das 
informações relativas aos fatores técnicos como das soluções relativas a parte humana) 



 

-Expressão 

Fatores gráficos (domínio das linguagens/técnicas de representação em croqui e escrita), tridimensionais(representatividade dos 
modelos em concordância com os aspectos conceituais, técnicos e de produção, determinados), coerência(correspondência entre 
planejamento, representação, modelos e justificativas) 

 

-Comunicação e apresentação 

Planejamento da comunicação oral, escrita e gráfica (linguagem, postura, criatividade), Domínio das informações (aspectos 
conceituais, funcionais, técnicos, econômicos, culturais ). 

 

 

 
Exclusivo do MEC – Comissão Técnica    . 

 

 
Exclusivo do MEC – Comissão Verificadora    . 

 
 

Unidade 

Curricular 
PROJETO DE ESPAÇOS DE TRABALHO E DE SAÚDE - PTS 

Período letivo: Módulo IV Carga 
Horária: 100horas/aula 

Objetivos 



Fornecer ao aluno instrumentação para elaboração de ambientação, dimensionamento, de espaços de trabalho e da área de saúde, 
funcionalmente adequados, plasticamente expressivos e relacionais entre as funções. Destacar a dimensão cultural da apropriação do 
espaço pelo homem. Desenvolver a percepção do espaço através de seus elementos estruturantes e compositivos: simbólico, 
funcional e tecnológico. Perceber e representar deforma coerente o espaço interno focando a hierarquia e a interação espacial. Enfocar 
a linguagem e a eficiência ambiental construída a partir da forma, cor, textura, luz, mobiliário e projeto. Visar uma abordagem relacional 
com a preservação ambiental. Desenvolver o tema em nível de anteprojeto. 
 

Ementas 

Projeto e ambientação de espaços da área da saúde e de trabalho de funções complexas e hierárquicas. Edificação com grande 
número de espaços específicos para funções em que a interação é inerente. Programação, dimensionamento relativo entre as funções, 
descrição das atividades, caracterização dos espaços, equipamentos e instalações. Relação de elementos estruturantes dos espaços 
interiores de trabalho e da área da saúde, com o conforto e a eficiência ambiental. Planejamento e composição ambiental a partir dos 
níveis simbólico, funcional e tecnológico das atividades de trabalho. Aplicação e evolução da ergonomia nos ambientes internos de 
trabalho. Ambientação estética funcional: iluminação e ventilação natural e mecânica e acústica. 
 

Pré-requisitos 

Projeto Residencial, Paisagismo Aplicado, Projeto de Móveis, Perspectiva 2, Computação Gráfica Integrada, Tratamento de Projeto por 
Computador, Apresentação de Projeto. 
 

Bibliografia Básica (títulos) 

Título Autor Edição  Local Editora Ano LT 34 

Manual de Ergonomia – Adaptando o 
Trabalho ao Homem 

Grandjean, Etienne 5ª Porto Alegre Bookman 2005 327p. 

Manual prático de arquitetura para Clínicas e 
laboratórios 

GOES, Ronaldo de 1 Nacional 
Edgard 
Blucher 

2006 
236p. 
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Manual prático de arquitetura Hospitalar GOES, Ronaldo de 1 Nacional 
Edgard 
Blucher 

2004 193p. 

Bibliografia Complementar (títulos) 

Título Autor Edição Local Editora Ano 

Cláudia Moreira Salles-designer BORGES ,Adélia  Nacional BEI 2005 

1000 Chairs FIELL, Charlotte J.; FIELL, Peter M.  Portugal Taschen 2008 

Dimensionamento humano para espaços 
interiores 

PANERO, Julios; ZELNIK, Martins 1ª Barcelona 
Gustavo Gili 

SA 
2002 

Peiódicos  

Revistas Revistas Revistas Revistas 

Projeto Design  Projeto Design  Projeto Design  Projeto Design  

 

  

Outros  Conteúdo Programático   

 

• Interpretação do Projeto Arquitetônico do espaço onde será feito .  

• Visita Técnica ao espaço  

• Metodologia de Projeto 

• Legislação específica para espaços de saúde (ANVISA e PBH) 

• Entrevista com um profissional, cliente, quando deverá ser feita uma coleta de informações sobre as necessidade e 



potencialidades que o espaço deve oferecer. 

• Programa de necessidades do espaço 

• Teoria: setorização, funcionalidade, iluminação natural, ergonomia, acessibilidade 

• Fluxograma funcional (contatos entre salas) e contatos dos fornecedores de equipamentos odontológicos 

• Layout 

• Memorial descritivo (Especificação do acabamento, mobiliário e equipamentos) 

• Feitura de desenhos relativos ao projeto executivo 

• Apresentação e entrega do projeto em 2D e 3D conforme mercado e orientações em sala de aula 

 

Metodologia 
 

• Apresentação de aulas expositivas.  

• Orientação técnica das atividades fora e dentro da sala de aula, tais como leitura, análise e discussão de textos, 
experimentações, amostras, propostas, pesquisa de campo e de espaços apropriados pelo homem.  

• Acompanhamento e orientação na feitura de projetos propostos.  

• Promoção de apresentação de trabalhos, seminários e debates através das análises, pesquisas e projetos feitos pelos 
alunos sob orientação do professor.  

• Acompanhamento e orientação do desenvolvimento dos trabalhos individuais ou em grupos. 

 

 
 
 
Avaliação 



 
• 1º Período Avaliativo (40 pts) 

1ª pasta de Trabalho  - valor 40 pontos, 

 

• 2º Período Avaliativo (60 pts) 
2ª pasta de Trabalho - valor 30 pontos, 

Trabalho Final– valor 30 pontos 

 

• A avaliação será periódica, dividido em dois períodos avaliativos, através de exercícios elaborados em aula e em casa, 
entregue em pastas formato A4, organizados por assuntos. Serão pontuadas também participação e assiduidade. 
Embora algumas atividades sejam desenvolvidas em grupo as avaliações são diárias e individuais e relativas ao desempenho 
pessoal e coletivo de cada aluno nas atividades propostas. 

 

• Os itens avaliados serão os seguintes: 
 

- Grau de envolvimento  

Freqüência, interação, interesse, participação individual e em grupo 

 

- Metodologia  

Metodologia, conteúdo (contextualização, seleção de bibliográfica específica, seleção e análise de conteúdo, conclusões); 



Documentação; Comunicação e Apresentação 

 

 

- Pesquisas / Conceitos / Soluções / Inovação 

Planejamento do processo (compreensão dos objetivos, definição e análise de problemas, pesquisa e critérios, manejo das 
informações, avaliação pós ocupação, diagnóstico e proposta de intervenção projetual em nível de croqui) 

 

-Documentação 

Fatores técnicos (solução e entendimento das necessidades do espaço em relação a soluçãp projetual, o contexto, domínio das 
informações relativas aos fatores técnicos como das soluções relativas a parte humana) 

 

-Expressão 

Fatores gráficos (domínio das linguagens/técnicas de representação gráfica digitalizadas  e escrita), 
tridimensionais(representatividade dos modelos em concordância com os aspectos conceituais, técnicos e de produção, 
determinados), coerência(correspondência entre planejamento, representação, modelos e justificativas) 

 

-Comunicação e apresentação 

Planejamento da comunicação oral, escrita e gráfica (linguagem, postura, criatividade); domínio das informações (aspectos 
conceituais, funcionais, técnicos, econômicos, culturais ). 



 

 

 
Exclusivo do MEC – Comissão Técnica    . 

 

 
Exclusivo do MEC – Comissão Verificadora    . 

Unidade 

Curricular 
PROJETO ASSISTIDO POR COMPUTADOR - PAC 

Período letivo : Módulo IV Carga 
Horária : 80 horas/aula 

Objetivos 

Sedimentar o conhecimento do aluno de utilização do computador como principal ferramenta de trabalho na representação gráfica de 
projetos de design de interior incentivando-o a desenvolver metodologia própria para concepção e representação projetual e sua 
conseqüente representação gráfica utilizando o computador como ferramenta de trabalho na elaboração de projeto de design de 
interior. Dar suporte e acompanhamento na representação dos projetos concebidos nas disciplinas Projeto Comercial e Institucional e 

Projetos de Espaços de Trabalho e Saúde com forte enfoque interdisciplinar  com utilização e criação de biblioteca de símbolos e 
representações específicos.Capacitar o aluno para  a representar e realizar  projetos em 2D,, em 3D.Criar representações 
humanizadas , em cores , com texturas e representações que evidenciam uma realidade em termos de luz e sombra, apresentando um 
resultado profissional e de  qualidade. 
 

 

Ementas 

Sedimentação da capacidade de utilização do computador como ferramenta de trabalho na  representação gráfica dos projetos 
concebidos nas disciplinas Projeto Comercial e Institucional e Projetos de Espaços de Trabalho e de Saúde com forte enfoque 
interdisciplinar  com utilização e criação de biblioteca de símbolos e representações específicas.Uso de recursos gráficos em 2D e 3D e 
outros específicos como uso de texturas, imagens e técnicas de finalização de projetos. 
 



Pré-requisitos 

Computação Gráfica Integrada, Tratamento de Projeto por Computador, Perspectiva 2, Apresentação de Projeto, Projeto Residencial, 
Projeto de Móveis. 
 
 

Bibliografia Básica (títulos) 

Título Autor Edição  Local Editora Ano LT 35 

Estudo Dirigido de Auto CAD 2011 LIMA, Cláudia Campos 1ª São Paulo Érica 2010 336p. 

Auto CAD 2011 & Auto CAD LT 2011: 
curso completo 

GARCIA, José 1ª 

 

Portugal,Lisboa 

 

FCA 

 

2010 

 
781p. 
 

 
Computação Gráfica em Escritórios de 
Projetos Informatizados 

MACHADO, Silvana Rocha Brandão; 
MELUL, Maryse  Nacional Brasport 2005 108p. 

Bibliografia Complementar (títulos) 

Título Autor Edição Local Editora Ano 

Auto CAD 2011:utilizando totalmente BALDAM, Roquemar de Lima; COSTA, Lourenço 1ª São Paulo Érica 2010 

Computação Gráfica: geração de imagens  AZEVEDO, Eduardo;CONCI, Aura   Rio de Janeiro Campus 2003 

Outros 
 

                                                           
35 LT - Livro Texto? Sim/Não -Nº de páginas 
 



 
Conteúdo Programático   

 

  

 • Revisões de Autocad//Sketchup / Corel  

• Exercício aplicando comandos: insert block, comandos via teclado / Impressão 

• Acompanhamento dos  projetos interdisciplinares – AutoCAD /Sketchup / Corel 

• Orientação na representação e técnicas de apresentação do Projeto final de Graduação desenvolvido na disciplina 
Projeto Comercial e Institucional 

• Avaliação dos trabalhos interdisciplinares com participação em banca de final de semestre 

 

Metodologia 
 

• Aulas práticas no laboratório de informática utilizando software adequados para o desenho de projetos 

• Acompanhamento e solução de dívidas em classe com acompanhamento e supervisão do docente na representação 
dos projetos interdisciplinares 

• Sistema previsto de avaliação do processo de ensino-aprendizagem: avaliações utilizando o computador 

• Verificação do resultado através de recolhimento de trabalhos e participação de banca do final do semestre 

 
 
Avaliação 
 

• 1º Período Avaliativo (40 pts) 



1ª pasta de Trabalho  - valor 40 pontos, 

 

• 2º Período Avaliativo (60 pts) 
2ª pasta de Trabalho - valor 30 pontos, 

Trabalho Final– valor 30 pontos 

 

40 Pontos em Trabalhos Práticos e Acompanhamento de Projetos 

• 20pts – Acompanhamento semanal de Trabalho Prático de Curso – 1ª Etapa  
• 20pts – Entrega parcial de Trabalho Prático de Curso – 2ª Etapa 

 

60 Pontos em trabalhos e trabalho conjunto interdisciplinar 

• 20 pts - Acompanhamento semanal de Trabalho Prático de Curso – 3ª Etapa 
• 30 pts –Projeto Final de Graduação e Interdisciplinar – 4ª Etapa 
• 10pts – Apresentação expositiva do Projeto Final de Graduação 

 

 
 

Exclusivo do MEC – Comissão Técnica    . 

 

 
Exclusivo do MEC – Comissão Verificadora    . 

 
 



 

 

 

 

 

 


