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Projeto do espaço interior; o espaço interior e seus aspectos psicossociais; aspectos formais, compositivos,
técnicos, construtivos, conceituais e metodológicos do projeto de interiores.
CONTEÚDO
A.Introdução ao projeto de interiores: aspectos históricos do projeto de interiores; conceitos relacionados ao
espaço interior; a representação do espaço interior; legislações e normatizações aplicadas ao projeto de
interiores.
B.O espaço interior e seus efeitos psicossociais: aspectos gerais da psicologia ambiental; percepção do espaço;
fenomenologia do espaço; genius loci e o espaço interior; o projeto interior e as questões, locais, regionais,
nacionais e globais; desenho universal e acessibilidade.
C.Aspectos formais e compositivos do projeto de interiores: estudo da forma e as leis da Gestalt aplicadas ao
espaço de interiores; princípios de organização da forma e do espaço: equilíbrio, harmonia, unidade e
variedade, ritmo, escala e proporção, contrates, ênfases e centros de interesse; teoria das cores; elementos
arquitetônicos e não-arquitetônicos; mobiliário e acessórios.
D.Aspectos técnicos e construtivos do projeto de interiores: os elementos construtivos: piso, paredes, portas,
janelas, teto e forro, pilares e vigas, rampas e escadas; materiais de acabamento: usos e aplicações; ergonomia
aplicada ao projeto de interiores; noções de conforto térmico e acústico aplicadas ao projeto de interiores;
Noções de luminotécnica aplicadas ao projeto de interiores; os sistemas estruturais; diálogos entre o projeto de
interiores e os projetos hidráulico e elétrico.
E.Aspectos conceituais e metodológicos do projeto de interiores: as fases do projeto de interiores: programa,
partido, estudos preliminares e anteprojeto, projeto executivo e detalhamento; análise de pós-ocupação;
especificidades dos principais tipos de projeto e seus diversos ambientes e programas: residencial, comercial e
de prestação de serviços, institucional e cultural; distinções entre concepção de novos projetos e reforma de
interiores; relações entre as escalas dos projetos de interior, arquitetônico e urbanístico.
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