
EMENTÁRIO. CST Design de Interiores 

 
1. Eixo temático CORPO  

PROJETO (PRESENCIAL)  

Design para Mobiliário 

Pesquisa de referências, mercado e do produto. Elaboração de conceito e           

estratégias de construção do mobiliário. Desenvolvimento de ideias.        

Desenvolvimento de modelos CAD. Prototipação em escala. Try-out. Elaboração de          

mood board do projeto. Apresentação da proposta de projeto (layout, diagramas,           

perspectiva digital e vídeos). Detalhamento dos elementos do projeto. Finalização e           

acabamento do mobiliário. Entrega final composta por: Prancha síntese; cadeira          

finalizada; miniatura. 

 

SEMINÁRIOS (PRESENCIAL) 

Seminários 1 

O conteúdo para o desenvolvimento da disciplina de Seminários será definido pela            

Coordenação de Curso e pelo NDE semestre a semestre. Sugere-se avaliação para            

desenvolvimento das temáticas do projeto e tópicos em design contemporâneo.  

 

COMPETÊNCIAS COMPORTAMENTAIS (VIRTUAL) 

Os Conteúdos/ementas necessários para o desenvolvimento das competências        

comportamentais do profissional da atualidade serão definidos pelo NDE semestre a           

semestre. Sugere-se avaliação para desenvolvimento de temas como criatividade e          

inovação, colaboração e trabalho em equipe.  



DESAFIOS CONTEMPORÂNEOS (VIRTUAL)  

O conteúdo para o desenvolvimento da disciplina de Desafios Contemporâneos será           

definido pelo NDE semestre a semestre. Sugere-se avaliação para desenvolvimento          

de temas como cultura maker e fabricação digital; corpo e percepção; ecologia e             

sustentabilidade.  

 

MICROFUNDAMENTOS (VIRTUAL) 

Tópicos em história e teoria do design (mobiliário) 

A modernidade e a expansão do design: escala doméstica e vida pública. A criação              

dos ícones: equilíbrio entre técnica e estética. Cronologia dos movimentos artísticos           

séc. XIX e XX e sua relação com o design: autores, movimentos e escolas. Design               

moderno e brasileiro. O design de mobiliário do pós-guerra. Design de mobiliário            

para um mundo globalizado: principais designers e marcas.  

Modelagem Digital 3D 

Uso criativo de ferramentas digitais; Lógicas de geração formal; Modelagem          

orientada ao objeto; Modelagem orientada à fabricação; Edição de escala;          

Organização do fluxo de trabalho, Representação técnica.  

Materiais, detalhes e técnicas para mobiliários 

Contextualização histórica sobre o design de mobiliários. Características físicas e          

mecânicas dos materiais. Técnicas de fabricação e regras de desenho para as            

máquinas. Projeto e representação técnica. Prototipagem em maquete e produção          

de mobiliário. 

Ergonomia 

Parâmetros de ergonomia. O corpo humano: formas, dimensões e motricidade.          

Ergonomia aplicada no projeto de interiores. Acessibilidade: dimensionamento de         



equipamentos para portadores de necessidades especiais (p.n.e). Norteadores para         

concepção de proposta de design. 

Fabricação digital subtrativa (Router) 

Concepção de objetos utilizando equipamentos de fabricação digital subtrativa, com          

ênfase em fresas de corte. Possibilidades criativas com máquinas de fabricação           

digital para o design de interiores. Máquinas, programas, parâmetros e ferramentas           

para a fabricação de objetos de diversos materiais na escala de ambientes. 

Criatividade e Técnicas de Criação 

Como o cérebro funciona: Percepção, Memória, Imaginação e Criatividade. Intuição,          

insight e tensão psíquica. Risco, medo e acaso. Fundamentos de Design Thinking:            

bending, breaking, blending. Técnicas de criação lineares. Técnicas de criação          

intuitivas. Pensamento divergente e cultura de inovação. Como criar em equipe?:           

processos colaborativos. Estratégias para cultivar a criatividade. 

Sintaxe Visual: apresentação de produto 

Compreensão e identificação dos principais elementos relacionados a conceituação         

e concepção do produto. Identificação dos principais aspectos formais e materiais,           

pontos fortes e representativos. Definição de estratégias simbólicas e formais,          

técnicas e roteiro de apresentação. Emprego de estratégias, técnicas e          

especificidades para apresentação de produto. 

Economia circular e sustentabilidade 

Compreensão da utilização de recursos diversos a partir de uma visão cíclica e             

holística que considere os processos de produção de forma integrada, com o foco             

na sustentabilidade e no consumo consciente de tais recursos. Entendimento de           

estratégias e processos sustentáveis; melhores práticas de produção e serviços;          

panorama de certificações “verdes”. Estratégias e aplicação de modelos de          

mapeamento, gestão e processos como base para compreensão e reorganização          

de sistemas produtivos. 



Filosofia e ética 

Concepções filosófico-antropológicas. O ser humano como ser no mundo e sua           

dimensão simbólico-cultural. A condição ética da ação humana. Questões éticas          

fundamentais e atuais, sociedade de consumo, diversidade étnica e desafios          

ecológicos. 

 

1. Eixo temático Cultura 

PROJETO (PRESENCIAL)  

Design para Exibição 

Delimitação de demanda, cliente e público-alvo. Fundamentos de design para          

exibições. Identificação espacial e conceitual sobre o local (contexto), objetos e/ou           

temáticas a serem exibidos. Desenvolvimento de modelos CAD e físico do local de             

intervenção. Aprofundamento e pesquisa sobre a temática a ser exibida.          

Desenvolvimento de plano de trabalho com mapeamento do fluxo de atividades.           

Levantamento de materiais, técnicas e recursos adequados ao contexto da exibição.           

Pesquisa crítica de referências e soluções. Desenvolvimento de ideias.         

Desenvolvimento e apresentação de proposta conceitual e curatorial.        

Desenvolvimento e apresentação de estudo de ocupação espacial, recursos         

expográficos e organização de conteúdo físico/informacional. Desenvolvimento e        

apresentação de anteprojeto expográfico e protótipo. 

 

SEMINÁRIOS (PRESENCIAL) 

Seminários 2 

O conteúdo para o desenvolvimento da disciplina de Seminários será definido pela            

Coordenação de Curso e pelo NDE semestre a semestre. Sugere-se avaliação para            



desenvolvimento das temáticas do projeto e tópicos em design contemporâneo e           

Arquitetura Efêmera. 

 

COMPETÊNCIAS COMPORTAMENTAIS (VIRTUAL) 

Os conteúdos necessários para o desenvolvimento das competências        

comportamentais do profissional da atualidade serão definidos pelo NDE semestre a           

semestre. Sugere-se avaliação para desenvolvimento de temas como empatia;         

percepção, memória e imaginação.  

 

DESAFIOS CONTEMPORÂNEOS (VIRTUAL) 

O conteúdo para o desenvolvimento da disciplina de Desafios Contemporâneos será           

definido pelo NDE semestre a semestre. Sugere-se avaliação para desenvolvimento          

de temas como decolonialismo e alteridade; identidade e tradução cultural.  

 

MICROFUNDAMENTOS (VIRTUAL) 

Tópicos em história e teoria do design (exibições) 

Das coleções privadas aos museus imperiais: desenvolvimento do aparato         

expositivo. As grandes feiras e exposições mundiais. O museu moderno e a caixa             

branca. O museu contemporâneo e a explosão dos sentidos. O museu no espaço             

público: aparato expositivo efêmero. Exposições mundiais e bienais no contexto          

contemporâneo. 

Representação digital (CAD) 

Desenho digital como ferramenta propositiva e especulativa; desenho vetorial;         

Representação técnica; Desenho de Apresentação. 



Materiais, detalhes e técnicas para exibições 

A relação entre corpo e espaço no design expositivo. Elementos do projeto            

expositivo: painéis, vitrines, expositores, mobiliário, instalações multimídia.       

Marcenaria: tipos de materiais e detalhes. Serralheria: tipos de materiais e detalhes.            

Vidro: tipos de materiais e acabamentos. Plásticos e polímeros: tipos de materiais e             

detalhes. Tecidos e forrações: tipos de materiais e detalhes. Técnicas de pintura e             

acabamento. Expografia e produção gráfica.  

Técnicas para a produção de maquete 

Conceito de prototipagem: possibilidades tecnológicas. Materiais: características       

físicas e mecânicas. Fabricação digital: técnicas de desenho e produção. Maquetes           

para processo criativo.  

Fabricação digital subtrativa (Laser) 

Concepção de objetos utilizando equipamentos de fabricação digital subtrativa, com          

ênfase em corte a laser. Possibilidades criativas com máquinas de fabricação digital            

para o design de interiores. Máquinas, programas, parâmetros e ferramentas para a            

fabricação de objetos de diversos materiais na escala de ambientes. 

Metodologias de pesquisa, análise, síntese e tradução cultural 

Identificação e mapeamento de panoramas culturais diversos e sua apropriação no           

processo criativo. Levantamento de informações nos campos material e imaterial          

incluindo a aproximação com grupos e agentes culturais. Organização, análise e           

cruzamento de informações diversas para definição de parâmetros, estratégias e          

diretrizes de síntese cultural. Compreensão de processos adequados para tradução          

de contextos culturais específicos em estratégias materializáveis (espaço, forma e          

gráfico), incluindo a dimensão sensorial. 

Sintaxe Visual: apresentação de conceito espacial 

Compreensão e identificação dos pontos-chave envolvidos na conceituação e na          

concepção inicial do projeto. Identificação e síntese dos principais aspectos formais           



e gráficos norteadores do processo de concepção. Definição e execução de           

estratégias globais e específicas (forma e técnicas) para apresentação do conceito           

espacial.  

Luminotecnia cênica e teoria da cor 

Teoria da cor. Psicodinâmica das cores. Uso criativo da luz e da cor no design de                

ambientes para exibição e espetáculos. Tecnologias de iluminação e efeitos          

cênicos. Conceito e projeto luminotécnico.  

Cultura Religiosa: Fenômeno Religioso 

O fenômeno religioso: experiência e linguagem. O fenômeno religioso como          

experiência específica: limites e possibilidades da experiência de Deus. As          

categorias fundamentais de interpretação e de linguagem do fenômeno religioso. A           

Bíblia: livro de formação cultural do Ocidente. A Bíblia em sua formação histórica,             

cultural e literária. Os critérios de interpretação, os temas e as perspectivas de             

estudo da Bíblia e a experiência mística e de abertura que o livro sagrado propicia.               

O cristianismo e os desafios do diálogo ecumênico e inter-religioso no contexto de             

um mundo globalizado. História e fundamentos da cultura e tradições religiosas           

afro-brasileiras e indígenas. 

 

2. Eixo temático Desejo 

PROJETO (PRESENCIAL) 

POP-UP Store 

Delimitação de demanda, cliente e público-alvo. Pesquisa de referências, mercado e           

do produto. Elaboração de conceito espacial e estratégias de exibição de produtos            

no campo do retail design. Elaboração de mood board do projeto. Desenvolvimento            

de ideias tendo em vista conceitos de visual merchandising. Apresentação da           

proposta de projeto (layout, diagramas, perspectiva digital e vídeos). Detalhamento          

dos elementos do projeto e estruturação de planilha para orçamento inicial           



(fornecedores e projetos complementares). Entrega final de proposta – projeto          

executivo, detalhamento e protótipo. 

 

SEMINÁRIOS (PRESENCIAL) 

Seminários 3 

O conteúdo para o desenvolvimento da disciplina de Seminários será definido pela            

Coordenação de Curso e pelo NDE semestre a semestre. Sugere-se avaliação para            

desenvolvimento das temáticas do projeto e tópicos em design contemporâneo. 

 

COMPETÊNCIAS COMPORTAMENTAIS (VIRTUAL) 

Os conteúdos necessários para o desenvolvimento das competências        

comportamentais do profissional da atualidade serão definidos pelo NDE semestre a           

semestre. Sugere-se avaliação para desenvolvimento de temas como influência e          

persuasão; comunicação eficaz e orientação para resultados. 

 

DESAFIOS CONTEMPORÂNEOS (VIRTUAL) 

O conteúdo para o desenvolvimento da disciplina de Desafios Contemporâneos será           

definido pelo NDE semestre a semestre. Sugere-se avaliação para desenvolvimento          

de temas como neurociência e comportamento; semiótica no mundo         

contemporâneo.  

 

 

 



MICROFUNDAMENTOS (VIRTUAL) 

Tópicos em história e teoria do design (consumo) 

Das galerias urbanas aos shoppings centers: abordagens culturais do espaço          

comercial. As lojas de departamentos e as primeiras boutiques. O mundo da de             

moda e os espaços comerciais: diferenciação e consumo. A vitrine moderna: entre            

imaginário, desejo e consumo. O desenvolvimento do marketing e da publicidade na            

cidade contemporânea: linguagem e espaço como experiência. A cidade neoliberal          

e o surgimento dos “bairros design”. Redes mundiais, franquias e design autoral no             

mundo globalizado: vestuário, cosméticos, bares e restaurantes. 

Representação digital avançada (CAD) 

Desenho digital como ferramenta de desenvolvimento de projeto; Desenho         

orientado ao objeto; Detalhamento técnico; Representação técnica; Desenho de         

Apresentação. 

Materiais, detalhes e técnicas para espaços comerciais 

A relação entre produto, materialidade e espaço no design de espaços comerciais.            

Elementos do projeto comercial: vitrines, estantes e expositores, mobiliário,         

provadores, estrutura de estoque e armazenagem. Pedras e acabamentos         

cerâmicos. Marcenaria: tipos de materiais e detalhes. Serralheria: tipos de materiais           

e detalhes. Vidro: tipos de materiais e acabamentos. Plásticos e polímeros: tipos de             

materiais e detalhes. Tecidos e forrações: tipos de materiais e detalhes. Técnicas de             

pintura e acabamento. Aplicação de comunicação visual. 

Fabricação digital aditiva (impressão 3D) 

Concepção de objetos utilizando equipamentos de fabricação digital aditiva, com          

ênfase em impressão 3D. Possibilidades criativas com máquinas de fabricação          

digital para o design de interiores. Máquinas, programas, parâmetros e ferramentas           

para a fabricação de maquetes, protótipos e objetos de diversos materiais através            

de impressão 3D. 



Ergonomia para ambiente profissional  

Norma regulamentadora e sua relação com o design de produtos e ambientes.            

Movimento do corpo no espaço comercial: fluxo de clientes, funcionários e critérios            

de acessibilidade. Estudo de mercado: características de mobiliários para retail          

design.  Norteadores para concepção de proposta de design de ambiente comercial. 

Visual Merchandising e inteligência de projeto 

O papel do visual merchandiser no sistema de varejo. Fundamentos de vitrine,            

expositores e Visual Merchandising. Concept e Pop-Up Stores. Fluxo do cliente e a             

importância do layout da loja. Cor, iluminação e consciência sensorial. Manuseio e            

estilo de manequins. Estratégias de merchandising e seleção de mercadorias e           

acessórios. Sinalização e design gráfico para comunicação visual. UX (User          

Experience) no varejo.  

Sintaxe Visual: apresentação fotorrealística 

Compreensão e identificação dos principais elementos relacionados a conceituação         

e concepção do projeto. Identificação dos principais aspectos formais e de           

materialidade, pontos fortes e representativos. Identificação e organização de toda          

informação e arquivos úteis para desenvolvimento da apresentação. Definição das          

estratégias, softwares e técnicas de apresentação. Emprego de modelagem         

tridimensional digital; texturização e materiais; seleção e posicionamento de         

iluminação; humanização e composição de cenas; seleção e definição de ângulos;           

renderização; princípios da animação; pós-tratamento gráfico. 

Design Luminotécnico  

Desenho criativo com luz. Tecnologias de iluminação e sua influência na experiência            

do espaço. Tipos de luzes, lâmpadas e luminárias para retail design. Conceito e             

projeto luminotécnico. 

 



Sociedade Contemporânea  

Temas políticos, sociais, antropológicos e socioambientais da sociedade        

contemporânea. 

 

3. Eixo temático Natureza 

PROJETO (PRESENCIAL)  

Reuso Adaptativo do Espaço Construído 

Identificação de demanda, caracterização de cliente e elaboração de hipótese de           

reuso adaptativo de um ambiente pré-existente. Pesquisa de referências, mercado e           

do produto. Elaboração de conceito espacial e estratégias de intervenção no           

ambiente construído. Elaboração de mood board do projeto. Apresentação da          

proposta de projeto (layout, diagramas, perspectiva digital e vídeos). Detalhamento          

dos elementos do projeto e estruturação de planilha para orçamento inicial           

(fornecedores e projetos complementares). Entrega final de proposta – projeto          

executivo, detalhamento e protótipo. 

 

SEMINÁRIOS (PRESENCIAL) 

Seminários 4 

O conteúdo para o desenvolvimento da disciplina de Seminários será definido pela            

Coordenação de Curso e pelo NDE semestre a semestre. Sugere-se avaliação para            

desenvolvimento das temáticas do projeto, tópicos em design contemporâneo e          

Ecoeficência. 

 

 



COMPETÊNCIAS COMPORTAMENTAIS (VIRTUAL) 

Os conteúdos necessários para o desenvolvimento das competências        

comportamentais do profissional da atualidade serão definidos pelo NDE semestre a           

semestre. Sugere-se avaliação para desenvolvimento de temas como desafios da          

gestão; desafios de liderança.  

 

DESAFIOS CONTEMPORÂNEOS (VIRTUAL) 

O conteúdo para o desenvolvimento da disciplina de Desafios Contemporâneos será           

definido pelo NDE semestre a semestre. Sugere-se avaliação para desenvolvimento          

de temas como ecologia e sustentabilidade.  

 

MICROFUNDAMENTOS (VIRTUAL) 

Fundamentos de Eco Design  

Ferramentas conceituais e metodológicas de design ecológico, usando as         

qualidades complexas dos sistemas naturais que podem ser tomados como          

diretrizes para aumentar a eficácia do design de interiores com o objetivo de se              

produzir artefatos e espaços eficientes e sustentáveis. Análise e implementação de           

estratégias / funções de inspiração biológica desde as etapas iniciais do projeto.            

Interfaces entre natureza e espaços interiores: sistemas vivos. 

Tecnologias e Materiais Sustentáveis 

Conceitos de espaços sustentáveis. Avaliação da sustentabilidade de espaços e          

materiais. Os materiais e seus impactos ambientais. Materiais alternativos e          

reciclados. Biomateriais. Importância da engenharia de soluções sustentáveis. A         

eficiência das soluções tecnológicas sustentáveis no uso do espaço construído. 

 



Conforto ambiental de espaços interiores  

Técnicas referentes ao estabelecimento de condições climáticas, acústicas e         

lumínicas para a produção de espaços e objetos de interiores, visando o conforto             

ambiental dos usuários. Eficiência energética, materiais e estratégias para a          

sustentabilidade. A importância da qualidade do ar em ambientes internos (QAI). O            

impacto do ambiente construído na QAI. 

Certificações de sustentabilidade  

Eficiência Energética das edificações e sustentabilidade aplicada ao ambiente         

construído. Normas técnicas, regulamentos e Certificações de Sustentabilidade no         

Brasil e no mundo. 

Detalhamento para Construção 

A importância das características dos materiais no desenvolvimento da solução          

técnica. Relevância do desenho na comunicação para a execução da solução           

técnica. Incentivo da busca pelas soluções técnicas que combatam o desperdício na            

obra. Técnicas e estratégias de especificação e detalhamento de elementos de           

design. Conceitos básicos da ética técnica profissional na definição de uma melhor            

solução construtiva. Relação entre designers, fabricantes e executores. Estratégias         

para a busca constante do desenvolvimento da produção de conhecimento para a            

melhor integração do designer com a obra. O lugar do designer também é na obra. 

Instalações Prediais 

Princípios e conceitos básicos dos projetos complementares e suas disciplinas.          

Integração dos elementos técnicos de projetos complementares com a solução da           

espacialidade. Interferências e interface das instalações prediais no espaço         

construído. Modos de representação de instalações prediais. Aspectos tecnológicos         

das instalações prediais. Soluções técnicas sustentáveis para concepção de         

espaços eficientes. Fontes renováveis de geração de energia. Conceitos de          

eficiência energética. 



Orçamento e Gestão de Projetos 

Estratégias de planejamento de projetos e obras. Sistemas de gerenciamento.          

Conceitos de liderança consciente. Gestão de escritório. Noções de receitas, custos           

e lucros em uma empresa. Marketing profissional. Ampliação das oportunidades no           

mercado. 

Empreendedorismo e cultura da inovação 

Identificar características da cultura empreendedora contemporânea. Fundamentos       

para a criação e desenvolvimento culturas de inovação. Interpretar as necessidades           

fundamentais para a atividade empreendedora; avaliar os valores para a prática           

empreendedora; reconhecer as características que tornam uma pessoa        

empreendedora. Analisar estudos de caso onde a atitude empreendedora foi capaz           

de criar oportunidades para a prática do design. 

Legislação e prática profissional  

Identidade profissional, currículo, portfólio e estratégias de comunicação.        

Compreensão dos órgãos de regulação e fiscalização; atribuições profissionais;         

instruções técnico-normativas pertinentes à prática profissional. Conceito e        

metodologias de gestão e processos. Compreensão dos limites, fronteiras,         

potenciais e ampliações dos campos de atuação profissional. Bases éticas para a            

prática de design. 


