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O profissional da área de interiores desenvolve e 
executa projetos, cuidando de especificações de 
materiais e produtos, orçamentos e contratação 
de profissionais e empresas.

É uma área com grande perspectiva de 
crescimento, pois a exigência do público 
consumidor aumenta a valorização das 
construções com soluções de interiores 
contemporâneas e de qualidade. 

Nesse curso você irá desenvolver competências 
para projetar espaços internos de diferentes 
tipologias, visando o conceito, conforto, estética, 
saúde e segurança dos usuários. Também 
estará apto a projetar iluminação dos espaços 

internos de diferentes tipologias, visando o 
conforto e eficiência assim como, detalhar 
e especificar materiais de acabamentos dos 
espaços e mobiliários. 

O egresso do curso será especialista 
em interiores e iluminação em diversos 
segmentos (residencial, comercial, 
institucional, corporativo). 

Essa Pós-Graduação tem como diferenciais 
sua aplicação de iluminação em todos 
os módulos projetuais; professores 
com destaque e atuantes no mercado 
de interiores; e módulos práticos de 
desenvolvimento de projeto. 

OBJETIVOS
DO CURSO



https://drive.google.com/file/d/1Hl7eWLaC2J3bH8XY7N2KrJaZWqJfSkBt/view?usp=sharing


CRIATIVIDADE E INOVAÇÃO – SOFT SKILLS - 15H

Entendimento sobre gestão de pessoas, abordando liderança, gestão de equipes/indivíduos, 
como trabalhar e desenvolver potencialidades, administrar o ambiente de trabalho, entre 
outros aspectos.

CRIATIVIDADE E INOVAÇÃO – PROCESSOS - 15H

A disciplina visa abordar problemas envolvendo processos de criação, originalidade e inovação, 
desde a busca pela ideia até os mecanismos para viabilizá-la.

PROCESSO PROJETUAL - 30 H

Abordagens conceituais e metodológicas para o processo de projeto.

LIGHTING DESIGN - 30H

Apresentação dos conceitos e aplicação de teorias e exemplos práticos - estudos de caso - 
relacionados à luz: abordagem teórica, tipos de lâmpadas e sistemas de iluminação utilizados em 
interiores. Conhecimento sobre ferramentas de cálculo e simulação de condições de iluminação 
no ambiente construído.

INTERIORES RESIDENCIAIS - 30H

Projeto de um ambiente residencial considerando as etapas metodológicas de elaboração de 
projetos. Análise de estudos de caso.

INTERIORES RESIDENCIAIS – ILUMINAÇÃO - 15H

Aplicação das teorias de iluminação em projeto residencial. 

PROGRAMA 
DO CURSO



INTERIORES COMERCIAIS - 30H

Estudos conceituais de composição e prática de projetos espaciais em interiores de lojas 
e franquias. Layouts diferenciados e estudos de fluxos e circulação. Novas abordagens de 
ambientações e tendências na área comercial, tanto brasileira quanto internacionais.

INTERIORES COMERCIAIS – ILUMINAÇÃO - 15H

Aplicação das teorias de iluminação em projetos comerciais.

INTERIORES BARES E RESTAURANTES - 30H

Projeto de bares e restaurantes considerando as etapas metodológicas de elaboração de 
projetos. Análise de estudos de caso.

INTERIORES BARES E RESTAURANTES – ILUMINAÇÃO - 15H

Aplicação das teorias de iluminação em projetos de bares e restaurantes. 

MOBILIÁRIO, MATERIAIS E SISTEMAS INTEGRADOS - 30H

Desenvolvimento de projetos de mobiliário personalizado para ambientação de espaços 
interiores considerando os contextos sociais, culturais, econômicos e ambientais, dimensões 
funcionais e, necessidades dos usuários e as demandas do mercado. Prática de elaboração de 
projetos de móveis e objetos com orientação profissional.

DISCIPLINAS EAD - 80H

São 2 disciplinas online em que o aluno escolhe a partir de suas necessidades de formação e 
aplicação.

TCC - 40H 

O trabalho de conclusão de curso será um artigo científico, desenvolvido pelos alunos e 
acompanhado por professores orientadores.



METODOLOGIA

DOCENTES

Na Universidade Positivo, nós acreditamos 
que para uma formação completa, a 
prática precisa ser tão importante quanto 
a teoria. Por isso, os módulos enfatizam 
a prática, formando os alunos para a 
construção de soluções, utilizando a teoria 
corrente como base para a determinação 
das ações nos respectivos projetos.

O curso é ofertado na modalidade presencial, 
mas tem como diferencial disciplinas EAD e/
ou on-line/ao vivo, agilizando o tempo de 
duração do curso. Confira no programa do 
curso quais disciplinas são ofertadas EAD.

Aprenda com
TEORIA + PRÁTICA

CLIQUE E CONHEÇA

o corpo docente

https://drive.google.com/file/d/1Hl7eWLaC2J3bH8XY7N2KrJaZWqJfSkBt/view?usp=sharing


Fale conosco

Matricule-se

Clique e fale com
nossos especialistas

ou pelo e-mail:

Clique e

queroseralunopos@up.edu.br

https://inscricoes.up.edu.br/s/ficha-de-inscricao?c__processo=29401PROCESSO_SELETIVO&g=MCJ5NL&_ga=2.177651941.1542592221.1627298093-851644789.1583773516
https://bit.ly/3kZGd17
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