Interiores e
Lighting Design
programa do curso
Criatividade e Inovação – Soft Skills
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
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
Abordagens conceituais e metodológicas para o processo de projeto.
Lighting Design
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 empregados
utilizados em interiores. Conhecimento sobre ferramentas de cálculo e simulação de condições de
iluminação no ambiente construído.
Interiores Residenciais
Projeto de um ambiente residencial considerando as etapas metodológicas de elaboração de
projetos. Análise de e estudos de caso.
Interiores Comerciais
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
Aplicação das teorias de iluminação em projetos comerciais.
Interiores Bares e Restaurantes
Projeto de bares e restaurantes considerando as etapas metodológicas de elaboração de projetos.
Análise de estudos de caso.

Interiores Bares e Restaurantes – Iluminação
Aplicação das teorias de iluminação em projetos de bares e restaurantes.

Mobiliário, materiais e sistemas integrados
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.
TCC
O trabalho de conclusão de curso será um Artigo Científico, desenvolvido pelos alunos e
acompanhado por professores orientadores.

trabalho de conclusão de curso
Artigo científico versando sobre um dos temas apresentados durante o curso.

estágio
Não aplicável.

metodologia
Aprenda com teoria + prática
UP, nós acreditamos que teoria e prática precisam caminhar juntas. Por isso, durante as
disciplinas acontece o alinhamento entre teoria e prática.
Avaliações práticas
Para que você consiga avaliar o seu desempenho durante o curso, os professores propõem
exercícios avaliativos desenvolvidos, na maioria das vezes, em sala de aula.
De olho no futuro
O projeto e a execução de obras é uma prática corriqueira e que tende a crescer cada vez mais
devido à diminuição de escritórios de grande porte. É um nicho que, cada vez mais, se consolida
para profissionais especializados.

