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Curso Superior de Tecnologia em Design de Interiores



Sobre o curso
O Curso Superior em Tecnologia em Design de Interiores do campus

Maceió do Ifal capacita a/o discente para que a/o mesma/o possa

atuar na elaboração e na execução de projetos de interiores de

espaços residenciais, comerciais, serviços e institucionais, visando: a

melhoria dos aspectos funcionais, ergonômicos e visuais dos

ambientes; atender necessidades de conforto, segurança e bem estar

dos usuários; aplicar valores estéticos aos espaços e, além disso,

desenvolver a capacidade crítica e cidadã na formação da/o discente.



Duração

O CST em Design de Interiores tem a

duração de 6 (meses) períodos com

2.300 horas/aulas.

Está dividido em 5 eixos de

formação: Projeto; Teoria, história e

crítica; Linguagem e representação;

Tecnológica e Instrumental.



Perfil do Egresso

- Capacidade de elaborar projetos

de design de interiores

residenciais, comerciais, de

serviços, institucionais e/ou

corporativos da sua concepção ao

projeto executivo, dentro de um

contexto psicológico, filosófico,

sociológico, e antropológico;

- Visão sistêmica ao projetar com

foco em questões atuais como

sustentabilidade socioambiental,

responsabilidade compartilhada,

crise híbrida, eficiência energética,

diversidade etnocultural, respeito

às singularidades sociais, aos

direitos humanos observação de

tendências;

- Conhecimento histórico do

processo do design, da arte, do

mobiliário, da caracterização dos

estilos decorativos, das referências

patrimoniais, da cultura, dos

profissionais locais e nacionais;

- Domínio de técnicas de

representação de desenho

bidimensional, dos métodos

construtivos de perspectivas

aplicadas ao desenho de interiores

e seus detalhamentos e das

técnicas de construção e

elaboração de maquetes e

modelos volumétricos

diferenciados de expressão gráfica;



Perfil do Egresso

- Conhecimento dos materiais de

revestimentos e acabamento,

cores, mobiliário e objetos

componentes do espaço

projetado, considerando o tipo de

projeto e questões estilísticas,

funcionais, ergonômicas,

ambientais, de conforto lumínico,

acústico e tátil;

- Conhecimento dos princípios

éticos e legais da profissão, a

legislação contratual aplicada, as

formas da profissão comunicação

interpessoal e elaboração de

portifólio;

- Visão das sistêmica das ações de

pesquisa e que permita análise

crítica e criativa de modo a

contribuir com a sociedade e seu

desenvolvimento, pautado nos

princípios da ética profissional.



Formar profissionais pautados em princípios éticos,

humanísticos, científicos e tecnológicos, capazes de desenhar,

planejar, gerenciar, especificar materiais e/ou promover a venda,

acompanhar a execução de projetos de design de interiores no

âmbito residencial, comercial, de serviço, institucional,

coorporativo e temporário em consonância com o setor

produtivo visando a sustentabilidade, o respeito à diversidade e

observância de referências culturais locais.

Objetivos do curso
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Infraestrutura

Sala de Pesquisa (Núcleo de Pesquisa em

Design) | Sala de Aula | Lab I (Laboratório de

Materiais e Revestimentos) | Lab II (Laboratório

de Desenho A) | Sala de Aula (Sala de Plástica

e Produto) | Sala de Plástica e Produto | Lab III

(Maquetaria) | Lab IV (Laboratório de

Computação) | Lab V (Laboratório de Desenho

B) | Sala da Coordenação | Sala dos

professores



Contatos oficiais:

designinteriores.maceio@ifal.edu.br

@design_ifal
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