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Apresentação
Neste tempo em que o Design de Interiores assume uma função absolutamente crítica de sucesso nas áreas comerciais e de serviços,
pretendemos, com este curso, iniciar uma formação que permita preparar recursos humanos que atuem na área do Design de Interiores
habitacionais, comerciais e de serviços, numa perspetiva academicamente sustentada, trabalhando soluções estético-formais de forma
crítica e em sentido histórico, cultural e ambiental.
Objetivos
Formar pro ssionais que trabalhem soluções habitacionais, comerciais e de serviços numa perspetiva estético-formal crítica em sentido
histórico, cultural e ambiental, para um mercado cada vez mais competitivo e exigente.
Destinatários
Arquitetos, Decoradores, Designers, Pintores e outros pro ssionais de áreas a ns, desde que possuidores de um grau académico.
Ensino e avaliação
Ensino: exigida a presença, física e/ou a distância, em pelo menos 70% das aulas de cada unidade curricular;
Regime de avaliação: Avaliação contínua com exame nal escrito obrigatório em cada unidade curricular.
Avaliação presencial, sempre que compreenda a realização de pontos escritos.
Titulação
A presença em pelo menos 70% das aulas de cada unidade curricular e a aprovação em todas as unidades curriculares desta Pós-Graduação
conferem o direito à passagem de um certi cado de pós-graduado em Design de Interiores. Os estudantes nalistas que obtiverem
aprovação em unidades curriculares avulsas, terão apenas direito à passagem do respetivo Certi cado de aprovação em tais unidades
curriculares.
Plano de estudos
Módulo I - Introdução ao Design de Interiores (20 horas)
Módulo II - Psicologia da Cor em Interiores (8 horas)
Módulo III - Gestão do Projeto (12 horas)
Módulo IV - Equipamentos e iluminação (20 horas)
Módulo V - Projeto (40 horas)
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