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AVALIAÇÃO  
 

DISCIPLINA:   Evolução Histórica e Tendências do Design de Interiores  (40 h.a.) 

DOCENTE:    Prof. Dr. Antonio Manuel Nunes Castelnou 
   Universidade Federal do Paraná – Departamento de Arquitetura 
   Gabinete PE-04 – Setor de Tecnologia – Bloco I – Centro Politécnico 
   E-mail: castelnou@ ufpr.br 
    

1.   OBJETIVO 
 
Desenvolver, individualmente, um artigo monográfico (paper) de 10 a 20 laudas, sobre um dos 
temas abordados pela disciplina – estilo, mobiliário ou personagem – e segundo a estrutura 
apresentada, contendo ilustrações e referências bibliográficas. O trabalho final não deverá 
ultrapassar 25 laudas em arquivo digital. Prazo máximo para envio: até 07.MAIO.2009.  

                

2.   TEMAS 
 

1) Estilos Tudor 
2) Estilos Luíses Franceses (escolher um) 
3) Estilos Clássicos Ingleses (escolher um) 
4) Estilos Historicistas (escolher um) 
5) Estilos Coloniais (escolher um) 
6) Arts & Crafts, Art Nouveau ou Art Déco (escolher um) 
7) Pensamento e obra de um interiorista moderno 
8) Pensamento e obra de um interiorista contemporâneo 

 

3.   ESTRUTURA 
  

 Capa (Nome da escola, disciplina, professor, autor, tema escolhido e data/local) 
 Introdução e contextualização histórica (De 1 a 2 laudas) 
 Periodização e derivações (De 1 a 2 laudas) 
 Caracterização estética e/ou biográfica (De 2 a 4 laudas) 
 Mobiliário (De 2 a 4 laudas) 
 Materiais e técnicas (De 1 a 2 laudas) 
 Conclusão e importância do estudo (De 1 a 2 laudas) 
 Ilustrações (Máximo de 6, sendo 2 por página) 
 Referências Bibliográficas e Webgráficas (De 1 a 2 laudas)  

 

4.   LAUDAS 

 
Papel sulfite: tamanho A-4 
Margens:     Direita   3,0 cm   Superior 3,0 cm 
     Esquerda 2,0 cm   Inferior  2,0 cm 
Fonte:     Arial ou Times New Roman (Tamanho 12) 
Espaçamento:   1,5 pts 
Parágrafo:    2,5 pts 
Fonte de títulos e subtítulos: Tamanho 14 
Fonte de citações textuais: Tamanho 11 
Fonte de legendas e notas: Tamanho 10 
 
NOTAS EXPLICATIVAS: serão dispostas no rodapé, remetidas por números sobrescritos no 
corpo do texto.1  

                                              
1
 Essa numeração será disposta após a pontuação, quando esta ocorrer, sem que se deixe espaço entre ela 

e o número sobrescrito da nota.  
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 5.   CITAÇÕES 

   

Citação com até três linhas: deve vir no bojo do parágrafo, destacada por aspas (sem itálico), 
após as quais um número sobrescrito remeterá à nota de rodapé com as indicações do 
SOBRENOME do autor, ano da publicação e página em que se encontra a citação.2 O tamanho 
da fonte é a mesma do corpo do texto (fonte 12). 

Citação igual ou maior a quatro linhas: destacada em parágrafo próprio com recuo de quatro 
centímetros da margem esquerda do texto (sem aspas) e separado dos parágrafos anterior e 
posterior por uma linha a mais. Ao fim da citação, um número sobrescrito remeterá à nota de 
rodapé, indicando o SOBRENOME do autor, ano da publicação e a página em que se encontra 
esta citação.3 Subseqüentes citações da mesma obra devem ser referenciadas 
abreviadamente, utilizando-se expressões latinas.4 Se, repetido o autor, mas com outra obra, 
utiliza-se “idem”.5 O tamanho da fonte é uma menor do que a do corpo do texto (fonte 11). 

Os demais complementos (nome completo do autor, nome da obra, cidade, editora e ano de 
publicação) constarão das REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS, ao fim do trabalho. 

 

6.   ILUSTRAÇÕES E REFERÊNCIAS 

Todas as ilustrações deverão ter legenda e indicação de fonte, seja bibliográfica ou eletrônica. 
A fonte deverá constar do SOBRENOME do autor, seguido pela data de publicação; ou do 
endereço completo da Internet, seguido pela data de acesso. O tamanho da fonte é duas 
menores do que a do corpo do texto (fonte 10).A lista de fontes (livros, revistas, sites, etc.) que 
compõem as Referências Bibliográficas deve aparecer no fim do trabalho, em ordem alfabética 
pelo sobrenome do autor e sem numeração, aplicando-se o seguinte padrão:  

LIVROS 
SOBRENOME, N.A. (pré-nomes do autor abreviados, sem espaçamento entre eles; até três 
autores: separar por “;”, mais de três: registrar o primeiro deles seguido da expressão “et al.”). 
Título: subtítulo. Número da edição. Cidade: Editora, ano de publicação. 

 
PERIÓDICOS 

TÍTULO DO PERIÓDICO. Local de Publicação (cidade): Editora, volume, número, mês e ano. 
 

ARTIGOS DE REVISTA/JORNAL 
AUTOR DO ARTIGO. “Título do artigo”. In: Título da revista/ jornal, local de publicação, número 
do volume, número do fascículo/seção ou suplemento, páginas inicial-final, mês e ano. 

 
FONTES ELETRÔNICAS 

A documentação de arquivos virtuais deve conter as seguintes informações, quando 
disponíveis: sobrenome e nome do autor; título completo do documento ou título do trabalho no 
qual está inserido (em itálico); endereço eletrônico (URL) completo (entre parênteses angulares: 
<    >); data de acesso. 
 
Exemplos:   CARDOSO, L. Síntese dos estilos artísticos. Disponível em: <http://www.[...]>. 

Acesso em: 26.abr.2009.  
 VITRUVIUS. Disponível em: <http://www.vitruvius.com/[...]>. Acesso em: 

06.maio.2009. 

                                              
2 SILVA, 1997, p. 74-75. 
3 FARIA, 1996, p. 102. 
4 Ibid., p. 102. 
5 Idem, 2000, p. 117. 


