
 

PROGRAMA DE DISCIPLINA – 2003 

 

Disciplina: Introdução à Arquitetura de Interiores Código:  

 

Curso: Especialização em Arquitetura de Interiores 

 

Professor: Antonio Manoel N. Castelnou, neto, M. Sc. 

Horas Teóricas:  10 

Horas Práticas:    -- 

Total de Horas:  10 

 

EMENTA 

Arquitetura e ambiente: o espaço interno como campo de atuação. Fatores projetuais: segurança, 

conforto, funcionalidade e harmonia. Elementos de composição em interiores: linhas, planos, 

massas, proporção e equilíbrio. Condicionantes funcionais, técnicas e estéticas.  

 

 

OBJETIVOS 

- Introduzir a discussão sobre a concepção de ambientes internos, apontando seus principais 

elementos de composição, princípios e condicionantes. 

- Conceituar a atividade de projeto e criação de espaços interiores, situando os fatores e métodos 

mais usuais, assim como as principais preocupações funcionais, técnicas e estéticas. 

- Apresentar as fases de evolução histórica da arquitetura de interiores, destacando suas 

características mais significativas e seus fatores fundamentais. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

 

Conceituação básica 

- Arquitetura de interiores e decoração 

- Estética, funcionalidade e harmonia 

- Campos de atuação e áreas afins 

 

Evolução histórica do interiorismo 

- Períodos antigo e clássico 

- Períodos moderno e contemporâneo 

- Tendências atuais 

 

Considerações sobre projeto de interiores 

- Condicionantes da percepção de ambientes 

- Componentes do projeto de interiores 

- Elementos de composição em interiores 

 

Princípios de composição dos espaços internos  

 

 

Continua 



Continuação 

METODOLOGIA  

O conteúdo programático será transmitido através de aulas expositivas e dialogadas, além da 

exposição de diapositivos e retrotransparências. 

 

 

AVALIAÇÃO 

Será realizado um trabalho de pesquisa e análise, em equipes de, no máximo, 03 (três) 

componentes, composto das seguintes partes: 

- Seleção de 10 (dez) ambientes internos e identificação dos 10 (dez) princípios de composição: 

unidade, contraste, ênfase, simetria, hierarquia, proporção, escala, verdade, propriedade e 

expressividade; 

- Disposição de uma imagem em cada página (Tamanho A-4), descrevendo-a abaixo e indicando 

o princípio ilustrado; 

- Entrega em volume único, com capa segundo as normas da UniFil. 

.  
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