
duração 
8 horas 
 
datas de realização 
a definir 
 
horário 
pós-laboral, sábado  
manhã: 9h00 às 13h00 
tarde: 14h00 às 18h00 

 
preço de inscrição 
115,00 € 
 
descontos 
early bird 20% = 92,00€, para 
quem efetivar (pagar) a 
inscrição até um mês antes do 
início da formação.  

 
este valor inclui: 
documentação; certificado de 
formação 

 
valores isentos de IVA 
 
a inscrição só fica completa 
após o pagamento 
 
 
local de realização 
instalações da UNAVE/UA  
 
inscrições e informações 
virginiablopes@ua.pt 
www.unave.pt 
tlf.: 234 370 833 

 

fundamentação 
Arquitetura de Interiores, Design de Interiores e Decoração de Interiores são três disciplinas 
cada vez mais presentes nas remodelações de imóveis, nas quais é possível detetar 
tendências estéticas, baseadas nas abordagens e nas criações de profissionais de destaque, a 
nível nacional e internacional. Conhecermos tais tendências, conseguimos resultados estéticos 
mais consistentes, interessantes e diferenciadores.  

objetivos gerais  
A ação de formação tem como objetivos gerais dar a conhecer aos formandos as tendências 
atuais na área de arquitetura e decoração de interiores, através da apresentação de trabalhos 
elaborados por autores selecionados e das respetivas abordagens estéticas. 

 
objetivos específicos  
Adquirir conceitos e associar conhecimentos da arquitetura de um imóvel com sentido de 
habitabilidade dos espaços interiores. Compreender as diferenças entre Arquitetura de 
Interiores, Design de Interiores e Decoração de Interiores. Conhecer as tendências atuais ao 
nível da decoração de interiores. Identificar e conhecer o trabalho criativo (obras e abordagens) 
de autores de referência, nacionais e internacionais, que representam novas tendências. 

 
destinatários 
Estudantes e profissionais interessados na Decoração de Interiores, tais como arquitetos, 
designers, engenheiros, artistas plásticos e profissionais de turismo. O curso destina-se, 
também, ao público em geral que pretenda conhecer o processo de trabalho no âmbito da 
arquitetura de interiores e decoração. 
 
conteúdos programáticos 
A ação de formação será organizada em dois módulos, cada um com temas e conteúdos 
programáticos específicos.  
 
Módulo I  
Relevância das remodelações, recuperações e reutilizações de espaços; diferenças entre 
Arquitetura de Interiores, Design de Interiores e Decoração; o contacto com o cliente e a 
abordagem ao seu espaço; as necessidades do cliente e a sua transposição para o projeto; as 
tendências estéticas contemporâneas; características e abordagens próprias de cada tendência; 
avaliação através da formulação de perguntas. 
 
Módulo II  
Apresentação de um conjunto de autores que representam tendências estéticas, bem como o 
seu percurso profissional, abordagem do processo de desenvolvimento do projeto e projetos 
desenvolvidos, através de apresentação de imagens, desenhos e/ou notas escritas dos autores; 
as variáveis no processo criativo; avaliação sumativa através da formulação de perguntas. 

Novas Tendências na Arquitetura de Interiores  

 



                             Cláudia Albino - professora auxiliar do Departamento de 
Comunicação e Ar te, Universidade de Aveiro  

Licenciada em Arquitetura pela Universidade do Porto, em 1989, é mestre em 
Design e Marketing pela Universidade do Minho, e doutorada em Design pela 
Universidade de Aveiro, com o tema: “Os sentidos dos lugares. Valorização da 
identidade do território pelo design”. Investigadora do ID+/ FCT, sendo a sua 
principal área de investigação Design e Território. Tem desenvolvido projetos 
de valorização das identidades dos territórios pelo design, através da revitaliza-
ção de técnicas artesanais, identificando localmente saberes significantes dos 
lugares e resinificando-os através de novos sistemas de produtos e serviços 

locais, amplificadores antropológicos da vida dos lugares. Neste âmbito tem participado em vários 
congressos internacionais e publicado em revistas e livros da especialidade. 

 

 

coordenadora 

Rita Braga Alves  - arquiteta, profissional liberal. 

 
Licenciada em Arquitetura pela Faculdade de Arquitetura da Universidade do 
Porto (2000-2006), com especialização em Arquitetura de Ambientes de Saúde 
pela Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da Universidade Federal do Rio de 
Janeiro. 
Atua como arquiteta desde 2006, tendo iniciado o seu percurso profissional na 
área de Interiores de Espaços Comerciais, a nível nacional e internacional. 

Entre 2007 partiu rumo ao Rio de Janeiro onde trabalhou durante dois anos e teve contacto com 
a sensibilidade estética do arquiteto Óscar Niemeyer. Posteriormente trabalhou como assistente 
de cenografia na Central Globo de Produção, em novelas e séries. Colaborou com arquitetos e 
decoradores de renome, no Rio de Janeiro, e  foi consolidando um percurso profissional autóno-
mo. Em 2014 fundou o seu atelier de arquitetura e interiores, desenvolvendo trabalhos em Portu-
gal e no Brasil. 

formadora  
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