
duração 
22,5 horas 
 
datas de realização 
a definir 
  
horário 
pós-laboral, sábado  
manhã: 9h30 - 13h00 
tarde: 14h00  - 18h00 

 
preço de inscrição 
215,00 € 
 
descontos 
early bird 20% = 172,00€, para 
inscrições efetivas (pagas) 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 em território português. A importância 
do tratamento dos interiores é tal que permite manter o uso de um imóvel, adaptando-o 
funcionalmente e atualizando-o esteticamente, para que os seus usuários vivenciem os 
ambientes com um novo olhar. Nos projetos de remodelação desenvolvem-se diferentes 
tendências estéticas baseadas nas abordagens e criações de alguns profissionais de 
destaque, a nível nacional e internacional. Ao conhecermos tais tendências, conseguiremos 
alcançar resultados mais consistentes 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 um resumo organizado das respetivas abordagens 
estéticas. Pretende-se dar a conhecer a remodelação de interiores nas diferentes tipologias de 
espaço, a importância desta área numa relação de integração com as artes em geral e gerar 
as competências necessárias para desenvolver projetos de forma autónoma. 
 
objetivos específicos  
Adquirir e associar conhecimentos entre a arquitetura de um imóvel e o sentido de 
habitabilidade do seu interior através do estudo de interiores e decoração. Compreender as 
diferenças entre Arquitetura de Interiores, Design de Interiores e Decoração de Interiores. Dar 
a conhecer as tendências estéticas atuais de decoração de interiores. Dar a conhecer o 
trabalho criativo (obras e abordagens) de autores nacionais e internacionais que representem 
as tendências estéticas mais atuais. Compreender as necessidades do cliente / futuro usuário 
do espaço e traduzi-las em intervenções espaciais e decorativas. Elaborar um conjunto de 
soluções práticas criativas através de um projeto de interiores e de decoração como resposta a 
um enunciado prévio. Estabelecer o debate entre formandos e a discussão de ideias. 
 
destinatários 
Estudantes e/ou profissionais interessados nas áreas de Interiores e Decoração, tais como 
arquitetos, designers, engenheiros, artistas plásticos e profissionais na área de turismo. O 
curso destina-se, também, ao público em geral que admire esta área e pretenda conhecer o 
processo de trabalho de arquitetura de interiores e decoração por questões pessoais. 
 
conteúdos programáticos 
Esta ação de formação está organizada em três módulos, cada um com temas e conteúdos 
programáticos específicos.  
 
Módulo I  
-Atualização da relevância das remodelações, recuperações e reutilizações de espaços;  
-Compreensão das diferenças entre Arquitetura de Interiores, Design de Interiores e Decoração; 
-Apresentação de estudo sobre as tendências estéticas contemporâneas;  
-Apresentação de autores selecionados que representem as tendências estéticas apresentadas 
com destaque para o seu percurso profissional,  processo de desenvolvimento de projeto e 
projetos desenvolvidos, através da apresentação de imagens, desenhos e/ou notas escritas dos 
autores;  
-Resumo das variáveis intrínsecas ao processo criativo de projetos;  
-Características e abordagens de cada tendência apresentada;  
-Avaliação formativa sumativa através da formulação de perguntas.   
 
Módulo II  
-Recapitulação dos assuntos abordados no módulo I;  
-Apresentação de temas e variáveis de projeto a colocar em prática no workshop;  
-Sensibilização relativamente ao contacto com o cliente e abordagem ao seu espaço;  
 

Tendências Estéticas 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 internaci-
onais 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 traba-
lhou como assistente de cenografia na Central Globo de Produção, em novelas e séries. Colabo-
rou com arquitetos e decoradores de renome, no Rio de Janeiro, e  foi consolidando um percurso 
profissional autónomo. Em 2014 fundou o seu atelier de arquitetura e interiores, desenvolvendo 
trabalhos em Portugal e no Brasil. 

formadora  

Testemunhos da edição anterior  
“Curso excelente e vantajoso para a minha vida profissional “ - (edição 1  - março 2012) 
“A formação excedeu, pela positiva, as minhas expectativas, quer em termos de conteúdos quer da 
formadora”  -  (edição 2  - março 2012) 
“Incrível e cativante. Simplesmente adorei”  - (edição 2 - março 2012) 
“Achei esta formação fascinante, adquiri os conhecimentos necessários e pus em prática de 
imediato” - Vlopes edição 3 - junho 2017  
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- Compreensão das necessidades apresentadas pelo cliente e a sua transposição para o projeto;  
- Lançamento de um desafio prático;  
- Organização dos grupos de trabalho;  
- Início de workshop com a definição do tipo de espaço, conceito de projeto e público-alvo. 
 
Módulo III 
- Desenvolvimento do projeto, incluindo a compreensão das características do espaço arquitetónico 
e dos interiores;  
- Definição do conceito de projeto, quer seja de uma identidade estética ou uma postura criativa, 
quer seja como resultado de uma estratégia de marketing;  
- Desenvolvimento de elementos gráficos desde a fase da primeira apresentação ao cliente até ao 
projeto de execução para obra e montagem;  
- Conhecimento da necessidade de contacto com fornecedores e parceiros para o desenvolvimento 
do projeto;  
- Apresentação de diversos materiais de revestimento, tecidos, mobiliário e obras de arte; 
- Sensibilização para a importância da cor e do lighting design.  
- Apresentação dos trabalhos e discussão das soluções criativas apresentadas;  
- Recebimento de críticas sobre o desenvolvimento do processo de trabalho;  
- Sugestões para novas soluções.  


