
 

 

PROGRAMA DE DISCIPLINA 

 

Disciplina: Desenho do Mobiliário Código da Disciplina: DGN 

Curso:DESIGN DE INTERIORES           Semestre de oferta da disciplina: 5° 

Faculdade responsável: Design de Interiores 

Programa em vigência a partir de: Fevereiro/2016 

Número de créditos: 04         Carga Horária total: 60                  Horas aula: 72 

 

EMENTA: 

Desenhos de mobiliário. Desenho Técnico do projeto de ambientação. Desenvolvimento da 

linguagem gráfica aplicada a projetos de ambientação. Interpretação e análise do mobiliário e dos 

elementos necessários para definir espaços funcionais, tendo como base comum conceitos formais 

e compositivos. 

 

OBJETIVO GERAL: 

• Desenvolver, desenhar e representar móveis, ter conhecimento nos estilos de moveis e 

acabamentos possíveis. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

 Desenvolver o conhecimento teórico e prático em projetos e detalhamento de móveis; 

 Planejar espaços de acordo com a funcionalidade dos móveis utilizados em cada ambiente; 

 

CONTEÚDO: 

1. Conceitos e Historia de mobiliário 

2. Normas técnicas, regulamentadoras, acessibilidade e padronização 

3. Elementos e acabamentos disponíveis no mercado  

 

ESTRATÉGIAS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

Os conteúdos serão trabalhados, privilegiando: 

- levantamento do conhecimento prévio dos estudantes 

- motivação com leituras, charges, situações problemas ou peque nos vídeos 

- Exposição oral / dialogada 



 

 

- Discussões, debates e questionamentos 

- Leituras e estudos dirigidos 

- Atividades escritas individuais e em grupos 

- Apresentações por parte dos alunos de: plenárias, painéis, mini aulas etc. 

 

FORMAS DE AVALIAÇÃO: 

 Serão avaliações no final do desenvolvimento de cada tópico, através de trabalhos elaborados em 

sala de aula e fora dela . Levando em consideração além do nível de conhecimento e assimilação 

dos conteúdos abordados , a criatividade, apresentação e participação. 
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Aprovado pelo Conselho da Faculdade em: _______/_______/_______ . 
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