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O CURSO 
O Curso Superior de Tecnologia de Design de Interiores tem a 
duração de dois anos, permitindo aos alunos, após a conclusão, 
realizar uma pós-graduação como especialização ou mestrado.

ÁREA DE ATUAÇÃO 
O designer pode inserir-se tanto na iniciativa privada quanto no setor 
público, nos segmentos industrial, comercial, de serviços e acadêmico. 
O designer pode atuar como empresário, empregado ou profissional 
autônomo. Algumas atribuições e campos de atuação do designer 
de interiores estão relacionados a projetos que são comumentes 
desenvolvidos em residências, comércio, espaços para alimentação, 
indústrias, embarcações, espaços corporativos, espaços externos, 
eventos e vitrines. 
Além disso, outra forte atuação do designer de interiores são as 
consultorias e orientações profissionais, que podem ocorrer sob 
diversas configurações: de forma autônoma, em lojas, por meios 
digitais (blogs e revistas), publicações físicas (livros, revistas, 
editoriais), palestras, entre outros.

PERFIL DO PROFISSIONAL FORMADO
O graduado em Design de Interiores formado pela FATENP é um profissional 
generalista e possui um campo de atuação em grande expansão.

• Capacidade criativa para propor soluções inovadoras;
• Capacidade para o domínio de linguagem própria, expressando conceitos 
e soluções em seus projetos;
• Capacidade de interagir com especialistas de outras áreas e atuar 
em equipes interdisciplinares na elaboração e execução de pesquisas e 
projetos;
• Visão sistêmica do projeto;
• Domínio das diferentes etapas do desenvolvimento de um projeto.
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MATRIZ CURRICULAR 
A matriz curricular foi atualizada baseada em questões como trabalhabilidade e pesquisas regionais sobre o perfil profissional 
demandado pelo mercado. A intenção é possibilitar maior amplitude de atuação, tanto como prestador de serviços como 
empreendedor. Assim, o curso possui desenvolvimento de projetos de interiores nas seguintes áreas: residencial, comercial, 
institucional, náutico, corporativo, restaurantes, efêmeros, paisagismo, acústicos e luminotécnicos.

Trabalhabilidade é a capacidade do indivíduo de dominar 
competências que apresentam real valor no mundo do 
trabalho, assumindo a responsabilidade por gerenciar o seu 
desenvolvimento e aperfeiçoamento permanente, elevando 
suas oportunidades de melhoria de qualidade de vida.

A TRABALHABILIDADE É O 
DIFERENCIAL DA FATENP. 
TRANSFORMANDO VIDAS.

COMPETÊNCIAS DESENVOLVIDAS NA FATENP
Cidadania, liderança, relacionamento pessoal, comunicação 
e expressão, trabalho em equipe, flexibilidade, resiliência, 
comprometimento, ética profissional, tomada de decisão, 
empreendedorismo, aprender a aprender.

QUALIFICAÇÃO INTERMEDIÁRIA
Conta com três certificações intermediárias denominadas: 
Expressão Gráfica Virtual, Desenhista de Interiores Residenciais e 
Detalhamento de Mobiliário. Isso permite que alunos regularmente 
matriculados, ou que façam as disciplinas de forma isolada, 
possam atuar profissionalmente nestes segmentos antes da 

obtenção do diploma de graduação.

CERTIFICAÇÃO
Desenhista de Interiores Residenciais

CERTIFICAÇÃO
Expressão Gráfica Virtual

CERTIFICAÇÃO
Projetista de Mobiliário

1º SEMESTRE Princípios 
do Design

Linguagem 
do Desenho e 

Composição Visual

Desenho 
Arquitetônico

Conhecimento, 
Tecnologia 
e Carreira

Geometria 
Descritiva

2º SEMESTRE Paisagismo
Projeto 

de Interiores 
Residenciais

Computação 
Gráfica 2D

Mobiliário e 
Detalhamento Perspectiva

Sociodiversidade, 
Responsabilidade e 
Comprometimento 

Social 

3º SEMESTRE

Projeto de 
Interiores 

Institucionais e 
Corporativos

Computação 
Gráfica 3D

Projetos de 
Interiores Náuticos

Materiais de 
Acabamento

Ergonomia e 
Acessibilidade

Conforto Ambiental  
Termoacústico e 
Luminotécnico

4º SEMESTRE Bioarquitetura
 Interiores 

Comerciais e 
Restaurantes

Projetos 
Efêmeros

Diagramação 
de Portfólio

Cultura 
Brasileira


