
www.estg.ipvc.pt

DESIGN DE INTERIORES
PÓS-GRADUAÇÃO



Venha Conhecer a 
Escola Superior de Tecnologia e Gestão

Conhece a ESTG IPVC

https://www.youtube.com/watch?v=rgX_nsb6P-E


Local: Viana do Castelo
Duração: 1 Ano (2 semestres)
N.º de vagas do curso: 25 (número mínimo 15 vagas)
Regime: Pós-Laboral 

Coordenador: Luís Mota 
e-mail: luismota@estg.ipvc.pt

DESIGN DE INTERIORES
PÓS-GRADUAÇÃO

Apresentação
A Pós-Graduação em Design de Interiores (dipg) do IPVC é uma 
formação avançada na área do design, mais especificamente, dos 
espaços interiores, e constitui-se como uma formação multidisciplinar, de 
carácter vincadamente prático, capaz de articular o saber académico e o 
mercado de trabalho, através de um modelo de ensino conjunto entre o 
corpo docente, das diferentes áreas do IPVC, e profissionais e empresas 
especializadas na área da produção / construção de espaços interiores.

O modelo de ensino, a decorrer segundo os princípios de ambiente de 
estúdio/gabinete, assenta no confronto dos alunos com a simulação, 
a reprodução de casos reais, ou ainda a definição de situações novas, 
provocando a conjugação de sinergias de diversas áreas através de 
abordagens multidisciplinares. 
A estrutura curricular procura dotar os alunos de conhecimentos e 
capacidades específicas para poderem trabalhar na área da formação, 
explorando a diversidade na abordagem às diferentes tipologias de espaços, 
recorrendo a metodologias apropriadas e fazendo uso dos instrumentos 
de trabalho adequados às diferentes tipologias de projeto, bem como das 



novas tecnologias e os recursos que hoje estão ao dispor dos profissionais do setor.
Para além da vertente da especialização, a Pós-graduação em Design de Interiores, visa 
proporcionar momentos de requalificação de profissionais já a trabalhar na área. 
A proposta formativa procura igualmente disponibilizar ao tecido empresarial, específico 
da região, a possibilidade de obter técnicos especializados ou de requalificação dos 
seus quadros.

Objetivos 
Os objetivos da Pós-Graduação em Design de Interiores assentam nos seguintes 
pressupostos: 
Ao nível das competências: 

• Formar profissionais especializados e conhecedores da realidade e das especificidades 
inerentes à conceção e ao desenvolvimento de soluções de novos espaços, da 
remodelação e/ou recuperação de espaços interiores já existentes. 

• Adquirir competências no domínio das metodologias e das ferramentas de projeto 
para desenvolver soluções no âmbito do design de interiores (espaços habitacionais, 
comerciais, industriais, religiosos, de saúde, …, de carácter publico ou privado, de uso 
individual ou coletivo). 

• Proporcionar experiências decorrentes do envolvimento de entidades e especialistas 
das mais diversas áreas complementares ao design de interiores. 

 
Ao nível da formação: 
• Compreender as necessidades de diversa índole das diferentes formas de apropriação 

dos espaços por parte dos utilizadores. 
• Antecipar cenários e propor soluções diferenciadoras e portadoras de novas perspetivas 

sobre a pertinência que a conceção e/ou a remodelação de espaços interiores tem na 
obtenção de melhores condições de vida das populações. 

• Desenvolver propostas capazes de dar resposta às necessidades dos utilizadores, das 
populações e das sociedades contemporâneas, bem como das empresas de produção 
e construção de interiores e demais entidades. 

 
Ao nível das parcerias: 
• Desenvolver relações de proximidade e de parceria com indústrias e entidades contíguas 

ao domínio específico da formação. 
• Criar condições para a coabitação de diferentes áreas do conhecimento aplicadas no 

âmbito do projeto. 
• Definir uma orientação de formação direcionada à realidade territorial e dos elementos 

parceiros envolvidos nos projetos. 
• Participação de profissionais com experiência no domínio da formação. 



Destinatários
A formação em Design de Interiores, sendo uma formação especializada no domínio do 
design requer competências transversais de diferentes áreas do saber, encontrando-se 
por isso aberta à participação de formandos provenientes de áreas tão distintas como: 
• Design de Interiores / ambientes;
• Design de Produto / industrial; 
• Design Gráfico / comunicação; 
• Arquitetura; 
• Engenharia civil;
• Outras áreas da criação;
• Candidatos que não possuindo estudos superiores adequados e supra descritos, são 

possuidores de experiência relevante à área de formação ou em áreas contíguas.

Saídas profissionais
• A formação em Design de Interiores proporciona aos seus formandos uma saída 

profissional enquanto designer especializado na conceção, desenvolvimento de 
soluções de espaços interiores, podendo interferir na sua (re)definição (configuração 
dos espaços), bem como dos objetos e/ou equipamentos que os constituem. 

• A sua integração no mercado de trabalho poderá ser o de gabinetes especializados, 
integração em empresas de produção/construção especializadas e de consultores 
especializados. 

• A formação em Design e Interiores permite dotar o formando de capacidades para 
se assumir autonomamente no desempenho das suas funções na área da formação, 
enquanto profissional liberal. 

Candidaturas
Portal de Candidaturas on-line: 
candidaturas.ipvc.pt

Plano Curricular
1º semestre
Design Interiores I
Apoio ao Projeto I
Laboratório Digital I
Workshops Temâticos

Contactos da Escola 
Avenida do Atlântico, nº 644 
4900-348 Viana do Castelo
Tef.: +351 258 819 700 
e-mail: academicos@estg.ipvc.pt
Site: www.estg.ipvc.pt

2º semestre
Design Interiores II
Apoio ao Projeto II
Laboratório Digital II
Plano Empresarial




