
 
 

 

 
EDITAL 01/2022 

 
 

DATA: 02/06/2022 

SÚMULA: Elaboração de projetos de interiores para ambientes residenciais e/ou 

comerciais. 

A sua essência no seu projeto 

 

A Coordenação de Estágio do curso de Tecnologia em Design de Interiores, no uso de 

suas atribuições, torna pública a abertura de vagas para interessados em contratar projetos de 

interiores residenciais e/ou comerciais, os mesmos serão desenvolvidos pelos formandos do 

curso, com vigência de junho a julho de 2022, tendo por base o disposto neste edital.  

 

 

 

I – CONSIDERAÇÕES GERAIS 

a. O edital está aberto para a comunidade que tenha interesse em contratar os acadêmicos 

do 4º período de Tecnologia em Design de Interiores, de modo à oportuniza-los 

desenvolver de forma gratuita um projeto de interiores como forma de estágio interno 

obrigatório; 

b. O acadêmico contratado irá desenvolver todo o processo projetual de seu cliente 

(Levantamento técnico, Briefing, Estudo Preliminar, Anteprojeto e Projeto Executivo), 

podendo ser orientado por um dos seguintes docentes:  

Professora Camila Pezzini; 

Professora Cassia Brum; 

Professora Sciliane S. Sauberlich Bavaresco; 

Professor Vinicius F. Fidelis dos Santos. 

c. O projeto a ser desenvolvido deverá possuir as seguintes características: 

I. Edificação residencial e/ou comercial; 

II. Edificação nova ou que consista em possíveis reformas sem alteração de 

estrutura; 

III. Que possibilite intervenções como: revestimentos, gesso, iluminação, 

mobiliário, paisagismo, etc.  

d. O cliente terá direito de solicitar uma alteração na fase de estudo preliminar, sendo esta 

em quaisquer partes do serviço proposto caso necessário.  

 

II – INSCRIÇÕES  

a. Os interessados em contratar este serviço, deverão encaminhar um e-mail para 

sciliane@fag.edu.br descrevendo de forma breve a demanda do projeto e contato 

telefônico. 

b. Após a solicitação, será encaminhado uma ficha para preenchimento de cadastro e 

informações mais detalhadas sobre a demanda projetual. 



 
 

 

c. Serão disponibilizadas 10 vagas de atendimento, todas as solicitações serão avaliadas 

para verificar se possuem as características mínimas para participar do projeto. 

 

 

III – PRAZOS 

a. As inscrições deverão ser realizadas através do e-mail sciliane@fag.edu.br no período 

de 02 de junho até 08 de julho de 2022. 

b. Os projetos serão desenvolvidos durante o semestre de 2022.2 seguindo cronograma a 

ser definido pelo curso de Design de Interiores com entrega final prevista para final do 

mês de novembro. 
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