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RETIFICAÇÃO -  ANEXO III 

  

ONDE SE LÊ:  

Prova Teórico-Prática - A Prova Teórico-Prática será desenvolvida em 04 

(quatro) turnos de 04 (quatro) horas cada.  

Primeiro trabalho – No 1° dia, ao final dos dois turnos matutino e vespertino, 

estarão desenvolvidas e entregues à Comissão Julgadora 01 (um) projeto 

constando de: 01 (uma) planta falada (escala: 1/25), 02 (duas) perspectivas 

(representativas do espaço trabalhado) e 01 (um) painel conceitual em formato 

A3 (cores, linhas e texturas).  

Segundo trabalho – No 2° dia, o tema/ponto sorteado no 1° dia será excluído. 

No turno matutino do 2° dia será desenvolvido e entregue à Comissão 

Julgadora 01 (um) projeto constando de: 01 (uma) planta falada (escala: 1/25) 

e 01 (um) painel conceitual em formato A3 (cores, linhas e texturas).  

Relatório – O turno vespertino do 2° dia estará reservado exclusivamente para 

o desenvolvimento e posterior entrega à Comissão Julgadora de 01 (um) 

Relatório Circunstanciado que compreenda a concepção projetual adotada 

na proposta de cada um dos projetos desenvolvidos.  

Observações: Os candidatos deverão trazer: folhas de papel manteiga, lápis 

de cor, instrumentos de desenho, tesoura, estilete, cola, fita adesiva. Para os 

painéis a Comissão Julgadora fornecerá o papel A3 e materiais de referência 

(catálogos, prospectos e amostras). Durante a prova não será permitida a 

consulta de material bibliográfico, impresso e/ou digital, exceto os materiais de 

referência fornecidos pela Comissão Julgadora.  



Prova Teórico-Prática: Desenvolver projeto de Design de Interiores, apenas 

com lápis ou lapiseira grafite e lápis de cor, constando de layout falado (escala 

1:25), perspectivas e painel, acompanhado de relatório explicitando a 

concepção projetual direcionada aos seguintes temas/ponto:  

A – Residência;  

B - Loja de esporte;  

C - Espaço para alimentação;  

D - Consultório odontológico;  

E - Stand promocional. Concluída a apresentação, 

  

 
LEIA-SE: 
 
Prova Teórico-Prática - A Prova Teórico-Prática será desenvolvida em 04 
(quatro) turnos de 04 (quatro) horas cada. 
 
Primeiro trabalho – No 1° dia, ao final dos dois turnos matutino e vespertino, 
serão entregues à Comissão Julgadora 01 (um) projeto constando de: 01 (uma) 
planta falada (escala: 1/25) e 01 (uma) perspectiva (representativa do espaço 
trabalhado) desenvolvidas em aplicativo virtual. E 01 (uma) perspectiva 
(representativa do espaço trabalhado) e 01 (um) painel conceitual em formato 
A3 (cores, linhas e texturas) desenvolvidos apenas com lápis ou lapiseira 
grafite e lápis de cor. 
 
Segundo trabalho – No 2° dia, o tema/ponto sorteado no 1° dia será excluído. 
No turno matutino do 2° dia será desenvolvido e entregue à Comissão 
Julgadora 01 (um) projeto constando de: 01 (uma) planta falada (escala: 1/25) 
e 01 (um) painel conceitual em formato A3 (cores, linhas e texturas). 
Desenvolvidos apenas com lápis ou lapiseira grafite e lápis de cor. 
 
Relatório – O turno vespertino do 2° dia estará reservado exclusivamente para 
o desenvolvimento e posterior entrega à Comissão Julgadora de 01 (um) 
Relatório Circunstanciado que compreenda a concepção projetual adotada na 
proposta de cada um dos projetos desenvolvidos, bem como as abordagens 
metodológicas e referenciais teóricos trabalhados. Esse Relatório deverá ser 
escrito à mão em papel fornecido pela Banca e não será permitido a consulta a 
quaisquer fontes (impressas ou virtuais), inclusive rascunhos prévios. 
 
Observações: Os candidatos deverão trazer: folhas de papel manteiga, lápis 
de cor, instrumentos de desenho, tesoura, estilete, cola, fita adesiva. Para os 
painéis a Comissão Julgadora fornecerá o papel A3 e materiais de referência 
(catálogos, prospectos e amostras), com exceção da prova que requer a 
utilização do computador: nesse caso, o equipamento será fornecido pela 
Escola de Belas Artes. Durante a prova não será permitida a consulta de 
material bibliográfico, impresso e/ou digital, exceto os materiais de referência 
fornecidos pela Comissão Julgadora. 
 
Prova Teórico-Prática: Os projetos de Design de Interiores serão direcionados 



aos seguintes temas/ponto: 
A – Residência; 
B - Loja de esporte; 
C - Espaço para alimentação; 
D - Consultório odontológico; 
E - Stand promocional. 
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