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A área do Design de Interiores atrai diversas pessoas que tem 

interesse em desenvolver projetos de ambientes. Então se você 

está procurando melhorar suas habilidades ou até mesmo 

contemplar uma nova carreira em design de interiores, é bom 

você saber que existem 4 modalidades diferentes de Ensino.

E aí vem a dúvida!! 

O que é melhor fazer? 

E mais, qual deles se encaixa nas 

minhas necessidades?

O fato é que todos têm 

vantagens e desvantagens e 

tudo vai depender do objetivo 

que você quer alcançar:



Com a Regulamentação da 
profissão de Design de 
Interiores, através da Lei 
nº 13.369, de 12 de 
dezembro de 2016, não há
distinção entre as 
atribuições profissionais de 
alunos de cursos técnicos, 
tecnólogos ou 
bacharelados. Isso quer 
dizer que a Lei reconhece o 
título de designer de 
interiores, independente 
da modalidade de 
formação.
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A pós-graduação dura em torno de 1 ano e meio e tem carga horária 
aproximada de 450 horas. Apesar de ser um curso de design de 
interiores, o seu foco principal gira em torno de conhecimentos 
específicos. São conteúdos de importância relevante para o aluno 
atuar em um segmento desse mercado, por exemplo: especialização 
em light design. No entanto, a pós-graduação só pode ser utilizada 
para atuar profissionalmente, caso o aluno obtiver habilitação prévia 
para atuar na área de design de interiores.



Quando devemos escolher Bacharel em Design de 
Interiores?

O bacharel é um curso acadêmico, ou seja, trata a 
área de design de interiores de forma generalista. É 
um curso onde o conteúdo é trabalhado com uma 
visão teórica focalizada nos princípios e bases do 
design de interiores. Neste sentido, é um curso 
voltado para alunos que aspiram realizar pesquisas 
científicas, escrever artigos e atuar no meio 
acadêmico. Se este é o seu interesse, então você 
deve escolher o Bacharel.

Este curso dura na faixa de 4 anos, os valores de 
mensalidades praticados são elevados e a carga 
horária gira em torno de 2.400 h.



Muita gente fica confusa quando ouve o 
termo Curso Técnico de Design de Interiores. Será 
que é a mesma coisa que o Curso Tecnólogo em 
Design de Interiores?

Os cursos técnicos não são a mesma coisa que 
cursos tecnólogos. Na realidade, eles são uma 
categoria especial do Sistema de Ensino Brasileiro. 

O Ministério da Educação classifica os cursos 
técnicos como educação profissional técnica e os 
cursos tecnólogos (e bacharelados) como educação 
superior (faculdade).
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Quando devemos escolher o tecnólogo 
em Design de Interiores?

O tecnólogo em design de interiores dura em torno de 2 a 3 anos, 
sendo um curso com carga horária mínima de 1.600 horas. 
Portanto, trata-se de um curso menos generalista que o bacharel. 

Porém, apesar desse curso ter um foco tencionando uma atuação 
para o mercado de trabalho, a forma como o conteúdo e a temática 
são trabalhados dentro do sistema academicista, faz com que a 
entrada do formando ao mercado seja mais árdua. Nessa 
perspectiva você terá que buscar aprofundamento em 
competências treinadas que de fato o direcione para a atuação 
prática do cotidiano do profissional atuante. 

Como se trata de um curso superior, ao findá-lo, você poderá fazer 
pós graduação- especialização.



O curso técnico tem duração média de 1 ½ ano, com carga 
horária entre 800h e 1.200h. Como ele é voltado para a prática 
do mercado de trabalho (sem os fins científicos presentes no 
tecnólogo e bacharel), a carga horária é menor.

Quanto a pós graduação, você pode realizar uma pós caso já 
tenha alguma graduação realizada anteriormente, mesmo sendo 
uma graduação diferente da área de design de interiores. 

Quando devemos escolher o técnico em Design de 
Interiores?

O objetivo do curso técnico é inverso ao de uma 
faculdade. Por isso, o método de ensino do design de 
interiores desses cursos é (na maioria deles) voltada 
para a vida cotidiana do dia a dia do profissional 
atuante. Portanto, de maneira direta e objetiva focando 
no que dá certo, no que funciona, com base na 
experiência de mercado. 



O curso técnico é uma boa opção para quem quer velocidade, entrar 
rapidamente no Mercado de Trabalho, participar de mostras e eventos 
de decoração, estar em contato com este público e principalmente 
desenvolver projetos para seus clientes.

Isso porque este curso vivencia o mercado sem a necessidade 
de investir muito tempo e dinheiro, abraçando todas as competências e 
habilidades de uma formação plena.

Registro Profissional no órgão de classe

Algumas escolas técnicas oferecem aos seus alunos a possibilidade do 
Registro Profissional no órgão de classe. Com este registro, o 
profissional é responsável pelos projetos e/ou pela execução de suas 
devidas obras, podendo emitir o Termo de Responsabilidade técnica 
(TRT). Este documento, portanto, é a garantia da população de que está 
contratando e executando a obra com qualidade e segurança, afinal, 
apenas profissionais plenos e legalmente habilitados podem de fato 
emití-lo.                              

> Saiba Mais <

https://ibdi-edu.com.br/blog/regulamentacao-da-profissao-de-design-de-interiores/


Muitos estudantes e profissionais de arquitetura, design de interiores 

e engenharia, optam pelo ensino técnico de design de interiores, 

porque desenvolvem de forma rápida e acessível novas técnicas e 

habilidades ou até mesmo conteúdos que foram negligenciadas pela 

faculdade.

Já os que se lançam pela primeira vez no aprendizado do design de 

interiores, ao se formarem no curso técnico, ou até mesmo durante a 

fase escolar, conseguem adentrar no mercado mais rapidamente. E 

com o salário que recebem, muitos investem numa faculdade de 

Arquitetura, o que vai ampliar a atuação profissional para o nicho da 

construção civil. Inclusive estes alunos apresentam melhor rendimento 

nas aulas porque já detém as habilidades adquiridas no curso técnico 

de design de interiores, além de que, já atuam no mercado 

precocemente, adquirindo network e experiências profissionais.



Opte sempre por cursos reconhecidos pelas 

CEE / Mec, e que ofereçam vinculação com 

órgãos de classe.

A profissão está sendo muito difundida e com 

isso a necessidade de profissionalização 

técnica é iminente, e não é uma coisa que 

poderá ser negligenciada futuramente. 

Então, você pretende se 

profissionalizar na área? 

Estas são as modalidades de ensino 

em design de interiores. Agora fica 

fácil escolher a que mais combina 

com você!



Gostamos de compartilhar o que fazemos de 
melhor: ajudar pessoas com paixão por design de 
interiores, pessoas assim como você, a descobrir 
como é fácil aprender as habilidades desta área,
estudando conosco.
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