
CURSO DE EXTENSÃO
RESOLUÇÕES MATEMÁTICAS E 

CONCEITOS DA GEOMETRIA 
APLICADOS AO DESIGN DE INTERIORES 

E À ARQUITETURA E URBANISMO 



 
 RESOLUÇÕES MATEMÁTICAS E CONCEITOS DA 
GEOMETRIA APLICADOS AO DESIGN DE INTERIORES 
E À ARQUITETURA E URBANISMO 

O Projeto de Extensão visa qualificar os acadêmicos e profissionais interessados 

através de um curso com 12 horas de duração, a utilizar os conceitos de geometria

 e da matemática como aliados nas soluções de projetos de design de interiores e 

de arquitetura.

 

 

 

 

 

OBJETIVOS
Objetivo geral: 

Transmitir o conhecimento e a prática necessários para que os interessados se 

capacitem a utilizar os recursos da geometria e da matemática nas soluções de 

problemas relacionados a concepção de projetos na área do Design de Interiores e 

da Arquitetura e Urbanismo.

Objetivos específicos:

Entrar nos aspectos diretos dos problemas enfrentados por acadêmicos e profissionais 

com relação ao uso imediato da matemática e da geometria aplicada; acabar com 

bloqueios existentes e trabalhar com as práticas profissionais relacionadas; despertar 

nos profissionais que atuam com projetos, o uso de elementos variáveis do universo 

da geometria.

 

 

PÚBLICO-ALVO
 Acadêmicos e profissionais de Design de Interiores e Arquitetura e Urbanismo, além 

de interessados, que possuem carências retroativas em conceitos matemáticos e 

geométricos básicos. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
 .:  Introdução, Conceitos básicos e Nomenclatura. 

 .: Ângulos, Polígonos e Circunferência. 

 .: Polígonos e Circunferências: cálculo de áreas 

 .: Sólidos geométricos: cálculo de áreas e volumes. 

 .: O projeto; aplicações matemáticas e geométricas básicas: prática de projetos e 

assessoramentos. 

 

CARGA HORÁRIA

12 horas/aula 



DOCENTE 

 Carlos Eduardo Falkoski 
 Possui graduação em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal de Santa 

Catarina (1996) e Especialização em Construção Civil (1998) na mesma instituição. 

Atualmente é professor da Faculdade Cesusc, mantida pelo Complexo de Ensino 

Superior de Santa Catarina no Curso de Design de Interiores, nas disciplinas de 

Conforto Térmico e Conforto Acústico, semestre 2018.2. Atuação como Arquiteto e 

urbanista: trabalho autônomo com consultorias técnicas principalmente nas 

seguintes áreas: Arquitetura corporativa, institucional, residencial e interiores; 

gestão de projetos; desempenho térmico de edificações e soluções acústicas em 

edificações. 

MODALIDADE
Presencial 



DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA MATRÍCULA

a) Cédula de identidade (RG) – outros documentos não possuem validade para

fins de Registro;

b) CPF;

c) Comprovante de residência;

* após a inscrição, os documentos podem ser encaminhados para o 

   e-mail atendimento@cesusc.edu.br

*exceto para alunos e egressos da Faculdade Cesusc

INVESTIMENTO

R$ 149,00 
20% alunos e ex-alunos (R$ 119,20)

3x no boleto
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