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Um treinamento inovador, voltado para profissionais e alunos que 

desejam se capacitar na abordagem holística para projetos de interiores. O curso 

propõe ao profissional uma nova forma de se aproximar dos espaços, 

reconhecendo suas multidimensionalidades e fazendo uso disso para o 

desenvolvimento de projetos que contemplam o potencial psico-terapêutico e 

energético dos ambientes.  

A visão holística, quando aplicada ao Design de Interiores e à Arquitetura, 

amplia os conhecimentos apartir  de uma abrangência pautada em ciências 

humanas, energéticas e sabedorias ancestrais, tais como a Neuroarquitetura, a 

Psicologia Junguiana, a Arteterapia e Geometria Sagrada, além de outras. 

Em sua proposta terapêutica, o treinamento propicia uma transformação 

pessoal fruto de conteúdos, práticas e vivências terapêuticas voltadas ao 

autoconhecimento, bem como uma construção profissional diferenciada 

experienciada através de mentorias individuais, um valor agregado exclusivo 

da Artenova Multiversidade. 

 

Objetivo 

O curso visa a capacitar e qualificar profissionais e estudantes das áreas da 

Arquitetura e Design para se tornarem profissionais da Nova Era, ou seja, indivíduos 

que buscam realizar a si mesmos através da manifestação de seus propósitos de 

alma, aprendendo a colocar seus dons e talentos a serviço da humanidade e com 

isso, transformando significativamente a vida de outras pessoas.  

Esta formação tem ênfase em espaços residenciais e também objetiva 

preparar o aluno para atuar no mercado de trabalho a partir de uma visão mais 

humana e alinhada com a realização de seus propósitos.  

Metodologia 

O ensino é realizado on-line e através de plataforma digital. O conteúdo 

é entregue de maneira híbrida: aulas ao vivo - com professor em tempo real, 

aulas gravadas e conteúdo complementar - material didático em pdf. As aulas 

acontecerão conforme dia e horário expressos em calendário e a duração do 

curso é de 01 semestres letivo + 01 mês de Mentoria. O acesso à plataforma de 
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aulas é realizado pelo aluno através de login e senha liberados pela mesma. O 

conteúdo ficará disponível ao aluno por até 02 anos após a aquisição do curso. 

Público Alvo: 

A formação é voltada para Arquitetos, Designers, Decoradores, 

Engenheiros e alunos que estejam matriculados em alguma dessas formações 

que que desejam se capacitar na área holística para fins de inovação em 

projetos e atuação profissional.  
 
Pré-requisitos 

Formação profissionalizante, graduação e/ou pós-graduação em 

Arquitetura, Design de Interiores, Decoração de Interiores e Engenharia Civil. 

Alunos em formação em alguma dessas áreas podem atender ao treinamento. 

 
Carga Horária  
Total aproximado: 50 horas 
 
Categoria 
Livre Profissionalizante – curso de capacitação profissional, com base 

legal o Decreto Presidencial N° 5.154, de 23 de julho de 2004, Art. 1° e 3° e Portaria 
Nº 008, de 25/06/2002 publicado no Diário Oficial – SC – Nº 16.935 – 27.06.2002. 

 
Certificação 
Certificado Digital, válido em todo território nacional, emitido pelo 

Instituto Artenova Multiversidade. 
 

Instrutora 

 

 

 

 

 

 

Naveena Karênia CAU A79402-3 

Arquiteta e Urbanista pela UFBA, pós-graduada em Arteterapia Junguiana 

pelo IJBA, Terapeuta Holística dos Espaços, Especialista no Autêntico Feng Shui 

e Fundadora da Artenova Multiversidade. Naveena construiu o primeiro curso 

de formação de Designers de Interiores Holístico das américas, 

revolucionando o sistema de ensino tradicional e trazendo novas direções e 

parâmetros para a atuação de Arquitetos e Designers na 

contemporaneidade. 

 



CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

 

 

CONTEÚDO ALPHA – HOLISMO APLICADO AO DESIGN 

15 Aulas – 30 horas 

 

1. O Design da Nova Era 

2. Holismo e o Design 

3. Conceitos da Geometria Sagrada 

4. Espaço, Forma e Energia 

5. O Propósito do Projeto 

6. Simbolismo 

7. Soul Space 

8. Ambientes e Suas Funções Psico Emocionais 

9. A Casa Saudável - Os Efeitos do Campo Geomagnético nos Ambientes 

10. Biofilia -Arquitetura e Design Biofílicos: Um Caminho um Futuro Saudável 

11. As Cores e as Vibrações Energéticas 

12. Luz, Conceitos Holísticos - Bem Estar e Ritmos Circadianos 

13. Sons e Frequências Sonoras – Ambientação Sonora 

14. Limpeza e Harmonização Energética dos Espaços 

15. Ambientação Aromática - Os Aromas e as Sinergias para os Ambientes 

 

CONTEÚDO DELTA – MENTORIAS E VIVÊNCIAS PSICO-TERAPÊUTICAS   

07 Encontros – 16 horas 

 

03 Vivências Arteterapêuticas voltadas ao autoconhecimento 

04 Mentorias para o desenvolvimento psicoemocional do Designer 

Holístico. 

 
 

BÔNUS – Conteúdos Exclusivos na Plataforma 

04 horas 

 

Como Projetar Espaços para Transformar Pessoas  

(Minissérie em 04 Episódios) 

+ 

Primeira Expedição ao Design Holístico 

(Minissérie em 04 Episódios) 
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