
CURSO DE EXTENSÃO
 AUTOCAD AVANÇADO



AUTOCAD AVANÇADO 

O Curso de Extensão Autocad Avançado visa ampliar o conhecimento da ferramenta 

computacional e desenvolver projetos de interiores detalhados e com alta qualidade 

de representação gráfica em 2D utilizando o AutoCAD. 

Os interessados devem ter cursado a disciplina de Computação Gráfica 2D e/ou já 

ter conhecimento básico de AutoCAD. 

PÚBLICO-ALVO

 Estudantes e egressos da graduação em Design de Interiores, profissionais de 

Arquitetura, Design de Interiores e Engenharia Civil. Profissionais que trabalham em 

empresas e incorporadoras na área da construção civil. 

DOCENTE

Prof. Leticia Barause



INVESTIMENTO E HORÁRIOS

Valor: R$289,00 
20% alunos e ex-alunos (R$ 231,20) 

Pagamento em 3x no boleto

Carga Horária - 24h/aula 
 Dia da semana + horários segunda à sexta (18h às 22h) e sábado (8h às 12h) 

 CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

.: Aula 1 - Introdução: Relembrar ferramentas básicas do AutoCAD; - Conhecer 
atalhos de teclado para as ferramentas principais; - Conhecer novas ferramentas 
relevantes para facilitar o desenho no AutoCAD. Atividade Prática da Aula 1.
.: Aula 2 - Conhecer plugins importantes para o desenvolvimento de projetos; - 
Organização do desenho no AutoCAD; - Configuração de textos, layers e cotas; - 
Configurações e organização do template. Atividade Prática da Aula 2.
.: Aula 3 - Compatibilização de projetos utilizando as ferramentas do AutoCAD. - 
Trabalhar com cotas e textos na escala correta para impressão. Atividade Prática da 
Aula 3.
.: Aula 4 - Detalhamentos de projeto de Interiores no AutoCAD utilizando as 
ferramentas estudadas. Atividade Prática da Aula 4.
.: Aula 5 - Inserir imagens JPEG no AutoCAD; - Inserir indicações nas imagens; - 
Painel de especificações com imagens. Atividade Prática da Aula 5.
.: Aula 6 - Criação de pranchas no AutoCAD; - Diagramação das pranchas em escala; - 
Configurações de impressão. Atividade Prática da Aula 6.
.: Aula 7 - Aula prática para desenvolvimento de um projeto de interiores, utilizando 
todo o conteúdo estudado. 
.: Aula 8 - Continuação da Aula 7: Aula prática para desenvolvimento de um projeto de 
interiores, utilizando todo o conteúdo estudado. 

 



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
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