
CURSO DE EXTENSÃO
PINTURA ARTÍSTICA COM 

LÁPIS DE COR E 
CANETA MARCADOR 



 PINTURA ARTÍSTICA COM LÁPIS DE COR E CANETA 
 MARCADOR 
 A prática da pintura artística proporciona a ampliação da percepção visual e estética 

para os alunos dos cursos de Design de Interiores e Arquitetura e Urbanismo. 

As técnicas apresentadas possibilitam um aprimoramento das habilidades de 

expressão gráfica, percepção, harmonização e aplicação das cores em apresentações 

visuais. 

 

 

 

 

OBJETIVOS
- Aprimorar habilidades de expressão gráfica, ampliando o repertório de técnicas de 

pintura e uso de materiais. 

- Aprimorar a percepção e harmonização cromática em apresentações visuais. 

 

 

 

PÚBLICO-ALVO
 Profissionais e estudantes da área de Design de Interiores e Arquitetura 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
 .: Introdução às técnicas de rendering aplicadas a trabalhos artísticos.

 .: Técnicas de pintura com canetas marcador. 

 .: Técnicas de pintura com lápis de cor: gradiente, contrastes, o uso do lápis branco, 

contornos e sombreamentos.

 .: Harmonização e equilíbrio cromático na composição visual. 

 

 

 

 

 

 

DOCENTE
 

 Monna Michelle Faleiros da Cunha Borges
 Possui graduação e mestrado em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade Federal 

de Santa Catarina (2003 / 2008). Atualmente é professora da Faculdade CESUSC, 

mantida pelo Complexo de Ensino Superior de Santa Catarina. Tem experiência nas 

áreas de Arquitetura, Urbanismo e Design, atuando principalmente nos seguintes 

temas: projeto de parques infantis e brinquedotecas, design de brinquedos para 

inclusão e reabilitação, acessibilidade espacial, design de interiores, maquetaria,

composição visual, croquis e perspectivas para arquitetura e design. 

CARGA-HORÁRIA
8 horas/aula 

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$ 189,00 
20% alunos e ex-alunos (R$151,20 )

3x no boleto
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