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O mercado corporativo em seu constante crescimento necessita de profissionais 

qualificados e criativos. Este curso foi desenvolvido para o profissional que deseja 

aprender a criar e executar projetos focados neste segmento promissor, pois serão

 apresentadas técnicas e conceitos para a concepção dos espaços, mostrando 

processos de reflexão, observação, pesquisa, referências, criação e seus 

desdobramentos, desde o desenvolvimento até a execução do projeto.

 

 

 

 

 

OBJETIVOS
Este curso de extensão foi formulado com o objetivo principal de unir conhecimento

teórico com a prática em projetos de estandes e cenografias de eventos corporativos, 

visando abordar este tema de forma clara e prática, estimulando o diálogo e trazendo

conhecimento sobre o mercado, tais como: estatísticas, perfil profissional, 

relacionamento com o mercado B2B, criação e conceito, desenvolvimento, tipos de

materiais, execução de projetos e demais assuntos pertinentes à rotina deste universo. 

 

 PÚBLICO-ALVO

O curso é destinado a qualquer profissional interessado na área como designers de

interiores, arquitetos, produtores, coordenadores de montagem, artistas em geral, 

entre outros com alguma experiência em:

- Leitura e entendimento de plantas;

- Conhecimento de termos técnicos como por exemplo: planta baixa, layout, vistas,

 pé-direito, briefing, acessibilidade, etc.;

- Desejável ter conhecimento em Sketchup (plataforma de desenvolvimento de 

projeto em 3D) ou desenho à mão livre, pois são ferramentas que utilizaremos em 

alguns exercícios em aula. Estas serão em grupo, podendo apenas 01 integrante ter

 este conhecimento, sendo assim há a possibilidade de ingressar em um grupo com

 integrante que desenha.

 



DOCENTE 

Michele Pires 
 Designer de interiores para eventos técnicos e científicos como congressos e feiras, 

além de eventos corporativos em geral; Criação e desenvolvimento de projetos; Gestão 

e acompanhamento de execução de projetos; Realização de cursos e workshops com 

temas na área do design de interiores; Consultorias em design de interiores;

* Premiada na categoria empresarial de arquitetura e decoração no

Prêmio Jovem Brasileiro em 2008 em São Paulo;

* Participação em pautas de revistas e caderno da construção da Folha

de São Paulo;

* Projetos de casas decoradas em Luanda/Angola - 2009.

MODALIDADE
Presencial 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
 .:  Apresentação geral do Curso 
 .: Introdução aos programas
 .: Modelagem
 .: Diagramas
 .: Diagramação
 .: Preparação 3D
 .: Imagens
 .: Renders
 .: Corel
 .: Power Point
 .: Imagens Referenciais
 .: Int. Photoshop
 .: Photoshop
 .: Fotomontagens 
 .: Introdução RA e RV
 .: Confecção de Cardboard
 .: Aplicativos RV, RA
 .: Preparação  - Aplicação de Ferramentas Virtuais 

 

CARGA HORÁRIA
28 horas/aula 



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

3x no boleto
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