
CURSO DE EXTENSÃO
REALIDADE VIRTUAL 

APRESENTAÇÃO E VISUALIZAÇÃO DIGITAL EM 
PROJETOS DE ARQUITETURA E INTERIORES 

 



 
REALIDADE VIRTUAL
APRESENTAÇÃO E VISUALIZAÇÃO DIGITAL EM 
PROJETOS DE ARQUITETURA E INTERIORES 
 Este curso visa contribuir com as metodologias aplicadas à visualização de projetos 

de arquitetura e interiores exercidos por profissionais e acadêmicos. Neste sentido, 

o curso volta-se aos arquitetos, designers de interiores, professores e estudantes 

de arquitetura interessados em  criar e aprimorar uma metodologia própria,

100% voltada à concepção visual, integrando ferramentas que contribuem para a 

apresentação e visualização de projetos. 

 

 

 

 

 

OBJETIVOS
Habilitar os interessados a criarem uma rotina de trabalho, permeando algumas 

características que possibilitem ampliar o repertório de representação gráfica e visual. 

 

 

PÚBLICO-ALVO
 Profissionais diretamente envolvidos com o mercado de Arquitetura e interiores e/ou 

com desenvolvimento de projetos, acadêmicos interessados em atualizar e desenvolver

 seus processos e rotinas de trabalho através de uma visão plural do sistema, para além

 da manipulação de softwares. 

 
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

50 horas/aula 



DOCENTE 

 Vinicius Coutinho Pereira 
 Possui graduação em Arquitetura e Urbanismo pela Universidade de Santa Cruz do

 Sul (2008). Tem experiência na área de Engenharia Civil e Arquitetura com ênfase 

na concepção de projetos comerciais, residenciais unifamiliares, multifamiliares e 

institucionais. Mestrando em Arquitetura com ênfase em tecnologias digitais no 

ensino de projeto. 

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$ 559,00 
20% alunos e ex-alunos (R$ 447,20)

3x no boleto

 


	Page 1
	Page 2
	Page 3
	Page 4

