
CURSO DE EXTENSÃO

SKETCHUP



SKETCHUP 

OBJETIVO DO CURSO

O Sketchup é um software de modelagem tridimensional de projetos de interiores 

com animação de cenários em imagens 3D. 

O programa é importante para alunos e profissionais que buscam aprender a respeito 

de uma outra ferramenta, já que a formação básica do designer é realizada em outro 

software, o PROMOB. 

O conhecimento de novas ferramentas é fundamental para atualização dos profissionais, 

e também para execução e apresentação dos projetos aos clientes. 

O curso tem como principal objetivo conhecer a ferramenta e aprender a desenvolver 

projetos de interiores em 3D utilizando o Google SketchUp. 

A ferramenta é focada para os projetos de interiores, e esse é um dos seus diferenciais. 

O conhecimento básico nessa ferramenta de trabalho,  torna o entendimento do 

software acessível a todos os participantes.  

DOCENTES

Letícia Barause

Pós-graduada em Arquitetura e Iluminação 

pelo IPOG (2016). Mestranda do Programa de Pós-graduação em Arquitetura e Urbanismo 

da Universidade Federal de Santa Catarina (PósARQ UFSC).  Professora do CST em Design 

de Interiores (CESUSC)

Graduandos do curso de Design de Interiores, Arquitetura e demais interessados.

Público interno e externo.

Segunda a Sexta das 19:00 horas às 22:30 horas
Carga Horária Total: 20 horas/aula

PÚBLICO-ALVO

HORÁRIO



CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

Introdução: Conhecer a ferramenta
- Interface gráfica
- Configurações iniciais
- Visualização Básica
- Desenho básico

Prática da Aula 1 

Desenho
- Criar volumes
- Editar objetos
- Duplicar objetos
- Criar layers e blocos
- Organizar o desenho

Prática da Aula 2 

Desenho de um ambiente de interiores
- Importar planta baixa do AutoCAD
- Desenhar paredes
- Inserir texturas e blocos (3D Warehouse)
- Criar layers
- Auxiliares de construção

Prática da Aula 3 

Detalhamento
- Gesso: Modelagem e iluminação
- Detalhamento de mobiliário

Prática da Aula 4 – Início do projeto de interiores 

Aula direcionada ao desenvolvimento do projeto
de interiores de cada aluno com assessoramento
individual para esclarecimento de dúvidas acerca
da ferramenta.

Exportar projeto em 3D
- Criar cenas
- Exportar cenas e animações.



DOCUMENTAÇÃO NECESSÁRIA PARA MATRÍCULA

INVESTIMENTO

Valor: R$179,00
20% de desconto para alunos e egressos da Faculdade Cesusc

Pagamento em até 3x 

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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