
 

Escola Mineira de Joalheria 
Telefone: (31) 3581.7638 | Whatsapp: (31) 99282.0134 

ESCOLA MINEIRA DE JOALHERIA 
CURSO DE DESIGN DIGITAL DE JÓIAS: 4 FEVEREIRO – 9 JUNHO 2020   

Saudações! 

Nós recebemos com muita alegria seu contato demonstrando interesse por nossos cursos. 

É a sua oportunidade de investir no seu conhecimento e aprender a arte de desenvolver suas 

próprias joias. 

Antes de falar sobre o curso, gostaria rapidamente de numerar alguns bons motivos para você 

confiar no nosso trabalho. Afinal de contas, você tem que ter certeza onde está investindo seu 

tempo e dinheiro não é mesmo? 

1 - A Escola Mineira de Joalheria foi pioneira no ensino de joias em Minas Gerais e possui mais 

de 35 anos de experiência. 

2 - Já formamos centenas de alunos, sendo que muitos já foram premiados em concursos 

nacionais e internacionais. 

3 - Vários de nossos ex-alunos montaram suas próprias oficinas e vivem hoje exclusivamente 

da Joalheria, Design e Cravação. 

O CURSO: 

OBJETIVO DESIGN DIGITAL:  

Oferecer ao aluno técnicas de representação gráfica de joias através do computador 

através do programa Rhinoceros a fim de possibilitar a representação de suas criações 

de maneira clara rápida, fácil e de fácil compreensão. E Possibilitar a impressão de 

modelos nas impressoras 3D. 

OBJETIVO DESIGN ARTESANAL: 

Oferecer ao aluno técnicas de representação gráfica de joias através de técnicas de 

desenho a lápis a fim de possibilitar a representação de suas criações de maneira clara 

rápida, fácil e de fácil compreensão. 

PERÍODO:  

De 4 de fevereiro 9 de junho 2020 no horário de 14:00 as 17:00 todas TERÇAS E 

QUINTAS feiras totalizando uma carga horária de 96 horas/aulas.  

VALORES:  

Inscrição incluso apostila R$ 200,00 reais 

Taxa do curso R$ 2.680,00 que pode ser dividido no cartão de crédito em até 6 

parcelas R$ 446,00 

Para pagamento a vista ou em dinheiro o aluno recebe 5% de desconto no valor do curso. 
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MATERIAL: 

Um notebook com placa de vídeo dedicada de no mínimo 2gb memória RAM de 8 gb. 


