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Saudações! 

Nós recebemos com muita alegria seu contato demonstrando interesse no nosso curso de 

Joalheria Básico!   

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; 

  

CURSO INTENSIVO DE JOALHERIA BÁSICO: 13 a 24 DE JANEIRO 2020 

O Curso será ministrado em aulas totalmente práticas em oficina com todo ferramental e 

equipamentos necessários para a realização do curso e aprendizado do aluno. As turmas serão 

formadas por no máximo 12 alunos e todos os participantes contarão com bancadas 

individuais e assistência de 2 professores. 

Nosso curso é ministrado de forma imersiva sendo que o aluno trabalhe de maneira prática 

realizando projetos propostos e de sua própria criação, nosso lema é “Aprender Fazendo”. 

A Escola Mineira de Joalheria tem 35 anos de atividade sendo considerada a pioneira no 

ensino de Joalheria e Design de Joias em todo Brasil, sempre com o foco no ensino profissional 

dos processos de criação de joias artesanais e industriais. 

Será um prazer recebe-lo como um de nossos alunos.  

Aproveite, crie, reinvente e agregue mais conhecimentos ao desenvolver seu novo negócio. 

AULAS:  

Segunda a sexta feira no horário de 08 às 12h  

 

CARGA:  

40 HORAS 

PROGRAMA RESUMIDO: 

1 - Exercícios para adaptação às ferramentas utilizado na fabricação de joias; 

2 - Produção de 1 par de alianças de casamento; 

3 - Produção de anel com pedra (lapidação cabochão); 

http://escolamineiradejoalheria.us12.list-manage.com/track/click?u=a1ce3f51500e948fc516fefda&id=c68645ab24&e=66fa0cad26
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4 - Produção de 1 par de brincos; 

5 - Produção de um adorno de pescoço (pingente ou gargantilha). 

A matéria-prima utilizada no curso é a prata por ser o material mais próximo do ouro para 

aprendizado. A metodologia de produção nos 2 materiais é a mesma. O aluno tem a opção de 

trabalhar com o ouro durante o curso. 

CUSTO: 

Taxa Reserva: R$150,00 reais.  

A taxa do Curso pode ser paga no primeiro dia de aula no valor R$ 1.200,00 que pode ser 

dividido no cartão de crédito em 4 x de R$ 300,00. Para pagamento à vista em dinheiro o aluno 

recebe 10% de desconto. 

 

MATERIAL:  

A escola fornecerá todo material de oficina, ferramentas e insumos para soldagem, polimento 

e fundição. Ficará por responsabilidade do aluno a compra de:   

- 50 gramas de prata; 

- 1 dúzia de serras 2/0; 

- 1 isqueiro tipo bic;  

- 1 broca de 1 mm;  

- 1 toalha de mão pequena. 


