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ESCOLA MINEIRA DE JOALHERIA 
CURSO DE CRAVAÇÃO DE JÓIAS: 13 a 24 DE JANEIRO 2020 

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 DE CRAVAÇÃO DE JÓIAS: 13 a 24 DE JANEIRO 2020 

OBJETIVO:  

Formar profissionais na delicada arte de engastar gemas em joias nas suas mais diversas 

formas: grifas, pavê, inglesa, carrê e outras.  Serão 10 vagas por turma.  

AULAS:  

Segunda a sexta feira no horário de 14 às 18h  

 

CARGA:  

40 HORAS 

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 até 4x de R$300,00. Para pagamento à vista em dinheiro o 

aluno recebe 10% de desconto. 

MATERIAL: 

- 1 buril quadrado com cabo; 

- 1 buril onglete com cabo 

- Brocas de cabeça redonda 1,8 mm ;  0,75 ; 0,80 

http://escolamineiradejoalheria.us12.list-manage.com/track/click?u=a1ce3f51500e948fc516fefda&id=c68645ab24&e=66fa0cad26
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- Brocas espirais para furos 0,75 mm; 0,80 mm; 1 mm 

- Borracha de silicone tipo “dentista” forma lentilha 1 cinza 1 azul 


