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ESCOLA MINEIRA DE JOALHERIA 
CURSO DE CRAVAÇÃO DE JÓIAS: 8 FEVEREIRO - 27 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:  

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

diversas formas, grifas, pavê, inglesa, carrê e outras. 

10 VAGAS 

PERÍODO:  

8 de Fevereiro a 27 de Junho 2020 no horário de 14:00 as 17:00 aos Sábados 

totalizando uma carga horária de 64 horas/aulas. 

VALORES:  

Inscrição inclusa apostila R$ 200,00 

Valor do curso R$ 1.920,00 que pode ser dividido no cartão de crédito em até 5 x R$ 

384,00 

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

MATERIAL:  

- 1 buril quadrado com cabo; 

- 1 buril onglete com cabo 

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


