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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. 

OBJETIVO:  

Fornecer ao aluno conhecimento de técnicas de fabricação de joias e desenvolvimento de seus 

próprios projetos da preparação de ligas ao acabamento final respeitando o processo criativo 

de cada um. 

PERÍODO:  

Esta nova experiencia no curso de Joalheria Básico visa oportunizar ao aluno ingressar no curso 

a qualquer momento entre 03 de fevereiro à 30 de junho de 2020 com aulas nas SEGUNDAS, 

TERÇAS, QUARTAS e QUINTAS FEIRAS das 14 às 17 horas e aos SÁBADOS das 08 às 12 horas. 

O aluno poderá fazer opção pelos dias que irá frequentar o curso estabelecendo isto no ato da 

matrícula. No caso de ausência em alguma aula programada o aluno poderá repor em dias 

disponíveis desde que agende com antecedência em função da disponibilidade de bancada. 

PAGAMENTO: 

As formas de pagamento têm preços diferenciados para os alunos que ingressarem no curso 

com carga horária maior são assim os seguintes PACOTES: 

1 - Joalheria I - Joalheria Básico - 40 horas/aulas  

R$ 1.600,00 - 6 x 266,00 – com direito a apostila – 5% desconto pagamento a vista 

2 - Joalheria II - Joalheria Básico/Intermediário - 80 horas/aula 

 R$ 2.400,00 - 6 x 400,00 - com direito a apostila – 5% de desconto para pagamento a vista 
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3 - Joalheria III - Joalheria Básico/Intermediário/Avançado - 120 horas /aula 

R$ 3.120,00 - 6 x 520,00 - com direito a apostila / curso de iniciação a cravação de 15 

horas/aulas (a ser programado durante o semestre pela Escola). 5% de desconto para 

pagamento a vista. 

Desta forma possibilita ao aluno contratar a carga horária a qual ele terá disponibilidade 

podendo fazer de 3 até 16 horas semanais, ingressando no curso a qualquer momento sem 

necessitar iniciar uma nova turma. 

Estão excluídos destes pacotes os cursos Intensivos  

AULAS AVULSAS R$ 110,00 (POR DIA) 

MATERIAL NECESSARIO:  

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 

- 2 folhas de lixa 320, 2 folhas de lixa 500; 

- 1 isqueiro tipo bic 

- 1 broca de 1 mm 

- 1 toalha de mão pequena 


