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CURSO DE CORES NA DECORAÇÃO
(1º Semestre de 2018)
INFORMATIVO

1. PROGRAMA
A importância das cores em projetos de interiores. A harmonia das cores é um grande passo
para a beleza de um ambiente, criando uma atmosfera de efeitos e sensações. O estudo das
cores abrange o conhecimento da cor luz, cor pigmento e percepção. Formação da estrela de
cores, combinações cromáticas, lei do contraste simultâneo, dimensões e esquemas de cores.
Psicologia e análise do uso das cores nos ambientes.
Pré-requisito – nenhum
2. CARGA HORÁRIA
60 horas/aula – 15 aulas de 4 horas – 1 aula semanal
Turma B - às sextas feiras das 14:00h às 18:00h de 23.03.2018 a 06.07.2018
3. TÉCNICAS E RECURSOS
Turmas de no mínimo 05. As aulas serão teóricas e práticas, complementadas com recursos
áudio-visuais. Os alunos receberão anotações técnicas durante o curso.
4. MATERIAL FORNECIDO
Pelo curso - O papel sulfite utilizado em sala de aula.
Pelo aluno - Lapiseira, borracha e estojo com no mínimo 48 lápis de cor. Os demais materiais
serão solicitados pela professora ao longo do curso.
5. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
4 parcelas de R$ 345,00
Primeira parcela paga no ato da inscrição.
Segunda, terceira e quarta parcelas pagas através de cheques pré-datados, entregues no ato
da inscrição, com vencimentos para cada 30 dias após a inscrição.
6. CERTIFICADO DE CONCLUSÃO
Será emitido certificado aos alunos que demonstrarem bom aproveitamento durante o curso
(menção final mínima: satisfatório), terem frequentado no mínimo 75 % das aulas dadas,
terem concluído e entregue todos os trabalhos até, no máximo, o último dia de aula do seu
curso e estarem com seus débitos quitados.

