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CURSO DE PROJETO FINAL
(1º Semestre de 2018)

INFORMATIVO
1. PROGRAMA
Desenvolvimento de um projeto completo com todos seus detalhamentos aplicando os conhecimentos
adquiridos nos demais módulos do curso. Orientações básicas da prática da profissão, como contrato,
honorários, ética profissional e marketing pessoal.
Pré-requisito: Ter concluído com aproveitamento todos os módulos de projeto.
2. CARGA HORÁRIA
140 horas/aula - 35 aulas com 2 aulas semanais de 4 horas
Turma B – às segundas e quartas feiras das 14:00h às 18:00h de 05.03.2018 à 02.07.2018
3. TÉCNICAS E RECURSOS
Turmas de no mínimo 05 alunos. As aulas serão teóricas e práticas, complementadas com recursos áudiovisuais e visitas técnicas a serem agendadas. Os alunos receberão anotações técnicas durante o curso.
4. MATERIAL FORNECIDO
Pelo curso - prancheta com régua paralela e o papel manteiga para exercícios em sala de aula
Pelo aluno - 01 caderno para anotações; 01 bloco de papel SULFITE tamanho A4 branco SEM PAUTA (50
folhas); 01 par de esquadros de 42cm (nº 2542 e 2642); 01 par de esquadros pequeno de 16 cm (nº 2516 e
2616); 01 escalímetro triangular TRIDENT n° 1 de 30 cm (1:20, 1:25, 1:50, 1:75, 1:100 e 1:125); lapiseiras
(0,3 e 0,5) com grafite HB e lapiseiras (0,7 e 0,9) com grafite B; borracha FABER-CASTELL; caneta
borracha,; lápis borracha; apontador (com depósito); lâmina GILLETTE; 01 bigode (escova própria para
limpar desenho TRIDENT modelo 5050); 01 rolo de fita crepe (19 mm x 50 m); 01 caixa de lápis de cor
aquarelado de 48 cores; canetas nanquim UNIPIN ou FABER CASTELL (0.1, 0.2, 0.3, 0.5 e 0.8); 01 borracha
para nanquim e 01 bloco de papel vegetal - A3 (297 mm x 420 mm) de 92,5 g/m 2 marca CANSON e um
bloco de papel SULFITE tamanho A3 para o trabalho final.
Obs. Recomendamos que o aluno aguarde maiores orientações da instrutora no primeiro dia de aula antes de
comprar o material acima relacionado.
5. PREÇO E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
6 parcelas de R$ 465,00
Primeira parcela paga no ato da inscrição. Segunda, terceira, quarta, quinta e sexta 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 todos seus débitos quitados. Este
certificado tem valor exclusivamente para currículo profissional.

