
Área: Design

Aulas
Períodos das turmas: manhã, tarde e/ou noite (durante a semana) e manhã e tarde (sábados) diante
da procura e formação das turmas (será exigido um número). Turmas, cursos e horários podem ser
consultados no formulário de inscrição.

Período disponíveis/Organização da oferta:
Modalidade Estendida:
- Opção 1: Duas vezes por semana, com 3 horas de duração em cada dia; (de setembro/22 a
junho/23)
- Opção 2: Uma única vez na semana, aos sábados, com 6 horas de duração no mesmo dia (de
setembro/22 a junho/23)
Modalidade Concentrada:
- Opção 3: Três vezes por semana, 4 horas de duração em cada dia, com 12 horas de duração na
mesma semana (de setembro/22 a dezembro ou janeiro/23)

Regras para inscrição
Leia o regulamento completo com as informações sobre o processo de inscrição disponível no site
www.fascs.com.br/mais.

O que você está esperando? Se inscreva!
Fundação das Artes +Qualificação.
Você +conectado ao mundo do trabalho.

http://www.fascs.com.br/mais


Desenho de Animação
Área: Design

Informações gerais

Para quem tem 15 anos+ e ensino fundamental completo

Curso gratuito presencial

Carga horária mínima: 200 horas

O que faz um desenhista de animação?

Se você ama filmes de animação e fica fascinado com os personagens dos games, esse curso pode

ser para você. O profissional de animação é o responsável por criar planos e quadros que juntos vão

garantir o movimento e dar vida às imagens.

Para quem o curso é indicado?

Para quem tem interesse em arte e de explorar ferramentas digitais, gosta de usar o desenho como

meio de comunicação, quer investir na criatividade e trabalhar com comunicação visual.

Quais as possibilidades no mundo do trabalho?

Você vai poder desenvolver trabalhos em agências de marketing e publicidade trabalhando com o

animador no desenvolvimento de marcas; na indústria audiovisual desenvolvendo animações para

filmes, comerciais, vídeos e games.

O que você vai aprender?

Você vai aprender a desenvolver ideias, etapas de processo criativo, técnica de desenho (analógica e

digital), planos e movimento de cena, produção de animação, técnicas de animação (analógica e

digital), softwares para animação gráfica.



Design Gráfico
Área: Design

Informações gerais
Para quem tem 15 anos+ e ensino fundamental completo
Curso gratuito presencial
Carga horária mínima: 160 horas

O que faz um designer gráfico?
Já reparou que o design está por todos os lados? Nas roupas, produtos, livros, revistas, propagandas,
embalagens. O designer é responsável pelo desenvolvimento das peças de comunicação sejam elas
digitais para todos os formatos da web, impressos, criação de logomarcas, layouts e embalagens.

Para quem o curso é indicado?
Para quem quer investir na criatividade, explorar ferramentas digitais e conhecer a gestão de
projetos gráficos do início ao fim. O mais legal é que você não precisa necessariamente ter
experiência prévia.

Quais as possibilidades no mundo do trabalho?
Você vai poder desenvolver trabalhos em agências de comunicação, estúdios de criação, embarcar
no mercado editorial, trabalhar como freelancer e até montar seu próprio negócio.

O que você vai aprender?
Você vai aprender a utilizar softwares para o design gráfico, vai explorar seu potencial criativo
desenvolvendo marcas e identidades visuais; entender de tipografia e compor peças para dar um
upgrade no seu portfólio.



Design Têxtil
Área: Design

Informações gerais
Para quem tem 15 anos+ e ensino fundamental completo
Curso gratuito presencial
Carga horária mínima: 160 horas

O que faz um Designer Têxtil?
Elabora projetos de estamparia, texturas e cores de tecidos para moda e decoração, de acordo com
as tendências de mercado e coleções.

Para quem o curso é indicado?
Pessoas que queiram desenvolver seu próprio estilo e ampliar suas oportunidades produzindo design
para roupas, estofados, papéis de parede e muito mais. Também para quem se interessa por
estampas, ilustradores, decoradores, pessoas ligadas à moda, fashion designers, designers de
interiores, designer gráficos, figurinistas e aderecistas.

Quais as possibilidades no mundo do trabalho?
Você vai poder desenvolver trabalhos no mercado da moda, fábricas de tecido, nas áreas de design
de interiores, tapeçaria e mobiliário.

O que você vai aprender?
Você vai conhecer variados materiais têxteis, fibras e fios; tecidos e suas estruturas; química têxtil; e
terá prática, em grupo, através de um projeto de pesquisa e elaboração de um produto têxtil.



Fotografia
Área: Design

Informações gerais
Para quem tem 15 anos+ e ensino fundamental completo
Curso gratuito presencial
Carga horária mínima: 190 horas

O que faz um fotógrafo?
O fotógrafo possui conhecimento técnico e sensibilidade artística para registrar imagens para os mais
diversos fins, sejam eles pessoais (em eventos como aniversários ou casamentos) ou profissionais
(como fotografia de moda, institucional ou publicitária), documentais ou artísticos.

Para quem o curso é indicado?
Para quem quer treinar o olhar criativo, explorar possibilidades de registro fotográfico e conhecer
tanto equipamentos de captação quanto ferramentas digitais de edição e finalização de imagens. O
mais legal é que você não precisa necessariamente ter experiência prévia.

Quais as possibilidades no mundo de trabalho?
Você vai poder trabalhar nos mais diversos segmentos: moda, jornalismo, publicidade, registro de
eventos, etc. Você estará capacitado para entender diferentes linguagens e transformar a visão do
cliente - ou a sua própria visão artística - em fotografia.

O que você vai aprender?
Você vai aprender sobre luz, enquadramento, composição, semiótica, utilização de diferentes lentes
e recursos de câmeras digitais e analógicas; vai aprender a utilizar softwares para editar, manipular e
finalizar imagens; vai explorar seu potencial criativo e o seu olhar para diferentes tipos de registro; e
compor peças para dar um upgrade no seu portfólio.



Ilustração
Área: Design

Informações gerais
Para quem tem 15 anos+ e ensino fundamental completo
Curso gratuito presencial
Carga horária mínima: 160 horas

O que faz um ilustrador?
Você gosta de se expressar através de desenhos e pinturas? O ilustrador é um profissional que
trabalha com a criatividade e é responsável por criar e produzir ilustrações como: desenhos, gravuras
ou animações. Usando da sua arte para alcançar algum objetivo, seja ele uma ilustração para
projetos artísticos ou projetos gráficos.

Para quem o curso é indicado?
Para quem gosta de arte e de usar o desenho como meio de comunicação, quer investir na
criatividade, quem tem interesse no desenvolvimento de ideias, explorar ferramentas de criação
digital e colaborar em processos artísticos ou comerciais.

Quais as possibilidades no mundo do trabalho?
Você vai poder desenvolver trabalhos como ilustrador gráfico para editoras criando ilustração de
livros, revistas e blogs; em agências de marketing e publicidade trabalhando com o diretor de arte no
desenvolvimento de marcas; na indústria audiovisual no desenvolvendo animações para vídeos e
games, ou desenvolver trabalhos como ilustrador de forma manual para comercialização e projetos
artísticos.

O que você vai aprender?
Você vai aprender a desenvolver ideias, etapas de processo criativo, produção de ilustração,
linguagem visual (cores e formas), técnicas de desenho (proporção, anatomia, espaço, iluminação e
composições), materiais para ilustração e softwares para ilustração gráfica.


