Arquitetura e Design
Descrição:
Uma das áreas mais dinâmicas do setor de serviços é o Marketing. As tarefas englobam atendimento e contato com clientes, fornecedores e colaboradores
(comunicação interna/endomarketing), pesquisa marcadológica, planejamento estratégico, criação de anúncios, veiculação e controle dos mesmos junto aos
canais de comunicação (mídia). Tais ações visam projetar a imagem da empresa e alavancar as vendas.
Principais funções:
Formação rápida de proﬁssionais que poderão atuar como telefonista, recepcionista e operador de telemarketing em empresas de qualquer porte e área de
atuação. Onde você vai aprender a ser um excelente proﬁssional no telemarketing, marketing e comunicação. Incluirá ainda em seus conhecimentos uma ampla
visão sobre a área de propaganda de jornais, outdoor, revistas e sobre planos de marketing.
Público Alvo:
Composto por jovens ou pessoas em geral que cursam ou que tenham concluído o Ensino Médio e que buscam ingressar ou melhorar a sua posição no
mercado de trabalho.

3D Studio Max - Módulo 1 (21 Aulas)
O aluno aprenderá as barras de ferramentas, criar objetos, os menus zoom, criar texto, selecionar objetos, material editor, interface do 3D
Studio, propriedades, congelamento, diversos efeitos e animações nos objetos que criar.

3D Studio Max - Módulo 2 (25 Aulas)
O aluno aprenderá as barras de ferramentas, criar objetos, os menus zoom, criar texto, selecionar objetos, material editor, interface do 3D
Studio, propriedades, congelamento, diversos efeitos e animações nos objetos que criar.

AutoCAD - Módulo 1 (22 Aulas)
Você vai aprender barras de menu, coordenadas, ferramentas zoom, comandos, desenhar paredes, telhados, objetos, desenhar em 3D,
comando Array, estilos de visualização, navegação em 3D, renderização, etc.

AutoCAD - Módulo 2 (20 Aulas)
Você vai aprender barras de menu, coordenadas, ferramentas zoom, comandos, desenhar paredes, telhados, objetos, desenhar em 3D,
comando Array, estilos de visualização, navegação em 3D, renderização, etc.

Investimento

Mercado de Trabalho
• Áreas de Atuação:
• Carga Horária:
► Agências de Publicidade;
► 88 Horas;
► Gráﬁcas;
► Aproximadamente 11 meses (2
► Editoração Eletrônica;
Horas Semanais).
► Jornais e Revistas;
► Pré-requisitos: Operador do
► Design de Interiores;
Computador
► Design de Sites.

