Você está pronto para mudar a
aparência de sua casa, mas
não sabe por onde começar?
Isso tudo pode parecer
intimidador.

Para saber decorar uma casa não
basta apenas gostar de
decoração. É preciso

conhecer os estilos, temas,
acessórios, saber juntá-los
da forma correta para que o
espaço se torne bonito e
agradável.
Cada pequeno detalhe pode fazer
uma grande diferença no
resultado final da decoração.
Além disso, quando a decoração
é bem feita, sempre será
lembrada pelos amigos e
familiares.

Decore e Surpreenda-se!
Realizando o Programa 150H de Decoração do
IBDI, você vai obter ideias, inspiração e orientação
para realizar lindos projetos.
Nós daremos todo o treinamento que você precisa para

criar espaços bonitos e confortáveis. Em
seguida, você deixará sua imaginação levá-lo para a casa

dos seus

sonhos.

É muito mais do que
escolher móveis e
tecidos.

Sua casa deve refletir quem você
é, seus hobbies, paixões, sentido
na vida e muito mais. Um bom
decorador deve ser capaz de
retirar esses detalhes e trabalhálos em sua visão final para sua
casa.

Se o seu sonho é
decorar espaços
atraentes, nós
mostraremos
como:

Você aprenderá as combinações

corretas de móveis, tecidos, cores e
padronagens.
Através de conversas entre você e o professor,
você irá conhecer os estilos de ambientes,
aprender a compor paleta de cores
combinadas e como aplicar os complementos
como quadros, arranjos e objetos,
delineado assim o escopo do seu projeto. Você
irá obter ideias para implementar e concluir
um projeto

do início ao fim.

Seu professor irá visitar

lojas do

segmento com você, lojas de acessórios, tintas,
tecidos e revestimentos diversos para pisos e
paredes, para você conhecer os diversos
materiais de revestimentos e assim
desenvolver um repertório

de ideias e

soluções para aplicar em seus projetos.

Visita em lojas

Se você quer se tornar um
decorador, nós temos o
curso certo pra você.

Realizando o curso conosco, você
vai habilmente coordenar

móveis, tecidos,
iluminação, cortinas, pisos
e acessórios.
Vai aprender como planejar um
projeto completo, com estudos das
cores,

circulação,

organização dos móveis
e objetos, para deixar os ambientes

super atraentes e
funcionais.

Projeto Completo + Certificado
O curso é Autorizado pelo Decreto
Presidencial nº 5.154/04 e Res. Nº
6/2012 Dou de 21/09/2012

Ao final do curso você têm
em suas mãos um projeto
completo desenvolvido por
você, além de receber um lindo
CERTIFICADO que comprovará
todos seus conhecimentos

habilidades.

e

Você trabalha
com decoração,
gosta de decorar
ou quer deixar
seu cantinho
mais bonito?

O Curso de Decoração
de Ambientes do IBDI
está chamando você!
Nós vamos ensinar-lhe
como trabalhar
surpreendentemente em
cada espaço: salas de estar,
quartos, cozinhas e
banheiros.
Todas as habilidades que
você precisa para criar
ambientes práticos e
glamorosos serão
desenvolvidos neste curso.

Material Didático e
Metodologia:

O Curso:
O curso acontece 2x por semana
nas cidades de Joinville, São
Paulo, Criciúma, Balneário
Camboriú , Florianópolis e
Blumenau.
Com duração de 06 meses de
estudos, o programa é composto por
4 módulos super didáticos, que
envolvem aulas de desenho de
plantas e teorias, ministrados de
forma conjunta.
Módulo 1. Composição
Módulo 2. Planta baixa e elevações,
Módulo 3. Materiais de
Revestimentos
Módulo 4. Humanização do
projeto.

Tudo é organizado
para tornar a sua
experiência de
aprendizagem simples
e agradável.

O Professor vai te auxiliar passo

a

passo, instruindo-o no
desenvolvimento do projeto.
Como o professor é também
profissional da área, ele dará conselhos
sobre o seu trabalho e vai te
proporcionar conexão com o Mercado
de decoração de interiors através das
visitas guiadas.
Você também terá acesso ao Ambiente
virtual de Aprendizagem, onde irá
receber seu login e senha para acessar
materiais extras ricamente ilustrados,
fornecidos pelo professor.

Sobre a Qualidade do Curso
A vantagem de estudar no IBDI está na proposta
educacional consistente e na qualidade de ensino
reconhecida por milhares de alunos em mais de uma
década de história.
Somente uma escola de design com referência de
qualidade e professores atuantes e reconhecidos
pode oferecer o retorno que o aluno deseja.
Sabemos que a seriedade e o reconhecimento da
instituição de ensino têm grande influência no
certificado que o aluno recebe. Criamos uma escola
que ensina de forma criativa, prática e eficiente,
capaz de responder às necessidades do mercado de
trabalho”.

5 razões para realizar o programa
150h de decoração de interiores

Você vai ganhar o

conhecimento
e a confiança
que você precisa para
ter sucesso como

decorador!

4. Material didático
especializado
Você receberá um material
impresso com conteúdo de
abordagem simples e prática,
slides ricamente ilustrados e
acesso ao ambiente virtual de
aprendizagem.

MATRICULE-SE !!
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