
CURSO DE QUALIFICAÇÃO EM DESIGN DE MÓVEIS E INTERIORES 

 

PROMOB PLUS 
 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:  

 
 COMO DESENHAR E PROJETAR UM AMBIENTE 

 Como abrir e salvar arquivos do Promob 
 Visualização (vistas, estilos, perspectiva, isométrico, modos de preenchimento, etc) 
 Criando um ambiente (dados do cliente, construção de paredes e pisos) 
 Inserção de módulos (categorias, posiciona mento, rotação, propriedades, cotas) 
 Arranjo (cópia em séries, distribuição, distância, ajustes de posicionamento) 
 Aplicação de Texturas e Renderização, Uso da Janela Vi sta Dinâmica 
 Criação de Vídeos com a janela Vista Dinâmica, Construção de paredes (exclusão, alteração, pé direito, ajustes do piso) 
 Encontro de paredes (encontro T e encontro de Canto), Paredes com Curvas ou Dobradas (ferramenta Mover HotPoint) 

 

 CUSTO E IMPRESSÃO 
 Inserção de Dados do Cliente no Projeto 
 Criação de um projetos com módulos para inserção de preços 
 Como inserir preços num projeto montador e anexar orçamento ao projeto 
 Impressão (definição da folha, viewport, inserção de logomarca e imagens) 
 Impressão de detalhes do projeto (listagem dos módulos, uso de camadas) 

 

 GEOMETRIA – DESENHOS PERSONALIZADOS 
 Construção de Geometria Simples (retangular, circular, medidas, posicionamento...) 
 Arranjo de Geometria, Edição de geometria e Perfil, Geometria com texturas. 

 

 RENDER UP - ILUMINAÇÃO 
 Aplicação e uso de luzes (sol, controle de intensidade, renderização) 
 Módulos invisíveis, Adicionando luz ambiente, Movendo e reposicionando pontos de luzes 
 Aplicando transparência e reflexo de iluminação em objetos 
 Usando Luz Spot, Alterando as cores das luzes, Usando Luz Linear 
 Sanca com Luz Linear (Geometria Lineares, Edição Geometria, Construção de Teto) 
 Alteração das preferência de cenário para renderização 

 

 RENDER UP – TEXTURAS E AMBIENTES 
 Técnicas de aplicação de materiais e uso da vista dinâmica 
 Acabamento (técnicas para melhorar o realismo da renderização 

 

 ESCADAS E TELHADOS 
 Escadas Simples (construção com Geometria, edição de Geometria, edição de Regiões) 
 Usando a janela de Posicionamento para Cópias 
 Construção de Rodapé, Escada Caracol (uso do arranjo Polar) 
 Usando o Construção de Escadas do Promob (escada reta e escada helicoildal) 
 Construção de Telhados Complexos com Geometria 

 
CARACTERÍSTICAS DO CURSO: 
 

 Material Didático Grátis, Certificado Profissional entregue ao final do treinamento. Não há taxa de matrícula. 
 Aulas 100% práticas, ministradas com professor (não usamos aula interativa, aula exclusivamente com instrutor) 
 Turmas: manhã, tarde, noite às seg,qua,sex ou ter,qui ou aos sábados (ligue e informe-se sobre os detalhes). 
 Carga horária: 36h/aulas (conclusão em até 4 semanas) com aulas 100% práticas e direcionadas. 
 Investimento: 6x de R$ 149,90 (cheque ou cartão) ou 1+1x de R$ 459,50 (carnê) 
 Oferta especial: Curso Promob + SketchUp por apenas 8x de R$ 162,40 (cheque/cartão) ou 1+3x R$ 324,75 (carnê) 

 
 

 CURITIBA-PR:  41.3076-3439 

Av. Pres. Arthur Bernardes, 1808, Portão. 

ARAUCÁRIA-PR:  41.3031-3429 

Av. Dr. Victor do Amaral, 968, Centro. 


