Curso de PROMOB
Descrição
Fornecer conhecimento geral sobre o software Promob capacitando o aluno a executar projetos de
interiores humanizados, com recursos 3D e de desenho técnico. O curso Promob tornará estudantes e
profissionais de arquitetura e design de interiores, lojistas, supervisores e gerentes aptos a trabalharem
em lojas do segmento de decoração, lojas de móveis planejados, lojas de revestimentos, lojas de
cortinas, escritórios de arquitetura, ambientes comerciais que trabalhem com esta poderosa ferramenta
e até mesmo por conta própria.

Pré-requisito
Conhecimentos básicos do Windows 7

Carga horária
20 horas.

Conteúdo
















Escolhendo Ambiente de Trabalho
Aplicando estilo de visualização
Inserção de Módulos
Configurando Unidade de Medidas
Configurando vistas
Vista dinâmica
Montando Prancha Gráfica na Escala
Gerando uma documentação nos
móveis planejados
Listagem montada e detalhada de
materiais
Inserção automática de tampos e vistas
Inserção de pontos elétricos
Romaneio
Iluminação Natural













Iluminação Artificial (Spot,
Incandescente e Led)
Alvenaria e Drywall
Escada
Teto e Sanca
Texturas e Materiais
Inserção de Texturas Externas (Internet)
Paginação de piso, região e faixas.
Biblioteca de Módulos
Render interno (Dia e Noite)
Render em 360º (Novidade no
Mercado!)
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Estrutura de ensino

Salas com computadores de última geração e monitores de 19,5” widescreen.

1 aluno por micro.

Turmas reduzidas com no máximo 10 alunos.

Material de apoio desenvolvido pelos instrutores para apoio às aulas.

Projetor e lousa branca utilizados para transmitir o conteúdo de forma dinâmica e rápida.

Instrutores altamente qualificados com nível superior e larga experiência nos ramos de
arquitetura e engenharia.

Certificado de conclusão ao término do curso desde que tenha 100% de presença.
Exemplos de projetos realizados por alunos:
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