


CURSO DE
DESENHO
para tatuadores

O curso de desenho presencial para tatuadores 
tem como foco te preparar artisticamente, com 
disciplina e comprometimento, com o objetivo 
de formar profissionais de qualidade, com con-
trole sobre o seu próprio traço, percepção 
visual e criatividade aguçada. 
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PRÉ-REQUISITO: Idade mínima de 16 anos

Curso dinâmico com técnicas de imersão onde o 
aluno aprende a partir de exercícios específi-
cos que trabalham suas principais deficiências.

Técnicas oferecidas: Desenvolvimento da per-
cepção visual para o desenho, esboço, estrutu-
ra e construção do desenho, sombreamento, 
anatomia, criação, realismo, texturas, ra-
churas, PONTILHISMO, cores, etc.
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01 AULA POR SEMANA - 3h de duração cada aula

Módulo Desenho Básico:                  20 aulas | 05 meses
Módulo Desenho Intermediário:    16 aulas | 04 meses
Módulo Desenho Avançado:             12 aulas | 03 meses

Pagamento a vista com desconto ou dividido no cartão
Módulo Desenho Básico:                  R$1.500,00 (ou 5x R$340)
Módulo Desenho Intermediário:    R$1.300,00 (ou 4x R$340)
Módulo Desenho Avançado:             R$900,00 (ou 3x R$340)

turmas disponíveis: quarta, sexta e sábado: 10h às 13h | Sexta: 19h às 22h
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02 AULAs POR SEMANA - 3h de duração cada aula

Módulo Desenho Básico:                  32 aulas | 04 meses
Módulo Desenho Intermediário:    24 aulas | 03 meses
Módulo Desenho Avançado:             16 aulas | 02 meses

Pagamento a vista com desconto ou dividido no cartão
Módulo Desenho Básico:                  R$2.400 (ou 4x R$680)
Módulo Desenho Intermediário:    R$1.800,00 (ou 3x R$680)
Módulo Desenho Avançado:             R$1.200,00 (ou 2x R$680)

turmas disponíveis: quarta, sexta e sábado: 10h às 13h | Sexta: 19h às 22h
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venha fazer uma aula experimental gratuita, 
para conhecer o curso e descobrir em qual 
módulo você se encaixaria (básico, inter-
mediário ou avançado).

independente se você já é tatuador ou ainda 
pretende ser, se expecializar no desenho irá te 
levar para outro nível! 
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agende sua aula experimental ou tire suas dúvi-
das direto com a professora dai oliveira via 
whatsapp: (11) 98021-9055


