


Um curso para quem estampa 
moda com criatividade 

e subversão!

uma parceria de:



Este curso tem o objetivo de 
exercitar o olhar do aluno sobre a 
própria produção e questionar as 

formas estabelecidas de se 
apresentar no mercado de 
trabalho, especialmente na 

estamparia de moda. 

Através de ferramentas de pesquisa e 
referências de artistas que conseguiram 

criar diálogo entre sua produção e o mundo 
iremos trabalhar a percepção de cada um, 

estimulando a galera a assumir uma 
narrativa individual na produção e seleção 

que compõe seu portfólio.

OBJETIVOS DO CURSO



PROGRAMA

aula 
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// Check in 
Aula inaugural da Perestroika

// Mostra-me teu portfólio e te direi quem és. 
Meu portfólio realmente me representa?  
Como reconhecer um bom portfólio?
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// Super poder 
Aprendendo a criar narrativas 
baseadas no meu olhar sobre o mundo.

// Tá ME ENTENDENDO? 
Mais do que expressão, criação é dialogo, 
é emoção. 
Como passar meu recado? 
Como o olhar do outro, influencia o meu 
trabalho? 
A interdependência
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// PRINT.ME 
Introdução as principais técnicas de 
estamparia e rapport. 
Conceituação da estamparia para 
uma coleção de moda. 
Como levar o meu trabalho para a 
moda.
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PROGRAMA

// PESQUISANDO COM FOCO 
Introdução as melhores ferramentas e 
sites de pesquisa. 
Organização diante do caos da internet. 
Moodboards e formas de se organizar 
raciocínios.

// BRANDING COM AMOR 
O olhar do branding sobre a arte. 
Aprendendo a emocionar.
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// OFICINA final de criação 
Agora é hora de ver as estampas 
tomando forma e receber o feedback 
do time da Farm.

PROGRAMA

// LABORAtÓRIO DE CRIAçÃO 
Momento mão-na-massa!

// AGORA É PRA VALER 
O aluno terá a oportunidade de 
apresentar o seu trabalho em um 
coaching com Gabriel Oliveira.



DATAS,HOrÁRIOS e local

02/10 03/10 04/10 05/10

aula 1

19h às 23h

aula 2

20h às 23h

aulas 3 e 4

10h às 13h 
14h30m às 17h30M

aulas 5 e 6

10h às 13h 
14h30m às 18h30m

       Rua pouso alto, 199.                           
funcionários.



professores da farm

Gabriel 
Oliveira

JUlia 
hachmann

CARLOS 

MACH

Gerente 
do núcleo 

de arte

Gerente de 

Branding

Pesquisadora 

do núcleo  
de conceito



VALORES

6x de R$296,00

pagamento em: cartões de crédito e débito, 
cheque, depósito bancário e cash



Mais informacões

FLORA@perestroika.com.bR

(31) 8377 6832

Interessou?




