
[PORTO ALEGRE]



O PRINT.ME É O CURSO  

PARA QUEM QUER ESTAMPAR  

O SEU LIFESTYLE NO MUNDO.



Aqui você vai descobrir o processo e o diálogo  
que está por trás da criação de uma estampa.



Além de aprender como  

se posicionar no mercado  

através de um portfólio  

que possua uma verdadeira  

narrativa visual.



“Tá, mas  
 eu não  
 tenho  
 portfólio”.



Para isso, vamos trabalhar diversas 
ferramentas de pesquisas conceituais  
e muitas referências para você criar ou seu. 

Ou, se você já tiver um, para aprimorar ele ainda mais.



E o melhor: com o auxílio  
de três grandes professores  
que trabalham na FARM.



GABRIEL OLIVEIRA

Gerente do Núcleo de arte. 

JÚLIA HACHMANN

Pesquisadora do núcleo de conceito.

CARLOS MACH

Gerente de branding 

PROFESSORES



“Beleza. Mas, será que esse curso é pra mim?”



Se você trabalha com arquitetura, design, moda,  
produção direção de arte, ou simplesmente é  

uma pessoa curiosa, a resposta é

“sim”. 



SE LIGA AÍ NO PROGRAMA. 



AULA 1 Portfólio
A importância de uma boa apresentação e uma boa narrativa. 

Aqui os alunos vão ganhar um coaching exclusivo do Gabriel Oliveira na hora criar/aprimorar o seu portfólio.  



AULA 2

superpoder.
Vamos tentar descobrir qual o seu superpoder quando o assunto é estamparia.  

Seja no desenho, na criação, na apresentação ou na combinação.  



AULA 3
PESQUISA 
COM FOCO.

investigaremos quais são as melhores ferramentas de pesquisa  

para buscar novas referências que norteiem a sua produção.  

É claro, encantem o cliente. 



AULA 4
 ESTAMPARIA  
E RAPPORT 

Os conceitos e as técnicas por trás da criação de uma coleção 

voltada para o mercado da moda. Aqui você vai aprender os atalhos 

para o mercado. Mesmo não sendo um estilista ou designer.   



LABORATÓRIO  
DE CRIAÇÃO

AULA 5
E para encerrar, faremos duas oficinas  

para exercitar o nosso lado criativo.



Erica é uma artista plástica conhecida internacionalmente. E ela vai nos ajudar a soltar  

a criatividade no papel através de diversas técnicas de desenho para se criar estampas.

Oficina 1

Desenho com Erica Merlo



Oficina 2

Céu Handmade Fashion

Um workshop voltado para a customização de peças e criação de estampas 

 com uma menina que é expert no assunto. 



COACHING
Enquanto isso, teremos também o nosso último coaching com Gabriel Oliveira.  

Aqui é a hora e mostrar os seus desenho ou a nova coleção da sua marca. 



DATAS

novembro
27 28 29 30



valor:

6X R$296



CONTATO
Se interessou? 

Então entra em contato com a gente. 

carol@perestroika.com.br

(51) 3062.5568lucas@perestroika.com.br

(51) 9992.9987


