
CURSO INTENSIVO DE

PAISAGISMO
9 semanas

1 0 / 0 1  a  1 1 / 0 3

Com 25 anos de experiência na formação de
paisagistas profissionais, o IBRAP Instituto
Brasileiro de Paisagismo, oferece o Curso
Técnico de Paisagismo e Cursos Livres de
Paisagismo e Jardinagem. 
O Curso Intensivo de 9 semanas é um dos
mais requisitados. Com um conteúdo
abrangente, ele já oferece condições para
você trabalhar na área. O mercado de
Paisagismo está em alta, porém carente de
profissionais especializados, portanto uma
ótima oportunidade para você se
especializar e abrir novas oportunidades de
trabalho.

 As aulas são online, ao vivo, acolhendo
pessoas de todo o país.
 O curso é para iniciantes e também para os
já graduados. Tem sido procurado por
arquitetos, biólogos, designers de interiores,
profissionais da área ambiental entre
outras.
.

Junte-se a nós!
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CURSO INTENSIVO DE

PAISAGISMO

As aulas serão online ao vivo para que os alunos
possam interagir com os professores. Apostilas e
gravações das aulas também ficam disponíveis
em nossa Plataforma. No grupo de whatsapp dos
alunos há muita interação e troca de experiências.

curso intensivo em 9 semanas

Paisagismo básico: Características dos solos,
fisiologia das plantas, adubação, pragas e doenças,
forma de cultivo, irrigação, dentre outros.

Implantação e manutenção de jardins: Preparo de
solo, plantio, ferramentas, controle de plantas
daninhas, montagem de vaso, calendário de
manutenção anual de jardins, dentre outros.

Escolha das espécies vegetais: Nomes e
características das principais espécies usadas no
paisagismo para uso nos seus projetos.
SketchUp: Introdução e treino de ferramentas,
desenho de pisos e estruturas, 3D Warehouse,
importar imagem ou arquivo do AutoCad, dentre
outros.

Projeto e orçamento:  Capacita a criar um projeto de
paisagismo, desde a visita ao cliente até cálculos de
custos e representação gráfica de projetos, modelos
de orçamento, dentre outros.

Atividades de Trabalho: Executar um projeto real de
paisagismo nas seguintes etapas: Visita, Estudo de
Ideias, Orçamentos, Estudo Preliminar e Anteprojeto.

EM 9 SEMANAS
DATA: 10/01 A 11/03

HORÁRIO: SEGUNDA À SEXTA 
19H ÀS 22H30 

DISCIPLINAS DO CURSO:

AO FINAL DO CURSO RECEBERÁ UM CERTIFICADO 
COM CARGA HORÁRIA DE 200 HORAS. 

O Mercado de Paisagismo está
crescendo e carente de
profissionais especializados.

A vasta experiência que o
IBRAP possui, atuando desde
1996, capacita alunos a entrar
neste mercado de trabalho que
mostra-se com futuro
promissor.

PAISAGISMO 

A PROFISSÃO 

DO FUTURO!



11. 99348-7973

Para maiores informações :

                            @ibrappaisagismo

ibrappaisagismo.com.br

11. 3061-1219 

Rua da Consolação, 1992 
7º andar - São Paulo SP

 

 

INVESTIMENTO

CALENDÁRIO

Faça sua matrícula
antecipada por whatsapp    
 e aproveite as vantagens

                            

Junte-se a nós!

R$2.430 à vista ou 6x R$450 = R$2.700 R$2.430 à vista ou 6x R$450 = R$2.700 até 10/11até 10/11

R$2.700 à vista ou 6x R$499 = R$2.994 R$2.700 à vista ou 6x R$499 = R$2.994 de 11/11 a 10/12de 11/11 a 10/12

R$2.850 à vista ou 6x R$527 = R$3.162 R$2.850 à vista ou 6x R$527 = R$3.162 de 11/12 a 10/01de 11/12 a 10/01

                                                        

curso intensivo em 9 semanas

https://api.whatsapp.com/send?phone=5511993487973&text=Ol%C3%A1%2C%20gostaria%20de%20informa%C3%A7%C3%B5es
https://www.instagram.com/ibrappaisagismo/
https://www.ibrappaisagismo.com.br/
https://goo.gl/maps/5xRTeKsfFCwvfss87

