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O QUE É?
É a Formação completa para o 
profissional de arquitetura desenvolver 
projetos com plataforma BIM mais 
utilizada no mercado e realizar a 
apresentação desses projetos, com 
renderizações fotorrealísticas. Aprenda 
neste treinamento as ferramentas 
Revit Architecture, 3DS Max, Vray e 
Photshop, para desenvolver projetos, 
perspectivas internas, externas e 
plantas humanizadas. 



POR QUE É 
IMPORTANTE?
Neste treinamento ensinaremos o 
aluno a realizar projetos de Edificações, 
Entornos, Terrenos, Loteamentos, 
Interiores, Luminotécnico e muito mais. 
Desenvolver projetos ficou muito fácil 
e acessível, pois reunimos as melhores 
tecnologias neste treinamento. Então, 
vamos projetar?



COMO É A 
CARREIRA?
Hoje em dia utilizar a ferramenta para 
desenvolvimento de seus projetos não 
é mais um diferencial e sim, um pré-
requisito. Geralmente profissionais que 
realizam apresentações desses projetos 
cobram por imagem e chegam a 
R$ 800,00 por perspectivas internas.



PRA QUEM É INDICADO?

Para ESTUDANTES das áreas 
de arquitetura, design de 
interiores, edificações e 

afins que buscam entrar no 
mercado com este 

conhecimento 

ARQUITETOS, TÉCNICOS E 
DESINGERS que necessitam 

adquirir esta habilidade 
para poder dar agilidade 

em seus projetos e fidelizar 
seus clientes

CONSTRUTORAS  ou 
ESCRITÓRIOS de aquitetura 
que terceirizam a parte de 

projetos, que dependem do 
alto custo de 

desenvolvimento e 
manutenção de seus 

trabalhos.

Para quem quer ser 
FREELANCER e buscar a 
autonomia financeira 

realizando 3D dos projetos 
arquitetônicos.



COMO 
FUNCIONA 
O CURSO?

Módulo Fundamental Online ao Vivo e EAD

Módulo Avançado Online EAD

TCC Online EAD

Nosso curso completo é
dividido em 03 partes e
possui 03 certificações



MÓDULO 
FUNDAMENTAL

Aulas no EAD
No módulo Fundamental, liberamos o 
conteúdo 1 semana antes da sua Aula ao 
Vivo. No ambiente de ensino online, en-
contram-se vídeoaulas e atividades para 
você praticar e sanar as dúvidas no 
fórum.

Duração 
máxima de 6 

meses

20 aulas, 
sendo 1 por 

semana

1 semana 
antes da aula 

ao vivo

100 para 
concluir das
 Atividades 

* Certificado de 140 horas, sendo 100h EAD e mais 40h ao vivo.



MÓDULO 
FUNDAMENTAL

Aulas ao VIVO
Após ter absorvido o conteúdo antecipa-
damente, chegou a hora da Aula ao Vivo. 
Na primeira hora é para revisar o 
contéudo com o professor (a) com 
técnicas diferentes das vídeoaulas e na 
hora seguinte, é o espaço para fazer 
prática e mentoria dos alunos que estão 
presentes. 

20 aulas 
sendo 1 

semanal

2 horas ao 
vivo

Mentoria e 
Prática

Integração 
com grupo de 

whats e Fórum

* Certificado de 140 horas, sendo 100h EAD e mais 40h ao vivo.



MÓDULO 
AVANÇADO Aulas no EAD

A segunda parte do curso é avançada, nesta 
etapa o aluno já compreendeu a parte 
fundamental do treinamento, podendo 
assistir as aulas, desenvolver as atividades 
online e executar os projetos de forma 
independente, mas sempre contando com a 
monitoria da equipe durante seis 
meses via fórum e integração via grupo de 
whats

Monitoria por 
6 meses20 aulas

100 horas de 
atividades 

online
(recomendado)

certificado de 
participação 

de 100 h



TCC
Online
Após o módulo fundamental o aluno é inserido no 
curso de Trabalho de Conclusão de Curso, que ao 
longo de 6 meses desenvolverá seu portfólio.  Seu 
projeto será avaliado e se aprovado, o aluno será 
designado ao Banco de Talentos Imagine 
School como Profissional Recomendado da 
Imagine School. 

6 meses
70 horas de 
atividades 

online
(recomendado)

Certificado de 
Profissional 

Recomandado da 
Imagine School



TCC
O QUE VOCÊ
VAI APRENDER?

Módulo

FUNDAMENTAL



Introdução ao conceito de modelagem 
baseada em informações com base na 
importação de um projeto em CAD.

INTRODUÇÃO 
AO REVIT



Projete edificações em 3D de 
forma paramétrica respeitando 
as limitações e explorando as 
possibilidades do software

PROJETANDO
EDIFICAÇÕES



CRIANDO 
FAMÍLIAS
Aprenda a criar grupo de elementos 
com um conjunto de propriedades 
comum, chamadas de parâmetros, 
e uma representação gráfica 
relacionada



PROJETANDO 
INTERIORES
Projete interiores com detalhamento na 
edificação, criação de móveis, inserção 
de blocos e cotas



Realize seu projeto de acordo com a 
iluminação global e realize também o 
projeto luminotécnico 

ILUMINAÇÃO 
GLOBAL E 
LUMINOTÉCNICO



PROJETANDO 
TERRENOS
Desenvolva seus projetos de 
acordo com a representação fiel 
de seus terrenos



Crie fielmente os materiais que sua 
edificação terá como piso, metal, tijolos, 
madeira, para que você consiga ter 
uma relação de todos os materiais para 
que não haja disperdício em sua obra

CRIANDO 
MATERIAIS



MASSA 
CONCEITAL
Formas da construção através de 
volumes que podem ser manipulados 
diretamente por pontos.



Realize a documentação do projeto  com 
textos, ambientes, áreas, cotas, símbolo, 
inserção de vistas em pranchas de 
desenho e plotagem em formatos padrão

DOCUMENTAÇÃO
E PLOTAGEM



O QUE VOCÊ
VAI APRENDER?

Módulo

AVANÇADO



Conheça os fundamentos do software 
de modelagem animação e render de 
maquetes mais utilizado do mercado

INTRODUÇÃO 
AO 3DS MAX 



Saiba como realizar a iluminação 
global de seu projeto, verificando 
sua intensidade e ajustando seus 
parâmetros

ILUMINAÇÃO
EXTERNA



VRAY 
MATERIAL
Conheça como configurar materiais 
e texturas dos objetos, edificações e 
entornos, configurando parâmentros 
físicos que incidem sobre cada 
material de sua cena.



ENTORNO E 
OBJETOS
Insira, crie e configure todo entorno de 
seu projeto como grama, árvores, rua, 
paisagens, carros e objetos que irão 
compor a sua cena



Aprenda a transformar todas as 
informações no software 3D em uma 
imagem e realize a sua pós-produção 
com o photoshop

RENDERIZAÇÃO 
EXTERNA



MODELAGEM 
NO 3DS MAX
Conheça como modelar objetos 
ortogonais no software, como 
paredes, sancas, armários, 
painel de tv e outros objetos que 
precisam ser editados 



Diferenta da Iluminação externa, a 
interna possui diferentes formas de 
confirgurar para parecer mais real 
possível em cenas diurnas ou noturnas

ILUMINAÇÃO 
INTERNA



MATERIAIS E 
DECORAÇÃO
Saiba como inserir blocos complexos, 
configure materiais complexos, 
simule deformação de tecidos e itens 
que farão de sua perspectiva mais 
real possível



Agora é a hora de transformar a sua 
imagem em uma foto. Com os parâmetros 
avançados de render, iremos otimizar 
nosso render e realizar o tratamento 
necessário em nossa imagem

RENDER E 
PÓS-PRODUÇÃO



PLANTA 
HUMANIZADA
Realize o layout tridimensional de 
sua planta baixa e humanize ela 
para que seja demonstrado a sua 
ambientação



• Conhecimentos sólidos de 
informática básica

• Computador com os softwares 
instalados para atividades online

• Disponibilidade de horário 
(para praticar em casa de 4 a 8 horas semanais)

• Conhecimentos de áreas ligadas 
a arquitetura

Software Utilizados

PRÉ-REQUISITOS
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Introdução a
plataforma BIM

Projetando
Portas e
Janelas

Projetando
Telhados

Interiores -
Criação de

Blocos

Interiores -
Luminotécnico

Projetando
Paredes

Projetando
Perfil

Projetando
Terrenos

Interiores -
Criação de

Móveis

Massa
conceitual

Projetando
Pisos

Projetando
Escada e
Rampas

Iluminação
Global

Móveis
(continuação)

Documentação

Projetando
Lajes e Forros

Projetando
Guarda-
Corpos

Layout com
Blocos e Cotas

Interiores -
rebaixo, sanca,

negativos

Exportação
e Plotagem

Aulas -Módulo Fundamental
Presencial e online



Aulas -Módulo Avançado
Online

1

5

9

13

17

2

6

10

14

18

3

7

11

15

19

4

8

12

16

20

Fundamentos do 
3DS MAX

Materiais III

Render Setup

Modelagem 
Gesso

Materiais e 
Decoração

Importação de 
projeto e iluminação 

global

Materiais IIII

Renderização e 
Tratamento com 

Photoshop

Modelagem 
painel de TV

Render e 
Pós-produção

Introdução ao Vray 
Materials

Configurando 
Câmeras e efeitos 

fotográficos

Renderizando a
Piscina

Modelagem 
Armários

Planta 
Humanizada

Materiais II

Inserindo objetos 
externos na cena

Cena interna -
Modelagem paredes

Iluminação 
Interna

Pós-produção 
Planta humanizada



TCC- Trabalho de Conclusão de Curso
Online
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Dicas de Portifólio 

Carbonmade

Divulgação

Aprovação 

Behance

Dribbble

Diferenciais

Apresentação Final 

Vimeo

Adobe Portifólio 

Entrega dos 
Trabalhos

Certificação 
profissional Imagine

500px

Wordpress

Revisão



COMO 
ENSINAREMOS?



MÓDULO  
FUNDAMENTAL

OBJETIVO
Nossa equipe 

analisa o objetivo do 
aluno

AULA EAD
O Aluno consome o 
conteúdo da aula 
antecipadamente 
no EAD e sana suas 
dúvidas no Fórum

AULA AO VIVO
O Aluno participa 

da Aula ao Vivo, em 
hora e dia marcado, 

com professores 
renomados e tem 

acesso a mentoria e 
prática dos projetos 

propostos

INTEGRAÇÃO
Ainda pelo grupo de 
whats, realizamos a 

integração da turma, 
passamos materiais 
e recados, sempre 
acompanhando o 

feedback das aulas
 

CS
Nossa equipe de 

Customer Success 
acompanha a 

evolução dos alunos 
de acordo com seus 
objetivos garantindo 

que eles sejam 
alcançados

AVALIAÇÃO
Avaliamos o 

rendimento do 
aluno na última aula, 

liberando para a 
primeira certificação

CERTIFICAÇÃO
O Aluno recebe seu 
primeiro Certificado



AULA ONLINE 
Assiste as aulas 
Online e realiza 
as atividades 

propostass CERTIFICAÇÃO 
O Aluno recebe 

sua segunda 
certificação de 

participação

DÚVIDAS
Se houver dúvidas 
ele poderá sanar 

com a equipe
no EAD e Whats

OBJETIVO
Verificamos se o 

objetivo global do 
aluno foi atingido 

MÓDULO  
AVANÇADO



TCC
(Trabalho de Conclusão de Curso)

TEMA DO TCC
Verificamos o tema 

de Trabalho de 
Conclusão do curso 

AVALIAÇÃO 
Avaliamos seu 

trabalho ao final do 
5 mês de início do 

TCC

APOIO
Acompanhamos 

a evolução de 
seu desempenho 
pela nossa equipe 

técnica

REVISÃO 
Você poderá revisar 
seu Projeto em 1 mês

CERTIFICAÇÃO 
Se seu projeto for aprovado, 
você será Certificado como 
Profissional Recomendado 

Imagine School

BANCO DE TALENTOS 
O aluno terá um 

posição de destaque 
em nosso portal de 

oportunidades



QUEM PODE SER SEU PROFESSOR(A)?

Renan Augusto Socha 
Arquiteto e Urbanista, 
Especialista em BIM, 
Sócio Proprietário no 
estúdio RSA.arq e Ins-
trutor de Revit desde 

2015.

RENAN SOCHA
Formado em design de 
interiores, mas sempre 

com foco em desenvolver 
projetos em 3D, já tra-

balhou em escritórios de 
arquitetura e computa-
ção gráfica, atualmente 

trabalho como freelancer 
atendendo na maior parte 

construtoras.

MAICON BRAGA



POR QUE
IMAGINE?

Estude com Profissionais renomados

Acompanhamento com Customer Success

Metodologia de Ensino Invertida

Estrutura única de Ensino à Distância

98,7% de aprovação com excelência

Maior Hub de tecnologia de Santa Catarina



O QUE TEM 
A MAIS?

Acesso Vitalício 
ao Curso

Garantimos seu 
aprendizado

Você tem acesso ao seu Curso 
por tempo indeterminado 
sempre atualizado, caso ele seja 
ainda comercizalizado.

Na Imagine, se você não conseguiu 
aprender, garantimos que você 
possa sanar as suas dúvidas por um 
período de 720 dias*



O QUE TEM 
A MAIS?

Banco de 
Talentos

Club Imagine

Acesso vitalício no Portal de 
Oportunidades onde empresas 
de Tecnologia buscam por 
nossas recomendações e o 
aluno poderá mostrar todo o 
seu talento.

Portal para relacionamento entre 
escola e alunos, onde você terá 
acesso a eventos, promoções, 
notícias e muito mais!



SAIBA POR 
QUE VOCÊ 
ESTÁ 
INVESTINDO.



Valores que podem 
ser cobrados por cada 
imagem em 3D de um 

projeto

É um média para 
realizar o projeto 3D e 
perspectivas de uma 

casa padrão

É uma média da hora 
para pessoas que 
trabalham como 

freelancer

Perspectivas 
internas

Projeto de 
uma casa 

padrão
Hora 

freelancer

R$ 800,00 R$ 5.000,00 R$ 80,00



TURMAS A definir A definir 19h às 21h00A



Banco de 
 talentos

Instagram

ImagineON Club
Imagine

Facebook

CONHEÇA NOSSA REDE




