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O MERCADO

O Mercado de Paisagismo no Brasil não

para de crescer, nem mesmo a pandemia

desacelerou o crescimento. 

A demanda por profissionais 

na área cresce exponencialmente.

Sabemos que o paisagismo é 
uma vocação que vem da  alma de quem

ama a natureza, mas a técnica é

fundamental para se tornar um profissional

completo e pronto para esse mercado que

expande 

a cada dia.

O IBRAP

O IBRAP com 25 anos de experiência oferece o

Curso Especialização em Paisagismo Intensivo

em 9 semanas - Esse curso é a Porta de

Entrada do Paisagismo e já lhe dará condições

para atuar na área. 

Nosso Objetivo é formar alunos altamente

capacitados e competentes para atuar

prontamente no Paisagismo, trazendo mais

beleza, harmonia, bem estar e muito verde

para este mundo!     

O mercado do paisagismo está bem aquecido,
portanto um momento para se especializar e

abrir novas oportunidades de trabalho!!!

9  S E M A N A S

Junte-se a nós!



O CURSO

Esse curso é intensivo, de
segunda às sextas, das 19h às
22h30 com início em 28/06.
As aulas são ao vivo pelo Zoom
para interagir com o professor, e
essas aulas ficam gravadas para
poder assistir e rever a matéria. 

DISCIPLINAS DO CURSO

Paisagismo Básico 
Implantação e Manutenção de Jardins 
Escolha das espécies vegetais
SketchUp 
Projeto e Orçamento
Trabalho de Conclusão de Curso 
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Além disso, na Plataforma, terá acesso às apostilas e materiais disponibilizados pelos
professores para auxiliar no aprendizado e criamos também um grupo de whatsapp
da classe para intercâmbio, comunicados e suporte.
Ao final do Curso receberá um Certificado com o conteúdo e a carga horária. 

Este Curso de Especialização corresponde ao Módulo 1 do Curso Técnico em
Paisagismo, portanto se desejar o Diploma de Técnico, basta prosseguir seus estudos
nos Módulos 2, 3 e 4.

PRÉVIA - AULA

Clique na imagem ao lado e assista o vídeo

do "aulão" que o Professor e Fundador do

IBRAP - Sidnei Harada ministrou. Assim

você terá o gostinho de como serão as

aulas do curso intensivo.

Nosso Corpo Docente é formado por

professores renomados com alta formação

e atuantes no mercado, tornando–se assim

um dos cursos mais reconhecidos do país

 

https://us02web.zoom.us/rec/play/r80alHYHhxDTWtnJMI7-HzsVmAoRywh0OPi62o5HUKvLAdMCcNLADxE92NAyBEghfjhGCs_MqsXmlHeP.sE4Jv1TZdxyf09FU?startTime=1620944168000&_x_zm_rtaid=-EhNH774SAGt4mpZjmCVPQ.1622052971505.7d1a72945fdc4506fdc3139ee92b4c10&_x_zm_rhtaid=263


CALENDÁRIO
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INVESTIMENTO

Parcelado: 6x R$450,00 = R$2,700*
À Vista: R$ 2.430,00*

CLIQUE AQUI E FALE COM NOSSA 
EQUIPE - IMEDIATAMENTE

 
*valor 1º lote sujeito alteração

Junte-se a nós!

https://api.whatsapp.com/send?phone=5511993487973&text=Ol%C3%A1%2C+gostaria+de+informa%C3%A7%C3%B5es
https://api.whatsapp.com/send?phone=5511993487973&text=Ol%C3%A1%2C+gostaria+de+informa%C3%A7%C3%B5es
https://api.whatsapp.com/send?phone=5511993487973&text=Ol%C3%A1%2C+gostaria+de+informa%C3%A7%C3%B5es

