
Criação de Estampas 2:
Olá,

se você está recebendo este PDF provavelmente já foi meu aluno em algum momento ou se mostrou interessado no meu trabalho.

Já faz um tempo que recebo pedidos para uma continuação do curso Criação de Estampas e baseado nestas sugestões de ex-alunos 
que entraram no mercado após o curso, que criei este conteúdo focado na produção comercial de estampas e coleções.

Este é um curso de APRIMORAMENTO, tanto do olhar como da técnica e portanto indicado especialmente para aqueles que já  fizeram 
o curso Criação de Estampas 1  comigo ou para aqueles que já têm conhecimento ou experiência no mercado de criação de estampas 
corridas.

Ideal para quem quer ser mais assertivo nos briefings dos clientes e colorações e mais produtivo no sentido de ter ferramentas para 
ser mais ágil. 

Também é indicado para aqueles que precisam atualizar o portfólio profissional ou se reposicionar no mercado.

O objetivo é aprofundar assuntos vistos no CRE 1 de maneira prática e mais intensa, para que o aluno seja capaz de rever seu portfólio 
profissional e criar estampas mais elaboradas e adequadas ao mercado que busca atender ou entrar.
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ON LINE

25 encontros AO VIVO comigo

Ao longo de 4 meses

50 horas de conteúdos

10 alunos somente

30+ estampas novas no seu portfólio

+ Um bônus especial: Uma sessão de MENTORIA INDIVIDUAL online
                                                                                em até 6 meses após o término do curso
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Tópicos Discutidos:

● Análise de tendências e desfiles
● Análise de tendências de cor
● Criação de cartelas e harmonias de cor
● Como ler e interpretar briefings de clientes  
● Composição elaborada de estampas corridas  
● Vocabulário técnico em Inglês.
● Tratamento de desenhos manuais com intervenção digital
● Pintura digital II (para criação de elementos)
● Criação de pincéis digitais (no Photoshop e no Illustrator)
● Composição em Rapport Direto e Rapport Meio-salto
● Criação de variantes comerciais - Teoria da cor
● Pensamento de coleção - Criação de estampas Coordenadas e Composês
● Trabalhando com vetores no Photoshop ( correlação entre AI e PSD )
● Separação de cores em canais de estampas vetoriais chapadas
● Orientações iniciais para se ter um estúdio no Brasil
● O trabalho como freelancer para estúdios no exterior 
● Fechamento de Arquivo para produção industrial digital.
● Organização de arquivos abertos e de acervos

*** As estampas dos alunos são comentadas aula a aula
      sobre composição, coloração, escala, repetição e adequação ao briefing. www.sophialongo.com | 03



IMPORTANTE:
• Esse curso NÃO É PARA INICIANTES na área ou no assunto. 

• Se você se inscrever, você assume ser familiarizado com os softwares Adobe Photoshop e Adobe Illustrator e conhecer em 
conceito E PRÁTICA a elaboração digital de rapports (direto, meio-salto ou ambos), ou seja usando estes softwares e 
pensando numa produção industrial.

• Já trabalhar (ou ter trabalhado na área) não é pré-requisito mas é um grande diferencial, pois você poderá trazer para a 
aula questões reais do seu cotidiano profissional e saberá melhor quais são seus desejos de ascensão ou reposicionamento 
no mercado.

• Esse curso só fará de você um designer de estampas melhor se você se dedicar a realizar os briefings propostos. Todos os 
exercícios foram pensados para sedimentar o conhecimento através da prática do que está sendo apresentado.  

• Você é seu melhor professor. Eu só sou alguém com experiência, mostrando o meu olhar e o meu jeito de fazer as coisas, que 
pode ser um atalho e um insight para você desenvolver seu próprio processo de trabalho.
A forma como aplicará esse conhecimento é com você. É sua responsabilidade comparecer nas aulas, participar entregando 
os exercícios e reservar horas fora da aula para produzir os briefings propostos. 
Esse é um curso de IMERSÃO e DEDICAÇÃO.

• Não gaste seu suado dinheiro caso não esteja no momento certo para acompanhar essas aulas. Aguarde a próxima turma, 
pois com certeza aproveitará melhor. | 04



Para se inscrever
Mande um email para info@sophialongo.com com o assunto INSCRIÇÃO CRE2
 
Me conte um pouco da sua história, suas expectativas com esse curso e me encaminhe 
5 imagens das suas melhores estampas.

Os 10 primeiros e-mails serão contactados para finalizar a inscrição.
Neste contato serão informados modos de pagamento e regras de cancelamento.

A inscrição será oficialmente garantida após o primeiro pagamento.

Em caso de alguma desistência antes do início do curso (e por consequência abertura de uma vaga), 
o décimo primeiro e-mail será contactado para preencher a vaga, e assim por diante, 
sempre respeitando a ordem de recebimento dos emails das pessoas interessadas.

Só se inscreva se você realmente leu com atenção este PDF e está ciente que este é um de curso imersivo de 
aprimoramento e está comprometido em se dedicar.  
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FAQ
P: O curso é online?
R: Sim, à distância via internet, porém AO VIVO, como numa aula presencial com interação comigo e com os colegas de sala.

P: Preciso ter experiência?
R: Para este curso sim, mas tenho o curso Criação de Estampas 1 que pode te atender caso esteja começando. 
Clique aqui para saber mais.

P: Quantas horas de encontros?
R: São 4 horas ao vivo, semanalmente.

P: Quais materiais preciso ter?
R: Basicamente Internet banda larga, computador com os softwares Photoshop e Illustrator. 
Câmera ou scanner para digitalizar seus desenhos/pinturas para usar nas estampas e mesa/ tablet digitalizadora (como por 
exemplo a Wacom Bamboo ou Wacom Pro), é uma ferramenta útil mas não obrigatório.

P: Em Dezembro, teremos férias?
R: Sim, o curso faz uma pausa a partir do dia 15/12 e volta dia 16 de Janeiro. Esse intervalo é propositalmente mais longo do 
que o período de festas para que os alunos possam ter tempo para realizar os exercícios propostos.
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FAQ
P: O que é o bônus?
R: É um presente para você. O bônus é uma sessão de 1 hora de mentoria individual após o curso (que poderá ser agendado 
em até 6 meses do término do mesmo), o que vai possibilitar o aluno a rever seu portfólio e suas criações após colocar o que 
viu no curso em prática no seu dia a dia profissional.

P: Você não está mais na escola ICS?
R: Minha última turma lá se encerrou no final de Julho/2019 e essa mudança profissional só ocorreu porque agora moro no 
Canadá e precisei fazer essa transição. Mas eu e a ICS ainda somos parceiros (e amigos) e muito provavelmente você me verá 
por lá quando eu estiver no Brasil. Por isso também, agora que estou sozinha nesta empreitada, peço para que encaminhem 
os emails de inscrição com os assuntos específicos, que sejam pacientes pois eu sozinha administro e respondo à todos os 
contatos e isso facilita muito esse lado burocrático e me dá tempo para pensar novos conteúdos pra vocês.

P: Porque esse curso é uma imersão?
R: Por vários motivos, primeiro este curso será muito puxado em produção,com muitos exercícios práticos que envolvem todas 
as etapas criativas da criação de estampas e do pensamento de coleções. Segundo, porque eu serei muito mais exigente já 
que se trata de uma turma com experiência e um curso avançado de aprimoramento, serei crítica e chata. Terceiro o aluno 
deverá se dedicar fora do horário da aula e cumprir os exercícios propostos.
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FAQ
P: Porque esse curso é uma imersão? (continuação da resposta)
É no ato de fazer que conseguirá aplicar o que foi ensinado e refinará sua percepção das coisas. É uma imersão pois nos 
encontraremos 2x na semana, ou seja você produzirá intensivamente com prazos de entrega semanais entre os encontros e 
eu terei o cuidado de guiar as atividades de acordo com o interesse individual do aluno. Este curso é para aqueles que estão 
seriamente interessados em enfrentar suas dificuldades, sair da zona de conforto e que não têm medo de lidar com críticas 
para alcançar um novo nível no seu trabalho criativo/comercial. Reflita se você está no momento certo e se vai se dedicar, 
pois isso é fundamental para o andamento e aproveitamento do curso. 

O curso PRECISA do seu comprometimento na entrega das estampas propostas pois grande parte do conteúdo ficará mais 
claro nos reviews e correções desses trabalhos. A riqueza está na troca, comigo e com os colegas de turma, (muitas parcerias 
de trabalho nascem dessa troca).

P: Porque pagar pra fazer aula se tem tanto conteúdo gratuito?
R: É claro que podemos aprender muito sozinhos, lendo, vendo vídeos, observando,copiando. Eu mesma sou autodidata em 
muitas coisas, mas toda vez que tive um mentor cheguei onde precisava em menos tempo.Todo professor é um facilitador do 
conhecimento, ele vai encurtar caminhos e o mais importante ele não vai ver só seus acertos, mas sim pontuar seu erros. 
Mostrar onde não está bom, explicar o PORQUE e COMO arrumar. É isso que nenhum vídeo, nenhum livro, nenhuma palestra 
vai te dar, o olhar do outro sobre o seu trabalho e os porquês, que te farão pensar por si próprio após a imersão e não 
depender de fórmulas e regras.
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FAQ
P: Como eu sei se estou apto para acompanhar este curso?
R: Me enviei por email um pouco da sua história, seus objetivos e anseios sobre este curso e seu portfólio que analisarei e te 
direi se o curso será proveitoso pra você ou não.

P: Tenho mais dúvidas, posso falar com você?
R: Claro. Me escreva em info@sophialongo.com
Eu demoro às vezes, mas eu respondo à todos os contatos pessoalmente, por isso peço paciência e gentileza.

P: Tenho dúvida quanto ao formato online, prefiro o presencial, o que eu faço?
R: Você pode agendar comigo por email um teste gratuito do programa de transmissão para ver como funciona e tirar suas 
dúvidas ou então me seguir no Instagram (@sophialongo) pois de tempos em tempos eu ofereço uma aula (aula que faz parte 
deste curso) gratuitamente para um número de seguidores interessados no curso, assim vocês podem assistir e experimentar 
sem custo algum o formato online antes de decidir se inscrever.

A próxima aula gratuita será dia 12/09/2019 sobre portfólio e como aplicar suas estampas digitalmente em mock ups virtuais.
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Informações detalhadas
Data de início: 06. Outubro . 2019

Data de término: 27. Janeiro . 2020
Vagas: 10

Dia da semana: Sábados e Domingos
Horário: 16h30 às 18h30 (Horário de Brasília)

Horas por semana: 4 horas
25 encontros ao vivo 

Total: 50 horas
Plataforma de transmissão: Zoom

Softwares usados: Adobe Photoshop e Adobe Illustrator
Conteúdo para download: Sim
Grupo online de alunos: Sim

Valor: 4 x R$ 625

           +Bônus: Uma sessão de Mentoria Individual AO VIVO comigo (agendável em até 6 meses após o curso.)
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Sou iniciante mas quero aprender!

Tem um curso pra mim?

Sim!! 

O curso Criação de Estampas 1 _  
é voltado para quem já têm alguma experiência mas sente que precisa se aperfeiçoar

 ou NENHUMA experiência e quer começar a fazer estampas próprias e entrar neste universo.

Para saber a opinião de quem já fez o curso Criação de Estampas 1 , clique aqui

Para saber mais sobre os CONTEÚDOS e DATAS, clique aqui
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