A Associação dos Engenheiros de Jundiaí
promoverá em parceria com a M Light
Iluminação Ltda com apoio do CREA-SP o
Curso de Luminotécnica Aplicada , visando
proporcionar a atualização e valorização
profissional.
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Conteúdo Programático:
04/10 • Dados Históricos/ Conceitos Básicos de fluxo luminoso, intensidade luminosa, iluminância, ofuscamento,
temperatura de cor, IRC – cases;
11/10 • Eficiência energética, tipos de lâmpadas, neon flexível, fita iluminada, leds e fibra óptica/ apresentação
de símbolos gráficos - apresentação de projeto com layout para entendimento e aplicação – cases;
18/10 • Tipos de luminárias para uso interno (comercial, decorativa), tipos de forros, tipos de nichos, aplicação dos
símbolos gráficos em projeto, legendas e cotas em projeto apresentado em aula anterior - cases;
25/10 • Entendimento do casamento das lâmpadas com os diversos tipos de luminárias/ representação gráfica em
projeto – cases;
08/11 • Reforço e retirada de dúvidas das representações gráficas em projeto entendimento e forma de
apresentação de memorial descritivo - cases.

Instrutora:

Objetivos:

Maria Luiza Junqueira da Cunha

Introduzir o participante no mundo da iluminação, com
conceitos relacionados a projetos de decoração de
interiores como: lojas, escritórios, consultórios,
paisagismo, vitrines e fachadas.

Formada em Design de Interiores na FAAP no ano de
1988 e FAU USP – Lato Sensu – Iluminação natural e
artificial. É especialista em Design de Interiores,
Paisagismo, Jardinagem, Arranjos Florais, Iluminação
artificial e natural.
Vasta experiência profissional como empresária,
professora na áreas de iluminação, palestrante,
decoradora e projetos voluntários.
Atua como lighting designer nas áreas da arquitetura /
design de interiores / paisagismo e vitrinismo.

Público Alvo:
Arquitetos, decoradores, estudantes de arquitetura e/
ou engenharia, engenheiros eletricistas e/ ou civis,
instaladores, eletricistas, gesseiros, lojistas, artistas
plásticos, marceneiros e paisagistas.

Contato:
Com lâmpadas, reatores, transformadores e uma gama
muito grande de aparelhos: plafons, plafoniers, lustres,
pendentes, embutidos e de sobrepor.

Aplicação:
Suporte em aula e pós aulas em até 01 mês nas decisões
em projetos luminotécnicos reais, em função do layout
e/ ou atividade a ser desenvolvida nos espaços; projeto
apresentado para execução em classe e em conjunto
para entendimento da especificação de onde e por
que.

Datas: 4, 11, 18 e 25 de Outubro e

Investimento:
• Sócio: 350,00 (Pago em até 2X)
• Não Sócio: 550,00 (Pago em até 2X)
À vista: 5% desconto

8 de Novembro de 2011
Horário: Das 19h às 23h
Abertura CREA-SP

Local:
Será oferecido aos participantes, material
AEJ: Av. 9 de Julho, 409 . Jd. Brasil . Jundiaí
didático, certificado e café
Inscrição: Maiores informações - (11) 4586 3744 ou falecom@aej.org.br
Confirmar presença até o dia 26/09 . Vagas Limitadas . Preenchimento pela ordem das inscrições.
A AEJ reserva o direito de cancelar o Treinamento, caso não sejam preenchidas as vagas, e estará informando com antecedência de 10 dias.

FICHA DE INSCRIÇÃO

Curso Luminotécnica Aplicada
4, 11, 18 e 25 de Outubro e 8 de Novembro de 2011

Nome: ____________________________________________________________________________________
Título Profissional: ___________________________________________ CREA nº: ________________________
Empresa/ Instituição: _________________________________________________________________________
Cargo/ Função: _____________________________________________________________________________
Endereço: ___________________________________________________ Bairro: ________________________
Telefone ( ): ____________________ Fax ( ): ____________________ Email: _________________________
CEP: _____________________ Cidade: _______________________________ Estado: ___________________

