
 
 

Termos e condições de utilização do Curso de Design Gráfico com ênfase na impressão gráfica 
 
Este curso foi planejado para que o aluno receba as informações para estudar, pesquisar e tirar suas dúvidas 

sobre os assuntos abordados, gradativamente, de forma a não se sobrecarregar  com excesso de conteúdo. 
Este curso de Design Gráfico tem ênfase na impressão gráfica, por isso tem o foco maior na produção de 

artes-finais, com dicas especiais sobre a formatação, linguagem, cores, fontes, equilíbrio visual e fechamento de 
arquivo para envio à impressão. 

O curso completo é formado por 4 módulos e cada módulo tem 4 Seções. 
O conteúdo do curso de Design Gráfico Luigi Di Mauro contém passo-a-passo de diversos exemplos de artes-

finais, em diversos formatos de impressos, através de noções de trabalho com os programas Corel Draw, Corel Photo 
Paint; Adobe Illustrator, Adobe Photoshop e Adobe In Design. 
 
Investimento do aluno: 
 

Com um pequeno investimento:  R$ 45,00 (quarenta e cinco reais), durante o período de promoção, pagos 
através de boleto bancário ou cartão de crédito, a inscrição para o curso é feita através do endereço do site oficial 
www.luigidimauro.com.br/web/curso_site/design_curso_inscricao.php  e o aluno recebe acesso a todo o conteúdo do 
Curso on-line. 
 
Compromisso com o aluno: 
 
 O objetivo principal do curso é desenvolver designer gráficos iniciantes na carreira, através das informações 
detalhadas no curso e com os exemplos explicados passo-a-passo. Em qualquer tempo durante o curso, e até 15 dias 
após seu encerramento (para o curso completo), o aluno poderá consultar, via e-mail (duvidas@luigidimauro.com.br), 
diretamente o autor, para solucionar dúvidas ou dificuldades sobre os temas tratados, sem nenhum custo adicional. 
Todos os e-mails serão respondidos dentro do menor prazo possível. 
  

Por se tratar de curso livre, o certificado de conclusão não dá direito a registro profissional, mas pode ser 
solicitado para efeito de currículo. O certificado deve ser solicitado através do e-mail: curso@luigidimauro.com.br, 
sem custo adicional. 

 
Ao inscrever-se, o aluno afirma estar de acordo com estes Termos e Condições. 
 
Fica eleito o foro da Comarca de São Bernardo do Campo, São Paulo, para dirimir quaisquer divergências que 

possam advir desta prestação de serviços. 
 

 
 
 

©2016 – LuigiDiMauro. Todos os direitos reservados. Proibida sua reprodução por quaisquer meios, total ou parcialmente, sem autorização expressa do autor. 

http://www.luigidimauro.com.br/web/curso_site/design_curso_inscricao.php
http://www.luigidimauro.com.br/web/curso_site/design_curso_inscricao.php
mailto:duvidas@luigidimauro.com.br
mailto:curso@luigidimauro.com.br
http://www.luigidimauro.com.br/web/curso_site/design_curso_inscricao.php

