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sobre
O curso Personal Stylist, formação de 

profissionais é elaborado e ministrado por 

Natália Nunes, bacharel em moda e especialista 

em comunicação comércio e negócios, com 

experiência na profissão desde 2008, ela 

acredita que para ser um bom Personal Stylist 

não se trata de ter bom gosto, se trata de 

aplicar técnicas e ter um olhar treinado para 

descobrir a melhor versão do outro, sem que 

isso mude sua essência. 



foco
#

Preparar o participante para avaliar sua 

cliente, saber indicar as peças ideais 

para seu estilo, tipo físico e também 

iniciar no mercado de trabalho.

público-alvo
#

Indicado para quem deseja realizar um 

atendimento personalizado no público 

feminino: lojistas, vendedores, estilistas, 

gerentes de vendas,  ou quem quer 

ingressar em uma nova profissão.



18 horas 

apostila, material de apoio, coffee break e certificado. 

informações

INVESTIMENTO

CARGA HORÁRIA

FORMATO

INCLUI

a prazo: 10x de R$219,50  via Pag Seguro = R$ 2195 

à vista: -10% via depósito = R$1975,50   

teórico e prático 



Assessoria pós curso. 

Turma pequena e limitada, para melhor aproveitamento de cada participante. 

Ministrante com formação superior em Moda e experiência na profissão desde 2008.  

Passo a passo e dicas exclusivas de como iniciar na profissão. 

 Curso com certificado. 

diferenciais



cronograma

 
 
 
 
- definição de perfil 
 
- aplicação de questionário 
 
- closet clearing 
 
- planejamento de compras 
 
- montagem de looks 
 
- elaboração de preços 
 
- como divulgar 

 
 
 
 
- personal shopping (prática) 
 
- tira dúvidas 
 
- entrega de certificados 

 
 
 
 
- imagem 
 
- estilos 
 
- tipos físicos 
 
- proporções corporais 
 
- acessórios e lingeries 
 
- noções sobre cores 
 
- contrastes 

primeiro dia 
09h - 18h

segundo dia 
09h - 18h

terceiro dia 
14h - 16h



 

Não é necessário nenhum pré requisito para participar do curso, por se tratar de um curso livre, apenas um 

grande interesse na profissão. 

 

 

 

O curso foi elaborado a partir da prática, fornecemos todas as informações para o participante sair atuando, 

primeiro indicamos um período de teste para depois a atuação de forma profissional, nesse período de teste 

também oferecemos suporte. 

 

 

 

Emitimos um certificado de curso livre, de formação profissional rápida, que não necessita de autorização ou 

regulamentação do MEC ou conselhos estaduais de educação e outros órgãos governamentais, bem como, não 

há exigência de escolaridade anterior para o participante, porém tem certificação e validade para formação 

profissionalizante, permitindo ao aluno atuar na área que estudou, prestar horas extra-curriculares na faculdade 

e colocar o curso em seu currículo profissional. 

  

dúvidas

Sairei do curso pronto(a) para atender?  

O certificado é reconhecido por algum órgão?  

Preciso de algum pré-requisito ou já trabalhar na área de moda para participar do curso?  



Caso haja desistência da participação do curso o motivo deve ser informado por e-mail: 

- Prazo superior a vinte dias antecedentes à data do curso, será estornado 70% (setenta por cento) do valor pago na inscrição. 

- Prazo de vinte a onze dias antecedentes à data do curso, será estornado 50% (cinquenta por cento) do valor pago na inscrição.  

- Prazo de dez dias, ou  inferior, antecedentes à data do curso, o valor investido não será estornado.  

Não é permitido fotografar ou filmar os slides do curso, bem como o decorrer do mesmo. Também não é permitido tirar cópias da 

apostila ou fornecer o material para terceiros. Obra protegida pela Lei nº 9.610. 

Caso não for atingido o número mínimo de seis participantes com vinte dias antecedentes à data do curso o evento poderá ser 

cancelado e todo valor investido na inscrição do curso será estornado. Caso o participante já tenha feito a compra de passagens 

aéreas, estornaremos também as taxas  para alteração de voo, desde que o participante se inscreva em uma próxima turma.  

regulamento

DIREITOS AUTORAIS 

CANCELAMENTO 

As vagas são limitadas, portanto as inscrições podem encerrar a qualquer momento ou serem mantidas até a véspera da data do 

curso. A inscrição só é confirmada mediante pagamento. Pré-inscrição não garante vaga. 

INSCRIÇÃO

DESISTÊNCIA 



2019

Maringá 18,19 e 20  janeiro  
 
São Paulo 01,02 e 03  fevereiro 
 
Goiânia 15,16 e 17  fevereiro 
 
Curitiba 22,23 e 24 fevereiro 
 
Balneário Camboriú 12,13 e 14 abril  
 
Belo Horizonte 26,27 e 28 abril 
 
Rio de Janeiro 14,15 e 16 junho 
 
Itapema- SC 12,13 e14 julho 
 
 
 

2019

O PAULO.

 
 
 
 
Brasília 26,27 e 28 julho 
 
São Paulo 23,24 e 25 agosto 
 
Nova York 20,21 22 setembro 
 
Maringá 26,27 e 28 outurbo 
 
Itapema- SC M2 08,09 e 10 novembro 
 
São Paulo 22,23 e 24 novembro 
 
Itapema- SC 06,07 e 08 dezembro 
 
 
 
 
 
 
 



WWW.PERSONALSTYLISTCURSO.COM.BR 
whatsapp: (47) 98890-0544 • cursopersonalstylist@hotmail.com • Instagram @cursopersonalstylist 

INSCREVA-SE

http://www.personalstylistcurso.com.br/
https://www.facebook.com/cursopersonalstylist
https://www.personalstylistcurso.com.br/

