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1 - Até quando posso me inscrever?
 
As  vagas  são  limitadas, portanto  a  turma pode  lotar  a  qualquer  momento,  ou  serão 
mantidas até a véspera da data do curso.
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Sim, o curso foi elaborado de  forma  didática e sequencial da execução  do  trabalho  de  
Personal Stylist  (passo a passo, misturando  teoria e prática),  em  sala  de  aula você  já  
irá  praticar  o atendimento  em outra  aluna, além disso, a  turma é pequena, conta com 
no máximo  10 ou  12 participantes, para  que  a Natália  consiga  acompanhar  individual-
mente o desenvolvimento  de cada aluna. 

4 - Nunca trabalhei com moda, esse curso é pra mim? Vou consegui aprender? 

3 - Posso dar um sinal para reservar minha vaga?
 

O foco  do  curso  é capacitar um  profissional  Personal Stylist,  pois  o  conteúdo  é  bem 
aprofundado  para  preparar  o  profissional  para  atender,  porém  em sala de  aula  uma 
aluna  irá  executar  todas  as análises  em você, ou seja  você sairá  de  lá com uma mini 
consultoria, pode te ajudar. 

5 - Não quero ser um Personal Stylist, mas gostaria de fazer o curso para me 
vestir melhor. 

Geralmente realizamos os cursos em hotéis, indicamos a hospedagem no mesmo local, ou 
na região é possível encontrar hotéis com preços bem variados.

2 - Onde se hospedar?

Reservamos   vaga   mediante  sinal  de  20%  (vinte por cento)  do  valor  da   inscrição  do 
 curso,  caso  o  participante  desista  de  concluir  a  inscrição,  o valor  do  sinal  não será 
devolvido.
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6 - Preciso já trabalhar na área de moda para participar  do curso? 

Não é necessário nenhum pré requisito para participar do curso por se tratar de um curso 
livre, apenas um grande interesse na área.
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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   extracurriculares   na 
faculdade e colocar o curso em seu currículo profissional.  

Para os dois. O curso é bem didático, ensina o passo a  passo da  profissão e até a parte 
de como elaborar preços e divulgar, conta com  técnicas exclusivas  e  suporte pós curso, 
então mesmo você já sendo da área ou sendo iniciante, vai agregar.  

9 - É para iniciantes ou quem já atua?

8 - O certificado é reconhecido por algum órgão?

7 - Sairei do curso pronto(a) para atender?

Sim, vai te ajudar muito a ter um olhar  técnico  sobre  seu  cliente, oferecendo  as  peças 
ideais   de  acordo   com   seu    tipo   físico  e   estilo,  fidelizando   o  seu   cliente   com 
compras assertivas.   

10 - Sou lojista / vendedora / gerente de loja, esse curso é pra mim?
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12 - Esse curso é voltado para clientes homens?

Não, o curso é voltado para  o  atendimento do público feminino, porém  as  técnicas   são 
parecidas, caso  tenha interesse a Natália enviará o material de análises masculinas após 
o término do curso. 
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Não, o foco  deste curso é  ensinar a vestir pessoas de  forma personalizada, com  estudo 
de  tipo  físico,  estilo,  personalidade, etc.  Após  o curso  a Natália  enviará   um   e-mail 
indicando sites para a pesquisa de tendências. 
 

13 - Esse curso fala sobre tendências?

11 - Já sou consultora de imagem / personal stylist, esse curso é para mim? 

Sim, o curso Personal  Stylist foi  elaborado  pela  Natália  Nunes a partir  da  experiência 
prática na  profissão, o  conteúdo é bem amplo, vai desde a parte de análises  detalhadas 
até  a  parte de contrato, como  elaborar preços,  como  divulgar e ainda  oferec e suporte 
online pós curso durante um mês para acompanhamento de seus primeiros atendimentos. 

Não, este curso ensina a  vestir  clientes  de  forma personalizada, o  curso  para  vitrines 
chama-se  Visual  Merchandising, pode ser que ele  entre na lista  de  nossos cursos  que 
teremos no formato online, caso tenha interesse, deixe seu contato (e-mail e whatsapp). 
 
 
 

14 - Esse curso ensina a fazer vitrine?

Não, a proposta  do curso  Personal  Stylist  é  ser  um  curso intensivo e  rápido para  se 
encaixar na  rotina das  participantes, dentro  desta proposta  de vinte horas em  três dias 
não foi possível  encaixar  esta análise,  pois cores é um universo à parte  que  exige  um 
estudo muito aprofundado. 
 
 
 

15 - Esse curso ensina análise cromática, método sazonal expandido 12 tons?


