
Lisbon Fashion Experience
Lisboa, Portugal

08/03/19 a 12/03/19 • Presencial



Objetivos do curso
O objetivo do programa é oferecer conteúdo  e prática relevante na 
área de consultoria de imagem e moda. O programa oferece 
vivência e certificação  internacional. 

A quem se destina
Profissionais e estudantes da área de consultoria de imagem e 
estilo, beleza  e moda.

Metodologia
• Aulas expositivas
• Dinâmicas de grupo
• Vivência e prática em lojas 
• Experiência em desfiles



Conteúdo

• Elementos de Design
• Classificação dos Elementos de Design
• Valorização das características físicas pelos Elementos de
Design
• Mensagens transmitidas pelos Elementos de Design
• Ilusão de Ótica e Elementos de Design
• Harmonização dos elementos de Design na montagem
de looks
• Cores e tendências para o inverno 19/20
• DNA dos Designers da Semana de Moda de Lisboa



Programa

• Aulas expositivas/teóricas

• Prática em lojas de luxo

• Visita a Showrooms de criadores

• Entrada nos desfiles da Moda Lisboa



Certificação Internacional 

O Curso será certificado pela entidade estatal portuguesa 

DGERT – Direção Geral do Emprego e das Relações do 

Trabalho. 

Independentemente da sua nacionalidade, bastará o seu nome 

completo, data de nascimento, número e validade do seu 

passaporte para obter este certificado emitido pelo próprio 

estado português e com validade em todo o mundo. 

O certificado terá como nome do curso:

“Curso de Negócios de Consultoria de Imagem e Moda” 



INFOS

Carga horária
30 horas 

08 a 12 março 
de 2019

confirmar até
20/02/19

Local da formação: Avenida do Brasil, 1 - Campo Grande
1700 - 062 Lisboa



Investimento
1200,00 Euros

CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
PAYPAL ou Transferência Bancária

Pagamento à vista: 1.100,00 Euros
Pagamento parcelado em 2 vezes: (600 Euros + 600 Euros = 1.200,00 Euros)

Os pagamentos devem estar terminados até dia 1 de Març̧o de 2019.

O incumprimento das datas inviabiliza a participação no evento. Não se reservam vagas. 

Não se aceitam cancelamentos nem se devolve o valor da inscrição.



Luciana Ulrich 
Luciana Ulrich é especialista em cores e está à frente da Studio Immagine,
empresa especializada em consultoria de imagem pessoal e corporativa com foco
em coloração pessoal.

Ministra cursos com este foco por todo Brasil, coordena programa de mentoria e
gestão de carreira para novos profissionais da área, é professora convidada do
curso de Gestão de Imagem na Universidade de Caxias do Sul, professora do
curso de coloração pessoal do curso de Gestao de imagem do Centro Europeu de
Curitiba, docente do curso de Influenciadores da Beuty 4 Share e docente do
curso de Laboratório de Imagem e Estilo pela Escola Panamericana.

Tem ministrado cursos de coloração na Fashion School na cidade do Porto, em
Portugal. Foi também idealizadora e professora de programas de consultoria de
imagem pessoal e profissional em Luanda, Angola.

Formou-se pelo Image Resource Center of New York – Dominique Isbeque em
Style and Wardrobe e pela Style Works – Carol Davidson em coloração pessoal e
compras. MBA com foco em empreendedorismo pela Brazilian Business School e
University of Richmond e é a VP de Eventos da AICI Chapter Brasil



Raquel Guimarães
Raquel Guimarães é diretora da Fashion School (escola vocacionada para os

negócios de moda) e assume o cargo de direção e gestão de formação.

Fundou, igualmente, a Fashion Business School, que é uma escola vocacionada

para pós graduações na àrea da moda, das quais é gestora pedagógica.

É, também fundadora e presidente da Associação Portuguesa de Consultores de

Imagem e Personal Shoppers.

Dinamizou rubricas semanais como Fashion Adviser e Fashion Critic, em

programas televisivos.

Foi gestora de imagem de apresentadores da Rádio Televisão Portuguesa.

Ministrou cursos e Workshops na Studio Immagine, em São Paulo.



Hospedagem 
(sugestões de hotéis) 

• NH Campo Grande

• Radisson Blu Hotel

• Vip Executive Entrecampos

Nota: O investimento não inclui passagem aérea, transportes, 
hospedagem, alimentação e outras despesas.





AGUARDAMOS A SUA PRESENÇA!

Mais infos: contato@studioimmagine.com.br

Info@fashionschool.pt

www.fashionschool.pt www.studioimmagine.com.br


