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PÓS-GRADUAÇÃO



DA BELAS ARTES?

por que ser aluno

Desenvolva o seu inglês 
a partir de um conteúdo 

personalizado

Participe de cursos 
e experiências nas 

melhores universidades 
internacionais

Planeje sua carreira com 
o apoio de orientadores 

e profissionais do 
mercado

Crie o seu próprio negócio 
no contexto da Economia 

Criativa

Otimize a concentração, 
o foco e o aprendizado 
por meio de sessões de 

meditação e yoga

Investimos em 
infraestrutura 

para estimular a 
sua criatividade e 

desenvolvemos seu 
repertório artístico e 
cultural por meio de 
benefícios e serviços 

exclusivos como:

Você também acredita que a criatividade movimenta a economia global? 
Então seja bem-vindo à Belas Artes!

Há mais de 90 anos somos experts em Economia Criativa, área que 
anualmente emprega mais de 850 mil pessoas e gera 155 bilhões de 
reais em riquezas (FIRJAN, 2016). É por isso que acreditamos que o 

mundo precisa de mais gente criativa e menos gente automática.

Sabemos também que a construção de uma carreira é um processo 
importante e que a escolha de um curso de Pós-Graduação representa 

uma etapa fundamental neste percurso.

É por isso que, para dialogar sobre carreira, a Belas Artes promove o Belas 
Artes Mentoring, o encontro com os coordenadores da Pós-Graduação. 
Durante o evento, é possível bater um papo com o coordenador de cada 
curso, que oferece um serviço de mentoria personalizada sobre cada 
perfil profissional e carreira. Esta também é uma chance de conhecer 
os trabalhos produzidos por alunos da Pós e de estabelecer contatos de 

networking com os demais participantes do encontro.



PODEM FAZER ESTE CURSO?

quais profissionais

Arquitetos, Engenheiros e Designers.

Com o atual crescimento do mercado imobiliário, há uma cres-
cente necessidade de profissionais especializados na área de 
iluminação de espaços a partir das regras da nova Regulamen-
tação Energética Brasileira.

por que fazer o curso de
 LIGHTING DESIGN?

O curso especializa o aluno a desenvolver projetos de ilumina-
ção artificial e natural, definindo a qualidade e a beleza de am-
bientes internos e externos com base nas melhores práticas, 
considerando questões sustentáveis e de eficiência energética.

A matriz curricular conceitua e apresenta as atuais necessida-
des do mercado brasileiro, mostrando as mais recentes tecno-
logias e capacitando os interessados para a prática de projetos 
de luminotécnica.



Acesse nosso site e conheça a matriz curricular completa
www.belasartes.br/lightingdesign

Luz Natural na Arquitetura

Sistemas de Automação e Controle 

Iluminação em Espaços Residenciais

Iluminação para Cenografia

Lâmpadas e Luminárias

Iluminação e Eficiência Energética

como funciona a
ESTRUTURA DE ENSINO

DO NOSSO CURSO?

Os cursos de Pós-Graduação da Belas Artes têm duração de um 
ano e meio, mesclam aulas presenciais e a distancia, e ofere-
cem atividades tanto práticas quanto teóricas para proporcio-
nar uma compreensão ampla de negócios, empreendedorismo 
e inovação. A partir de conteúdos de diversas áreas, nossos cur-
sos formam profissionais com perfil interdisciplinar, que parti-
cipam de forma ativa na criação de sua trajetória acadêmica: 
por meio da escolha de disciplinas optativas, o aluno pode per-
sonalizar a sua formação, assumindo o protagonismo nos ru-
mos de sua carreira. Conheça os destaques da matriz curricular 
do curso de Lighting Design:

Às segundas e 
quartas das

19h às 22h40



Professora da Belas Artes, possui graduação, mestrado e doutorado em 
Arquitetura e Urbanismo pela Universidade de São Paulo. É LEED Accre-
dited Professional desde 2007 e tem experiência na área de Arquitetura 
e Urbanismo, com ênfase em Tecnologia de Arquitetura e Urbanismo, 
atuando principalmente nos seguintes temas: sustentabilidade, conforto 
ambiental, consumo de energia, edifícios de escritórios, simulação com-
putacional e eficiência energética. 

PROFA. DRA. LÚCIA FERNANDA 
DE SOUZA PIRRÓ 

coordenacao~~



ATENDIMENTO
Número nacional: 4003-3787

Whatsapp: (11) 96387-4110
cursos@belasartes.br

#TIMEBELASARTES
Acompanhe os trabalhos dos nossos alunos nas redes 

sociais e sinta um gostinho do que é fazer parte da nossa 
comunidade de criativos. 

www.belasartes.br/pos
MAIS INFORMAÇÕES

Unidades 1 e 2: Rua Dr. Álvaro Alvim, 90 - Vila Mariana, São Paulo / SP

Unidade 3: Rua José Antônio Coelho, 879 - Vila Mariana, São Paulo / SP

CENTRO UNIVERSITÁRIO
BELAS ARTES DE SÃO PAULO


