
 O SketchUP é um software extremamente versátil e muito fácil de usar. Pode ser usado 

por qualquer atividade profissional que necessite desenvolver rascunhos de produtos 

tridimensionais.

 Público Alvo: Direcionado para profissionais de Arquitetura, devido a sua facilidade de 

modelagem de estudos de formas e volumes tridimensionais, o software é muito utilizado 

também por Designers de Móveis, Desenhistas Técnicos, Engenheiros Civis, Engenheiros 

Mecânicos, Designers de Produtos, Game Designers, e diversas outras profissões 

relacionadas aos trabalhos que necessitem visualizações em 3D. 

Conteúdo Programático:

Introdução

 Ferramentas de visualização 

 Desenhando com o SketchUp 

 Ferramentas de Alteração 

 Ferramenta Move 

 Ferramentas de Medidas 

 Ferramentas de Texto e Texto 3D 

 Organizando o Projeto 

 Aplicação de Materiais e Biblioteca Online 

 Sombras e Cenas 

 Impressão e layout 3 

 Desenvolvendo um Projeto 

 Conhecendo a interface, Face Style, Standart Views e Parallel Projection. 

 Aprendendo a manusear a área de trabalho com as ferramentas Zoom, Pan, Orbit, Previews 

e Next. 

 Ferramentas de desenhos, trabalhando com medidas exatas com as ferramentas Rectangle, 

Arc, Freehand, Polygon e Line. 

 Offset, Push/Pull, Rotate, Scale, Fallowme e Mirror 

 Ferramenta Move e suas funções adicionais. 

Trabalhando com ferramentas de dimensão e configuração de eixos: Tape Measure, 

Protractor, Axes e Dimension. 

 Criando cotas e trabalhando com textos especiais: Dimension, Text e 3D Text 

 Criando componentes e grupos otimizando o fluxo de trabalho. 

 Aplicando materiais no projeto, trabalhando com a biblioteca online 3Dwarehouse. 

 Aplicando sombras (Shadows) e criando vídeos através das cenas. 

 Exportando arquivo para o Layout 3, criando vistas e configurando a impressão. 

 Aplicação das ferramentas aprendidas no decorrer do curso, criando um projeto para 

demonstração através de vídeo. 

S k e t c h U p P r o Carga Horária

(referencial):  35 horas

Pré-requisito:

Conhecimento de 

Windows

O curso tem por 

objetivo possibilitar ao 

aluno conhecimentos 

técnicos relacionados 

ao SketchUp e ensinar 

a desenvolver projetos 

para área de arquitetura 

de modo rápido e 

eficiente através deste 

software tridimensional 

de fácil utilização.
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