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ENTRANDO EM UM
MUNDO NOVO

CRÉDITOS CAPA (SENTIDO HORÁRIO): FANART orc GUILHERME BALBI, ESCULTURA FANART groot EDDIE VIEIRA
E FERNANDO MARINHO, VItoR E LU CAFAGGI TURMA DA MÔNICA PARA MSP, FANART FLÁVIA CARVALHO
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livreto produzido pela equipe da casa dos quadrinhos no intuito de
divulgação da escola, seus cursos, corpo docente e ex-alunos.

livreto informativo . distribuição gratuita . imagens cedidas pelos

autores ou parte do acervo de imagens da casa dos quadrinhos. todos os
direitos das imagens de propriedade de seus respectivos criadores e anexos.
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36oo de criatividade

CRIE O SEU UNIVERSO

alan lopes e nilson gomes

fanart harry potter por flávia carvalho

ALUNO

Na Casa dos Quadrinhos você aprende com alguns dos melhores artistas
gráficos do Brasil, dispostos a lhe ensinar,
passo-a-passo, os temas fundamentais de
artes visuais e digitais, de uma forma que
você não irá encontrar em nenhum outro
lugar.

E nossa proposta vai muito além disso.
Você vai aprender com cada um dos
profissionais, que lhe darão acesso aos
CONCEITOS APROFUNDADOS em relação
a cada tema, indicará links importantes e
bibliografia atualizada, além, e principalmente, de AVALIAR seu desenvolvimento
passo-a-passo e apresentar POSSIBILIDADES.

Você poderia assimilar gastando dias e
mais dias pesquisando aleatoriamente na
Internet, ou na base da tentativa e erro,
na mesa de desenho, mas nós já passamos por tudo isso e queremos compartilhar com você esse conhecimento adquirido em quase vinte anos de trabalho, para
seu aprimoramento artístico e profissional!

Você terá a oportunidade de entrar em
contato com um CORPO DOCENTE preparado por ANOS de experiência no mercado,
para acompanhá-lo, exercício a exercício,
tornando possível evoluir MAIS rápido, e
de forma bem mais CONSISTENTE e COMPLETA.

Aqui você estuda em um ambiente fortemente interativo, no qual os próprios
artistas irão acompanhar diretamente sua
evolução, apoiando-o, fornecendo-lhe
dicas para resolver suas dificuldades, reforçando sua capacidade de avaliação crítica de arte e trocando experiências com os
demais professores, artistas convidados e
colegas.

MERCADO

Criar de verdade é dominar as técnicas
e ferramentas para poder se expressar
sem limites.
Nossa equipe e corpo docente sabe
disso, e, além de sintetizar o que aprenderam ao longos de anos na indústria criativa, eles também buscam uma sinergia
entre si e suas disciplinas, para que os
alunos possam otimizar tudo que é lecionado em nosso espaço. Isso garante
um alto resultado em menor tempo e vai
deixando os novos talentos mais próximos de se expressarem da forma que
desejam.
A Casa dos Quadrinhos Escola Técnica de Artes Visuais é a única Escola
Técnica de Artes Visuais em Minas Gerais
com foco em artes aplicadas para entretenimento com diploma aprovado
pela Secretaria Estadual de Educação.
Apoia o Festival Internacional de Quadrinhos, inclusive com a contínua presença
de stand específico dentro do evento, re-

forçando a importância que damos para
nossa credibilidade e reconhecimento.
A escola alia a base das artes clássicas
com todas as novas possibilidades digitais
disponíveis no mercado.
Acreditamos que vivemos um novo momento para desenvolver o traço, evoluir
com seu próprio trabalho, ou mesmo criar
um estilo.
Renovamos nossa proposta de cursos
modernos; professores atuantes no mercado; mostrar o que os alunos e ex-alunos
estão fazendo: de curtas de animação,
revistas em quadrinhos, para o Brasil ou
exterior, esculturas de personagens, capas de livros e revistas, cartilhas educacionais, animações para a internet, exposições em galerias até direção de arte
para publicidade e muito mais.
A Casa tem ampliado seu espaço de
atuação, levando o conhecimento contínuo das ferramentas necessárias para
direcionar o artista.

Obrigado pelo interesse em desenhar
seu caminho com a gente, estamos aqui
para compartilhar tudo que aprendemos
nesses anos de prática nas artes visuais e
no mercado para levar você ao infinito e
além!
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alunos aula bico de pena e nanquim
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Apoiado pelo:

PARCEIROS & APOIOS
NA INDÚSTRIA CRIATIVA
E NA EDUCAÇÃO

O Blender Network é a plataforma
oficial do principal software livre de
CG 3D do mundo. É uma rede social
dedicada à tudo relativo ao Blender.
Há uma década a escola acredita no
Blender para o Brasil, não só pela
sua altíssima qualidade, mas como
sua filosofia de software livre. Ser
parte oficial como escola mostra o
reconhecimento internacional da
Fundação Blender para com a Casa
dos Quadrinhos.

Shenzhen Huion Animation Technology é uma das principais empresas de graphics tablets Pen
Tablet, Pen Display, Pen Tablet
Monitor e LED Tracing Board do
mundo. Localizada em Shenzhen,
China, polo tecnológico com foco
na inovação técnica independente.

X3 Clay é um dos melhores materiais para
escultura produzidos no Brasil.

ZBrush CORE é a porta de entrada para o
mais potente software de escultura digital do mundo, largamente utilizado na indústria de games e cinematográfica.

Clip Studio Paint é o software que
vem revolucionando o desenho e
ilustração digital.

Catarse é uma das principais plataformas
de financiamento coletivo no Brasil e foi
um dos elementos responsáveis por transformar o mercado de quadrinhos produzido
no Brasil. Diversos professores e ex-alunos
apoiam e lançam material inédito pelo
Catarse.
alan lopes e cotrim
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Krita é um dos software Open
Source de pintura digital mais adotados por artistas do mundo todo.
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NO CORAÇÃO DA CULTURA
EM BELO HORIZONTE

foto: cristiano seixas

São considerados, oficialmente, parte desse Circuito:
*O Espaço de Conhecimento UFMG, que traz exposições interativas relacionadas com a criação
do universo, evolução das espécies e meio ambiente, além de um planetário e um observatório
astronômico.
*Museu das Minas e do Metal, como o próprio
nome indica, voltado para a história da mineração
e metalurgia.
*Memorial de Minas Gerais Vale, cujo propósito
é realizar um apanhado geral da riqueza cultural
de Minas Gerais desde o século XVIII até os dias
de hoje.
*Centro de Arte Popular, focado na exposição de
manifestações culturais populares, como artesanato em barro, madeira e outros materiais.
*Centro Cultural Banco do Brasil, traz exposições
nacionais e internacionais, oficinas, dinâmicas,
apresentações de arte cênicas, que já se tornaram
tradição nos demais CCBB espalhados pelo país.
*Palácio da Liberdade, que já possui longa
tradição em abrir suas portas ao público para o
conhecimento de seu acervo de obras de artes.
*Museu Mineiro, especializado em Arte Sacra,
possui também espaço para oficinas e exposições
itinerantes. A Casa dos Quadrinhos já realizou parcerias com o Museu em aulas e oficinas.

IMAGEM: GOOGLE MAPS

*Arquivo Público Mineiro, ao lado do Museu
Mineiro, abriga milhares de documentos históricos de origem pública e privada.
*Biblioteca Pública Luiz de Bessa, com cerca de
200 mil títulos disponíveis, também possui espaço
de exposição de obras de arte, de lançamentos
de livros e revistas. A Casa dos Quadrinhos e seus
professores já expuseram no local.
E fazem também parte do entorno:
*A Casa FIAT de Cultura
*O BDMG Cultural
*A Academia Mineira de Letras
*Museu Inimá de Paula, onde realizamos visitações com nossos estudantes, e o Centro de Cultura Belo Horizonte, que já abrigou a exposição
Traços do Passado e de um Futuro (2010), com
obras de alunos e professores da Casa.

IMAGEM: GOOGLE STREET VIEW

A Casa dos Quadrinhos se localiza junto à área denominada Circuito Cultural Praça da Liberdade,
incluindo todo o conjunto arquitetônico da Praça
da Liberdade e vários prédios na Avenida João Pinheiro, um projeto que tem o intuito de reunir, na
área, pólos de divulgação de arte, ciência, cultura
popular através de museus, centros de memória,
salas de exposição e espetáculos, espaços para
oficinas e cursos.

Vale mencionar o Parque Municipal e a Praça da
Liberdade, onde ocasionalmente realizamos aulas
ao ar livre, e também o Palácio das Artes, alvo de
constantes visitas de nossos alunos, monitoradas
pelo corpo docente.
Em confluência com a proposta idealizada através da criação do Circuito Cultural Praça da
Liberdade, nossa escola também se porta como
divulgador cultural. Em 2001, foi inaugurado,
na Casa dos Quadrinhos, pela então Secretária
de Cultura, a sra. Maria Celina P. Albano, nosso
Espaço Cultural, onde nos dispomos a efetuar
o lançamento de livros e revistas, além de exposições gratuitas e abertas ao público, sejam de
pinturas, ilustrações ou esculturas, tanto de artistas locais como de nacionais e de estrangeiros.
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Texto adaptado a partir do original em:
http://circuitoculturalliberdade.com.br/
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VIVA O
DIA-A-DIA
DA CASA

1
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PARTICIPAÇÃO
EM EVENTOS
NACIONAIS E
INTERNACIONAIS.

VEM COM
A GENTE!

valdo alves e wesley soares em evento de games no sebrae mg
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A escola ministra palestras,
desenvolve workshops e elabora
projetos de eventos na área de
artes visuais e afins.
Faculdades, escolas e empresas como Minas Tênis Clube,
COPASA, Pátio Savassi, FIAT
e PUC Jogos Digitais, têm, na
Casa dos Quadrinhos, a confiança de um trabalho envolvente
e com resultados práticos aos
participantes.
Essas imagens são exemplos da
nossa participação em alguns
eventos:
1 e 2.
FESTIVAL INTERNACIONAL DE
QUADRINHOS
3 e 4.
BRASIL GAME SHOW

5

9

11

12

13

7. VIRADA CULTURAL
8. CCXP São Paulo
9. SESC PALLADIUM
10 e 11. SEBRAE MG

5.
BIENAL DO LIVRO
6.
LANÇAMENTO FNAC BH

12. CAMPUS PARTY
13. ANNECY MIFA (França)
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salomão hubner

CREDIBILIDADE E CONSISTÊNCIA É TUDO!
Uma das mais tradicionais escolas de animação, quadrinhos, ilustração e pintura digital
do país, a Casa dos Quadrinhos, fundada em
dezembro de 1999, tem mais de 500 metros
quadrados de estrutura, com salas de aulas
específicas, uma delas dedicada a arte digital,
tratamento de imagens e animação, com computadores iMac APPLE e Dell e mesas digitalizadoras Wacom e Huion, e também uma área
dedicada para escultura e modelagem,
com foco em personagens de games, cinemas
e HQs.
A escola se destaca pela sua abordagem
didática diferenciada. Aliando o ensino de artes visuais com as novidades desse mercado
para a próxima década, a Casa dos Quadrinhos
tem uma avançada metodologia de ensino
que reflete as principais tendências das escolas de artes no mundo.
Essa sintonia com as necessidades do mercado é resultado das constantes visitas da
Direção a diversas instituições de ensino de
artes e ao aprimoramento contínuo dos professores, que possuem grande experiência de
mercado, incluindo trabalhos internacionais
para duas das maiores editoras de quadrinhos
do mundo: Marvel e DC Comics, e com animações e ilustrações selecionadas em diver-

sos festivais.
Assim, a Casa dos Quadrinhos constrói sua
grade curricular de maneira eficiente, para
potencializar a capacidade criativa de seus
alunos sempre visando a possibilidade de ascensão profissional dos mesmos. Estimulamos
a produção artística de cada estudante.
Tivemos a felicidade de sermos citados como
escola de quadrinhos na versão ampliada da
obra referência do mestre Will Eisner para
qualquer quadrinista: Quadrinhos e Arte
Sequencial e somos gratos pela citação.*

Nosso patrimônio maior é você, aluno(a),
que iniciará essa jornada inesquecível.
Visite nossa sede tombada pelo Patrimônio
Histórico Municipal, que conta com o Espaço Cultural Casa dos
*
Quadrinhos, projeto
de preservação gerido
pela própria Direção
da Escola, e veja que
ensinar arte é também
promover a identidade
cultural de nossa
cidade.
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AMOSTRAS DE PUBLICAÇÕES COM ARTE DE PROFESSORES DA CASA DOS QUADRINHOS

jean paulo

carol cunha

eddie vieira

A JORNADA DO ALUNO

LINHAS PRINCIPAIS:
OS NOSSOS 5 EIXOS

Narrativa
Visual
Pintura e
Ilustração

Com mais de 20 disciplinas refinadas
ao longo de mais de 18 anos de experiência, a
Casa dos Quadrinhos - Escola de Artes Visuais
é referência no ensino de técnicas artísticas.
Na escola, o aluno aprende desde o desenho
clássico da anatomia humana à animação 3D de
personagens que ele desenvolverá durante o
percurso de estudo na instituição.

Desenho
Artístico
Fundamental

Escultura e
Modelagem

Técnicas de
Animação

3D

Técnico em
Artes Visuais

Estrutura dos Cursos

básicos como Composição, Observação,
Construção da Figura Humana e Perspectiva,
disciplinas também lecionadas no Curso Técnico.
Após concluir o curso de Desenho Artístico o
aluno poderá optar por disciplinas específicas
que se enquadrem na estrutura ofertada, sendo
elas: Animação, Narrativa Visual, Escultura e
Modelagem, Pintura e Ilustração Manual e
Digital e 3D. Caso o aluno deseje ingressar no
Curso Técnico em Artes Visuais, ele poderá
solicitar o aproveitamento de matérias, desde
que estas façam parte do currículo do curso e
tenha sido cumprido a carga horária mínima.

Nossa filosofia de ensino se estrutura
em cinco eixos que partem da visão geral ao
aprofundamento, nas quais as disciplinas se
complementam em uma formação consistente
e abrangente. O aluno primeiro aprofunda
seu conhecimento nos eixos mais básicos do
desenho, para então, ter acesso a técnicas
mais complexas. Para obter o máximo de
aproveitamento são elaboradas turmas
pequenas, permitindo que os professores
acompanhem de perto o desenvolvimento e
necessidades de cada aluno.
Os cursos são oferecidos em módulos
de um semestre letivo cada, que desenvolvem
de maneira específica as disciplinas que compõe
cada um dos 5 eixos estruturais da instituição.
A proposta é que o aluno possa focar nas
disciplinas de seu interesse sem redundância, e
com alta sinergia interdisciplinar.
O curso de Desenho Artístico
é essencial a qualquer aluno que queira
desenvolver suas habilidades em outras
disciplinas ofertadas pela escola, porque é
através dele que são introduzidos os conceitos

*Informe-se
na Instituição sobre
a carga horária de
cada disciplina.

13

fanart de up por guilherme balbi

aris aris
aguiar
wesley
soares
aguiar, valdovaldo
alves alves
wesley soares, salomão hubner, jean paulo, carol
cunha
e eddie vieira.

DESENHO ARTÍSTICO: A BASE DE TUDO

Desenho de
Observação

salomão hubner

cotrim

Durante as aulas será desenvolvido: firmeza de traço, estudo de formas básicas, proporção, escala de tons,
luz e sombra, composição, profundidade, texturas e técnicas de materiais.
Através do estudo de formas simples até construções mais
complexas o aluno irá estudar técnicas de desenho com materiais como:
grafite, carvão, bico de pena, pastel
e sanguínea e a partir deles trabalhar
a construção de volume e textura
com escala de tons, luz e sombra.
O objetivo desta disciplina
é despertar o olhar crítico do artista sobre os objetos e elementos que
irão compor seu trabalho. Ao fim do
módulo o aluno poderá transpor objetos reais para a representação tridimensional, observando os aspectos de
proporção, composição, profundidade
e iluminação.

PERSPECTIVA

E COMPONDO CENÁRIOS

Arte: ex-aluno Alexandre Tso

Nesta disciplina serão apresentadas noções básicas da construção artística como
profundidade e plano, na qual, além do conteúdo teórico (história da perspectiva e sua importância na composição artística) o aluno irá também, através de aulas práticas de observação externa de paisagem e objetos, apurar sua percepção visual e desenvolver os conceitos de perspectiva que envolvem a utilização de pontos de fuga e perspectiva linear.
A finalidade desta disciplina é capacitar o aluno a construir, utilizando os conceitos
da perspectiva cenários, objetos e personagens com profundidade e distância dando melhor
consistência e realismo aos trabalhos produzidos.
felipe de mattos

14

O curso de Desenho Artístico é essencial
a qualquer aluno que queira desenvolver
suas habilidades em outras disciplinas
ofertadas pela escola, pois é através dele
que são introduzidos os conceitos básicos
como Perspectiva, Observação, Construção da Figura Humana e Composição.
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FIGURA HUMANA

COR E COMPOSIÇÃO

O curso de Figura Humana Avançada dá ênfase a um estudo mais aprofundado dos elementos que compõe a anatomia humana. Aqui o aluno trabalhará a
associação geométrica em perspectiva
anatômica e elementos mais complexos
do corpo humano como: estrutura óssea,
musculatura, tendões e finalização com
volume. Também serão desenvolvidos
elementos complementares como escorso, movimentação e expressão facial.
O objetivo é capacitar o aluno
com um conhecimento de anatomia e composição da figura humana, atribuindo, no
desenho, mais detalhes e deixando seus
personagens mais fluidos e expressivos.

das. Também é objetivo apresentar técnicas
de armazenamento e apresentação dos trabalhos e a confecção de um portfólio representando a produção do aluno durante o semestre.

Duração: 1 semestre letivo
Faixa Etária: A partir dos 14 anos
Pré-Requisito:
Desenho Artístico Fundamental ou
Avaliação de Pasta

DESENHO da Figura Humana
cada à arte de maneira simples e objetiva,
utilizando técnicas como o uso inicial de layout e a associação geométrica (blocagem),
além de outras formas fluidas à construção
da figura humana.
Ao término deste módulo o aluno será capaz de mesclar sua construção
intuitiva com as técnicas aplicadas, melhorando sua percepção em relação à
estrutura do corpo humano, possibilitando, então, representar, e interpretar
graficamente, a estrutura corporal humana, trazendo naturalidade e suavidade
na composição de seus personagens.
Duração cada disciplina:
1 semestre letivo
Duração total dos 4 módulos:
1 ano letivo (2 disciplinas por semestre)
Faixa Etária:
A partir dos 14 anos
Pré-Requisito desenho artístico:
Nenhum.
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AULA MODELO VIVO

JeaN PAULO

Este curso aborda, de maneira
artística, a construção da figura humana
através de conceitos e técnicas relativos ao
estudo da anatomia. O módulo tem como
finalidade apresentar a anatomia básica apli-
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EDUARDO PANSICA

FOTO: IGOR CLEM

Ao final do curso os alunos vão compreender e aplicar conceitos de composição
linear e teoria cromática, serão capazes de
desenvolver escalas cromáticas e trabalhos
utilizando as diferentes técnicas apresenta-

MARCELO LELIS

AVANÇADA

Esta disciplina é uma introdução ao universo da pintura
e composição de cores.
Serão trabalhados, em
sala de aula, conceitos de composição e teoria da cor, além
do conhecimento e utilização
de técnicas e materiais como
lápis de cor, nanquim, guache,
aquarela, tintas densas e à base
de água. O aluno aprenderá a
compor e construir peças gráficas claras e utilizar os conceitos
de teoria da cor de maneira
consciente.

ELEMENTOS DA NARRATIVA VISUAL

história DOS quadrinhos &

composição de páginas

Neste curso é apresentada uma introdução aos preceitos básicos de Narrativa
Visual. O aluno irá aprender a construir
suas histórias utilizando vários elementos
como: composição básica e em triângulos
do frame, estudo da forma, perspectiva,
foco, sentido de leitura e área de respiro.
Serão apresentados diferentes modelos de narrativa, ferramentas de diálogos e enquadramentos que são usados ou
adaptados às histórias em quadrinhos,
cinema e animação.

Ao fim do módulo o aluno poderá compreender todo o processo, desde a interpretação de roteiros à criação de uma página
finalizada, possibilitando, através de seus
roteiros, a construção de uma narrativa fluida e clara, que apresente elementos que tornem a narrativa mais interessante, atendendo também à demanda de diferentes mídias
visuais que se utilizam dessa técnica.
Duração: 1 semestre letivo
Faixa Etária: A partir dos 14 anos
Pré-Requisito: Desenho Artístico
ou Avaliação de Pasta

guilherme balbi amostra de página para marvel comics

A proposta neste módulo é
apresentar o surgimento e influência dos quadrinhos na sociedade e sua importância cultural,
despertando um sentido crítico.
Será feita análise, observação e
aplicação prática das técnicas e
estilos de narrativas que surgiram no decorrer da História e que
serão estudados em sala.
Tem como meta salientar a
importância e influência que os
quadrinhos exerceram, e exercem,
na sociedade desde seu surgimento até a atualidade. O aluno
será capaz de refletir e levantar
questionamentos a respeito dos
aspectos e registros da arte
sequencial, assim como a aplicação desses atributos nas suas
próprias páginas.
Será também aprofundado
o ritmo narrativo na composição
das páginas e seu controle na
prática.

guilherme balbi amostra de página para dc comics

arte de márcio fiorito para dynamite comics

arte-final de salomão hubner

contando histórias quadro a quadro

Duração: 1 semestre letivo
Faixa Etária: A partir dos 14 anos
Pré-Requisito: Desenho Artístico
Fundamental ou Avaliação de Pasta
arte para suicide squad #35 dc comiCs por eduardo pansica . 2018
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levando sua história
a outro patamar

Duração: 1 semestre letivo
Faixa Etária:
A partir dos 14 anos
Pré-Requisito: Nenhum.

O aluno será inteirado de todos os
elementos necessários para que ele
consiga, de forma independente, criar
seus personagens atribuindo a eles personalidade e características pessoais.
					

O aluno também será capaz de criar uma
narrativa e inserir seus personagens em um
universo conjunto criando interação entre
eles, além da adaptação de seus roteiros
para a narrativa utilizadas em HQs e cinema.

O aluno produzirá páginas, desenvolvendo uma arte sequencial através
dos conhecimentos e das teorias adquiridas
no curso de Narrativa Visual. O curso foca na
prática das etapas vistas anteriormente, pro-

Foto: Jean Paulo

Este curso apresenta um conjunto de técnicas para criação e
desenvolvimento de personagens
com personalidade e design distintos. Apresentam-se aspectos
importantes na criação de um
universo para personagens e a integração desses elementos para
montar uma história. A mesma
será formatada como roteiros
para as mídias de HQ, animação,
cinemático de games ou cinema.

narrativa visual

VITOR CAFAGGI e lu cafaggi para a graphic msp . laços

VITOR CAFAGGI

TRAZENDO PARA O PAPEL SUAS próprias iDÉIAS

prática da

VITOR CAFAGGI e lu cafaggi para a graphic msp . lembranças

roTEIRO & CRIAÇÃO DE PERSONAGENS

duzindo conteúdo aplicável nas demais áreas
da narrativa visual e afins, como desenho
animado, animação 3d, jogos eletrônicos,
RPG, ilustração, publicidade, cinema, teatro e
televisão ou mesmo no seu próprio projeto.

A metodologia do curso foca na aplicação prática do estudo de páginas de quadrinhos. Cristalizando
elementos importantes para o desenvolvimento de uma
arte sequencial: indo da aplicação do roteiro à produção
de personagens de hqs. Aplicando sentido de leitura, elementos da narrativa visual; composição de página e acabamento em diversos estilos de desenho.

Duração:
1 semestre letivo
Faixa Etária:
A partir dos 14 anos
Pré-Requisito:
D.A.F. + Elementos de Narrativa Visual
+História das HQs

ou Avaliação de Pasta.

HISTÓRIA DA ARTE

EDUARDO PANSICA E CRISTIANO SEIXAS

COM FOCO NOS SÉCULOS XIX, XX E XXI
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Através desta matéria é feita uma
viagem por toda a História da Arte, com
foco nos últimos séculos e abrangendo artes aplicadas. Por meio de debates
e estudos em sala de aula é construído um olhar crítico dos diversos estilos
artísticos, suas características e principais
nomes da arte.
A proposta é que o aluno con-

siga atribuir ao seu trabalho pessoal
elementos das diferentes vertentes
artísticas estudadas e refletir de maneira crítica tanto suas produções quanto outros trabalhos contemporâneos.
Duração: 1 semestre letivo.
Faixa Etária: A partir dos 14 anos.
Pré-Requisito: Nenhum.
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técnicas

& materiais

de desenho
e ilustração

arte: cotrim . foto: igor clem

ATELIÊ de

foto e arte: cotrim

TRADICIONAL

No ateliê serão produzidas peças que
dialoguem com o segmento de personagens
e cenários, que vão de aplicações clássicas até para jogos digitais, animação e
quadrinhos, através de técnicas manuais
de Pintura e Ilustração.
Serão ensinadas teorias que utilizam o
branco da tinta óleo e guache, em exercícios de estudo de planos no rosto e
desenvolvimento de cenários.

Utilizando o elemento de ambientação,
serão estudadas as variações de iluminação de
acordo com a profundidade de campo, transferência de reflexo, horas do dia, além da interação entre personagem e cenário e outros
elementos que compõem a cena.
Duração: 1 semestre letivo
Faixa Etária: A partir dos 14 anos
Pré-Requisito:
Desenho Artístico ou Avaliação de Pasta

Pintura e Ilustração EDITORIAL E PUBLICITÁRIA
Aqui serão produzidas peças que dialoguem com o segmento publicitário e
editorial como livros infantis, elaboração de
personagens e cenário para jogos digitais,
animação, quadrinhos e ilustração que dialogue também com peças de design gráfico.
Com a teoria focada no estudo do branco do papel, a partir da técnica de aquarela

e afins, o aluno fará exercícios desde estudos das estações do ano até a expressar a
emoção através da composição da pintura,
visão espacial e uso movimento de câmera
e distorção na imagem fixa. Fará concept de
personagem através de pesquisa de etnias,
temperatura corporal, cor na sombra, cor na
luz, sombras profundas e reflexos.

Duração: 1 semestre letivo Faixa Etária: A partir dos 14 anos
Pré-Requisito: Ateliê de Pintura ou Avaliação de Pasta

arte ex-aluno fabiano vieira . foto: cotrim

22

PINTURA &
ILUSTRAÇÃO

aerografia de cotrim na virada cultural

alunos casa dos quadrinhos . foto: jean paulo

foto: jean paulo

Duração: 1 semestre letivo
Faixa Etária: A partir dos 14 anos
Pré-Requisito: Desenho Artístico
Fundamental ou Avaliação de Pasta

foto: igor clem

alunos casa dos quadrinhos . foto: jean paulo

Nesta disciplina o aluno terá
contato com diversos materiais e instrumentos de arte, conhecendo suas características e aplicações, experimentando
de maneira prática ao longo do curso
técnicas para a utilização de cada um.
Ao final deste curso o aluno será
capaz de mesclar diferentes técnicas
e materiais podendo produzir um trabalho diferenciado com mais valor e com
uma gama de possibilidades artísticas.
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PINTURA & ILUSTRAÇÃO
digital

sÉrgio saleiro
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O curso introduz as técnicas de mistura de ilustração digital
e avança nas técnicas já conhecidas
de pintura digital e manipulação de
imagem. Aprofunda na fusão da Ilustração em modelagem digital, pintura digital e Manipulação de imagens, para criações ainda mais elaboradas e ricas em detalhes. Através de
exercícios transpomos a utilização
tradicional das ferramentas, dando
exemplos de como utilizá-las de forma mais criativa e livre.
O objetivo do curso é explorar
as capacidades e possibilidades dos
programas e ferramentas, conectando diversas técnicas de ilustração e
pintura na criação de imagens ainda
mais ricas e refinadas.
Duração: 1 semestre letivo
Faixa Etária: A partir dos 14 anos
Pré-Requisito: I.D. 1
ou Avaliação de Pasta

editoração digital

& saída de imagens

Neste curso são abordadas as técnicas e ferramentas utilizadas na Editoração DIgital para montagem
de portfólio. Técnicas de composição e diagramação de
páginas, formatos de publicação e tipografia são tratados no decorrer do módulo através de estudos baseados
em diferentes nichos de publicações (revistas, jornais,
web). Serão utilizados, como ferramenta de referência,
estudo portfólios de artistas de destaque e os veículos
utilizados pelos mesmos, o aluno terá contato com sites
de divulgação e criação de portfólio online e, de maneira prática, também irá produzir seu próprio portfólio.
O objetivo principal é que o aluno consiga utilizar as principais técnicas e ferramentas de Editoração
Eletronica e seja capaz de organizar seus trabalhos em
um portfólio bem distribuído e profissional. Também são
apresentados recursos para que o aluno se insira no nicho
de Editoração e Design, expondo um ponto de vista dessas duas áreas e como elas se relacionam diretamente
com a Arte e Ilustração.
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Duração:
1 semestre parcial
Faixa Etária:
A partir dos 14 anos
Pré-Requisito:
Nenhum.

cristiano seixas

pedro chelles

arte Genie Origin sorcer por sérgio saleiro

Duração:
Faixa Etária:
1 semestre letivo
A partir dos 14 anos
Pré-Requisito: Nenhum

digital AVANÇADA

fanart overwatch girls sÉrgio saleiro

ver seu próprio estilo mediante técnicas e exercícios
de pintura e ilustração.
No final do curso o aluno vai ser capaz de produzir ilustrações, pinturas e
colagens/fotomontagens
em aplicativos distintos que
vão do Krita ao Clip Paint
Studio. Vai desenvolver
toda a produção em mídia
digital aplicando as diferentes técnicas apresentadas.

guilherme balbi

No curso, além de aprender as técnicas de pintura digital e tratamento
de imagem, o aluno vai
desenvolver sua habilidade em desenhar com a
mesa digitalizadora a partir de exercícios específicos. Vai desenvolver o raciocínio e modo de trabalho
em programas de pintura
digital e tratamento de imagem digital. E desenvol-

PINTURA & ILUSTRAÇÃO

CG 3d 1 e 2

CG 3d 3 e 4
3d 3 - AvançAdo

3d 2 - IntermediÁrio

Interface e Conceitos
dE CG3D

Apresenta ao aluno as principais ferramentas e conceitos da Computação Gráfica Tridimensional. Sobretudo enfatizando a interface, conceitos e potencial
do software “3D Blender”, além de introduzir conceitos básicos de modelagem, enquadramento, iluminação, ambientação, materiais, texturas e render.

Cenários, backgrounds,
EnvironmentS

Criação e Modelagem de
Personagens 3D

Aprofunda os conceitos básicos e ensina novas ferramentas. Neste módulo é
apresentado aos alunos todo o Workflow da produção de “ilustração” digital 3D de cenários e backgrounds. O
aluno vai produzir uma imagem complexa utilizando o poderoso renderizador Cycles.

A partir de um concept art pré-existente, o
aluno irá desenvolver um personagem 3D, estudando todo o processo de criação, modelagem, escultura, texturização, shader e Rigg
(esqueleto digital).

Wesley soares e adolfo domingues no sebrae mg

3d 1 - FUNDAMENTAL

3d 4 - Especialização
Animação de Personagens
COM foco em Jogos Digitais
Utilizando-se de um personagem 3D previamente modelado e Rigado, o aluno vai dar
vida ao personagem, criando diferentes ciclos de animação, entendendo e aplicando
os principais princípios da animação, com
foco em games “jogos digitais”.

Wesley soares

lu bastos

Wesley soares

Wesley soares

Duração:
1 semestre letivo por módulo.
Faixa Etária:
A partir dos 14 anos.
Pré-Requisito: Nenhum.
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FANART THANOS POR EDDIE VIEIRA

escultura & modelagem
1.FOCO EM DESENVOLVIMENTO DE PERSONAGEM
Construção de personagem, com materiais básicos
de escultura, a partir da síntese da anatomia da Figura Humana clássica, através de técnicas dinâmicas e
práticas que vão desde o conceito até a finalização
do protótipo.

Duração:
1 semestre letivo cada módulo
Faixa Etária:
A partir dos 14 anos
Pré-Requisito: Nenhum
ou Avaliação de Pasta
lif e carne de rebeca prado e demais personagens por eddie vieira/making magic

3. esTÁTUAS PARA MERCADO DE COLECIONÁVEIS
Peça para mercado & Pintura avançada

Preparação de peça para molde/forma e produção de peças em resina em
diferentes escalas, quantidade, acabamento e polimento.
Foco também em técnicas de pintura mais avançadas das obras.

4. ZBrush focado em modelagem digital
E CóPIAS Físicas de colecionáveis

material produzido por ex-alunos curso escultura e modelagem

2.TRADICIONAL, técnicas & materiais

Estudo de projeto para preparar o produto para mercado de Colecionáveis e
Entretenimento, publicidade e hobbistas.
Técnicas de pinturas, como aerografia, e personalização de tintas e pincéis para
otimizar várias cópias.
Interface e uso básico do ZBrush focado em modelagem digital de personagem.
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VALENTE DE VITOR CAFAGGI POR EDDIE VIEIRA

fanart groot por fernando marinho

Serão feitas modelagens em materiais diversos, como argila, clays,
polimero e biscuit. O aluno será apresentado a novas técnicas para esculpir,
como talhar, esculpir em epoxi, resinas e plástico. Sempre aplicando em
personagens, e experimentando com materiais e opções de acabamento e
refinamento da peça.
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diploma de técnico em artes visuais
Nosso Curso Técnico dura dois anos letivos,
dividido em quatro módulos, com estrutura
física e pedagógica adaptada às exigências
da Secretaria de Educação de Minas Gerais,
e do Conselho Estadual de Educação. Oferecido desde 2009, seu principal objetivo

Fanart por Geraldo Araújo

técnicas de
animação

do desenho animado à
experimentação digital

é formar profissionais capacitados a
desenvolver e produzir projetos relacionados às Artes Visuais e Digitais em suas
mais diversas vertentes.

1. História e Fundamentos da Animação
Nesse primeiro módulo, temos uma
panorâmica sobre a história da animação
americana dos primórdios até por volta dos anos 2000 e alguns destaques da
animação mundial. E uma extensa parte

prática, com execução de model sheets,
storyboards, animatics e a visão geral e
prática dos 12 Princípios Clássicos, tanto
na animação tradicional, quanto digital e
técnica de recorte.

De acordo com as mudanças na legislação
apresentadas pelo Ministério da Educação,
a Casa dos Quadrinhos ampliou o espaço de
atuação do nosso curso técnico, objetivando assegurar aos seus alunos uma formação
profissional coerente com as novas demandas do mundo do trabalho.

Duração: 1 semestre letivo Faixa Etária: A partir dos 14 anos Pré-Requisito: Nenhum
Storyboard por Geraldo Araújo

O Curso Técnico com Habilitação em Artes
Visuais tem 4 focos integrados:

Fanart por Geraldo Araújo

· ILUSTRAÇÃO E PINTURA TRADICIONAL E DIGITAL
· TÉCNICAS DE ANIMAÇÃO E DESENHO ANIMADO
· HISTÓRIA EM QUADRINHOS E NARRATIVA VISUAL
. MODELAGEM E ESCULTURA TRADICIONAL E DIGITAL

No segundo módulo entram os Princípios
Clássicos mais complexos, somado à exercícios de LipSync (sincronia labial), Cartoon Takes, Smears e técnicas similares.
Com base nos models sheets e animatics
do módulo inicial, o aluno segue para as

etapas seguintes de produção de um curta
de animação: Backgrounds, Pencil Tests,
Clean-up, Cores, Montagem, Som e edição.
Aqui se amplia também o conhecimento de
produções de fora dos EUA, como o próprio
Brasil, Japão e Leste da Europa.

Fanart por Geraldo Araújo

Frame animação de Luiz Felipe Papillon

Duração: 1 semestre letivo Faixa Etária: A partir dos 14 anos
Pré-Requisito: Módulo 1 de Animação ou Avaliação de Pasta
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Wesley Soares

2. Prática de animaçÃo

Dentro desses focos as disciplinas abordam
as seguintes temáticas:
.Animação e suas técnicas
·Quadrinhos, sua história e seus estilos
·Mangá
·Desenho de humor
·Mercado de quadrinhos e ilustração
·Ilustração e pintura digital
·Ilustração e pintura nos suportes tradicionais
·Elementos de comunicação visual
·Concept art
·Visão geral de CG 3D
·História e fundamentos da animação
·História das histórias em quadrinhos
·História da arte com foco séc. XIX a XXI
·Desenho da anatomia da figura humana
·Anatomia aplicada
·Composição e teoria cromática
·Desenho de observação e percepção visual
·Perspectiva/ Cenário
·Roteiro e criação de personagens
·Escultura e modelagem tradicional
·Escultura e modelagem digital
·Montagem de portfólio

Ao concluir o curso, o aluno receberá o
DIPLOMA DE TÉCNICO EM ARTES
VISUAIS, que possui registro na Secretaria
Estadual de Educação (518/2008 – nº
37.208), com validade em todo território
nacional. A Casa dos Quadrinhos Escola
Técnica de Artes Visuais é uma das
seletas instituições da área cadastradas no
MEC.

Mercado de Trabalho:

Nosso Curso Técnico de Artes Visuais abarca
a possibilidade de trabalho dentro de vários nichos como, por exemplo, os mercados
editorial, de quadrinhos, animação e games
(jogos eletrônicos).
É notável o crescimento da área de quadrinhos e ilustração. O advento tecnológico
tornou essa produção acessível aos leitores
por meio de computadores, smartphones
ou tablets, possibilitando tanto uma consolidação do mercado de autores independentes, quanto maior inclusão de artistas no
âmbito internacional.
Em relação à área de animação, várias séries
brasileiras estão despontando na TV paga e
serviços de streaming, além da crescente demanda no setor publicitário.
O mercado de jogos eletrônicos, cujo setor,
segundo o jornal O Globo (2017), movimentam R$ 4,9 bilhões, sendo que o Brasil lidera
o setor na América Latina, também é outro
nicho promissor para nosso futuro profissional.
Além das áreas mencionadas, o profissional
habilitado em Artes Visuais pode atuar como
artista pesquisador; como desenhista e
restaurador artístico; como storyboarder em
produções de cinema e video; como ilustrador para o mercado editorial e publicitário;
como ilustrador e animador para mídias digitais; na gestão de projetos junto a instituições ligadas à cultura e arte.
São setores em crescimento contínuo, tanto
no mercado nacional quanto internacional,
potencializando possibilidades na futura carreira do profissional de artes visuais.

EIXO TECNOLÓGICO: PRODUÇÃO CULTURAL E DESIGN . HABILITAÇÃO: TÉCNICO EM ARTES VISUAIS
31

workshops e aulas especiais

CARTOON:

CARTUM,
CHARGE,
CARICATURA
& TIRINHA

desenho preparatório
para vestibular
Este curso traz um enfoque nas técnicas exigidas nas provas práticas para
vestibulares do nicho de Belas Artes,
Design e Artes Visuais e Cinema de Animação, explorando no aluno técnicas
de desenho diversas e direcionando as
mesmas para aplicação na prova.
Duração: CURTA DURAÇÃO
Faixa Etária: A partir dos 16 anos
Pré-Requisito: Nenhum

32 hubner
salomão

DANILO DIAS & LUCAS LIBÂNIO

INKING COM JÚLIO E ÉBER FERREIRA

WESLEY SOARES

YAMANDU POR ANA SLIKA

Durante todo o ano letivo são
realizadas
atividades
extracurriculares de curta duração (oficinas,
palestras
e
apresentações),
abordando temas de interesse geral
ou específico, para todas as pessoas
que buscam complementação nas
áreas em questão: design gráfico,
escultura, modelo vivo, entre outros.
A escola também busca apoiar e
divulgar novos trabalhos e artistas
enriquecendo ainda mais o nicho
artístico e cultural de Belo Horizonte,
realizando lançamentos, exposições,
eventos e workshops na instituição.

Esse curso tem como objetivo instigar a veia
humorística, assim como compreender os
elementos e estilos que compõem o desenho
de humor em sua amplitude. Ao final do curso o
aluno será apto a conceber charges, cartuns e HQs
humorísticas e, sobretudo, o desenvolvimento de
estilo pessoal.

Charge - Introduzir o aluno aos diversos temas,
como: regionais, atualidades, sócio-culturais,
políticos e econômicos, esportes e escândalos. A
finalização é realizada com tema livre.

Cartum - Estrutura de personagens. Composição
aplicada. Estudo de formas orgânicas, geométricas,
atração e repelência. Cenário e perspectiva. Cor.
Mostrar aspectos técnicos e psicológicos da cor e
sua utilização no Cartum, círculo cromático, cores
opostas e análogas, quentes e frias, aplicados a
essas modalidades do desenho.

Tirinha - Introdução às técnicas e estilos de
narrativa visual. Demonstração da importância do
personagem principal, coadjuvantes, antagonistas
e figurantes. Analisar a interação destes com o
protagonista.

Caricatura - Pessoas, celebridades, animais e
objetos.

Duração:
Faixa Etária:
1 semestre letivo
A partir dos 14 anos
Pré-Requisito: Nenhum

DESENHO & PINTURA NA

MELHOR IDADE

O Curso Desenho e Pintura Para Melhor Idade
traz as principais técnicas do gênero, abordando
pontos como: rosto, paisagens, natureza morta,
tinta a óleo no papel e tela, tinta acrílica, aerografia em tecido, aquarela, uso da composição e
cores na pintura.
É organizada em exercícios que analisam cada
obra etapa por etapa didaticamente ilustrada por
professor com longa formação didática e prática.
Duração: CURTA DURAÇÃO
Faixa Etária: Acima de 50 anos
Pré-Requisito: Nenhum
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cotrim

Curso intensivo com foco em grandes editoras japonesas na
técnicas de estrutura básica criação de personagens Mangá,
das figuras japonesas, bem incluindo sua caracterização e
como sua estilização mascu- aspectos de identificação.
lina e feminina. O aluno pro- A meta é dar capacidade ao
duzirá desenhos a partir dos aluno de finalizar ilustrações
exercícios praticados dentro das personagens característida “Escola Mangá”. O curso cas da “Escola Mangá”.
introduz o aluno na história do
Duração: 2 SEMANAS
Japão e do Mangá, suas esco- Faixa Etária: A partir dos 13 anos
las e os diversos gêneros que a
Pré-Requisito:
Noções de desenho
compõem. Abordará a filosofia
ou Avaliação de Pasta
empregada por autores e pelas

ESCRITA CRIATIVA

professores e alunos em Avaliação de portfolio

mercado de trabalho

O que você precisa saber para começar sua carreira
Esta disciplina apresenta para os alunos uma visão geral da evolução do mercado de artes
aplicadas. Durante o curso o aluno será preparado de maneira consciente a lidar com as demandas das vertentes disponíveis e das que ele tenha interesse.

rebeca prado

Os alunos serão impulsionados a criar argumentos baseados em situações cotidianas e
extraordinárias, trabalhando criatividade e
fluidez de escrita.
Aprenderá a apresentação geral de um personagem e estudo separado e detalhado dos
arquétipos de Paul Radin. Os arquétipos serão
estudados caso a caso, com exemplos e debates ampliados. Será discutido o posicionamento e função dos mesmos dentro de uma
narrativa e estimulada a criação de um personagem complexo psicologicamente.
Também serão abordados aspectos de roteiro
e narrativa, argumento e jornada do herói.

Contextualizar e preparar o aluno para as exigências do mercado e as peculiaridades do nicho no qual ele tem interesse
de atuar. O aluno também será preparado para desenvolver
projetos e criar ilustrações, que tenham qualidade técnica e
artística, para a montagem de um portfólio profissional.

Duração: Semestre parcial.
Faixa Etária: A partir dos
14 anos
Pré-Requisito: Desenho
Artístico Fundamental ou
Avaliação de Pasta

O curso tem por objetivo oferecer ao aluno o conhecimento necessário para pintar, criar e transformar uma
paisagem usando a aquarela como técnica.
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Neste curso serão introduzidas as
noções básicas sobre pincéis, tintas,
papéis e acessórios para pintar com
aquarela.
O aluno irá trabalhar misturas de
técnicas e cores de pintura para
obtenção de profundidade e ambientação utilizando tanto tons
quentes como frios, pintando
tanto paisagens urbanas, quanto
rurais e afins.
curta Duração
Faixa Etária: A partir dos 14 anos
Pré-Requisito: Nenhum.

márcio fiorito

jean paulo

TÉCNICA de Aquarela

AVALIAÇÃO DE PORTFOLIO

GANHE INSIGHTS E CONSELHOS DE RENOMES NA ÁREA.
Duração: 1 vez por semestre, sábado pela manhã. Faixa Etária: A partir dos 15 anos
Pré-Requisito: Pasta portfolio com trabalhos mais recentes e inscrição prévia
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guilherme balbi

CURTA Duração
Faixa Etária: A partir dos 14 anos
Pré-Requisito: Nenhum

CAROL CUNHA

valdo alves

MANGÁ com foco em personagens

fanart guilherme balbi

O curso completo de Arte para
Crianças busca envolver as habilidades criativas e sensoriais da criança, trabalhando
representações gráficas, percepção das
formas básicas e habilidades motoras.
A criança também terá contato com diversas técnicas e materiais artísticos como tintas, nanquim e
lápis de cor, técnicas de animação e
modelagem, assim como a criação de
personagens e trabalhos em equipe.
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Oficina FNAC com salomão hubner e geraldo araújo

Duração por módulo:
1 semestre letivo
Faixa Etária:
dos 7 aos 12 anos.

I. INTRODUTÓRIO
As Técnicas de Desenho e Cor

II.HISTÓRIAS & NARRATIVAS
Criação de Narrativas Visuais

A criança terá noções de
desenho a mão livre, de desenho
de observação e desenho de personagens. Vai absorver a Teoria
das cores de forma divertida, experimentando com guache, lápis
de cor, nanquim e aguada.

O mundo das Tirinhas,
Caricaturas, Cartum e Histórias em
Quadrinhos. Exercícios lúdicos para
noções de expressões faciais, balonamento, diagramação, planos e
enquadramentos. A criança criando
seu próprio universo e seus personagens.

III. EXPERIMENTAÇÕES ANIMADAS
Desenho Animado

IV.ESCULTURA & MODELAGEM
Concretizando seu personagem

Imersão na produção de
seus próprios Desenhos Animados. Com aprofundamento em
Ilustração: das hachuras à
noções de anatomia como:
olhos, bocas, mãos, etc e noções
de perspectiva. E ainda introdução à Animação Digital, stopmotion e live action.

Ela construirá a sua personagem, partindo de estruturas
simples para possibilitar um bom
entendimento de modelagem.
Realizará a estrutura em arame
e começará a modelar com massas específicas. Ela será orientada
de forma que suas ideias sejam
aproveitadas para chegar a sua
própria peça final modelada.

alunos aula escultura fernando marinho

Oficina Pátio Savassi

rebeca prado

fanart geraldo araújo

arte para criançAS
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direção

cristiano seixas

que seja A sua casa!

tenha, te apoiando, a estrutura adequada.
Nosso corpo docente é composto por profissionais com excelente formação acadêmica, que vão de cursos da área ofertados pela
UFMG e UEMG a mestrado internacional. É
uma equipe qualificada, com anos de experiência em sala de aula, mas também atualizados
com as tendências didáticas do momento. Um
destaque é de possuírem ampla vivência de
mercado, atuando tanto no âmbito nacional
como internacional, desde o mercado quadrinhos, games, ilustração e animação até
grandes editoras nacionais, como a Nemo e a
Mauricio de Sousa Produções, e internacionais
como a DC Comics, Marvel, Dynamite e IDW.
A experiência, somada ao talento do nosso
corpo docente, faz com que a equipe da Casa
esteja preparada para oferecer a melhor for-

mação possível dentro das
artes visuais.
Também nosso staff administrativo é composto por
profissionais motivados e
qualificados, empenhados em
fazer da escola uma referência na área, com o propósito
de oferecer aos alunos, e aos
interessados em artes visuais,
uma prestação de serviços de
qualidade e um atendimento
diferenciado.

Todos unidos para fazerem
da Casa dos Quadrinhos o lugar ideal para
construir com solidez seu futuro profissional.

O Espaço de pesquisa e leitura da biblioteca da casa
A Biblioteca da Casa foi criada com a missão
de oferecer mais informação aos alunos, professores e ao público em geral, incentivando
a pesquisa, o conhecimento e o lazer. Nosso
acervo é composto, atualmente, por mais de
6.000 volumes entre livros de arte, quadri-
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Mestre em Animação Digital pelo Art
Institute of California / San Francisco,
Cristiano foi monitor de ilustração digital
e assistente de Human Figure Drawing
para os novos graduandos e fez intensivo
de cinema pelo New York Film Academy.
Pós-graduado em Gestão de Serviços pelo
Ietec, é graduado em Design Gráfico pela
Faculdade de Belas Artes de São Paulo.
Com mais de 20 anos de experiência em
Artes Gráficas e Visuais, Cristiano já criou
e produziu revistas de arte, quadrinhos,
capas de CDs e websites. Durante 15 anos
gerenciou projetos de criação para empresas diversas e por nove anos ensinou
Artes Visuais em escolas e universidades
brasileiras, incluindo o curso de Pós-Graduação em Games da PUC MG e Universidade Veiga de Almeida, no Rio de Janeiro.
Em 2007, fez parte do projeto internacional do coletivo de artistas AUTISTA.
TV, que foi destacado pelo San Francisco
Chronicle como “exibição de destaque da
semana”.
Em 1997, Cristiano fundou o Big Jack Studios, que produziu quadrinhos, animações
e ilustrações. Produziu e dirigiu “Aventura em Belo Horizonte”, o primeiro Game
CD-rom de aventura de Minas, lançado
em 1999. Seus personagens tiveram exposições não só na Casa, como também
no Festival Internacional de Quadrinhos.
A parte de prêmios começou sendo indicado como o de melhor Design para Internet e Multimídia em 2003 no Anuário do

Clube de Criação de Minas Gerais e Prêmio
Angelo Agostini como editor de Quadrinhos Independente com “Toscomem” e
“Sadomax” em 1998. Em 1997, recebeu o
Bronze por melhor comercial no Prêmio
Colunistas com o comercial “Pizza Attack”. O primeiro foi, em 1995, o Prêmio
Nova, como melhor HQ Curta brasileira
independente de Sci-Fi.
Foi Conselheiro da Associação Brasileira de Produtoras Independentes até
2016, tendo participado de programas internacionais na França, Canadá, Estados
Unidos e África do Sul.
Foi um dos curadores dos 10 anos da
Campus Party SP, em 2017, e na Campus
Party MG teve a honra de se apresentar,
com sua equipe, após a palestra de Bruce
Dickinson.
Participou, como artista, de todas
edições da CCXP (Comic Con Experience),
em São Paulo e das principais Comic Cons
dos Estados Unidos.
Hoje, além da direção da Escola, seu
estúdio se uniu a um estúdio de game
da Califórnia, criando a Ghost Jack Entertainment, onde cria personagens e
conteúdo para várias empresas.

nhos nacionais e internacionais, revistas, DVDs
e edições raras para consulta.
Para o empréstimo domiciliar é necessário
ser aluno e se cadastrar como leitor. A biblioteca está aberta também para o público em geral
que queira visitar e conhecer nosso acervo.
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depoimentos da indústria criativa
“Tive o prazer de acompanhar o nascimento
e o crescimento da Casa dos Quadrinhos
desde seu início. Conheço vários
professores, coordenadores e alunos que
acabaram se tornando profissionais incríveis
durante todo esse tempo, e posso afirmar
que a Casa se tornou uma das principais
escolas de artes visuais de BH. E tenho
certeza de que muitos anos virão, criando
arte e formando artistas!”

A Casa dos Quadrinhos não é apenas um
local, mas uma experiência de imersão
no universo das artes gráficas, plásticas
e literárias em nossa capital mineira,
tão carente de iniciativas culturais. Com
uma proposta de abrir fronteiras, a Casa
proporciona um aprendizado profissional
transmitido por sua excelente equipe de
educadores artistas com grande disposição
e experiência de mercado. Como um dos
apoiadores do universo gamer de Minas, fico
muito feliz que a escola, da qual fui aluno de
animação, esteja entrando em mais um ano
de sucesso.”

-Will Conrad
Artista DC Comics
www.willconrad.com.br

-Filipe Faria Morais
Gamelyst co-founder

“As lições que aprendi com o pessoal
da Casa dos Quadrinhos me ajudaram
muito a me tornar um mangaka no Japão”
- Angelo Mokutan - Mangaka
http://wwstudio.jp/

“Alguns dos melhores profissionais que
conheço aqui em BH são professores na
Casa dos Quadrinhos, isso credencia a
escola, e a torna um lugar perfeito para
o aprendizado, direcionamento e um bom
nível profissional!”

“Tenho um carinho enorme pela Casa dos
Quadrinhos: vi nascer, já fui aluno, já tive
funcionários sendo capacitados lá (de
maneira brilhante), acompanho todas as
suas iniciativas culturais e vejo de perto o
trabalho bonito de levar conhecimento, arte
e principalmente, capacitação técnica e
artística para a nossa cidade.”

-Eddy Barrows
Artista DC Comics

-Ronaldo Gazel
Creative Technologist / Bibimbap MTE

A Casa se dispõe em proporcionar o melhor
do ensino didático criativo mas sem deixar
para trás o lado prático que é essencial para
construção de uma pessoa que busca se
aprimorar em alguma área criativa. Além
disso, é muito bom ver uma empresa que
se importa com as tendências do mundo,se
mantém atualizada de um conteúdo cultural
e ainda mais, se dispõe em imprimir essa
tendência em eventos, decoração e vivência
do dia a dia dentro da Casa. Não tem como
não se sentir em uma casa nerd dentro da
Casa dos Quadrinhos.

“A Casa dos Quadrinhos me surpreendeu
com sua infraestrutura e qualidade de corpo
docente e administrativo. Possui uma ótima
variedade nos cursos! Indo muito além do
que o nome da Casa propõe.”
-Brão
Artista Bad Women e professor Quanta (SP)

-Thalita Lefér
Amarelo Criativo e Casa Amarela
www.amarelocriativo.com.br
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“Acompanho a Casa dos Quadrinhos há
muito tempo e vejo a importância da escola
para o cenário de quadrinhos de Belo
Horizonte, seja pela formação de novos
artistas, pela presença em eventos, pela
articulação cultural ou pela abertura de
caminhos e discussões sobre as narrativas
gráficas. Vida longa!”

“A Casa dos Quadrinhos me ensinou minhas
primeiras grandes lições sobre narrativa
e criatividade. Se não fosse pela minha
experiência lá eu não teria me tornado um
Diretor de Criação e Diretor de filmes aqui
em Los Angeles.”
- David Charles
cargocollective.com/davidcharles

-Jão
Quadrinista, editor e produtor cultural
http://cargocollective.com/viajantejao
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Missão
Ajudar no despertar artístico do aluno e formar profissionais em artes visuais e
digitais, para o mercado nacional e internacional, repassando conhecimento do
ramo publicitário ao editorial, da mídia impressa à digital, e na pesquisa de novas
possibilidades da comunicação visual para o artista.

FOCO EM TURMAS SUPER-REDUZIDAS
INÍCIO DAS TURMAS*

é hora de
SE PREPARAR
para o futuro!

Fevereiro e Agosto - Cursos Regulares
Fevereiro e Agosto - Curso Técnico em Artes Visuais
Janeiro e Julho - Cursos de Férias
Março/Abril e Setembro/Outubro - Cursos Especiais

*Essas datas são referenciais e podem sofrer alterações, dependendo das confirmações de matrículas para cada curso.
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CRÉDITOS CONTRA-CAPA (SENTIDO HORÁRIO):
FANART BLADE EX-ALUNO ALEXANDRE TSO, FANART WONDER WOMAN EX-ALUNO EDUARDO PANSICA,
FANART RICKY E MORTY EX-ALUNO SÉRGIO SALEIRO, FANART DEFENDERS CRISTIANO SEIXAS.
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