
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CURSO DE MODELO ONLINE 

INTERNACIONAL 

Queres ou desejas tornar-te modelo ou estás 

simplesmente a procura de 

desenvolver a tua imagem pessoal e autoestima, 

este é o caminho para ti! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



DETALHES DO CURSO  

Formato: eLearning  

 

90 Horas  

3 Módulos  

Certificado Internacional  

Possibilidade de Agenciamento pela RH MODELS 

 

DESCRIÇÃO DO CURSO  

É a oportunidade única de aumentar a confiança e autoestima, bem como, de trabalhar e desenvolver as 

competências como modelo de forma profissional e ao seu próprio ritmo e conveniência. Apenas com preparação 

adequada e profissional poderás destacar-te num setor tão competitivo como o da Moda.  

 

DESTINATÁRIOS  

Este curso destina-se a todas os que gostam do mundo da moda e se queiram dotar tecnicamente.  

 

OBJETIVO  

A formação da IN MODELS abrange áreas diversificadas da moda. A fotografia, passerelle e produção. É sem dúvida 

um curso avançado e completo para entrar da melhor forma no apaixonante mundo da moda. O curso tem como 

objetivo elevar o nível profissional dos modelos nas diversas idades, para que possam estar dotados e capazes de 

maneira técnica e artística para o mercado.  

 

ESTRUTURA E MATERIAL  

É disponibilizado em formato eLearning, utilizando as tecnologias de apoio mais inovadoras e eficazes. O curso está 

dividido em 3 unidades didáticas e inclui no final do curso um challenge, que irá avaliar as capacidades adquiridas e 

desenvolvidas pelo inscrito, onde os melhores alunos serão selecionados para agenciamento e irão receber um 

convite de participação para um desfile internacional.  

O curso inclui um extenso lote de material prático que possibilita ao formando o treino exaustivo de atividades 

práticas essenciais, tais como, postura, expressão corporal, poses fotográficas, maquilhagem, cabelo, entre outros. 

Assim será possível, desde a primeira unidade, adquirir as competências-chave inerentes ao tema.  

 

PROGRAMA  

1. Passerelle  

Postura  

Técnicas de andamento  

Expressão Corporal  

 

 



2. Fotografia  

Fotografia em estúdio  

Fotografia em passerelle  

Fotografia Freestyle  

 

3. Produção  

Auto maquilhagem  

Cabelo  

Corpo  

 

MÉTODO ELEARNING  

O material didático estará disponível no website, www.rh-models-agency.com, atividades individuais, , visualização 

de vídeos, esclarecimento de dúvidas em direto e online com os formadores, realização de trabalhos práticos e a 

avaliação final (challenge/desafio).  

Pode aceder a qualquer hora e em qualquer lugar (num prazo de 30 dias, após a inscrição), em função da sua 

disponibilidade realizando os trabalhos ao seu ritmo e disposição. Pode ainda interromper uma aula a qualquer 

momento e recomeçá-la mais tarde, podendo frequentar cada aula quantas vezes desejar.  

O seu estudo poderá ser orientado pelo professor através de emails, redes sociais e SMS para a programação de 

atividades, acompanhamento da sua formação, feedback, entre outros, no horário a combinar, todos os dias úteis, 

questões que serão respondidas num prazo máximo de 48 horas;  

No final do curso receberá um Certificado caso frequente pelo menos 80% das aulas e realize os trabalhos propostos, 

participe nas discussões online e tenha avaliação final positiva, participando automaticamente num concurso de 

seleção de modelos para agenciamento, que incluí a possibilidade de poder participar num desfile internacional. 

 

REQUISITOS  

Para frequentar este curso é necessário ter acesso a um computador ou um tablet com ligação à Internet e um 

browser (programa para navegar na web), como o Chrome, Safari, Firefox ou Internet Explorer. Pode aceder ao curso 

a partir de qualquer computador (por exemplo, em casa e no escritório). Este curso não exige qualquer 

conhecimento prévio do tema. 


