CURSO BÁSICO DE TATUAGEM
RM TATTOO ACADEMY
TURMA 13
Guia Rápido:
Atendimento ao Aluno: 55 11 94570-2732
(Whatsapp)
Acesso à plataforma: https://rmacademy.educlass.com.br
Tattoo.Delivey (RM BioPele): http://tattoodelivery.com.br

Cronograma de Aulas e Atividades
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INTRODUÇÃO AO CURSO
Sejam bem-vindos!
Orientações O curso começa com o cadastro inicial, via link de matrícula,
para acesso na plataforma de acesso da RM Tattoo Academy.
Você terá acesso aos vídeos de introdução ao curso para
entender como será a sua trajetória no curso e nas principais
disciplinas.
Fique atento ao preenchimento dos dados, pois eles serão
usados em toda a base de dados da RM (inclusive a expedição
do certificado) e ao endereço apontado, pois será para onde
enviaremos seu kit.
Sente-se e fique à vontade, estamos só começando! J
23.11.2020

DECALQUE E FUTURO DA TATUAGEM

Aulas 01 e 02 - Decalque
Orientações Aula 01 – Futuro da Tatuagem
Obs.: As aulas de decalque poder ser acompanhadas junto
com os itens do kit básico (aos alunos que adquiriram)
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30.11.2020

DECALQUE E FUTURO DA TATUAGEM

Decalque
Orientações Aula 03 – FreeHand
Aula 04 – Demonstração de FreeHand
Aula 05 – Demonstração de FreeHand 2
Futuro da Tatuagem
Aula 02 – Pré-modernidade
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07.12.2020

DECALQUE E FUTURO DA TATUAGEM
Decalque
Orientações Aula 06 – Transfer
Aula 07 – Cola de Decalque
Aula 08 – Cola de Decalque 2
Futuro da Tatuagem
Aula 03 – Modernidade
Aula 04 – Pós-Modernidade
Treino – Futuro da Tatuagem
Após encerrar o conteúdo da matéria do Futuro da
Tatuagem, reflita sobre as mudanças do tempo e crie uma
pequena resenha sobre como estas aulas podem ter
impactado suas decisões como tatuador(a). Iremos
trabalhar este material na aula ao vivo.
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14.12.2020

DECALQUE E MÁQUINAS

Decalque
Orientações Aula 09 – Impressores e Encerramento
Máquinas
Aula 01 – Introdução
Aula 02 – Rotativas
Treino – Decalque
Após encerrar o conteúdo da matéria de Decalque, realize a
aplicação em algum voluntário próximo. Você deverá anotar
suas dúvidas sobre cada fase do processo para a aula ao vivo
com os professores.
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16.12.2020
Orientações

7

17.12.2020
Orientações

FUTURO DA TATUAGEM – AULA AO VIVO
Aula Ao Vivo – 19h
A aula será realizada pela plataforma zoom. Todos receberão
os links pelo grupo de alunos dando acesso à plataforma. Os
professores irão tirar as dúvidas, corrigir os treinos e trocar
experiências com os alunos.

DECALQUE – AULA AO VIVO
Aula Ao Vivo – 19h
A aula será realizada pela plataforma zoom. Todos receberão
os links pelo grupo de alunos dando acesso à plataforma. Os
professores irão tirar as dúvidas, corrigir os treinos e trocar
experiências com os alunos.
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MÁQUINAS E DESENHO
21.12.2020
Máquinas
Orientações Aula 03 – Materiais Auxiliares
Aula 04 – Materiais Essenciais
Aula 05 – Montagem de Equipamentos
Aula 06 – Montagem de Equipamentos 2
Desenho
Aula 01 – Introdução: o que é desenho?
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04.01.2020

MÁQUINAS E DESENHO

Máquinas
Orientações Aula 07 - Bobinas
Aula 08 – Montagem e Desmontagem de Bobinas
Aula 09 – Regulagem
Desenho
Aula 02 – Método Positivo e Negativo
Aula 03 – O que Funciona na tatttoo?
Aula 04 – Chaves de Cinza no sulfite
Aula 05 – Chaves de Cinza no Papel Cartão
Aula 06 – Desenho simples no Sulfite
TREINOS MÁQUINAS E DESENHOS – Em breve, orientações
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MÁQUINAS – AULA AO VIVO
13.01.2021
Aula Ao Vivo – 19h
Orientações
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14.01.2021
Orientações
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18.01.2021

A aula será realizada pela plataforma zoom. Todos receberão
os links pelo grupo de alunos dando acesso à plataforma. Os
professores irão tirar as dúvidas, corrigir os treinos e trocar
experiências com os alunos.

DESENHO – AULA AO VIVO
Aula Ao Vivo – 19h
A aula será realizada pela plataforma zoom. Todos receberão
os links pelo grupo de alunos dando acesso à plataforma. Os
professores irão tirar as dúvidas, corrigir os treinos e trocar
experiências com os alunos.

BIOSEGURANÇA e COVID-19 + ABERTURA DA AGENDA
PARA AS AULAS PRÁTICAS

Biosegurança e COVID-19
Orientações Aulas Ao Vivo – 19h
As aulas de biossegurança serão transmitidas ao vivo, direto
dos estúdios da RM aos alunos. Isto nos permitirá tanto

acompanhar os procedimentos sendo feitos na maca
quanto também tirar dúvidas com os alunos.
Após estas aulas, os alunos poderão começar a agendar suas
aulas presenciais práticas, as quais poderão ser feitas junto
com as demais disciplinas teóricas e complementares
(marketing e história).
As aulas ficarão disponíveis na plataforma para quem não
puder acompanhar ao vivo.
Obs.: a aula de biossegurança será obrigatória para o aluno
ser autorizado a frequentar as aulas práticas na Escola
Abertura da Agenda
Os alunos poderão agendar aulas diretamente na
plataforma, cujo acesso será liberado oportunamente e
agendar as aulas de acordo com a sua melhor
disponibilidade.
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25.01.2021
Orientações
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25.01.2021

MARKETING E REDES SOCIAIS (Aulas 01, 02 e 03)
Detalhamento em breve

Desenho Extra (01, 02 e 03)
Detalhamento em breve
Orientações

