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PHOTOSHOP
O curso apresenta os fundamentos

e os recursos básicos do programa,

permitindo ao iniciante aprender as

habilidades técnicas no tratamento

de imagens digitalizadas. No decorrer

do curso serão abordadas as características

físicas das imagens, formatos de arquivos,

ferramentas de desenho, utilização de canais

Alpha, cores, filtros, efeitos de layer e muito mais.

O curso destina-se aos que desejam

expandir suas habilidades e técnicas na

utilização do software, permitindo trabalhar

com funções mais avançadas como tarefas de

retoque, edição, ajuste e montagem. O curso

apresenta as técnicas gradativamente,

permitindo aos alunos assimilar a forma

mais adequada para empregá-las.

VALOR DESTE TREINAMENTO

De:

R$ 650,00

Por:

R$ 499,90
economize até R$150,00

Até
3x R$ 166,63

Indique 3 amigos

e ganhe R$50,00

de desconto
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ILLUSTRATOR
O curso é ideal para quem deseja

conhecer a última versão da

ferramenta mais utilizada para criar

desenhos, peças gráficas,logotipos

e até ilustrações para sites, dando

forma e exuberância ao design digital.

Tudo de acordo com o que há de mais

moderno na ferramenta mais utilizada na área.
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objetos e muito mais. 
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INDESIGN O curso apresenta os principais

recursos do programa. Você

aprende a desenvolver trabalhos

para área de design gráfico

(editoração eletrônica) utilizando

ferramentas de diagramação como:

páginas, textos, composição, aplicação

de cores, efeitos e conclusões gráficas

(saídas) adequadas para impressão e web.

O curso é ideal para quem deseja

continuar o aprendizado no desenvolvimento

de trabalhos de editoração eletrônica por meio

de ferramentas de diagramação.Você conhecerá

estilos de textos, tabelas, objetos e objetos

ancorados a linhas ou blocos de texto. Ainda

verá como utilizar bibliotecas, templates, notas

de rodapé, table of contents (sumário) e

arquivos do tipo Book, e estudará a utilização

de mesclagem de dados em documentos

de impressão personalizada.

VALOR DESTE TREINAMENTO

De:

R$ 650,00

Por:

R$ 499,90
economize até R$150,00

Até
3x R$ 166,63

Indique 3 amigos

e ganhe R$50,00

de desconto

F
de trabalhos de editoração eletrônica por meio

F
de trabalhos de editoração eletrônica por meio

de ferramentas de diagramação.Você conheceráFde ferramentas de diagramação.Você conhecerá

estilos de textos, tabelas, objetos e objetosFestilos de textos, tabelas, objetos e objetos

ancorados a linhas ou blocos de texto. AindaFancorados a linhas ou blocos de texto. Ainda

verá como utilizar bibliotecas, templates, notasFverá como utilizar bibliotecas, templates, notasA
de trabalhos de editoração eletrônica por meio

A
de trabalhos de editoração eletrônica por meio

de ferramentas de diagramação.Você conheceráAde ferramentas de diagramação.Você conhecerá

estilos de textos, tabelas, objetos e objetosAestilos de textos, tabelas, objetos e objetos

ancorados a linhas ou blocos de texto. AindaAancorados a linhas ou blocos de texto. Ainda

verá como utilizar bibliotecas, templates, notasAverá como utilizar bibliotecas, templates, notasFAF
de trabalhos de editoração eletrônica por meio

F
de trabalhos de editoração eletrônica por meio

A
de trabalhos de editoração eletrônica por meio

F
de trabalhos de editoração eletrônica por meio

de ferramentas de diagramação.Você conheceráFde ferramentas de diagramação.Você conheceráAde ferramentas de diagramação.Você conheceráFde ferramentas de diagramação.Você conhecerá

estilos de textos, tabelas, objetos e objetosFestilos de textos, tabelas, objetos e objetosAestilos de textos, tabelas, objetos e objetosFestilos de textos, tabelas, objetos e objetos

ancorados a linhas ou blocos de texto. AindaFancorados a linhas ou blocos de texto. AindaAancorados a linhas ou blocos de texto. AindaFancorados a linhas ou blocos de texto. Ainda

verá como utilizar bibliotecas, templates, notasFverá como utilizar bibliotecas, templates, notasAverá como utilizar bibliotecas, templates, notasFverá como utilizar bibliotecas, templates, notas

de rodapé, table of contents (sumário) e

arquivos do tipo Book, e estudará a utilização

de mesclagem de dados em documentos

de rodapé, table of contents (sumário) e

arquivos do tipo Book, e estudará a utilização

de mesclagem de dados em documentos

de impressão personalizada.

verá como utilizar bibliotecas, templates, notas

de rodapé, table of contents (sumário) e

arquivos do tipo Book, e estudará a utilização

de mesclagem de dados em documentos

de rodapé, table of contents (sumário) e

arquivos do tipo Book, e estudará a utilização

de mesclagem de dados em documentos

de rodapé, table of contents (sumário) e

arquivos do tipo Book, e estudará a utilização

de mesclagem de dados em documentos

de rodapé, table of contents (sumário) e

páginas, textos, composição, aplicação

(editoração eletrônica) utilizando

ferramentas de diagramação como:

páginas, textos, composição, aplicação

(editoração eletrônica) utilizando

ferramentas de diagramação como:

páginas, textos, composição, aplicaçãopáginas, textos, composição, aplicação

de cores, efeitos e conclusões gráficas

(saídas) adequadas para impressão e web.

O curso é ideal para quem deseja

continuar o aprendizado no desenvolvimento

páginas, textos, composição, aplicação

de cores, efeitos e conclusões gráficas

(saídas) adequadas para impressão e web.

O curso é ideal para quem deseja

continuar o aprendizado no desenvolvimento

aprende a desenvolver trabalhos

ferramentas de diagramação como:

páginas, textos, composição, aplicação

de cores, efeitos e conclusões gráficas

(saídas) adequadas para impressão e web.

de cores, efeitos e conclusões gráficas

(saídas) adequadas para impressão e web.

O curso é ideal para quem deseja

FA
043 99601 7353 @designandradepr @design_andradepr designers.andrade@gmail.com/


