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CURSO DESIGN GRÁFICO
# INTRODUÇÃO

Design Gráfico é uma das actividades do foro criativo mais disseminadas no 
mercado actual, sendo o processo criativo e técnico que recorre a imagens 
e texto para comunicar, informar, identificar, sinalizar, organizar, estimular, 
persuadir e entreter.
A actividade dos Designers Gráficos reflecte-se no quotidiano através de 
posters, logótipos, embalagens, livros, jornais, revistas, placas, sinalética, 
sistemas de identidade visual de empresas e/ou marcas, produtos, eventos, 
exposições, anúncios, entre outros.
O Curso Especializado Design Gráfico contempla um módulo inicial de pré-
impressão, um módulo específico para cada uma das três ferramentas da 
Adobe destinadas ao design gráfico (Adobe Photoshop, Adobe Illustrator e 
Adobe Indesign) e um módulo final de integração que tem por objectivo inter-
ligar todas as ferramentas e conceitos abordados ao longo do curso.

O Curso Especializado Design Gráfico tem como objectivo dotar os partici-
pantes dos conhecimentos e competências necessários para elaborar e 
desenvolver projectos de design gráfico, recorrendo às ferramentas mais 
utilizadas no mercado: Adobe Photoshop, Adobe Illustrator e Adobe Indesign

O Curso Especializado Design Gráfico destina-se a todos os interessados em 
adquirir e/ou aprofundar conhecimentos e competências na utilização das 
ferramentas Adobe Photoshop, Adobe Illustrator e Adobe Indesign.

- Introdução ao Design Gráfico - 6 horas
- Adobe Photoshop - 12 horas 
- Adobe Illustrator - 12 horas 
- Adobe Indesign - 10 horas

Introdução

Objectivos

Destinatários

Módulos
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CURSO DESIGN GRÁFICO
#1 INTRODUÇÃO AO DESIGN GRÁFICO

Âmbito dos Conteúdos: Logótipo
›› O que é o logótipo? 
›› Características técnicas
›› Características gráficas
›› O que é a marca?
›› Funções da marca para a empresa
›› Funções da marca para o consumidor
›› O que é o manual de identidade corporativa

Publicidade
›› O que é a publicidade ?
›› Para que serve
›› Quais os seus objectivos
›› Os meios da publicidade

Multimédia
›› O que é a publicidade ?
›› Tipos de Multimédia

Tipografia
›› O que é a Tipografia
›› Contexto Histórico
›› Anatomia Tipográfica
›› Sistemas de Classificação Tipográfica
›› Os Type Designers mais relevantes e as suas tipografias
›› Desenhar um tipo de letra – Que ferramentas utilizar?
›› O comércio da tipografia e a importância das Type Foundries

Desenho de Mascotes
›› O que é?
›› Características
›› Produtos e vendas
›› A importância da mascote numa marca
›› Cuidados a ter em conta aquando da concepção de uma mascote
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CURSO DESIGN GRÁFICO
# ADOBE PHOTOSHOP

Descrição

Objectivos

Conteúdos programáticos

O Adobe Photoshop é o software padrão do mercado para edição, com-
posição e produção digital de imagem. É, pois, uma ferramenta indispen-
sável a todos os interessados, estudantes e profissionais das áreas criativas: 
designers, web designers, fotográfos, profissionais de vídeo, entre outros.
 
Dotar os formandos de conhecimentos e competências necessários para 
manipular e criar imagens digitais, utilizando, de forma eficaz, as principais 
funcionalidades do Adobe Photoshop.

Introdução e controle do interface
›› Apresentação do interface do Photoshop
›› Novo interface de janelas
›› Ferramentas, menus, paletas
›› Atalhos de teclado
›› Preferências
Documentos; Organização espacial e métodos de visualização
›› Formatos
›› Pixel vs vector
›› Image/ Canvas Size
›› Ferramenta crop
›› Ferramenta Content-aware
›› Réguas, grelhas e guias
›› Organização da área de trabalho (Workspace)
›› Zoom
Layers
›› Visualizar/esconder, activar/desactivar
›› Bloquear; Reordenar; Duplicar; Agrupar
›› Organização do trabalho
›› Gestão e importação
›› Opacidade e preenchimento (Shape Layer)
›› Adicionar estilos
›› Modos de Blending
Ferramentas de pintura e edição
›› Formas de preenchimento (Foreground/ Background)
›› Utilização de Brushes
›› Gradientes:
Máscaras e ferramentas de selecção
›› Magic Wand
›› Selecções rápidas com a Quick Mask
›› Selecções utilizando as ferramentas:
>>
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CURSO DESIGN GRÁFICO
# ADOBE PHOTOSHOP

›› Polygonal Tool
›› Marquee Tool
›› Gestão das selecções
Texto
›› Texto formatado
›› Texto em máscara (Type Mask)
Tratamento de Imagem
›› Painel Ajustments
›› Modelos de cor (CMYK/ RGB/ Grayscale)
›› Ajuste da gama tonal
›› Ajuste das cores selectivas
›› Controle dos brilhos, meios-tons e sombras
›› Blur e Unsharp Mask
Impressão
›› Configuração
Modelos de gravação
›› Extensão nativa
›› Compatibilidades
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CURSO DESIGN GRÁFICO
#2 ADOBE ILLUSTRATOR

Descrição

Objectivos

Conteúdos programáticos

O Adobe Illustrator é o software padrão do mercado para desenho vectorial 
e ilustração digital, sendo a ferramenta de eleição para desenho técnico e 
rigoroso e criação de logótipos, ilustrações e interfaces, entre outras tarefas 
integrantes da actividade de qualquer designer, web designer, ilustrador, e 
outros profissionais criativos.
 
Dotar os formandos de conhecimentos e competências necessários para 
desenho vectorial e realização de ilustrações digiais, utilizando, de forma efi-
caz, as principais funcionalidades do Adobe Illustrator.

Introdução e controle do interface
›› Painel de controlo: menus, paletas e ferramentas
›› Principais teclas modificadoras (Shortcuts)
Organização espacial e métodos de visualização
›› Réguas, grelhas e guias
›› Smart Guides
›› Workspaces
›› Ferramentas Hand e Zoom
›› Modos de visualização do documento: Preview e Outline
Documentos
›› Formatos
›› Artboards
Criar e transformar formas básicas
›› Ferramentas primitivas: polígonos, espirais e estrelas
›› Redimensionar, rodar, distorcer e reflectir objectos
›› Posicionar objectos com precisão
›› Usar a Free Transform Tool
›› Duplicar
›› Palete Pathfinder
Desenhar com a Pen Tool
›› Princípios das curvas de Bézier
›› Pontos âncora e alavancas de contacto
›› Tipologias de pontos Bézier
›› Formas abertas e fechadas
Trabalhar com cores nos contornos e preenchimentos
›› Formas de preenchimento
›› Criar, guardar e transferir uma livraria de cores (Swatches)
›› Criar cores directas (Spot Colors)
›› Criar um preenchimento com gradiente
››Ajustar a direcção e adicionar cores
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Trabalhar com Layers
›› Criar Layers e Sub-Layers
›› Visualizar/esconder, activar/desactivar
›› Bloquear; Reordenar; Duplicar
Trabalhar com Brushes
›› Criar Brushes: Calligraphic, Art, Scatter e Pattern
›› Aplicar Brushes a Paths
›› Controlar atributos de cor
›› Ferramenta Blob Brush
Blends
›› Criar e controlar
›› Deformação volumétrica
Texto - formatação
›› Caixas e molduras de texto (Text Frames)
›› Fluir texto manual e ou automaticamente - vínculo de caixas
›› Formatação de caracteres e parágrafos
›› Pesquisar texto
›› Converter texto em curvas
›› Transparências em texto
›› Text Wrap
Trabalhar com imagens
›› Importar imagens
›› Painel Links
›› Imagens embebidas
›› Mascarar imagens
Impressão e gestão do PDF
›› Configuração da impressão
›› Print/PDF Presets
›› Page Tool
›› Crop Area Tool
Integração com outros programas Adobe
›› PHOTOSHOP
›› Edição directa de imagens na aplicação
›› O conceito de Copy/ Paste
›› Smart Objects
Modelos de gravação
›› Extensão nativa
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CURSOS ADOBE
# ADOBE INDESIGN

Descrição

Objectivos

Conteúdos programáticos

O Adobe Indesign é o software padrão do mercado para paginação e design 
editorial, de suportes para impressão e digitais interactivos. A sua elevada 
compatibilidade e facilidade de integração com outras aplicações comple-
mentares, como o Adobe Photoshop e o Adobe Illustrator, tornam o Adobe 
Indesign numa das principais ferramentas de trabalho das agências de 
publicidade, ateliers de design, editoras de jornais e revistas, indústrias de 
embalagens, departamentos de marketing, entre outras.
 
Dotar os formandos de conhecimentos e competências necessários para ex-
ecutar tarefas de paginação e design editorial, utilizando, de forma eficaz, as 
principais funcionalidades do Adobe Indesign.

Introdução e controle do interface
›› Painel de controlo; menus, paletas e ferramentas
›› Principais teclas modificadoras (Shortcuts)
›› Workspaces
›› Pasteboard
Organização espacial e métodos de visualização
›› Réguas, grelhas e guias
›› Smart Guides
›› Ferramentas Hand e Zoom
›› Modos de visualização do documento
Layout
›› Novo Documento
›› Bleed e Slug
›› Document Setup
›› Guias automáticas e de coluna
Palete Pages
›› Modos de visualização
›› Inserir, apagar, mover e rodar páginas
›› Págjnas Mestras
›› Páginas Mestras subordinadas
›› Misturar e carregar Páginas Mestras
›› Numeração de páginas
›› Prefixos de página
Formatação de texto
›› Caixas de texto
›› Placeholder e Overset Text
›› Text Threads
›› Caracteres especiais
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›› Formatação de caracteres e parágrafos
›› Justificações verticais
›› Text Wrap
Tipografia
›› Ragged Lines e alinhamentos ópticos
›› Paragraph Rules
›› Bullets and Numbering
›› Baseline Grid
Character e Paragraph Styles
›› Carregar, redefinir, overrides, grupos de estilos
Importar elementos gráficos
›› Formatos de importação
›› Redimensionar e enquadrar imagens
›› Imagens embebidas
›› Palete Links
Controle de formas
›› Formas primitivas
›› Redimensionar, reflectir, mover e duplicar objectos
›› Combinar formas (Compound Paths)
›› Intersectar, soldar e excluir (Pathfinder)
›› Alinhar formas (Alighment)
›› Ferramenta Pen Tool e curvas de Bézier
Cores e modelos
›› Formas de preenchimento
›› Criar, guardar e transportar uma livraria de cores (Swatches)
›› Criar cores directas (Spot Colors) e Gradientes
Tabelas
›› Criação de tabelas
›› Formatação de tabelas e células
›› Importação de tabelas do Excel
›› Tabs
Efeitos
›› Transparências
›› Modos de Blending
Exportação e Print
›› Formatos de exportação
›› Opções de impressão



As inscrições estão abertas durante todo o ano
Os cursos estão sempre disponíveis

Local de inscrição/formação:
Braga:
Avenida do Cávado, Nº54, S. Vicente - 
4700-084 Braga (frente à Stock-Car, Volvo)
Tel.: 253 679 244
Fax: 253 679 246

Viana do Castelo:
Avenida 25 De Abril, 203 - 
4900-496 Viana Do Castelo  
Tel.: 258 813 475
Fax: 258 813 476

Inscrições nas instalações da Esprominho ou
Inscrições online em:
happyhours@esprominho.pt
happyhoursviana@esprominho.pt
www.esprominho.pt


