Paginação e publicação com Adobe InDesign
Duração
Horário
Regime
Investimento

100 Horas
Pós-Laboral (2x por semana)
Online
Gratuito (POISE)

Enquadramento
A evolução tecnológica e a convergência dos media conduzem, cada vez mais, à necessidade
de pensar e publicar digital: o Adobe InDesign é atualmente a referência na área Editorial,
sendo o software de eleição para editoras, redações de jornais e revistas, designers gráficos,
paginadores, estudantes e profissionais de diferentes ramos com gosto no desenvolvimento
de conteúdos. Este percurso formativo enquadra-se na tipologia de operação do POISE 1.08
- Formação Modular para Ativos Empregados e Desempregados, e visa permitir ao
formando desenvolver competências técnicas na área da paginação, mais especificamente
utilizando a ferramenta Adobe InDesign .
Objetivos

●
●
●
●

Dominar as técnicas essenciais de trabalho de paginação digital no Adobe InDesign;
Identificar e aplicar técnicas de paginação;
Identificar técnicas de ajustamento na composição das páginas;
Desenvolver trabalhos de design editorial e paginação de qualidade para publicação,
com Adobe InDesign;
● Criar projetos de paginação de livros, jornais, revistas, etc;
Estrutura do curso
✔ Técnicas de Paginação - Iniciação (25 Horas) | UFCD 0013 | Área 213
✔ Técnicas de Paginação - Consolidação (50 Horas) | UFCD 0014 | Área 213
✔ Ajustamentos na composição das páginas (25 Horas) | UFCD 0015 | Área 213
NOTA: Percurso formativo de UFCD do Catálogo Nacional de Qualificações.
Destinatários
Empregados (por conta de outrem ou por Desempregados há menos de 12 meses e
conta própria), com habilitações iguais ou com habilitações iguais ou superiores ao 12º
superiores ao 9º ano completo.
ano completo.
Inscrição/Informações
A pré-inscrição/pedido de informações deve ser remetido para o seguinte endereço de email:
geral@ineds.pt
INSTITUIÇÃO DE UTILIDADE PÚBLICA
Rua Oliveira do Arco 6-8 3020-871 Souselas – Coimbra
Telefone 239 913 498 – Telemóvel 916 364 499 – E-mail geral@ineds.pt

