80h
Datas | 23 de Maio a 27 de Julho
Horário | 3ª e 5ª | 19h-23h
Local | Restart Porto

MOTION
GRAPHICS
CURSO INTENSIVO

OBJECTIVOS

Compreender e saber criar grafismos e efeitos especiais
digitais para cinema, publicidade, videoclips, televisão e
new media, através da utilização das técnicas de
composição mais avançadas.

CONTEÚDOS
1.CRIATIVIDADE E PROCESSO CRIATIVO (8H)

4. MOTION GRAPHICS 2D (20H)

Introdução à criatividade e ao processo criativo
como marca da contemporaneidade.
Exercicios de brainstorming/brain-aloning. A
importância de definir uma mensagem clara e
orientada para o publico alvo final.

Utilização de After Effects para Animação.
Exercício prático de Motion Graphics e
Animação 2D : conceito, styleframes,
storyboard, grafismos, animação, edição,
efeitos e composição áudio.

2.TÉCNICAS E TECNOLOGIAS (16H)
- Tecnologia de Imagem e Vídeo
A imagem de vídeo digital.
Os codecs de vídeo, imagem e áudio digitais.
A compressão de imagem.
A utilização de footage proxy.
- Grading
A importância do grading.
Sistemas mais usados profissionalmente.
Compreender o workflow de correcção de cor.
Efeitos de cor e estilos de correcção de cor.
Rendering.

5. PROJECTO FINAL (20H)

3. VFX E TRACKING (16H)

Técnicas de Composição e Manipulação de
Imagem: Pintura, Clonagem e Remoção de
elementos.
Matte Painting e Chroma.
Capturar referências de iluminação.
Como preparar o set de rodagens para
integração de VFX.
Importação de dados de câmara.
Definição do ground plane e do eixo.
Geometrias e objectos de teste.
Optimizar e trabalhar com câmara 3D
juntamente com imagem real.

Projecto final de curso.
Desenvolver com autonomia e capacidade
de decisão, um filme de Motion Graphics,
englobando todo o processo criativo (da
ideia à finalização).

O MERCADO DE TRABALHO

Masterclass com convidado(s) para
debate com os alunos acerca da entra
da no mercado de trabalho nesta área.

PÚBLICOPÚBLICO-ALVO

INSCRIÇÕES/ INFORMAÇÕES

Estudantes e profissionais de edição, pósprodução, animação digital e computação
gráfica, que queiram aperfeiçoar
conhecimentos na área de Motion Graphics.

As inscrições são efectuadas mediante o
pagamento da inscrição e apresentação de:
Currículo
B.I./Cartão do Cidadão
Cartão de contribuinte do financiador do curso
1 Fotografia tipo passe
Contrato de formação assinado.

MODALIDADE DE FORMAÇÃO

Inicial
ORGANIZAÇÃO DA FORMAÇÃO

Presencial

FORMAS DE PAGAMENTO

CERTIFICAÇÃ
CERTIFICAÇÃO
ÇÃO

-Cheque à ordem de: Restarting, SA.
-Transferência bancária
(NIB: 0010 0000 39999940001 65)

Os participantes que atinjam os objectivos
mínimos do curso, e que não faltem a mais
de 25% das horas totais, receberão um
certificado de formação da Restart.
CONDIÇÕ
CONDI ÇÕES
ÇÕES GERAIS

Consultar o “Regulamento Geral da Restart”
disponível na secretaria da escola e no
nosso site. A leitura e aceitação dos termos
do Regulamento são obrigatórias antes do
acto da inscrição.
PREÇOS

€659
DESCONTOS

10% alunos e ex-alunos de cursos
anuais/semestrais

CERTIFICAÇÕES

A Restart é certificada pela APCER (ISO 9001:2008)
e pela DGERT (Direcção Geral do Emprego e
Relações de Trabalho).
RESTART Campus Porto
Tel. 223 212 837
info@restart.pt | www.restart.pt
Monte da Virgem - RTP
Rua Conceição Fernandes 755
4435/510 Vila Nova de Gaia

