Adobe After Eﬀects
Formato do curso: Presencial e Live Training
Localidade: Lisboa
Data: 20 Mar. 2020 a 08 Abr. 2020
Preço: 595€
Horário: Pós-laboral - 2ª, 4ª e 6ª, das 18h30 às 21h30
After Eﬀects é a ferramenta da Adobe vocacionada para a edição e pós-produção de vídeo que permite o controlo
e a liberdade para a criação de gráﬁcos soﬁsticados com animação, efeitos visuais com qualidade para ﬁlme e
vídeo e ainda a adequação à Internet.

Destinatários
Editores e compositores de vídeo, designers, criativos, estudantes e todos aqueles interessados em desenvolver
e/ou melhorar as suas competências de utilização da ferramenta Adobe After Eﬀects.

Pré-requisitos
Conhecimentos do sistema operativo Windows na ótica do utilizador é aconselhada experiência com o Adobe
Photoshop.

Objectivos
Dotar os formandos de conhecimentos e competências necessários para uma correta utilização do Adobe After
Eﬀects.

Programa
Introdução ao After Eﬀects e ao vídeo
Conceitos e terminologia elementares de vídeo
Visionamento de exemplos das capacidades do software
Apresentação do interface

Deﬁnição de compositions para ﬁnalidades diferentes
Qualidade de visionamento do projeto
Parâmetros de import
Apresentação dos diferentes workspaces
Fundamentos de layers e keyframes
Manipulação e operações elementares de Layers
Animação de propriedades e keyframing
Animação de propriedades de layer
Controlo de motion paths e ritmos
Aplicação de motion blur em imagens estáticas para maior realismo
Composição 2D e 3D
Aplicação de motion blur
Proteção, cópia e duplicações de máscaras
Animação da forma, posição, feather e opacidade da máscara
Máscaras
Desenho vetorial de formas para máscaras
Operações booleanas para criação de formas das máscaras
Rotação e redimensionamento de máscaras
Deﬁnição da opacidade da máscara e aplicação de motion blur
Guardar os mesmos para posterior utilização
Tratamento e masterização do áudio para frequências standard do mercado proﬁssional
Controlo de volume e ganhos
Export e renderização
Finalização do projeto
Render do projeto
Render settings, output module

