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TELEVISÃO, CINEMA E VÍDEO

MOTION COM AFTER EFFECTS 

DURAÇÃO 

21h 

DATAS 

24 e 25 Junho, e 1 de Julho de 2017 

HORÁRIO 

  10h00-13h00 + 14h00-18h00 

 

| A QUEM SE DESTINA 

Estudantes e profissionais de imagem e/ou audiovisuais, e 

público interessado que pretenda uma iniciação ao Motion 

Graphics. 

Conhecimentos mínimos numa das seguintes áreas: design 

gráfico, ilustração, tratamento de imagem, animação, ou 

edição vídeo. 

| OBJETIVOS 

No final do workshop os formandos deverão ter 

adquirido conhecimentos básicos de animação, 

grafismo e manipulação de imagem em movimento, 

aplicados à concepção de pequenas peças de vídeo 

e/ou filmes de Motion Graphics. 

 

 

| CONTEÚDOS DO WORKSHOP 

Princípios básicos de grafismo e composição aplicados às 

imagens em movimento nos principais formatos e 

standards de broadcast. 

Princípios básicos de animação por keyframing e 

aplicação específica de diferentes tipos de interpolação. 

Explanação e aplicação de métodos e técnicas de 

tratamento e manipulação dos vários tipos de materiais 

visuais. 

Explanação e aplicação de diversos métodos e técnicas 

para a elaboração de efeitos visuais digitais. 

Execução de pequenos filmes individuais com base nas 

metodologias e técnicas abordadas.

 

| FORMADOR 

Francisco Henriques – Pós-produtor e Motion Designer 

Licenciado em Design Gráfico, tem um mestrado e um doutoramento em Teoria e Ciências da Arte, respetivamente; possui várias 

especializações em Manipulação e Composição de Imagem, e Animação 2 e 3D. 

Iniciou o percurso profissional em 1989, tendo começado por desenvolver trabalhos na área do design gráfico e de comunicação, em 

gabinetes de design e agências de publicidade. 

Depois de um curso de Computação Gráfica e Multimédia da NeXT BGS, em 1992/93, ligou-se à pós-produção vídeo, desde então 

trabalhando na concepção de filmes de publicidade, maioritariamente, mas também em institucionais, videoclips, genéricos, separadores 

de televisão, etc., actuando no âmbito da composição de imagem, do grafismo e dos efeitos visuais. 

É investigador do Centro de Investigação e de Estudos em Belas-Artes (CIEBA-FBAUL), e colaborador do projecto interdisciplinar Blackbox 

na FSCH-UNL. 

Desde 1999 lecciona em cursos de Design, Vídeo, Animação e Multimédia em várias instituições de ensino públicas e privadas. 

Colabora em publicações de arbitragem cientifica, como autor e co-autor de artigos de reflexão teórica no âmbito da arte.

 

 



 

 

| ESPAÇO E EQUIPAMENTOS 

- Sala equipada com projetor de vídeo e um computador por formando, com Adobe After Effect CC 

 

 

| MODALIDADE DA FORMAÇÃO 

Inicial 

| ORGANIZAÇÃO DA FORMAÇÃO 

Presencial 

| METODOLOGIA PEDAGÓGICA 

Demonstrativa, expositiva e participativa. 
 

WORLD ACADEMY 

Avenida Comendador Nunes Côrrea, 44, 2790-224 Carnaxide 

| PREÇOS 

Valor Total do Workshop: 180€ 

| DESCONTOS 

15 % | Formadores e Alunos World Academy 
10 % | Parceiros World Academy 
(descontos não acumuláveis) 

 
 

| PROCESSO DE INSCRIÇÃO 

- Entrega de Currículo e da Ficha de Inscrição devidamente 

preenchida. 

- Pagamento da primeira prestação. 

- Leitura e aceitação do Contrato de Formação. 

- Leitura e aceitação do Regulamento da World Academy. 

- Apresentação de cartão de cidadão*, entrega de fotografia 

digital e comprovativo de morada. 

 

*A cópia/digitalização do cartão de cidadão, para arquivo da World 

Channels, S.A, apenas será feita com autorização expressa do titular do 

mesmo, uma vez que de acordo com artigo 5.º da Lei n.º 7/2007 de 5 de 

fevereiro, este procedimento não é obrigatório. 

| FORMAS DE PAGAMENTO 

- Presencial através de multibanco, numerário ou cheque, na 

Secretaria da World Academy. 

 

- Por transferência bancária: 

IBAN PT50 0018 0003 4103 0818 0207 2 

Envio de comprovativo para secretaria@worldacademy.pt. 

 

As inscrições por e-mail ou correio estão sempre sujeitas a 

confirmação por parte da Secretaria da World Academy. 

 

 

 

| CONDIÇÕES GERAIS 

Os módulos de curso têm avaliação com classificação. O aproveitamento no módulo confere Certificado de Formação. 
As datas podem sofrer alterações sem aviso prévio. 

As condições de funcionamento e organização da formação, deveres e direitos do aluno, entre outras regras e procedimentos, devem ser 

consultados no Regulamento da World Academy. O processo de inscrição automaticamente valida a aceitação dos termos deste 

regulamento. 

 

 
 

CURSOS RELACIONADOS 

MOTION GRAPHICS | ANIMAÇÃO E MOTION 2D/3D | PÓS-PRODUÇÃO VÍDEO 
 

http://www.worldacademy.pt/wp-content/uploads/downloads/inscricao-workshop.pdf
http://www.worldacademy.pt/wp-content/uploads/2015/11/regulamento_geral.pdf
http://www.worldacademy.pt/cursos/cursos-anuais/televisao-cinema-e-video/motion-graphics/
http://www.worldacademy.pt/cursos/cursos-anuais/televisao-cinema-e-video/animacao-2d-3d/
http://www.worldacademy.pt/cursos/cursos-anuais/televisao-cinema-e-video/pos-producao-video/

