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Telefone 

218 210 366 
worldacademy.pt 

info@worldacademy.pt  

IMAGEM 

MÓDULO DE CURSO | GRAPHIC DESIGN 

MOTION 

 

DURAÇÃO 

34h  

DATAS 

20 Junho a 18 Julho 2017 

HORÁRIO 

3ª e 5ª| 14h00-18h00 

 

| A QUEM SE DESTINA 

Estudante 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 de vídeo. 

| OBJETIVOS E PÚBLICO 

 No final do workshop os formandos deverão ter adquirido 

conhecimentos básicos de animação, grafismos  e manipulação   

de imagem  em movimento , aplicados à concepção de 

pequenas peças de vídeos e /ou filmes de Motion Graphics.

 

| CONTEÚDOS DO MÓDULO 

MOTION (34h) 
Motion Graphics: design em movimento. Case Studies. 

Compreender os conceitos fundamentais: layers e keyframes. 

Criação e configuração de composições. Importação de vários 

tipos de elementos gráficos. Introdução à animação de 

elementos. 

Trabalhar os keyframes no graph editor. Animar elementos e layers no espaço 3D. Animação com relações de parentesco entre objetos. 

Animar com recurso ao áudio. Edição 

de linhas de animação. Animação de texto. Utilização de ficheiros Photoshop como projetos. Criação de elementos: shapes, 

texto, sólidos. Criação e utilização de máscaras. Aplicação de efeitos. 

Utilizar composições dentro de composições: o pre-compose. Rendering. Exercício de criação de peça de Motion Graphics. 

 

| FORMADORES 

Bruno de Sousa, 3D Artist e Motion Designer 

Licenciado em Design pela Faculdade de Arquitectura de Lisboa. 

Iniciou-se como designer e mais tarde supervisor criativo trabalhando em Design de Comunicação e 

Publicidade. 

Actualmente trabalha na área da Visualização e Animação 3D e do Motion Design, colaborando com 

diversas Agências de Publicidade e Produtoras. 

É também formador tendo passado pela Escola Técnica de Imagem e Comunicação (cursos de 

Animação 2D/3D, Design e Multimédia e Motion Design) e pela Lisbon School of Design (cursos de 

Motion Design e Packaging). 

 

 



 

 

 

 

| ESPAÇO E EQUIPAMENTOS 

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

 
 

| MODALIDADE DA FORMAÇÃO 

Inicial 

 

| METODOLOGIA PEDAGÓGICA 

Demonstrativa, expositiva e participativa  

 

| ORGANIZAÇÃO DA FORMAÇÃO 

Presencial 

 

WORLD ACADEMY 

Avenida Comendador Nunes Côrrea, nº 44 

2790-224 Carnaxide  

 
 

| PREÇOS  

Valor Total do Módulo: 400€ 

2 Mensalidades: 210€ (Junho e Julho 2017) 

| DESCONTOS 

10 % | Parceiros 

15%  | Formadores e Alunos World Academy (descontos e 

promoções não acumuláveis) 

 

O pagamento da primeira mensalidade é efetuado no ato de inscrição e da segunda até ao dia 5 do último mês da formação. 

  

| PRE-REQUISITOS 

- Mínimo de 17 anos à data da inscrição. 

- Frequência de 11º ano de escolaridade como mínimo.  

- Análise de Currículo para admissão ao módulo. 

 

 

 

| PROCESSO DE INSCRIÇÃO  

- Entrega presencial ou por e-mail 

(secretaria@worldacademy.pt) 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.  

- Entrega de cartão de cidadão, fotografia digital e 

comprovativo de morada.

 

| FORMAS DE PAGAMENTO 

- Presencial através de Multibanco ou Numerário na Secretaria da WorldAcademy. 

- Por transferência Bancária IBAN PT50 0018 00034 103081802072 (o comprovativo de transferência terá de ser enviado com o processo 

de inscrição para secretaria@worldacademy.pt). 

 
As inscrições por e-mail ou correio estão sempre sujeitas a confirmação por parte da Secretaria da WorldAcademy. 

 

 
 

| CONDIÇÕES GERAIS 

Os módulos de curso têm avaliação com classificação. 

O aproveitamento no módulo confere Certificado de Formação. 

As datas poderão 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 WorldAcademy. O processo de inscrição automaticamente valida a aceitação dos termos deste 

regulamento. 

 
 

CURSOS RELACIONADOS 

ANIMAÇÃO DIGITAL | MOTION GRAPHICS | FASHION DESIGN | FOTOGRAFIA | WEB E MOTION DESIGN | DIGITAL MARKETING  

mailto:secretaria@worldacademy.pt
mailto:secretaria@worldacademy.pt
http://www.worldacademy.pt/cursos/cursos-anuais/televisao-cinema-e-video/animacao-digital/
http://www.worldacademy.pt/cursos/cursos-anuais/televisao-cinema-e-video/motion-graphics/
http://www.worldacademy.pt/cursos/cursos-anuais/imagem/fashion-design/
http://www.worldacademy.pt/cursos/cursos-anuais/imagem/fotografia/
http://www.worldacademy.pt/cursos/cursos-anuais/digital-interactive/web-e-motion-design/
http://www.worldacademy.pt/cursos/cursos-anuais/comunicacao/digital-marketing/

