
 

  
DESIGN GRAFICO I 
 
(CURSOS – CORELDRAW -PHOTOSHOP –INDESIGN) 
 
 

Objetivos CorelDraw : Habilitar o aluno para trabalhar no módulo do CorelDraw proporcionando- lhe 

conhecimentos básicos necessários para a utilização do programa na elaboração dos mais diversos 

trabalhos gráficos. 

 

Carga Horária: 72 Horas 
 

Pré-requisito: Familiaridade no ambiente Windows, noções de desenho (desejável). 

 

CorelDraw Básico 

 

Conteúdo Programático: 

Introdução 

Personalizando o Corel Draw Fundo/ Duplicando 

Deslocamento/Ferramntas Backup/Auxiliar 

digitação Documento/ Régua/ Etiqueta Página/ 

Lay-out Trabalho/Seleção 

Forma Zoom 

Papel Gráfico/Estrela/Espiral Preenchimento 

Interativo Preenchimento Malha Transparência 

Mistura 

Contorno Interativo Distorção Interativo 

Envelope Interativo Extrução  

Interativo Sombreamento Interativo Modelos 

Contorno Preenchimento Objetos 

Importando Exportando Textos 

Letras Artístico 

Convertendo em curvas  

Menu edição de curvas Alinhar geral 

 

 



 

 

Menu edição Espelho Distorção 

RotaçãoEdições Genéricas Caixa 

texto 

Mudança de Modelos 

Alinhamentos especiais Lentes 

Brilho Cor 

Mapa da cor Olho de peixe Mapa 

de calor Inverter Aumentar 

Tranparência Aramado 

Perspectiva Soldar 

Aparar 

Powerclip Copiar efeitos Mídia 

artística Bitmaps 

OLE 

Importando em camadas Efeitos 3D 

Rotação 

Cilindro Relevo  Enrolar página 

Perspectiva Dilatar 

Esfera Pincelada Desfocage 

Transformação em cores Contorno 

Criativo 

Distorcer Ruído Aguçar 

Plug-in 

Comprimindo 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

PHOTOSHOP BÁSICO CS6 

 
Objetivo Photoshop : apresenta os fundamentos e os recursos básicos do programa, permitindo ao 

iniciante aprender as habilidades técnicas no tratamento de imagens digitalizadas. 

 
 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

UNIDADE 01 

 Sobre o Photoshop 

 Área de Trabalho 

 Barra de Propriedades 

 As Ferramentas 

 Painéis 

 Grades e Guias 

 Como mostrar ou ocultar grades, guias ou guias inteligentes 

 Criando, Abrindo, Salvando e Exportando 

 Abrindo arquivos existentes 

 Redefinindo Uma Imagem 

UNIDADE 02 

 Seleções 

 Grupos de Ferramenta Rectangular (Retangular) 

 Grupos de Ferramenta Lasso (Laço) 

 Grupos de Ferramenta Magic Wand (Varinha Mágica) 

 Menu Select 

 Feather 

UNIDADE 03 

 Ocultando uma Layer (camada) 

 Renomeando Layer 

 Ordem de Empilhamento e transparência 

 Criando, Buscando e Deletando Layer 

 Editando conteúdo de uma layer 

 Distorcendo e rotacionando uma Layer 

 Agrupando Layer 



 

 

 Duplicando Layer 

 Vinculando Layer 

 Modos de mesclagem e opacidade 

 Layer Style (Estilos de Camada) 

 Painel Styles 

 

UNIDADE 04 

 Textos 

 Caracter (Caractere) 

 Paragraph (Parágrafo) 

 Distorção de texto 

 Rasterizando o texto 

 

UNIDADE 05 

 Ferramenta de cor 

 Cores 

 Adição e exclusão de amostras de cores 

 Adição de uma cor ao painel Amostras 

 Exclusão de uma cor do painel Amostras 

 Gradiente 

 Editando o Degradê 

 Aplicação de um preenchimento de degradê 

 Criação de Padrão 

 Define uma imagem como um padrão pré-definido 

UNIDADE 06 

 PINCÉIS 

 Ferramenta Brush 

 Pencil 

 Blur (desfoque) 

 Sharpen (Nitidez) 

 Smudge (Borrar) 

 Dodge (Subexposição) 



 Burn (Superexposição) 

 Sponge (Esponja) 

UNIDADE 07 

 Conhecendo os filtros 

 

UNIDADE 08 

 Direcionando arquivos 

 Formatos Gráficos 

 Salvar no formato Photoshop EPS 

 Salvar no formato TIFF 

 Salvar no formato JPEG 

 Utilizando a caixa de diálogo Salvar para a Web 

 Otimização de imagens para a web 

 

 

InDesign 

 
Objetivos Indesing : Todos aqueles que lidam com tarefas de diagramação, criação e edição de imagens 

sabem que, além da habilidade artística necessária para criar designs em páginas de revistas, jornais e 

livros, é fundamental contar com um programa gráfico que ofereça recursos eficazes para tal. Trata-se de 

um poderoso software de layout de página que, por meio de suas ferramentas e seus recursos, permite 

aos usuários criar páginas atrativas, assim como outras peças gráficas, incluindo folders, encartes e 

folhetos. Entre os assuntos abordados no decorrer do treinamento, estão a manipulação de arquivos, a 

criação, o gerenciamento e a ordenação de objetos. 

Também serão apresentadas questões referentes à utilização de cores para organização de textos e 
imagens. 

 

Conteúdo Programático: Necessidades de 

hardware; Carregando o programa; 

Exibindo/omitindo itens da tela; Rulers; 

Guides; Baseline Grid; Grid. 

Manipulando arquivos: 

Novo documento; 

Modificando as características do documento; Salvando um 

arquivo; 

Abrindo um arquivo; 



 

 

Aproveitando itens de outro arquivo; Aproveitando arquivos de 

outros programas; Encerrando o aplicativo. 

Criando e gerenciando objetos: 

Objetos básicos; Retângulo; 

Retângulo com medida definida; Retângulo com cantos 

diferenciados; Elipse; Elipse com medida definida; Polígono; 

A ferramenta de seleção; 

Outras ações com a ferramenta de seleção; Ações exatas com a 

ferramenta de seleção; Transformações com ferramentas 

específicas; Ferramenta Rotate; 

Ferramenta Shear; Ferramenta Scale; 

Ferramenta Free Transform; Cópia; 

Transformações pela barra de propriedades ou barra de controle; Desfazer e refazer; 

Repetir transformações. 
 

Modificando a ordem e agrupando: 

Ordenar objetos; Alinhar objetos; 

Distribuir objetos; Copiar e colar;  

Duplicar; 

 

Cópias posicionadas; 

Agrupar objetos; 

Selecionando um objeto de grupo;  

Desagrupar. 

Visualizações: 

A ferramenta Zoom; 

A ferramenta Hand;  



Navigator; 

Formas práticas de visualização. 

 
Linhas e fios: 

A ferramenta Line;  

Formatando linhas; 

Formatando pela barra de controle;  

Formatando pela paleta Stroke. 

Cores e preenchimentos: 

Cores e preenchimento; 
 

Indicando a área de preenchimento; 

Criando uma cor e alocando na Swatches;  

Alocando uma cor Pantone na Swatches; 

Removendo uma cor da Swatches;  

Preenchimento do tipo Gradiente;  

Mudando as cores do  Gradiente;  

Inserindo mais cores no Gradiente; 

Mudando o ângulo de um Gradiente; 

Gradiente Radial 

Molduras para imagens: 

Entendendo molduras;  

Criando molduras; 

Determinando o conteúdo da moldura; 

Alocando imagens numa moldura;  

Adaptando imagens a uma moldura; Movimentando a 

imagem; 

Imagens como texto; 

Formatos  para importação; 

Características de uma imagem;  

VInculos; 



 

Mudando o sistema de cor; 

Mudando o local da imagem;  

Informação da imagem;  

Aplicando sombra; 

Aplicando transparência; 

As camadas nas imagens bitmap. 

 
Molduras para textos: 

Criando molduras de texto; Ajustando o texto à 

moldura; Formatando textos; Selecionando um 

texto; 

Formatando pela paleta de Controle; Formatando caracteres; 

Algumas opções do menu Type; 

Formatação de parágrafos; 

Itens complexos da formatação de parágrafos; Inserindo linhas acima 

e/ou abaixo de um parágrafo; Fontes com preview; 

Revisor ortográfico dinâmico. 



 

 
Tabulação e tabela: 

Tabulação; 

Definindo pontos de tabulação; 

Modificando os pontos de tabulação; 

Inserindo caractere de intervalo; 

Tabelas; 

Criando uma tabela; 

Preenchendo a tabela; 

Selecionando áreas de uma tabela; 

Formatando o conteúdo da tabela; 

Modificando o tamanho das células; 

Inserindo colunas; 

Inserindo  linhas; 

Excluindo linhas e colunas; 

Mesclando células; 

Dividindo células mescladas; 

Inserindo imagem numa célula. 

 

Grandes massas de textos: 

Textos externos - conceitos; 

Salvando um texto no formato RTF; 

Importando textos; 

Importação estruturada; 

Texto fluindo para outra moldura; 

Visualizando a seqüência do fluxo; 

Quebrando o fluxo; 



 
 
 

 
Identificando os símbolos de fluxo de texto; 

Importação direta manual; 

Importação direta automática; 

Defesa de texto - Text Wrap; 

Texto seguindo um caminho; 

Texto seguindo uma linha; 

Deslocando o texto pelo caminho; 

Texto seguindo um objeto.  

 

Modelos: 

Modelos; Criando um modelo; 

Formato do documento; 

Páginas mestras; 

Inserindo itens nas páginas mestras; 

Definindo as guias de linhas de base; 

Criando cores para o Swatches; 

Criando estilos; 

Editando um estilo; 

Eliminando um estilo; 

Estilo para caractere; 

Salvando um modelo; 

Utilizando um modelo; 

Aplicando estilos. 

 

Editor de Estórias: 

O Editor de  Estórias; 

Configurando o Editor de Estórias; 

Trocando palavras; 

Revisão ortográfica.  
 



 
Livro, Índice e Biblioteca: 

O comando  Book; 

Criando um Livro; 

Abrindo um Book existente; 

Adicionando documentos; 

Mudando a ordem; 

Sincronizando o Book; 

Opções de sincronização; 

Repaginando; 

Repaginação manual; 

Índices; 

Índice de documento único; 

Criando o Índice; 

Índice para um Book; 

Bibliotecas; 

Criando uma Biblioteca; 

Abrindo uma Biblioteca existente; 

Informações dos itens de Bibliotecas; 

Visualizações; 

Excluindo um Item. 

 


