Curso: Técnicas Avançadas em CorelDRAW
Instrutor: Jonas Mateus

Planejamento de Curso
Duração: 32 h
Horário:

Programa:
-

Desenhos Complexos II
Efeitos especiais III
Gerenciamentos de cores no CorelDraw
Ferramentas Avançadas
Impressão III

Objetivo:
Dominar técnicas avançadas para a criação de ilustrações vetoriais e
conhecer o programa mais detalhadamente.

Público Alvo:
Profissionais no ramo da editoração eletrônica e profissionais de
desenho que pretendam se atualizar e apreender os recursos do CorelDraw,
mais detalhadamente.

Aplicações:
Com as técnicas avançadas do CorelDRAW, o aluno, poderá criar
ilustrações avançadas, gerenciar cores especiais e fechar arquivos digitais.

Palavras Chaves: atualização; aperfeiçoamento; segredos.
Cronograma: Aulas de 2 horas (2 ou 3 por semana)

Conteúdo
1-Revisando o Ambiente de Trabalho:
- Visão Geral da Interface

2-Desenhos Complexos II:
-

Ferramenta Malha Interativa
Forma de Setas
Forma de Fluxogramas
Conector Interativo
Extrusão II (Objetos 3D)

3-Efeitos Especiais III:
-

Criação de Botões
Trabalhando com Perfil de Cores
Efeitos Tridimensionais em Objetos.
Extrusão em Bitmaps
Efeitos em Bitmaps.

4-Cores, Bitmaps e Calibração
-

Conversão de bitmaps
Reamostrar bitmaps
Inflando bitmaps
Máscara de cor bitmap
Personalizando cores de paletas
O uso de cores especiais

5-Códigos de Barra
-Assistente de Código de Barra Corel

(Nomenclatura e posição de Barras e
Janelas)

6-Impressão III:
-

Ladrilhos, Brochuras, Corte e dobra
Pre-flight
Gerenciamento de Fontes
Fechamento de Arquivos Postscript
Publicação em PDF

Metodologia:
Baseado em uma ilustração complexa o aluno descobrirá o poder de
ilustração do CorelDraw, onde serão usadas desde técnicas básicas
apresentadas nos outros módulos, bem como técnicas avançada de edição de
nós e efeitos interativos.
Para deixar o profissional atualizado nos recursos de finalização dos
arquivos digitais, serão abordados assuntos relevantes a segurança e a
compatibilidade de seus arquivos. Tanto para sistemas de publicação
tradicional como publicação digital.

Material Didático:
- Apostila contendo a síntese da matéria

Recursos:
-

Datashow
Estações de Trabalho
Quadro
Impressora

Configuração das Estações de Trabalho
- Windows
- CorelDraw

