
Conteúdo Programático:

Conceitos Básicos

Publicações e Páginas

Seleções e Camadas

Textos

Tabelas, Gráficos e Cores

Importar e Exportar

Impressão

Abrir um novo documento; A janela de publicação; Alojar objetos no pasteboard; Zoom; Paleta 

Navigator; Todas as Paletas; Caixa de ferramentas; Menus sensíveis.

Alterar configuração das páginas; Guias; Grades; Paleta Paragraph e Character; 

Preferências; Seleção de páginas; Navegação; Organizar páginas; Organizar seções; 

Seleção de páginas; Páginas-Mestre; Criar e remover páginas-mestre; Aplicar páginas-

mestre; Manipular itens de páginas-mestre; Configurar marcadores de numeração; Publicar 

Livro; Sincroniazar documentos; Numerar páginas e seções; Sumário.

Paths e Frames; Métodos de seleção; Seleção em grupos; Empilhamento; Empilhamento 

versus seleção; Alinhamento; Distribuição; Camadas; Quadros de texto; Encadear quadros 

de texto; Organizar e aplicar textos; Colagem; Inserção manual Copy/Paste; Controle de 

Fluxo; Inserção automática.

Arquivos vinculados; Busca e troca de strings; Busca e troca de strings com metacaracteres; 

Busca e troca por formatação de texto e fontes; Revisão Ortográfica; Pontos e paicas; Cores 

em caractere; Formatar parágrafos; Seleção de parágrafos; Capitulares; Tabulação; Estilos.

Criar tabelas; Editar tabelas; Preenchendo tabelas; Inserir tabela dentro da outra; formatar 

tabelas; Importar tabelas; Gráficos; imagens; texto; cores; paletas; gradiente.

Ajustes; métodos de importação; bibliotecas; Exportar documentos (EPS - PDF - HTML); 

Dicas.

Impressão de arquivos; Configuração de Impressão.

A d o b e  I n D e s i g n Carga Horária

(referencial):  30  horas

Pré-requisito:

Windows

O objetivo do curso é 

orientar o aluno acerca 

da utilização de 

técnicas avançadas 

para Layout e Design 

de páginas, incluindo 

configuração de vídeo 

para o gerenciamento 

de cores e preparação 

de documentos para 

impressão em alta 

resolução, importar 

imagens, gráficos e 

texto com qualquer 

extensão. Seja o aluno 

um designer ou 

diagramador, o 

InDesign tem o melhor 

dos dois mundos a 

oferecer.
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