PHOTOSHOP
Duração: 36 horas
Aprenda a classificar e editar imagens; corrigir erros de fotometria;
reenquadrar; retirar elementos não desejados da fotografia através
de retoque e manipulação; corrigir linhas e perspectivas; aplicar
texturas, realizar colagens e fusões; tratamento seletivo e não
destrutivo, entre outros.
Não é necessário nenhum conhecimento prévio do programa.
Conteúdo Programático:
Aula 01

Apresentação do curso.
Adobe Bridge: fluxo de trabalho (importar, classificar, organizar,
editar, renomear, alterar tamanho e resolução de arquivos).
Introdução ao Photoshop: interface, zoom, hand tool e seus
respectivos atalhos.
Aula 02

Exercício de revisão do Brigde.
Crop: livre, com proporção, em perspectiva, alinhar horizonte.
Corrigir olho vermelho.
Ajustes generalizados básicos: brilho/contraste e balanço de cor.
Aula 03

Exercício crop e ajuste.
Ajustes generalizados: levels, preto e branco, sépia.
Ajustes seletivos: Dogde, Burn, Sponge e Blur Tool (ferramentas para
clarear, escurecer, dessaturar ou saturar e desfocar áreas específicas
da imagem).
Histórico.
Aula 04

Exercício ajustes.
Seleção: quick selection (adicionar, subtrair, cancelar seleção,
deselecionar).
Camadas: introdução, ordem, visualização, renomear.
Fundo liso.
Tirar distorção de grande angular.
Aula 05

Exercício seleção.
Ajustar perspectivas e linhas.
Transformação (distorcer, deformar, rotacionar, redimensionar).
Colagem com várias imagens.
Introdução a máscara.
Fusão com efeitos de mesclagem de camadas.
Díptico.
Aula 06

Exercício colagem em perspectiva e tirar distorção.
Efeitos de camada (sombra, transparência, aplicação de texturas).
Texto.
Moldura/ Vinheta.
Marca d’água.
Aula 07

Exercício criativo de colagem e fixação de todo o conteúdo dado até
aqui.
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Aula 08

Retoques: ferramentas carimbo, band-aid.
Tratamento de pele, recuperação de fotografias danificadas, retoques
gerais (tirar fios de eletricidade, etc).
Aula 09

Exercício retoque.
Liquify: mudar formas.
Filtros e máscara.
Substituir cor.
Aula 10

Exercício liquify e filtros.
Camada de ajuste e máscara: tratamento não destrutivo,
generalizado ou seletivo
Aula 11

Exercício camadas de ajuste.
Tratamento criativo: camada de ajuste e modos de mesclagem.
Recorte de cabelo rápido.
Câmera Raw: tratamento básico e tratamento em lote.
Aula 12

Exercício de fixação do curso todo.
Dúvidas finais.
Idade mínima: 16 anos.
Mais informações com nossa central de atendimento.
Venha nos visitar, conhecer nossas instalações, os recursos disponíveis e a
programação das nossas galerias de exposições em ambas unidades, sempre com
uma mostra especial.
Será um prazer te receber.
Um abraço,
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