CURSO “PHOTOSHOP AVANÇADO”
O PHOTOSHOP É, SEM DÚVIDA, A FERRAMENTA DE EDIÇÃO DE IMAGEM MAIS PODEROSA DO MERCADO. A UTILIZAÇÃO AVANÇADA DE MÁSCARAS E LAYERS, DE TÉCNICAS DE RETOQUE E DE SIMULAÇÃO; A COLORIZAÇÃO DE IMAGENS A PRETO E BRANCO, A VIRAGEM A SÉPIA, O DESENVOLVIMENTO DE OBJECTOS 3D E DE ACTIONS COMPLEXAS, SÃO ALGUNS DOS CONTEÚDOS ENSINADOS
NESTE CURSO…
PLANO GERAL DO CURSO
- Resolução e definição da Imagem.
- Gestão de tom e cor da imagem.
- Modelos de cor e sua aplicação.
- Utilização do modo Duotone na viragem a Sépia.
- Máscaras de retoque de imagem.
- Máscaras de layer e aplicação.
- Layers de ajuste e aplicação.
- Técnica de selecção rápida de área, com Máscara.
- Colorização de imagens a preto e branco, pela técnica de Layers.
- Utilização dos Canais de Cor.
- Técnica de Selecção de Máscara dos Canais de Cor
- Trabalhar as Máscaras nos Canais de Cor.
- Técnicas de retoque de imagem com máscaras e filtros.
- Técnica de correcção da cor do cabelo, com máscaras
- Alteração e correcção da cor dos olhos, com máscaras.
- Aplicação de Blending em tratamento de imagem.
- Color Range e aplicação.
- Técnica de simulação de papel velho e aplicação de imagem.
- Técnica de suavização de imagem/rosto.
- Técnica de simulação de foto/desenho.
- Técnica de simulação de texto com fogo.
- Técnica de simulação de um anel de fogo.
- Desenvolvimento de objectos 3D.
- Aplicação de Skin em objectos 3D.
- Desenvolvimento de acções (Actions) complexas.
Objectivos:
No final da acção, o formando deverá estar apto a aplicar as técnicas avançadas de edição e
transformação de imagens, retoque e correcção de fotografias, criação e aplicação de efeitos,
correcção do rosto, criação de “actions”, etc.
Destinatários:
Utilizadores de câmara fotográfica, estudantes, profissionais da área de imagem e todos os
interessados em tirar todo o partido do Photoshop, utilizando as ferramentas avançadas da
aplicação, no desenvolver da arte digital.
Requisitos:
Conhecimentos das principais ferramentas do Photoshop; facilidade em utilizar técnicas de
selecção de imagem e de gestão de Layers; saber utilizar as ferramentas/painéis de tratamento de cor; salvar e carregar selecções, gerir e misturar imagens, etc. Recomenda-se a participação prévia no curso de iniciação ao Photoshop.
Duração:
20 Horas
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