
duração 
6 horas 
 
datas de realização 
23 e 24 de outubro de 2018  
 
horário 
17:00 às 20:00 horas 
 
preço de inscrição 
100,00 € 
 
descontos 
early bird 20% (80,00€)  
 
nota: os descontos não são 
acumuláveis. Valores isentos 
de IVA. A inscrição só fica 
completa após o pagamento 
 
este valor inclui: 
Documentação e 
certificado de formação 
 
local de realização 
UNAVE/UA  
 
inscrições e informações 
helena.soares@ua.pt 
www.unave.ua.pt 
tlf.: 234 370 833 
 
 

 

fundamentação 
Na era dos smartphones e do wi-fi omnipresente, quem realiza apresentações tem de 
se esforçar arduamente para agarrar e manter a atenção do publico. Foi para resolver 
esta questão de forma simples, rápida e criativa que foi criado o software Prezi.  

O Prezi é uma Plataforma de Apresentações, com um grande poder de narrativa 
visual pela combinação das componentes espacial e de animação contribuindo para 
um grande envolvimento do público na mensagem transmitida. O Prezi traz uma nova 
abordagem às apresentações empresariais ou de ensino, tornando-as mais 
dinâmicas e apelativas do que softwares concorrentes. 

 
objetivos gerais  
Explorar os conceitos gerais que distinguem o Prezi dos restantes softwares de 
criação de apresentações. Aprender a trabalhar com a interface gráfica do Prezi e 
criar de forma autónoma apresentações dinâmicas e apelativas.  
Esta formação pressupõe ainda algumas dicas e normas de bom design para além 
de noções básicas (mas necessárias) sobre edição de imagens e conteúdos para 
apresentações. 
 
conteúdos 
Apresentação do Software; 
Diferenças entre os vários tipos de licenças (Gratuita vs PRO); 
Iniciar uma conta no Prezi e primeiros passos ; 
Criação/Edição de Apresentações a partir de templates; 
Compreender a mecânica da navegação; 
Inserir novos conteúdos (imagens/ símbolos e formas); 
Alterar o fundo e os temas; 
Animações de conteúdo; 
Converter apresentações de PowerPoint ou PDF em Prezi; 
Motores de pesquisa para fotos com licenças gratuitas; 
Edição básica de fotos (cor e transparência); 
Escolha de cores; 
Criação de um template pessoal; 
 
destinatários 
Qualquer pessoa com experiencia básica/intermedia em navegação de browser e 
softwares simples. 
 
requisitos 

conhecimentos básicos de informática na ótica do utilizador em ambiente Windows 
ou MacOs; Os participantes neste curso deverão trazer computadores portáteis  

Formação em Prezi 



A coordenação científico-pedagógica e a formação são da responsabilidade de Rúben João 
Martins Carvalho, Assistente Convidado do Departamento de Comunicação e Arte da Uni-
versidade de Aveiro. 

Ruben Carvalho - Professor Assistente de computação gráfica na Univer-
sidade de Aveiro e Freelancer. Trabalhou como Bolseiro de Investigação 
na área da saúde infanto-juvenil (desenvolvimento de plataformas web e 
design) e na Universidade de Aveiro, num projeto no âmbito do design Por-
tuguês onde desenvolveu uma aplicação mobile de realidade aumentada. 
Como freelancer trabalhou com vários parceiros na criação de 3D em tem-
po real para o Teatro Viriato (Viseu), Symbion (Aveiro) e Museu do Dinhei-
ro (Lisboa). Sendo 3D a sua área de especialização tanto em licenciatura 
como no mestrado, continua a explorar as novas tecnologias com ênfase 

na realidade virtual e visualização de produtos em tempo real. 

 

formador e coordenador 

V4/16.03.2017 

documentação 
Todos os materiais serão produzidos e/ou disponibilizados pelo formador. 

certificado 
No final do curso, caso obtenha aproveitamento, receberá um certificado emitido pela 
UNAVE/Universidade de Aveiro, onde consta a avaliação relativa ao seu desempenho, de 
suficiente a excelente (numa escala de 1 a 10): suficiente de 5 a 6,4 valores; bom de 6,5 a 
7, 9 valores; muito bom de 8 a 8,9 valores; excelente de 9 a 10 valores.  

No certificado, para além dos conteúdos ministrados é feita referência às 6 horas de 
formação. A UNAVE é uma entidade formadora certificada pela DGERT. 

testemunhos sobre cursos do mesmo formador 

“O curso foi bem organizado, com uma duração e estrutura adequada, temáticas abordadas 
corresponderam ao interesse do formando. Competências didáticas e de comunicação do 

formador foi muito positiva” Ana Godinho, in Formação em PREZI, 2017. 

 

“O curso de formação superou as minhas expectativas. A disponibilidade e a competência 
do formador foram dos fatores mais importantes para o sucesso desta formação” Joana 

Peres, 2016. 


