
modalidade de ensino  
eLearning 

Este curso funciona totalmente 
online e não requer que faça 

login em horários específicos. 
Pode frequentar o curso ao seu 
próprio ritmo, tendo em atenção 
que existem tarefas obrigatórias 

para cada semana do curso. 
 
 

duração 
50 horas 

 
 

preço de inscrição 
195 € 

Valores isentos de IVA 
 
 

modo de pagamento 
Transferência bancária NIB: 

003300000000164939681 
MILLENNIUM BCP balcão Aveiro 
cheque (correio ou instalações 

da Unave) 
pagamentos internacionais: 

  IBAN:PT 
50.0033.0000.00001649396.81 

  SWIFT/BIC: BCOM PTPL  
 
 

este valor inclui: 
Certificado de formação 

a inscrição só fica completa após 
o pagamento 

 
 

descontos 
Caso a mesma empresa/ 

instituição faça simultaneamente 
três ou mais inscrições num 

curso beneficiará de um 
desconto de 15%  

descontos não acumuláveis 
 
 

inscrições e informações 
helena.soares@ua.pt 

www.unave.ua.pt 
tlf.: 234 370 833 

 

Fundamentação 
A evolução tecnológica e a convergência dos media conduzem, cada vez mais, à 
necessidade de pensar e publicar digital. Muitas dessas publicações digitais são 
criadas em Adobe InDesign, a aplicação de paginação de documentos mais usada 
pelos profissionais. 
 
 
Objetivos gerais  
No final da ação de formação, o formando deverá dominar as técnicas essenciais 
de trabalho de paginação digital no Adobe InDesign e ficará apto a criar, 
desenvolver e editar documentos de qualidade para publicação. 
 
 
Destinatários 
Ativos ou inativos, com interesse profissional e/ou pessoal por paginação, 
composição gráfica, comunicação e novos media, como sendo: 
• designers; 
• arte-finalistas; 
• paginadores; 
• jornalistas; 
• new media artists; 
• estudantes de design, multimédia ou tecnologias de comunicação; 
• professores;  
• amadores e curiosos.  
 
 
Conteúdos programáticos 
• A interface do Indesign; 
• Criação de documentos; 
• Gestão de páginas; 
• Texto; 
• Gráficos; 
• Transparência e cor; 
• Frames; 
• Gestão de objetos; 
• Formatação de texto; 
• Estilos; 
• Tabelas; 
• Documentos interativos; 
• Impressão e exportação. 
 
 
Requisitos 
• Conhecimentos básicos de informática na ótica do utilizador em ambiente 
Windows ou macOS; 
• Computador com ligação à Internet; 
• Disponibilidade semanal de 8 a 12 horas.  
 

software necessário 
Adobe Indesign CC, versão Windows ou macOS. 
Download da versão demo (7 dias) 

 

 
Paginação e Publicação - Adobe InDesign   

http://www.adobe.com/pt/downloads.html?promoid=KEWBH


plataforma Moodle 
O programa de 

formação 
eLearning assenta na 

existência de um 
servidor dedicado ao 

ensino a distância, 
usando o Moodle como 

plataforma. A 
plataforma dispõe de 

ferramentas destinadas 
a criar um ambiente 

que pode ser definido 
como "sala virtual”. As 
dúvidas, por exemplo, 

são colocadas ao 
formador e partilhadas 
pela turma, recorrendo 
à ferramenta fórum da 

plataforma Moodle.  
Toda a 

documentação e meios 
de estudo 

são disponibilizados na 
plataforma Moodle, 

e são compostos por: 
planificação do curso, 

guias de estudo, vídeo-
tutoriais, fóruns de 

participantes, 
referências a materiais 

de estudo selecionados 
pelo formador e 

disponíveis na internet.  
 
 

Metodologia 

A metodologia utilizada neste curso recorre a um conjunto de tópicos compostos por tutoriais 
visuais e audiovisuais, intercalados por momentos de avaliação semanais, de cariz prático. Cada 
tópico é ainda composto por um fórum onde são partilhadas experiências e dúvidas que os 
formandos pretendam ver esclarecidas. 

 

Avaliação 

o curso compreende diversas tarefas opcionais e obrigatórias e um plano semanal a ser 
realizado por etapas. A avaliação final do curso baseia-se no cumprimento das  tarefas 
obrigatórias e na participação do formando nos fóruns de comunicação disponibilizados na 
plataforma Moodle.  

 

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. A UNAVE é uma entidade 
formadora certificada pela DGERT. 

A coordenação e formação é da responsabilidade do Mestre Ivo Fonseca, 
Assistente Convidado do Departamento de Comunicação e Arte da 
Universidade de Aveiro. 

Licenciado em Design de Comunicação, mestre em Comunicação Multimédia e 
atualmente doutorando em Design, Ivo Fonseca trabalhou e geriu gabinetes de 
design em Aveiro no desenvolvimento de projetos ligados à áreas da 
identidade, impressão e multimédia. Atualmente, conjuga a docência nos 

cursos de Design da Universidade de Aveiro com a investigação na área do design da 
experiência, saúde e info-inclusão. 

Coordenador e formador 


