
Photoshop    -   Básico
Data
20 e 27 de outubro de 2018 (sábados), 8h30 às 16h30.

Carga horária
14 horas. 

Investimento
R$ 450,00

Valor promocional para Casperianos
R$ 220,00

Apresentação
O Adobe Photoshop é o mais famoso software gráfico desenvolvido para produção gráfica, web 
design, design e fotografia. O programa possui uma interface intuitiva e simples e recursos que 
permitem a edição, manipulação e composição de imagens, edições   fotográficas   e   criação   de   pe-
ças   e   layouts.

Objetivos
A partir de fundamentos e ferramentas básicas, apresentar os recursos e funcionalidades do 
Photoshop e capacitar os alunos a criar diversas peças e layouts, manipular   e   editar   imagens   por   
meio   de   aulas   expositivas   e   práticas.

Público Alvo
O curso é dirigido a interessados em edição de imagens e criação, alunos e profissionais da área 
de comunicação com nenhum ou pouco conhecimento nas ferramentas   do   Photoshop.



Professor
Matheus Lourenço
Matheus Lourenço é formado em Publicidade e Propaganda pela Faculdade Cásper Líbero e 
especialista em Comunicação Organizacional e Relações Públicas na mesma instituição. Atua 
na área de criação há 6 anos e, atualmente, é professor de Cursos Livres da Faculdade Cásper 
Líbero e responsável pelos projetos de criação para comunicação   corporativa   e   educacional   da   
Fundação   Cásper   Líbero.

Programa de Aula
•  Apresentação   do   programa
•  Aspectos   da   imagem   bitmap
•  Resolução,   tipos   de   imagens   bitmap,   modos   de   cores
•  Criação   de   arquivos
•  Ferramentas   de   navegação   e   visualização
•  Barras   de   ferramentas
•  Ajuste   de   imagens
•  Alteração   de   tamanhos
•  Seleção:   seleções   poligonais,   laços   e   varinha   mágica
•  Camadas
•  Filtros
•  Máscaras
•  Fotomontagem
•  Tratamento   de   imagens
•  Recorte   de   imagens
•  Retoques
•  Pintura:   pincéis,   balde,   degradê
•  Textos:   criação   e   edição
•  Formas   vetoriais
•  Formatos   de   arquivos   e   exportação
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Forma de pagamento
Pessoa física
Boleto - Valor integral. O boleto tem 5 dias úteis para vencimento. 
Cartão de Crédito - Parcelas com valor mínimo de R$ 200,00.
Pessoa jurídica
No caso de pagamento por empresa, o próprio responsável financeiro deve conduzir o cadastro 
(com os dados da empresa) para que a nota saia com os dados da empresa; além de poder 
pagar com boleto (valor integral) ou pelo cartão de crédito corporativo (com possibilidade de 
parcelamento também).

Alunos, ex-alunos e funcionários da Fundação Cásper Líbero têm 10% desconto.

Informações importantes
I. A quantidade de vagas disponíveis é controlada de acordo com o número de inscrições pagas.
II. A inscrição estará devidamente aceita após a confirmação do pagamento até o início do curso.
Para matrícula via boleto bancário o pagamento do boleto deverá ser realizado em até 2 dias úteis 
antes do início do curso. 
III. A confirmação de vaga ocorrerá via e-mail a ser enviado pelo Centro de Eventos Cásper Líbero. 
IV. Caso o participante efetue o pagamento após o preenchimento das vagas, terá o reembolso 
de 100% do valor pago. 
V. O horário do curso deverá ser seguido rigorosamente. O aluno só poderá faltar em 25% das 
aulas, ou não receberá o certificado.
VI. O curso poderá ser cancelado pela Instituição por falta de quórum com até 48 horas de 
antecedência da data prevista para seu início. 
VII. A Faculdade Cásper Líbero não se responsabiliza por custos extras do aluno, como por 
exemplo hospedagem, passagem, combustível, estacionamento e alimentação. 
VIII. Os reembolsos seguirão os seguintes procedimentos:
- Desistência do aluno, no prazo de 7 dias contados da data de contratação e que não tenha 
utilizado o serviço: ressarcimento de 100% do valor pago.
- Desistência do aluno, antes do início do curso: ressarcimento de 100% do valor pago.
- Desistência do aluno, com até 50% de aulas transcorridas: ressarcimento de 50% do valor pago.
- Desistência do aluno, após o início do curso e depois de transcorridos mais de 50% das aulas: 
não haverá ressarcimento do valor pago.
- Desistência pela Instituição por falta de quórum na turma: ressarcimento de 100% do valor pago.
IX. Os reembolsos referentes a pagamento via boleto terão o prazo de 15 dias úteis (crédito em 
conta bancária do contratante, a contar do envio dos dados bancários) para serem realizados.
Os reembolsos referentes a pagamento via cartão de crédito terão o prazo de 15 dias úteis para 
estorno na fatura do cliente. Em ambos os casos, devem ser solicitados pelo e-mail eventos@fcl.
com.br.
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