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Curso de Animação 3D e Vídeo Designer
Aprenda como se faz em Hollywood! Crie animações
em 3D, edições em vídeo e efeitos especiais profissionais
São 210 horas de aulas práticas, ministradas em laboratórios modernos e completos. Você irá aprender tudo sobre modelagem e
animação 3D, edição de vídeos e efeitos visuais profissionais.
No Curso de Animação 3D e Vídeo Designer do Universo Profissional
os alunos aprendem sobre tratamento de imagens, criação de efeitos
visuais em filmes, animações em 3D, com os programas mais utilizados no mercado, como: Adobe Photoshop, Adobe Premiere, Adobe
After Effects e Autodesk 3Ds Max.
Módulo

Duração

Autodesk 3Ds MAX

94 horas

Adobe Premiere

32 horas

Adobe After Effects

52 horas

Adobe Photoshop

32 horas

MÓDULOS
1. Autodesk 3Ds MAX: Modelagem e Animação 3D
Duração: 94 horas
Conteúdo: Neste curso de Animação 3D o aluno irá aprender técnicas de
modelagem, usando o 3Ds MAX como ferramenta de estudo e produção.
A finalizar o Curso de Autodesk 3Ds MAX o aluno estará apto a criar projetos de modelagem 3D e animação para os mercados de publicidade,
games, cinema, séries de TV, internet, design e impressão 3D.
2. Adobe After Effects: Efeitos Especiais profissionais em vídeos
Duração: 52 horas
Conteúdo: Neste Curso de Motion Graphics com Adobe After Effects o
aluno irá aprender técnicas profissionais usadas na criação de vinhetas
de abertura em TV, filmes publicitários, videoclipes e filmes de
Hollywood. Você sempre quis saber como são produzidos os efeitos especiais que vê na TV e cinema, então agora você irá aprender tudo com
Curso de After Effects do Universo Profissional.
3. Adobe Premiere: Edição e montagem de vídeo digital
Duração: 32 horas
Conteúdo: Com o Curso de Adobe Premiere você irá conhecer um dos
mais usados e respeitados softwares para edição de vídeos no mundo
todo. As maiores produtoras de mídia recomendam o Premiere como
sistema de edição de vídeos. O Curso de Edição de Vídeos com Adobe
Premiere lhe dará todo conhecimento necessário para que se torne um
profissional qualificado para editar e customizar quaisquer vídeos, realizando projetos para TV, Cinema, mercado publicitário ou mesmo criando
seus próprios vídeos para internet.

4. Adobe Photoshop
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Duração: 32 horas
Conteúdo: O Photoshop é um software voltado para a edição e o tratamento de imagens, tanto para a impressão de trabalhos gráficos como
fotos de jornais, revistas, internet, montagens de fotos diversas, além da
criação de texturas e efeitos para uso em vídeos e animações 3D.

Porque escolher o Universo Profissional?
Laboratórios modernos
Você assiste às aulas em um ambiente confortável e climatizado, podendo acompanhar as aulas, com computadores modernos e monitores de
19 polegas, junto com o professor através de uma TV de 42 polegadas.
Um aluno por computador
Você não precisa brigar pelo mouse, no Universo Profissional é um aluno
por computador.
Treinamentos voltados para o mercado de trabalho
Os treinamentos UP são elaborados para preparar o aluno para o mercado de trabalho. Você aprende tudo o que precisa saber para crescer e
conquistar o seu lugar no mercado!
Aulas 100% práticas e interativas
Chega de aulas chatas. No UP, você participa das aulas, elas são dinâmicas e interativas. Você irá simular situações de mercado, aprendendo a
superar cada desafio!
Professores qualificados
Professores qualificados e com grande experiência, preparados para
oferecer sempre um ensino de qualidade.

Onde posso usar meus conhecimentos?
Todo o mercado criativo irá se abrir para você. Publicidade, games,
cinema, TV, internet, design, impressão 3D e muitas mais.
Qualificação
Prepara o aluno para atuar como Animador 3D, Editor de Vídeos e Motion
Designer, produzindo inúmeros vídeos para as mais diferentes finalidades. Você irá aprender a aplicar as mais modernas técnicas de design na
produção de vídeo, cinema, animações e efeitos visuais incríveis.
Área de atuação e mercado de trabalho
Os alunos que concluírem o Curso de Animação 3D e Vídeo Designer do
Universo Profissional podem trabalhar em produtoras de Vídeo e
Cinema, agências de publicidade, empresas de desenvolvimento de jogos
e muito mais. Você irá abrir o seu currículo para o mercado criativo, um
mercado que não para de crescer no Brasil. Publicidade, games, cinema,
séries de TV, internet, design, impressão 3D e muitas outras aplicações.

