O curso de CorelDraw, atualmente ministrado na versão X5, visa ensinar
o aluno a utilizar todas as principais ferramentas do aplicativo. O aluno
aprenderá desde a criação de figuras geométricas básicas (quadrados, linhas,
elipses etc) até a criação de imagens vetoriais mais elaboradas, utilizando
ferramentas de desenho à mão livre e edição de nós, que por exemplo,
permitem criar com precisão qualquer tipo de desenho, logotipo ou
ilustração.
Também

são

explorados

no

curso

todo

tipo

de

efeitos

de

cores,

preenchimentos, degradês e texturas disponíveis, além das inúmeras funções de

►

A quem se destina

A todos aqueles que querem aprender a
utilizar o aplicativo mais premiado do mercado para edição de imagens vetoriais,
criação de ilustrações, logotipos e efeitos
gráficos.

►

Pré-requisitos

Bons conhecimentos de: Windows. Desejável:
conhecimentos básicos de Word.

►

Laboratório

edição de figuras, edição de textos e importação e exportação de imagens
para outros aplicativos.
No final do treinamento são feitos diversos exercícios de edição de imagens
no Corel Photo-Paint X5: cortes, aplicação de efeitos, ajustes, retoque de
defeitos, exportação, etc
Este é um curso que atende a dois objetivos: editoração eletrônica (leia-se
Design Gráfico) e WebDesign. Em ambos os casos, muitas vezes o CorelDraw
é utilizado para criar imagens que serão exportadas para outros aplicativos o
CorelDraw permite exportar imagens nos mais variados formatos como o jpg ou
gif que podem ser muito bem utilizados em páginas Web ou até no Word.
O CorelDraw é uma excelente ferramenta para WebDesigners pois permite criar
as imagens que vão compor um site. Fundos, botões, logotipos, vinhetas, etc com um pouco de prática qualquer objeto gráfico pode ser gerado com este
aplicativo. No caso de um site, após a criação do layout no CorelDraw, as
imagens devem ser exportadas e, depois, inseridas no HTML - aliás, este é o
assunto de alguns dos exercícios feitos em aula. Este curso, assim como todos os
outros cursos da CompuClass, é 100% prático. Venha conferir!

Além das 21horas de aula tradicional, 100%
práticas, sempre um aluno por micro, com o
instrutor utilizando um projetor para também
fazer e demonstrar os exercícios, os alunos
têm direito a mais 14h de laboratório. O
laboratório é um horário para os alunos
tirarem suas dúvidas com o professor de
plantão e se necessário treinar seus
conhecimentos. Para quem preferir, a
CompuClass também oferece suporte
técnico por email - informe-se com o nosso
atendimento.

►

Instrutores

Todos os nossos instrutores têm mais de
3.000hs de experiência e têm certificações
oficiais Microsoft como: MCAS - Microsoft
Certified Application Specialist, MCP Microsoft Certified Professional e outras.

►

Obs.:

