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Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. 

Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 

1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to 

make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also 

the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was 

popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem 

Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like 

Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum. 
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EDITORAÇÃO DIGITAL: 

NOÇÕES BÁSICAS DE INDESIGN 

 

APRESENTAÇÃO:  

Os softwares de editoração de imagens são ferramentas extremamente 

potentes e importantes para a atuação de profissionais de diferentes áreas. No 

caso do campo da comunicação e design, por exemplo, programas como o 

Indesign são praticamente pré-requisitos para a entrada no mercado de trabalho. 

Imersos no mundo digital, os profissionais da área que dominam estas 

ferramentas possuem maiores condições de vantagem e realização profissional, 

ampliando suas possibilidades criativas e técnicas.  

 

OBJETIVOS:  

A partir de exercícios práticos de elaboração de material gráfico como 

folders, anúncios, informativos etc., o curso tem como objetivo introduzir as 

principais ferramentas do software de editoração Indesign, almejando a 

elaboração de materiais mais profissionais e de melhor qualidade técnica.  

 

A QUEM SE DESTINA:  

A todos interessados em iniciar o aprendizado de uma das ferramentas 

mais utilizados por profissionais de design, editoração, comunicação e 

publicidade.   
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PROGRAMA:  

 Conhecendo a interface do Indesign e suas principais funções; 

 Criando um documento e trabalhando com formas básicas; 

 Trabalhando com cores e vetores; 

 Elaborando um anúncio com imagem e texto; 

 Elaborando folders com marcas de dobra e sangria; 

 Utilizando grides e réguas;  

 Texto e tipografia no Indesign; 

 Elaborando um informativo com página mestra; 

 Preparando arquivos para impressão. 

 

CARGA HORÁRIA:  

20 horas/aula.  

 

CORPO DOCENTE:  

 

Professora Ediliane de Oliveira Boff  

Doutora em Comunicação pela USP, Mestre em Comunicação pela 

PUC/RS, publicitária e professora dos cursos de Publicidade e Propaganda e 

Sistemas de Informação nos quais ministra as disciplinas de Informática Aplicada, 

Teoria da Criação Publicitária, Mídia Digital e Interface Homem- Máquina.   
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METODOLOGIA:  

Prática orientada e aulas expositivas sobre o software. Elaboração de 

materiais gráficos e preparação de arquivos para impressão.  

 

CERTIFICAÇÃO:  

Será emitido certificado de participação em curso de atualização, pela 

STRONG ESAGS - Escola Superior de Administração e Gestão, aos alunos que 

obtiverem no mínimo 75% de frequência.  

 

VALOR DO INVESTIMENTO:  

 

 Incluso material didático;  

 Desconto para grupos de 2 ou mais pessoas da mesma empresa;  

 Desconto para alunos e ex-alunos.  

 

INSCRIÇÕES:  

Exclusivamente por meio do site da ESAGS – www.esags.edu.br 

 

CANCELAMENTO: 

 

Pela ESAGS, por falta de quórum. Será devolvido 100% do valor pago. O 

aviso será feito com, no mínimo, 48h de antecedência do início do curso. O valor 

também pode ficar como crédito início para outros treinamentos, a critério do 

aluno.  

          Pelo Participante: Será devolvido 100% do valor pago (exceto taxa de 

inscrição). O cancelamento deverá ser solicitado por telefone ou e-mail, no 

máximo 48 horas antes do início do curso. Depois deste prazo, não haverá 

devolução. 

 

 

 

 

 

 

http://www.esags.edu.br/
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IN COMPANY:  

 

Todos os treinamentos disponíveis nos programas abertos podem ser 

aplicados no modelo in company, pois são flexíveis quanto ao formato, duração e 

foco.  

Por meio de um diagnóstico organizacional, nossos profissionais podem 

desenvolver cursos e treinamentos que atendam, de maneira específica, às 

necessidades de sua empresa. Consulte nosso atendimento. 

 

 

 


