
Citeforma - Centro de Formação Profissional

Técnico especialista em desenvolvimento de produtos
multimédia - CET

0 € 
OBS : Curso gratuito

Formação online. O curso tem eventuais componentes presenciais, na região de Lisboa

Estágio incluído. Os formandos têm direito a apoios de acordo com a legislação em vigor. 

Data:  25-09-2023 - 09-08-2024

Finalidade do Curso

O Técnico Especialista em Desenvolvimento de Produtos Multimédia é o profissional que, de forma autónoma ou
integrado numa equipa, concebe, planeia e desenvolve soluções de informação e comunicação, recorrendo aos
princípios e práticas do design e das tecnologias multimédia. 

Para autorização e funcionamento deste CET, o Citeforma estabeleceu um Protocolo com a Faculdade de Ciências
Humanas e Sociais, da Universidade Lusíada de Lisboa. Os formandos que concluírem com aproveitamento o curso de
Técnico especialista em desenvolvimento de produtos multimédia no Citeforma, ao ingressarem, pela via normal, nas
licenciaturas definidas no âmbito dos protocolos, têm equivalência de algumas cadeiras.

A quem se destina o curso

12º ano de escolaridade completo 
Conforme previsto em IRI (ver Regulamento de Inscrições) poderão ser utilizados outros critérios de avaliação
diagnóstica com vista a garantir a homogeneidade dos grupos. 

Este curso é desenvolvido com base na totalidade do seu referencial, pelo que terão prioridade os candidatos não
certificados em qualquer das UFCDs que o integram. 

Formação em modalidade b-learning (combina sessões à distância com sessões presenciais).
Requisitos tecnológicos: Acesso à internet; Computador com camera e microfone; Office. 
Requisitos específicos:Acesso a PC com Microsoft Windows 10; 8GB de RAM; 350GB de Disco. 
Requisitos de sistema do aplicativo de desktop da Creative Cloud (adobe.com)
Nota: Complementarmente ao Programa aqui apresentado o formando frequentará uma UFCD na área da
empregabilidade. Este módulo destina-se a colmatar lacunas existentes, bem como desenvolver competências na área,
que facilitem o acesso ao mercado de trabalho.

Programa

1 Formação Geral e Científica
1.1 Comunicação e média
1.2 Publicidade e marketing
1.3 Inglês técnico aplicado à produção multimédia
1.4 Desenho e representações gráficas
1.5 Algoritmos e programação orientada a objetos

https://helpx.adobe.com/pt/creative-cloud/help/creative-cloud-desktop-app-system-requirements.html


Saiba mais em www.citeforma.pt

1.6 Direitos de autor, proteção de dados e propriedade industrial
2 Formação Tecnológica
2.1 Técnicas de design
2.2 Design multimédia
2.3 Imagem digital
2.4 Ilustração digital
2.5 Desenho bitmap
2.6 Imagem vetorial
2.7 Desenho de sítios Web
2.8 Técnicas avançadas de programação Web
2.9 Tecnologias multimédia na internet
2.10 Desenho e administração de bases de dados
2.11 Sistemas de gestão de conteúdos
2.12 Aplicações em tecnologia Web 2.0
2.13 Animação multimédia
2.14 Animação 3D
2.15 Modelação 3D
2.16 Ilustração e "renderização" 3D
2.17 Composição e efeitos audiovisuais
2.18 Som/áudio - captação, registo e edição
2.19 Imagem/vídeo captação, registo e edição
2.20 Pós-produção de vídeo
2.21 Metodologia e gestão de projetos multimédia
2.22 Projeto integrado de multimédia
3 Horas de Apoio
4 Formação Prática em contexto de Trabalho
5 Projeto Final


