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O InDesign CS2 leva o profissional da editoração a novos 

patamares, com recursos exclusivos que ajudam a criar facilmente os 

layouts mais sofisticados. Apresenta-se assim um novo padrão em 

design e layout profissionais. 

Você aprenderá a criar um layout de página com qualidade 

profissional e será capaz de diagramar revistas, jornais, livros e todo tipo de publicações. 

  

Ficha Técnica 

   

Carga horária média: 24 horas 

 Pré-requisitos: O aluno precisa conhecer o Windows para utilizar um programa "for Windows". 

 A quem se destina: O curso de InDesign destina-se a pessoas que trabalham ou que pretendem 

trabalhar editoração eletrônica para a criação de panfletos, livros, revistas e jornais. 

 Objetivo: Preparar o aluno para atuar no ramo da editoração eletrônica, através do passo a passo de 

criação e diagramação de uma revista e de um livro. 

Técnicas didáticas: 1 simulador e 1 apostila. 

 

Conteúdo do curso: 

 

Lição 01 – Introdução ao InDesign: visão geral do ambiente de trabalho do InDesign: suas 

ferramentas e modos de visualização. 
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Lição 02 – Criando Documentos: iniciando um novo documento e configurando a página. 

Lição 03 – Guias e Grades: utilizando guias e grades para um perfeito alinhamento do conteúdo do 

documento. 

Lição 04 – Páginas-mestre: preparando e manipulando as páginas-mestre do documento. 

Lição 05 – Quadros de Texto: criando e formatando quadros e textos. 

Lição 06 – Importando Textos: a importação de textos e a formatação de parágrafos. 

Lição 07 – Outros Recursos: correção ortográfica, marcadores e numeração e notas de rodapé. 

Lição 08 – Tabulações e Estilos: utilizando tabulações e criando estilos. 

Lição 09 – Utilizando Imagens: inserindo e editando imagens no InDesign. 

Lição 10 – Criando Tabelas: utilizando tabelas para organizar dados. 

Lição 11 – Modelos de Documentos: salvando modelos e utilizando os modelos do InDesign. 

Lição 12 – Exportação e Impressão: gerando um arquivo PDF e preparando o arquivo para 

impressão. 

  

 

 


