Web Designer Básico
Descrição:
Este curso levará você a conhecer a linguagem HTML - Linguagem de Marcação utilizada no desenvolvimento de páginas, agregado aos recursos das folhas
de estilo CSS que aperfeiçoarão a aparência das suas páginas Web; Flash - Crie animações impressionantes para seus trabalhos e chame a atenção de seus
clientes; Dreamweaver - uma poderosa ferramenta que aperfeiçoará a construção de suas páginas. Na parte avançada de desenvolvimento, irá utilizar-se de
poderosas ferramentas de programação estruturada para web integrada a banco de dados e apoiado na lógica de programação, tornando o aluno um
proﬁssional ainda mais completo para o mercado.
Principais funções:
Capacitar o proﬁssional responsável pela concepção visual de um site. Cabe a ele assegurar navegabilidade às páginas Web. No curso Web Designer é
ensinado uma das proﬁssões mais requisitadas no momento, pois o mercado para quem trabalha com a Internet se expande a cada dia.
Público Alvo:
Pessoas que desejam especialização na área de desenvolvimento de sites com recursos avançados de programação com banco de dados. É imprescindível
que se tenha experiência com Informática.

HTML5 + CSS3 (20 Aulas)
Neste curso o aluno aprenderá a criar páginas com links, imagens, planos de fundo, formulários, entre outros recursos através do HTML e do
CSS.

Flash (21 Aulas)
É um software especializado na criação de animação e multimídia para a Internet, com efeitos e ferramentas dinâmicas e poderosas. É a
ferramenta mais utilizada para a criação de animações em sites, considerando que ela utiliza os mais variados recursos multimídia e cria
praticamente tudo o que a sua imaginação mandar.

Corel DRAW (23 Aulas)
O CorelDRAW é uma das ferramentas de desenho vetorial mais utilizadas no mercado. Com ele podemos elaborar logomarcas, layouts, artes
para panﬂetos, banners, outdoor, anúncios, cartões de visita e de aniversário, convites, folhas timbradas e muitos outros trabalhos proﬁssionais.
O CorelDRAW é o software mais difundido no mercado para Designer Gráﬁco devido ao seu poder de criação e sua facilidade de uso.

Dreamweaver (16 Aulas)
O Adobe Dreamweaver é um software de desenvolvimento de aplicação web. Suas versões iniciais serviam apenas com um editor de código
HTML, porém as novas versões e em especial esta que o aluno estudará nesse curso, apresenta um suporte para praticamente todas as
tecnologias de desenvolvimento para a Internet, tais como PHP, CSS, JAVA, ASP, COLDFUSION e muitas outras.

Fireworks (16 Aulas)
O Fireworks é uma poderosa ferramenta destinada a criação e edição de imagens gráﬁcas para utilização no desenvolvimento de páginas para
Internet. Com o Fireworks o usuário tem em mãos tudo o que é necessário para criar botões, barras divisórias, ícones, texturas, mapas de
imagem, animações em formato GIF, etc.

• Áreas de Atuação:
► Desenvolvimento de Animações e Sites Avançados;
► Publicidade empresarial ou autônoma;
► Sites avançados de comércio eletrônico.
• Carga Horária:
► 96 Horas;
► Aproximadamente 12 meses (2 Horas Semanais).
► Pré-requisito: Módulo Operador de Computador
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