2019

Workshop Avançado

Animação de
Personagens
em After Effects

30 H / De 7 a 28 de Março + 18 de Abril de 2020 / Sábado / 10H-17H (1H almoço) / 8 a 16 alunos
O WORKSHOP
Este é um programa especializado para quem já tem
alguma prática em After Effects mas pretende explorar e
aperfeiçoar as noções de animação de personagens. Vais
aprender a criar estruturas de layers para animar através
do sistema nativo do After Effects e de alguns dos
plug-ins mais utilizados neste tipo de animação. Além do
lado técnico, vais trabalhar bastante as noções de
representação de movimento específicas à animação de
personagens tais como o acting, pose, silhueta, dinâmicas
de movimento e outros.
DESTINATÁRIOS:

> Proﬁssionais e estudantes de animação em after eﬀects que
pretendam aprofundar os conhecimentos ou desenvolver trabalho
orientado para a animação de personagens.

ORIENTAÇÕES PROFISSIONAIS

> Animador de personagens em After Eﬀects em projectos de cinema
e audiovisuais, seja em projectos artísticos ou autorais, seja em
projectos comerciais ou publicitários.

RESPONSÁVEL DE CURSO

LUÍS SOARES // Realizador, Animador e Pós-Produtor de Animação.
https://luissoares.portfoliobox.net/

PROGRAMA CURRICULAR

> Introdução às ferramentas do After Eﬀects especíﬁcas para
animação de personagens.
> Exercícios de ciclos de andar e correr.
> Exercícios de introdução às noções de dinâmica de movimento e
pose.
> Conﬁguração de um rig de personagem utilizando o plug-in DUIK.
> Exercícios de acting, silhueta, e de elaboração com as noções
trabalhadas anteriormente.

EQUIPAMENTO

Sala equipadas com workstations de trabalho individuais e projetor
de vídeo.
Programas utilizados: Adobe After Eﬀects

REQUISITOS E CANDIDATURA

> 12º Ano de Escolaridade ou experiência proﬁssional relevante.
> Marcação de entrevista pessoal / info@etic.pt / 213 942 140.
> Apresentação de showreel, exercícios ou trabalhos que comprovem
que tem conhecimentos básicos de After Eﬀects na entrevista.
> Candidaturas até 15 de Fevereiro de 2020

PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
Inscrição: 50€
Valor do workshop: 450€
Outros descontos:
> Ex-alunos
> Parcerias
Para mais informações contacte-nos.

CONDIÇÕES GERAIS:
Os preços e condições de pagamento podem sofrer alterações até ao início das inscrições. A abertura de cada curso/turma/horário
está condicionada a um número mínimo de inscrições. A inscrição no horário pretendido é limitada ao número de vagas disponíveis.
O programa do curso inclui aulas sem professor para desenvolvimento de exercícios autónomos. Excecionalmente podem ser
marcadas aulas fora do horário estabelecido para prática intensiva ou para reposição de aulas. As aulas técnicas especíﬁcas e/ou
workshops podem ocorrer aos Sábados. A duração de cada aula pode variar em função da sua natureza teórica ou prática. Em aulas
práticas, a turma pode ser dividida em grupos para melhor aprendizagem, respeitando-se sempre a carga horária do curso por
aluno. O programa curricular e o elenco de professores do curso podem ser alterados por razões técnico-pedagógicas ou para
responder de forma mais eﬁcaz aos objectivos propostos.

213 942 140
info@etic.pt
Rua D. Luís I, 6 e 20D
1200 - 151 Lisboa

WWW.ETIC.PT

