Adobe InCopy + Adobe InDesign
Formato do curso: Presencial e Live Training
Preço: 815€
Nível: Intermédio
Duração: 18 horas
O Adobe InCopy é um software de escrita, que permite a edição e revisão de texto. Integrado com o InDesign –
software padrão do mercado para paginação e design editorial, de suportes para impressão e digitais interativos
-, oferece uma solução completa a todos os grupos de trabalho que necessitem de utilizar estas duas
ferramentas em simultâneo: maximizando o ﬂuxo de trabalho entre as equipas editoriais e criativas.
.

Destinatários
Paginadores, revisores, editores e jornalistas que trabalhem num ﬂuxo de trabalho editorial.

Pré-requisitos
Para o módulo de InCopy, os formandos devem ter conhecimentos básicos de MSWord ou outro processador de
texto. Para o módulo de InDesign, os formandos necessitam de possuir conhecimentos básicos de Adobe
InDesign.

Objectivos
A formação em InCopy e InDesign pretende dotar os formandos de conhecimentos e competências necessários
para executar tarefas de edição e revisão, utilizando, de forma eﬁcaz, as principais funcionalidades do Adobe
InCopy e do Adobe InDesign.

Metodologia
Presencial ou live training.

Programa
Adobe InCopy
Criação de documentos no InCopy sem layout e uso do processador de texto.
Adobe Bridge.
Integração com os documentos editoriais.
Conhecimento das possibilidades do processador InCopy: importação e exportação.
Ferramentas, menus e paletes de função.
Pesquisa e suas possibilidades.
Integração com Adobe InDesign.
Documentos InCopy, com e sem layout e documentos de InDesign.
Assignments vs. InCopy Documents.
Procedimentos com documentos de InDesign package text docs., etc.
Acessos aos conteúdos nas páginas de InDesgin, formas e procedimentos funcionais (check
in/check out).
Formas de visualizar as páginas de InDesign.
Estilos de texto e parágrafos no InCopy, e do InDesign.
Print, criação de pdfs para prova e exportações para outros formatos.
Adobe InDesign
Preparação de conteúdos para disponibilizar aos editores.
Estilos no InDesign vs Incopy.
Adobe Bridge integração com InCopy.
Protocolos e organização funcional para otimização do workﬂow.
Formas de disponibilizar conteúdos: exports, text, assignments, layer, package, etc.
Conceito check in/check out.
Alteração de dados formatos, na página sua repercussão no InCopy.
Controlo de revisão nos textos a partir do InDesign.
Finalização da paginação corte de acessos aos conteúdos.
Correções de última hora.
Produção de documentos para imprimir, web, etc.

