
PROGRAMA DE FORMAÇÃO 
EM MOTION GRAPHICS 2D

A N I M A Ç Ã O ,  C O M P O S I Ç Ã O ,  F I N A L I Z A Ç Ã O  D E  V Í D E O S  P R O F I S S I O N A I S



O QUE É?
Quer produzir vídeos com animações 
e efeitos impressionantes? O curso de 
Motion Graphics te leva ao mundo da 
criação de audiovisual com os recursos 
mais avançados da atualidade.
Nele você irá aprender técnicas de 
animações de elementos gráficos 2D, 
de textos, de imagens, composições 
com vídeos, efeitos visuais, pós-
produção avançada, correção
de cores, finalização e muito mais.



POR QUE É 
IMPORTANTE?
Com a demanda crescente das mídias 
sociais e da comunicação como um 
todo, o mercado de Motion Graphics está 
em alta constantemente, pois possibilita 
criar vídeos somente com computação 
gráfica. Além de desenvolver efeitos, 
animações e composições que serão o 
diferencial para qualquer campanha,



COMO É A 
CARREIRA?
Uma carreira que pode levar a grandes 
estúdios de CG ou possibilitar que você 
abra seu próprio estúdio. Segundo uma 
pesquisa realizada recentemente, renda 
como freelancers em nível Sênior é 
superior a R$ 9.000,00 e mais que 75% 
cobra por projeto. 



PRA QUEM É INDICADO?

Para ESTUDANTES de áre-
as relacionadas ao design, 

vídeo, fotografia ou 
publicidade, que necessi-
tam dar um upgrade em 

seus jobs.

Designers ou Videomakers 
que queiram

se especilizar na área de 
Motion Graphics

EMPRESAS que terceirizam a 
parte de vídeo, que 

dependem do alto custo de 
desenvolvimento e 

manutenção de seus 
trabalhos.

ENTUSIASTAS com desejo 
de ingressar 
na área de 

desenvolvimento 
de vídeos com CG.

Qualquer PESSOA que 
queira entrar para o ramo 

de Motion Graphics

Para quem quer ser 
FREELANCER e buscar a 
autonomia financeira 

trabalhando como
 Motion Designer



COMO 
FUNCIONA 
O CURSO?

Módulo Fundamental Online ao Vivo e EAD

Módulo Avançado Online EAD

TCC Online EAD

Nosso curso completo é
dividido em 03 partes e
possui 03 certificações



MÓDULO 
FUNDAMENTAL

Aulas no EAD
No módulo Fundamental, liberamos o 
conteúdo 1 semana antes da sua Aula ao 
Vivo. No ambiente de ensino online, en-
contram-se vídeoaulas e atividades para 
você praticar e sanar as dúvidas no 
fórum.

Duração 
máxima de 6 

meses

20 aulas, 
sendo 1 por 

semana

1 semana 
antes da aula 

ao vivo

100 para 
concluir das
 Atividades 

* Certificado de 140 horas, sendo 100h EAD e mais 40h ao vivo.



MÓDULO 
FUNDAMENTAL

Aulas ao VIVO
Após ter absorvido o conteúdo antecipa-
damente, chegou a hora da Aula ao Vivo. 
Na primeira hora é para revisar o 
contéudo com o professor (a) com 
técnicas diferentes das vídeoaulas e na 
hora seguinte, é o espaço para fazer 
prática e mentoria dos alunos que estão 
presentes. 

20 aulas 
sendo 1 

semanal

2 horas ao 
vivo

Mentoria e 
Prática

Integração 
com grupo de 

whats e Fórum

* Certificado de 140 horas, sendo 100h EAD e mais 40h ao vivo.



MÓDULO 
AVANÇADO Aulas no EAD

A segunda parte do curso é avançada, nesta 
etapa o aluno já compreendeu a parte 
fundamental do treinamento, podendo 
assistir as aulas, desenvolver as atividades 
online e executar os projetos de forma 
independente, mas sempre contando com a 
monitoria da equipe durante seis 
meses via fórum e integração via grupo de 
whats

Monitoria por 
6 meses20 aulas

100 horas de 
atividades 

online
(recomendado)

certificado de 
participação 

de 100 h



TCC
Online
Após o módulo fundamental o aluno é inserido no 
curso de Trabalho de Conclusão de Curso, que ao 
longo de 6 meses desenvolverá seu portfólio.  Seu 
projeto será avaliado e se aprovado, o aluno será 
designado ao Banco de Talentos Imagine 
School como Profissional Recomendado da 
Imagine School. 

6 meses
70 horas de 
atividades 

online
(recomendado)

Certificado de 
Profissional 

Recomandado da 
Imagine School



TCC
O QUE VOCÊ
VAI APRENDER?

Módulo I

FUNDAMENTAL



Introdução às etapas do Processo Criativo 
e conceitos de briefing, roteiro, storyboard, 
styleframes, produção e práticas pós-projetuais.

INTRODUÇÃO 
MOTION GRAPHICS



Conheça a interface e realize projetos de 
composição de vídeos básicos com After 
Effects e Premiere

COMPOSIÇÃO E 
EDIÇÃO DE VÍDEOS



PRINCÍPIOS DA 
ANIMAÇÃO
Conheça os princípios básicos de 
animação com os recursos nativos do 
After Effects



VÍDEOS 
PROMOCIONAIS
Processo criativo de vídeos promocionais 
baseado no conceito de Motion Graphics 
utilizando gráficos vetoriais, animações de 
texto e efeitos de transição



Técnicas de animação baseada em 
deformações que aparentam liquidos

LIQUID 
MOTION



LIRIC 
VÍDEOS
Famosas animações de textos e 
gráficos, que sincronizam com músicas



Apresentação da técnica Parallax 
e seus precursores, além de 
compreensão da técnica,
separação de figura e fundo

PARALLAX



BRODCAST 
DESIGN
Vídeos de animação de elementos de 
uma identidade visual televisiva utilizando 
recuros avançados de composição



Técnica para compor uma imagem sobre 
uma outra através do anulamento de uma 
cor, como o verde ou o azul. 

CHROMA KEY



TRACKING 2D
Técnica de motion tracking para rastrear 
o movimento de um objeto e aplicar esses 
dados a outro objeto sincronizando seus 
movimentos 



Técnica de Motion tracking 3D, utilizando 
o After Effects para colocarmos 
elementos em um vídeo de acordo com 
a perspectiva da cena

TRACKING 3D



O QUE VOCÊ
VAI APRENDER?

Módulo II

AVANÇADO



Técnica para recortar frame a frame um 
objeto de uma cena e depois realizar 
uma composição com outra cena

ROTOSCOPIA



Programe animações automatizada 
com expressões e aplique efeitos de luz, 
deformações e texturas em seus vídeos

EXPRESSÕES 
E EFEITOS



TIME 
REMAPPING
O esticamento, remapeamento e o efeito 
Distorção de tempo, são todos úteis para 
criar movimento lento, movimento rápido 
ou outros resultados de visualização de seu 
vídeo.



PARTÍCULAS 
A partir de inúmeras partículas 2D iremos 
criar efeitos especiais dos mais variados 
para aplicar e compor com outras 
mídias



Utilize de controladores para poder 
realizar animações de personagens 2D 
de forma dinâmica

ANIMAÇÃO DE 
PERSONAGEM



MATTE
PAINTING
Criação de cenários virtuais com 
composições avançadas e com 
sincronia de câmeras



Aprenda a dar sentimentos a seus 
vídeos através da pós produção e 
correção de cores 

COLOR GRADING



CAMERA 
PROJECTION
A técnica que simula um ambiente 
tridimensional utilizando fotografias, 
tentando simular profundidade e 
movimentos de câmeras reais.



Utilize diversos plugins e scripts que 
agilizam o processo do Motion Designer

PLUGINS E 
SCRIPTS



DEMO REEL
Hora de mostrar o que você sabe 
fazer e criar seu primeiro Demo 
Reel com edição de vídeo e áudio.



Adobe
Premiere

Adobe
After Effects

Plugins
Diversos

• Curso de Design Gráfico 
ou Photosho e Illustrator

• Computador com os softwares 
instalados para atividades online

• Disponibilidade de horário para 
praticar em casa de 4 a 8 horas 
semanais

Software e recuros utilizadosPRÉ-REQUISITOS
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Introdução ao 
Motion Graphics e 
Processo Criativo

Animação de Logo 
com Ornamentos

Criando um Vídeo 
Promocional: Efeitos 

de Transição

Adicionando Luz e 
Sombra 3D

Técnicas de 
Chroma Key

Integração do After 
Effects e Premiere

Animação Gráfica por 
Parent Layers

Criando um Vídeo 
Promocional: Efeitos 

de Finalização

Aplicando a técnica de 
Paralax 2.5D

Motion Tracking 
Básico

Introdução à 
Animação utilizando 

Shape Layer

Desenvolvendo um Gif 
Animado

Criando Vinheta com 
técnica de Liquid 

Motion

Criando uma abertura 
para programa de TV 

com Imagens

Modificando 
Elementos de Cena 
utilizando a técnica 

Planar 
Tracking

Princípios de 
Animação - Editor 

Gráfico de Velocidade

Criando um Vídeo 
Promocional: Gráficos 

Vetoriais 

Vídeos para Redes 
Sociais com Animação 

de Textos

Criando uma abertura 
para programa de TV 

com Vídeos

Motion Tracking 3D e 
revisão 

Aulas -Módulo Fundamental
Ao Vivo Online e Plataforma EAD com aulas 
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Rotoscopia para 
alteração de cena

Gráficos H.U.D. 
Animados por 

expressões

Vinheta Festival de 
Música: Animação 

Complexa

Simulação de 
profundidade com 
Camera Projection

Técnicas avançadas 
de Color Grading

Cenários virtuais 
com técnicas de 
Matte Painting e 

Set Extension

Plug-Ins e 
Automatização de 
Fluxo de Trabalho

Criação de Vinheta 
estilo Mixed Media

Gráficos H.U.D. 
Animados por 
expressões - II

Vinheta Festival de 
Música: Efeitos 
Visuais e Loops

Animação Promo-
cional Complexa: 

transição de 
câmeras

Criação de Demo 
Reel

Criação de Vinheta 
estilo Mixed Media - 

parte II

Efeitos Visuais: 
Partículas

Animação 2D: 
Transições de Cena 

com Recursos 
Avançados

Animação Promo-
cional Complexa: 

recursos avançados

Criação de Demo 
Reel - Parte 2

Técnicas avançadas 
de Time Effects

Efeitos Visuais: 
Partículas 2

Animação Básica de 
Personagens 2D

Aulas -Módulo Avançado
Plataforma EAD online e suporte
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Dicas de Portifólio 

Carbonmade

Divulgação

Aprovação 

Behance

Dribbble

Diferenciais

Apresentação Final 

Vimeo

Adobe Portifólio 

Entrega dos 
Trabalhos

Certificação 
profissional Imagine

500px

Wordpress

Revisão

TCC- Trabalho de Conclusão de Curso
Plataforma EAD online e suporte



COMO 
ENSINAREMOS?



MÓDULO  
FUNDAMENTAL

OBJETIVO
Nossa equipe 

analisa o objetivo do 
aluno

AULA EAD
O Aluno consome o 
conteúdo da aula 
antecipadamente 
no EAD e sana suas 
dúvidas no Fórum

AULA AO VIVO
O Aluno participa 

da Aula ao Vivo, em 
hora e dia marcado, 

com professores 
renomados e tem 

acesso a mentoria e 
prática dos projetos 

propostos

INTEGRAÇÃO
Ainda pelo grupo de 
whats, realizamos a 

integração da turma, 
passamos materiais 
e recados, sempre 
acompanhando o 

feedback das aulas
 

CS
Nossa equipe de 

Customer Success 
acompanha a 

evolução dos alunos 
de acordo com seus 
objetivos garantindo 

que eles sejam 
alcançados

AVALIAÇÃO
Avaliamos o 

rendimento do 
aluno na última aula, 

liberando para a 
primeira certificação

CERTIFICAÇÃO
O Aluno recebe seu 
primeiro Certificado



AULA ONLINE 
Assiste as aulas 
Online e realiza 
as atividades 

propostass CERTIFICAÇÃO 
O Aluno recebe 

sua segunda 
certificação de 

participação

DÚVIDAS
Se houver dúvidas 
ele poderá sanar 

com a equipe
no EAD e Whats

OBJETIVO
Verificamos se o 

objetivo global do 
aluno foi atingido 

MÓDULO  
AVANÇADO



TCC
(Trabalho de Conclusão de Curso)

TEMA DO TCC
Verificamos o tema 

de Trabalho de 
Conclusão do curso 

AVALIAÇÃO 
Avaliamos seu 

trabalho ao final do 
5 mês de início do 

TCC

APOIO
Acompanhamos 

a evolução de 
seu desempenho 
pela nossa equipe 

técnica

REVISÃO 
Você poderá revisar 
seu Projeto em 1 mês

CERTIFICAÇÃO 
Se seu projeto for aprovado, 
você será Certificado como 
Profissional Recomendado 

Imagine School

BANCO DE TALENTOS 
O aluno terá um 

posição de destaque 
em nosso portal de 

oportunidades



QUEM PODE SER SEU PROFESSOR(A)?

Ceo da Marlin Filmes

Formado em Design 
Gráfico pela UFSC, sou 

designer gráfico profis-
sional, artista de mo-

tion graphics e 
videomaker.

RODRIGO POETA
Fundador da DigitalKey, 

e atualmente estou 
envolvido nas áreas de 

motion graphics, ex-
periências interativas, 

mapeamento de vídeo, 
pós-produção, ilustra-

ção e Design.

Site

CAIO GANDOLFI

https://caiogandolfi.cargo.site/


POR QUE
IMAGINE?

Estude com Profissionais renomados

Acompanhamento com Customer Success

Metodologia de Ensino Invertida

Estrutura única de Ensino à Distância

98,7% de aprovação com excelência

Maior Hub de tecnologia de Santa Catarina



O QUE TEM 
A MAIS?

Acesso Vitalício 
ao Curso

Garantimos seu 
aprendizado

Você tem acesso ao seu Curso 
por tempo indeterminado 
sempre atualizado, caso ele seja 
ainda comercizalizado.

Na Imagine, se você não conseguiu 
aprender, garantimos que você 
possa sanar as suas dúvidas por um 
período de 720 dias*



O QUE TEM 
A MAIS?

Banco de 
Talentos

Club Imagine

Acesso vitalício no Portal de 
Oportunidades onde empresas 
de Tecnologia buscam por 
nossas recomendações e o 
aluno poderá mostrar todo o 
seu talento.

Portal para relacionamento entre 
escola e alunos, onde você terá 
acesso a eventos, promoções, 
notícias e muito mais!



SAIBA POR 
QUE VOCÊ 
ESTÁ 
INVESTINDO.



É um média da hora 
de trabalho de um 

profissional experiente 
no mercado

É um média de 
comerciais de cartão 

de 30 segudos sem 
recursos avançados

Acima de R$ 8000,00 é a 
retirada mensal de um 
Motion Designer Sênior 

Freelancer
Comercial 

de 30” Renda
 Mensal 

R$ 80,00/hr R$ 3.600,00 R$ 8.000,00



ÚNICA 
TURMA
DO ANO!

Vagas limitadas! 

Entre em contato com nossos Especialistas  pelo 
whats               48  9 99560072 / 48 9 84126030

 Início em 01/09/2020 Terças 19h às 21h00A 19h às 21h00 ao vivo



Banco de 
 talentos

ImagineON Club
Imagine

Facebook Instagram

CONHEÇA NOSSA REDE




