
Tipo de curso: Aperfeiçoamento,

na categoria livre oferta de cursos.

Carga horária: 10h

Certificamos que Maxwell Santos, CPF:  participou do curso de Edição de Vídeo e foi

submetido(a) a avaliação por Potestatem Tecnologia, Serviços e Educação Ltda, CNPJ

19.543.624/0001-83, com início em 11/02/2020 e conclusão em 29/02/2020 e obteve aprovação com

nota 7.

Belo Horizonte/MG, 29/02/2020.

Délcio R. Alvares
Diretor

Número de Registro:88030301414349                                                                                                              LDB - Lei 9394/96, Art.40 e/ou CNE/CNB Nº 06/2012, Art. 25
Validado em http://www.centrodeestudoseformacao.com.br  e/ou Decreto Presidencial 5154/2004. Artigo 3º, § 2.



Conteúdo Programático: Edição de Vídeo 

MÓDULO I: Edição de vídeo
MÓDULO II: Fases do vídeo
MÓDULO III: Ferramentas básicas para edição
MÓDULO IV: Edição e montagem
MÓDULO V: Edição de vídeo e mercado de trabalho

Conteúdo Complementar
- Conceitos e ferramentas de edição de vídeo
- Aprenda a remover o chroma-key no Adobe Photoshop
- O som no cinema
- Sony Vegas: conheça a ferramenta
- Edição de vídeo: como ter sucesso nessa carreira
- Dicas para editar no Sony Vegas
- O que você precisa saber para editar vídeos
- Como fazer um roteiro de vídeo
- Tipos de corte em edição
- Formatos de vídeo
- Cinco dicas de edição de vídeo
- Etapas na produção de filmes
- Conceitos básicos de edição de vídeo
- O que é decupagem?
- Técnicas e efeitos de transição
- Como fazer vídeo para a internet
- Dicas e segredos para montar seu portfólio
- Etapas na produção de filmes
- Como improvisar um chroma-key
- Como montar um filme
- Edição no Adobe Premiere
- Como escolher um software de edição de vídeos
- Erros que iniciantes em vídeos cometem
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