
Edição de vídeo em Adobe Premiere – 
Básico
Data
23 a 26 de julho de 2018 (segunda a quinta), 18h às 22h.

Carga horária
16 horas

Investimento
R$450,00

Apresentação
O Adobe Premiere é um dos softwares profissionais mais populares e respeitados do mercado 
audiovisual, utilizado em larga escala em diversos tipos de produção como clipes, canais de You 
Tube, programas de TV, filmes e séries.
Com a multidisciplinaridade dos profissionais na área de comunicação é primordial o entendimento 
do poder que a edição tem na transmissão das emoções. Através do conhecimento básico você 
terá a capacidade de criar, manipular e desenvolver trabalhos profissionais de forma simples, 
prática e intuitiva. 

Objetivos
O treinamento capacitará o aluno a dominar as técnicas básicas da edição de vídeo de forma 
teórica e prática.



Público Alvo
O curso é destinado à qualquer profissional da área de comunicação com pouco ou nenhum 
conhecimento em edição de vídeo, bem como para outros profissionais interessados.

Professor
Rômulo Villela
Graduado em Rádio e TV pela Faculdade Cásper Líbero e atua no mercado audiovisual há 8 anos. 
É diretor de programas no Núcleo de Criação da TV Gazeta onde dirigiu mais de 11 programas de 
diversos formatos entre séries de não-ficção, docs, sitcom e reality show.
 
Os programas “O Mochileiro” e “Amor Concreto” foram indicados como melhores série na categoria 
Lifestyle no festival TELAS de 2014 e 2015 respectivamente. Atualmente também é sócio-diretor 
da produtora Kiwi, onde desenvolve trabalhos audiovisuais para agências, empresas e canais de 
You Tube sendo responsável pela edição e finalização dos materiais.

Programa de Aula
• Introdução à edição;
• Apresentação do curso;
• Tipos de edição;
• Diferentes softwares de edição do mercado;
• Compreendendo as resoluções de tela SD, HD e os aspectos da imagembem como os

diferentes tipos de captação de material e como deverão ser manipulados no software;
• Primeiros passos do software, criando e configurando um projeto, entendendo as áreas de

trabalho e as suas funções;
• Organizando os arquivos de edição para otimização do trabalho;
• Ferramentas e atalhos para acelerar o processo de edição;
• Criação de Legendas e outros elementos;
• Tudo sobre biblioteca de efeitos de áudio e vídeo, painel de correção de cor, chroma key;
• Trabalhando com trilhas sonoras e efeitos de som;
• Técnicas de sonorização, correção de problemas.
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Forma de pagamento
Pessoa física
Boleto - Valor integral. O boleto tem 5 dias úteis para vencimento. 
Cartão de Crédito - Parcelas com valor mínimo de R$ 200,00.
Pessoa jurídica
No caso de pagamento por empresa, o próprio responsável financeiro deve conduzir o cadastro 
(com os dados da empresa) para que a nota saia com os dados da empresa; além de poder 
pagar com boleto (valor integral) ou pelo cartão de crédito corporativo (com possibilidade de 
parcelamento também).

Alunos, ex-alunos e funcionários da Fundação Cásper Líbero têm 10% desconto.

Informações importantes
I. A quantidade de vagas disponíveis é controlada de acordo com o número de inscrições pagas.
II. A inscrição estará devidamente aceita após a confirmação do pagamento até o início do curso.
Para matrícula via boleto bancário o pagamento do boleto deverá ser realizado em até 2 dias úteis 
antes do início do curso. 
III. A confirmação de vaga ocorrerá via e-mail a ser enviado pelo Centro de Eventos Cásper Líbero. 
IV. Caso o participante efetue o pagamento após o preenchimento das vagas, terá o reembolso 
de 100% do valor pago. 
V. O horário do curso deverá ser seguido rigorosamente. O aluno só poderá faltar em 25% das 
aulas, ou não receberá o certificado.
VI. O curso poderá ser cancelado pela Instituição por falta de quórum com até 48 horas de 
antecedência da data prevista para seu início. 
VII. A Faculdade Cásper Líbero não se responsabiliza por custos extras do aluno, como por 
exemplo hospedagem, passagem, combustível, estacionamento e alimentação. 
VIII. Os reembolsos seguirão os seguintes procedimentos:
- Desistência do aluno, no prazo de 7 dias contados da data de contratação e que não tenha 
utilizado o serviço: ressarcimento de 100% do valor pago.
- Desistência do aluno, antes do início do curso: ressarcimento de 100% do valor pago.
- Desistência do aluno, com até 50% de aulas transcorridas: ressarcimento de 50% do valor pago.
- Desistência do aluno, após o início do curso e depois de transcorridos mais de 50% das aulas: 
não haverá ressarcimento do valor pago.
- Desistência pela Instituição por falta de quórum na turma: ressarcimento de 100% do valor pago.
IX. Os reembolsos referentes a pagamento via boleto terão o prazo de 15 dias úteis (crédito em 
conta bancária do contratante, a contar do envio dos dados bancários) para serem realizados.
Os reembolsos referentes a pagamento via cartão de crédito terão o prazo de 15 dias úteis para 
estorno na fatura do cliente. Em ambos os casos, devem ser solicitados pelo e-mail eventos@fcl.
com.br.
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