Games, Animação, VFX e VR: Fundamentos

Duração

1 semestre

Objetivos

Dar bases técnicas e teóricas para aqueles que querem se aproximar ou entrar
no universo da computação gráfica e seus segmentos específicos como Games,
Animação, Concept Art e Efeitos Visuais. Os curso está estruturado em dois
momentos: a primeira parte que possibilitam ao aluno ter conhecimento sobre
elementos chaves; numa segunda parte os alunos trabalham mais voltados para sua
área de interesse.

Metodologia

Através de aulas teóricas, exercícios práticos e workshops, tudo dentro de uma
estrutura de projetos, assim o aluno já aprende sabendo onde aplicar seus
conhecimentos.

Resultados esperados

• Compreensão de elementos básicos de computação gráfica, gerais e específico
da área de interesse;
• Capacidade técnica geral e na área de interesse;
• Formular soluções para problemas;
• Gerenciamento de projeto;
• Portfólio

Avaliação

Através de 2 avaliações em cima dos projetos realizados e comprometimento
com as aulas. Uma no meio do semestre com o intuito de guiar o aluno e ajuda-lo
a melhorar seus pontos fracos e evidenciar mais seus pontos fortes; a segunda
analisando a performance como um todo ao final do curso.

EBAC · Escola Britânica de Artes Criativas
Endereço: R. Mourato Coelho, 1404, Vl Madalena, São Paulo/SP, Brazil
Telefone: +55 11 3030 3200 Whatsapp: +55 11 9 6844 6694

@e.b.a.c
@escolabritanicadeartescriativas

Estrutura do curso

Parte 1 - Conhecimento em Animação, Games e Efeitos Visuais
Disciplina

Conhecimento em Animação, Games e Efeitos Visuais

Ementa

Conhecimento geral dos principais softwares usados na indústria(after
effects, maya, nuke,Unreal, Unit, etc) *
conhecimento de captação de imagem e como criar em cima de material
bruto. Neste momento as principais profissões das áreas são contextualizadas para auxiliar na escolha da área de interesse.
*sujeito à alterações

Avaliação

Avaliação ao final da parte 1 através dos exercícios propostos em sala e para
entrega.
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Parte 2 - Projetos e Industria
Disciplina

Pipeline de projetos

Ementa

Nesta disciplina os alunos passarão por pipelines de projetos e trabalharão
habilidades gerais e da área de escolha: games, animação ou efeitos visuais
em grupos específicos das áreas.

Avaliação

Integrada com o módulo “briefs da indústria”

Disciplina

Brifs da Indústria

Ementa

Em colaboração com produtoras do mercado o coordenador apresenta
aos alunos pequenos briefs de projetos a serem desenvolvidos desde o
início, possibilitando aos alunos terem contato com todas as etapas segundo
sua área de interesse: pré produção, produção e pós produção. Ao final
dos projetos os alunos devem apresentar ao cliente (corpo docente e
produtora).

Avaliação

Apresentação dos projetos e evolução durante o semestre
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