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Muse

Descrição

No curso de Muse aprenda a construção de sites a partir do zero. Você
poderá acompanhar a sua criação de forma rápida e objetiva, aprendendo
como funciona a estrutura de páginas da web, trazendo a funcionalidade de
tornar seu site responsivo, ou seja, para dispositivos móveis.
O Muse, gera várias funcionalidades como slideshows, composições de textos
e fotos com várias funções de javascript, páginas de html, sem que você
precise digitar uma linha de código, muito útil para sites institucionais,
portfólios ou de fotografia, por exemplo.

Objetivo

O objetivo do curso de Adobe Muse do DRC é proporcionar o conhecimento
necessário para a criação de web sites de forma rápida e dinâmica sem
necessidade de manipulação do código.

Pré-requisito
Ter conhecimentos básicos em sistema operacional Windows ou Mac OS e
Photoshop.

Carga Horária
20 horas distribuídas em 5 dias de 4 horas

A quem se destina
O curso de Muse do DRC em São Paulo destina-se a aqueles que desejam
criar sites.

Conteúdo
Preferências

Introdução
Cor da tela do software
Guias inteligentes
Idioma do Software
Email de Publicação no Business Catalyst

Configurações
Iniciais

Computador
Definição de tamanho e grid
Margens
Margens internas
Resolução
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Propriedades da
página

Favicon
Metas – Descrição e palavras chaves

Planejar

Criar páginas
Hierarquias de páginas
Páginas Mestras

Design

Alinhamentos
Amostras de cores
Âncoras
Biblioteca de Widgets – Várias funcionalidades
Bibliotecas exportar/importar .mulib
Caixas de textos
Camadas
Crop/Máscara de imagens
Efeitos
Efeitos de rolagem de tela
Estados de botões
Estilos para títulos, parágrafos e imagens
Formatar textos e objetos
Imagens
Inserir botão de Photoshop
Itens
Links horizontais internos e externos
Preenchimentos de páginas, navegador e objetos

Responsivo

Levando propriedades do desktop para o tablet e o
celular

Publicar

Configurar o FTP
Exportar o HTML

DRC Treinamentos e Consultoria
Digital LTDA
2
Rua Joaquim Floriano, 733, 8.º Andar Itaim Bibi São Paulo
Tel.: 11 3168-2123 Fax: 11 3079-9485

