
 

Laboratórios do curso 
 

Laboratório de Informática  

 
Como apoio às suas atividades didáticas, o curso de Publicidade e Propaganda conta com uma excelente 
infraestrutura de laboratórios. As práticas ocorrem desde o primeiro semestre através de exercícios nos 
diversos laboratórios. O curso de Publicidade e Propaganda possui laboratório de informática exclusive para 
realização das aulas práticas. No Laboratório está instalado o pacote Creative Cloud da ADOBE. A Creative 
Cloud oferece os melhores aplicativos e serviços para video, design, fotografia e Web. Nesse espaço os 
acadêmicos viabilizam parte do processo de criação, com aulas práticas. São mais de 20 aplicativos da Creative 
Cloud, incluindo o Photoshop, o Illustrator, o InDesign, o Premiere Pro e o Acrobat Pro. 
 
Configuração do laboratório. 
15 máquinas, Core i5, 8 GB e SSD 256 
 
Principais programas utilizados: 
* Edição e tratamento de imagens. 
Photoshop Lightroom. Para tratamento de fotos de forma avançada. 
Photoshop. Para edição, composição e criação de imagens, ilustrações e artes. 
* Vetorização e criação publicitária. 
Photoshop: edição de fotos e artes. 
Lightroom: edição de fotos. 
InDesign: Diagramação. 
Adobe XD: design para Apps. 
Illustrator: criação de arte. 
* Produção de áudios (Rádio/TV e Cinema). 
Adobe Audition. 
Utilizado para gravações, mixagens e editação de áudios. 
* Produção e pós-produção audiovisual. 
Adobe Premiere Pro, Adobe Audition e integrações com demais produtos Adobe. 
Após a captação das imagens, toda edição é realizada com esse conjunto de aplicativos. Por ter uma 
configuração mais robusta o acadêmico pode estabelecer configurações de exportação profissional de 
comerciais, documentários, filmes etc. 
O Premiere Pro oferece integração com aplicativos da Creative Cloud, como o Adobe Photoshop e o After 
Effects, além de ferramentas profissionais, como o Adobe Stock para garantir a criação de vídeos ininterrupta 
do início ao fim. 
* Web. 
O Adobe XD combina todos os recursos das diferentes ferramentas de design de sites em uma única 
ferramenta. As ferramentas de design da Web permitem que os acadêmicos criem layouts de página, apliquem 
cores e tipografia e adicionem ícones e imagens. 
 

LABECON 

 
Além do Laboratório de informática 01, o LABECON, é um ambiente voltado para prática de Fotografia, rádio, 
cinema e audiovisual. Nesse espaço os acadêmicos realizam a prática dessas disciplinas. Além de servir de 
base para o conjunto de disciplinas que exigirem criação publicitária. A Instituição disponibiliza todos os 
materiais necessários para a execução das atividades práticas. Além de usar os equipamentos nos laboratórios, 
os alunos podem retirá-los e utilizá-los em ambiente externo da instituição. E esta é uma grande vantagem. 
Nesse espaço, o acadêmico tem a oportunidade de experimentar na prática o que foi dito em sala de aula, bem 



 

como editar e gravar programas, mexer com fotografias e gravações de áudio etc. O Labcom investe em 
equipamentos de ponta, tais como as câmeras de vídeo, possibilitando uma filmagem em alta definição, 
câmeras fotográficas, que também podem ser utilizadas para filmagem de curta duração, microfones e 
refletores. Em suma, ali enquanto aprende, o acadêmico já vivencia a realidade de um profissional. 
 

Descritivo Técnico  

 
Área Física: 47,38 m² 
Capacidade: 40 alunos Turno de Funcionamento: noturno 
 
EQUIPAMENTOS QTDE 
Amplificador de Cabeçotes LL 620 USB 01 unidade 
Ar-condicionado Central 01 unidade 
Armário de aço 01 unidade 
Bateria Canon LP-E6N 7.2v 1865mAh 05 unidades 
Cabine para gravação de áudio com revestimento acústico (2,5x2,5 metros) 01 cabine 
Caixas de som JBL 621 B 02 unidades 
Câmera Canon EOS 6D 20.2MPixels c/ Obj Canon 24-105mm f4,0 L IS USM 05 unidades 
Canon EOS C100 Cinema (só corpo) 01 unidade 
Chroma Key 7x5 metros 01 lona 
Computador 01 unidade 
Disparador Yongnuo YN-622C-TX E-TTL Wireless para Flash Canon 01 unidade 
Filtro Anti Puff para microfone 01 unidade 
Flash Canon 600EX RT SpeedLite 05 unidades 
Fone de ouvido 01 unidade 
Kit Estúdio Iluminação Contínua Vídeo LED 600 Com Tripé 01 unidade 
Kit Transformador AC ACK-E6N # 1425C002 + DR-E6 05 unidades 
Kit Tripé Manfrotto MK290XTA3 3W Photo Pan e Tilt 4.0Kg 01 unidade 
Mesa de Som Behringer QX1832USB 01 unidade 
Microfone B1 Behringer 01 unidade 
Objetiva Canon 16-35mm f/2.8L III USM EF D82 01 unidade 
Objetiva Canon 70-200mm f2,8 L AF USM D77 01 unidade 
Pedestal para partitura 01 unidade 
Projetor 01 unidade 
Quadro branco 01 unidade 
Suporte para microfone 01 unidade 
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