Arte-finalização de arquivos para livros eletrônicos (eBooks)

Boas práticas na arte-finalização de arquivos que serão convertidos para os formatos de livros
eletrônicos ePub e Mobi (Kindle) para serem lidos por aplicativos de leitura de eBooks, assim
como de eReaders tais como iPad, Kindle, Nook, Sony Reader, Galaxy Tab etc

Instrutor:
Ricardo Minoru Horie

Objetivos:
O objetivo do curso é passar aos treinandos informações sobre as boas práticas na
arte-finalização de arquivos que serão convertidos para os formatos de livros eletrônicos ePub
e Mobi (Kindle) para serem lidos por aplicativos de leitura de eBooks, assim como de eReaders
tais como iPad, Kindle, Nook, Sony Reader, Galaxy Tab etc.

Serão discutidas as limitações e regras na diagramação destes arquivos, e as técnicas e
ferramentas de conversão e validação usando o Adobe InDesign.

Público-Alvo:
Profissionais de diagramação, funcionários de editoras e birôs de diagramação de livros que
desejam converter arquivos de periódicos para o formato dos livros eletrônicos.

Carga horária base:
7 horas
Entre em contato:
minoru@bytestypes.com.br ou (11) 98497-9969 (TIM & WhatsApp)
CURSO
- Conceitos de Livros eletrônicos
- Principais formatos de eBooks
- Leitura e visualização de eBooks
- Princípios básicos de layout de eBooks com conteúdo fluído
- Cuidados com o projeto gráfico
- Cuidados com preparação de textos e imagens
- Textos
- Imagens bitmap

PROGRAMA DO
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- Ilustrações vetoriais
-

Boas práticas na diagramação de eBooks
Estilos de parágrafo e caracter
Estrutura hierárquica do conteúdo
Estrutura de capítulos do conteúdo
Ajustes de espacejamento entreparágrafos
Alinhamento de textos
Diagramação de imagens bitmap e ilustrações vetoriais
Uso de cores
Tabelas
Recursos interessantes
Recursos indisponíveis ou ignorados
Recursos não recomendados
Itens que o diagramador não precisa se preocupar

-

Inserção de capas para eBooks
Inserção de metadados
Criação de sumários
Conversão para o formato ePub
Verificação, Validação e Homologação dos ePubs
Conversão para o formato Mobi
Geração de eBooks no formato PDF
Conceitos sobre DRM - Digital Right Management

---------------------------Os treinamentos da Bytes & Types, em sua maioria, são feitos in Company
Para turmas abertas, acompanhe nossa seção Agenda e cadastre seu e-mail para ser
avisado dos eventos que promovemos ou participamos
----------------------------
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