
 

 

 
 

 

Proposta de Participação na Jornada Adobe CS5.5 2011 

 

Caro __________________________________________, 

É com o interesse em expandir meu conjunto de habilidades que gostaria de participar da Jornada Adobe CS5.5 2011, a ser 

realizada em Maceió e Aracaju, no mês de Julho / 2011, organizada pela Action Creations (empresa organizadora de diversas 

Jornadas Oficiais Adobe desde 2003, grandes eventos internacionais de tecnologia como o Flash Camp Brasil 2010 e 2011) , 

além de ser apoiada pela Adobe Systems EUA e BRASIL. 

A Jornada Adobe CS5.5 2011 vai oferecer uma experiência excepcional de aprendizagem, onde irei exercitar os novíssimos 

recursos da linha Adobe CS5.5 (Photoshop, Illustrator, Flash, InDesign, After Effects e PremierePro), através de treinamentos 

oficiais, ministrados por instrutores oficiais e que, ao final, me proporcionará um certificado oficial Adobe, reconhecido em 

todo o mundo. Aprenderei informações valiosas diretamente relacionadas a projetos de clientes e trabalhos diários, que 

aumentarão a produtividade e qualidade dos meus trabalhos. Ainda estarei concorrendo a prêmios como o novo tablet da 

RIM, o BlackBerry Playbook, além de softwares Adobe CS5.5 e inúmeros brindes. 

Após o retorno da Jornada Adobe CS5.5 2011, me disponho a discutir com nossa equipe os temas e assuntos relacionados 

às informações aprendidas, com o objetivo principal de somar conhecimento novo ao nosso time. 

 

Onde será a Jornada Adobe 2011? 

Em Maceió/AL acontecerá na faculdade MAURÍCIO DE NASSAU e em Aracaju/SE, na UNIT - Universidade Tiradentes, umas 

das melhores faculdades de design do Brasil. 

 

Quem é o público da Jornada Adobe? 

Estudantes, publicitários, designers gráficos, diretores de arte, editores de textos, jornalistas, assessoria de imprensa, 

arquitetos, escritores, fotógrafos, cinegrafistas, líderes de TI, retocadores de imagem, editores de vídeo, montadores, 

finalizadores, animadores, desenhistas, coloristas, artistas plásticos, desenvolvedores de softwares e aplicativos, 

programadores, etc. 

 

Quais são os treinamentos? 

Cursos de Design : Adobe Photoshop, Adobe Photoshop Avançado, Adobe Illustrator e Adobe In Design. 

Cursos de Mobile : Adobe Flash/AIR e Adobe Flash/AIR Avançado  

Cursos de Vídeo Digital : Adobe Premiere Pro, Adobe After Effects e Adobe After Effects Avançado 

Os dias necessários que precisarei me ausentar do trabalho são: 

________________________________________________________________________________________________ 

 

Por favor, avalie e leve em consideração esta proposta. Participar da Jornada Adobe CS5.5 2011 não só vai beneficiar a mim 

mesmo através da aquisição de novos conhecimentos e metodologias, mas também irá beneficiar a nossa empresa, 

aplicando o conhecimento adquirido nos treinamentos, em nosso trabalho diário. 

 

 

Muito obrigado.                                                                      ass:___________________________________________ 


