AutoCAD - Impressão e Espaços de Composição
Objetivo geral
Aplicar os espaços de composição (layouts), anotações, estilos de
impressão e imprimir de forma eficiente.
Objetivos específicos
Adicionar impressoras ou drivers de impressão e proceder à sua
configuração.
Criar espaços de composição (layouts).
Formatar a folha de impressão (modelo e layouts).
Criar vistas (viewports) e acertar a sua visualização e escalas de
impressão.
Criar e aplicar estilos de plotagem.
Converter um desenho de estilo CTB para STB e vice-versa.
Controlar as propriedades de layers por vista.
Aplicar a propriedade anotativa a texto, cotas, etc., por forma a que
apareçam com a mesma dimensão apesar de estarem em vistas com
escalas distintas.
Prever a impressão e imprimir.

Conteúdo programático
Escolha e configuração de impressora/plotter.
Configuração da folha e escalas de
impressão.
Escalas de texto e cotagem (propriedade
anotativa).
Estilos de plotagem.
Espaços de composição (layouts) e
montagem de vistas.
Visibilidade e outras propriedades de
layers.
Impressão.

Destinatários
Estudantes e profissionais de arquitectura, engenharias, projeto e de
todas as áreas que envolvam desenho técnico.
Pré-requisitos
Úteis conhecimentos correspondentes ao Curso de AutoCAD
Fundamental.
Metodologia
A formação é essencialmente prática e pretende-se que seja muito
participativa. Após breves exposições e demonstrações da matéria pelo
formador, os formandos realizam exercícios adequados, com grau
crescente de dificuldade.
Salas
Até 12 formandos. Um computador por formando e monitor de 19".
Projetor vídeo.
Horários
Manhãs - 09h30 - 13h00
Tardes - 14h00 - 17h30
Pós-laboral - 18h00 - 21h30
Sábados ou Domingos - 09h30 às 17h30
Avaliação
Avaliação contínua, com base nos exercícios resolvidos ao longo da
formação.
Certificação
Certificado de Formação Profissional QualiCAD.
Certificado de Conclusão Autodesk.
Emissão de Certificado SIGO (de acordo com a Portaria 474/2010 de 8 de
Julho, plataforma Sigo).
Material distribuído
Manual adequado ao curso, João Santos (em formato digital)
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07 horas
(02 sessões)

90,00 €
(+ IVA)
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