MOGRAPH + DESIGN VISUAL
Essa vaga é para Design, mas aceitamos pessoas de qualquer curso. Você precisa dominar:
• After effects e Premiere (você vai ter que responder a um teste)
• Illustrator (queremos ver no Behance)
1. Mande seu histórico da faculdade (mesmo que você faça, sei lá, Odonto). Queremos ver se você tem
muitos D e FF (não gostamos de D e detestamos FF). Não chamaremos quem estiver no último ano do curso.
2. Mande seu Behance, canal do Youtube/Vimeo ou equivalentes. Pode ter projetos pessoais, projetos da
faculdade, freelas... Faça uma documentação bem completinha e clara dos projetos, organizando as inagens
em ordem temporal, pra gente ver como é sua organização e o seu resultado.
3. PROVA PR. Considere que você vai fazer uma filmagem externa com 3 câmeras, sendo que duas ficam
filmando uma pessoa, e terceira câmera filmará as mãos dessa mesma pessoa, enquanto ela demonstra um
procedimento (desenhar, por exemplo). Essa pessoa está com um lapela. Tudo isso vai dar origem a uma
sequência. Me explique, passo a passo, como você faz para organizar a filmagem e como você faz para
editar. Você pode imaginar que vai outra pessoa pra te ajudar, e que a operação das câmeras e do lapela será
tranquila. O ambiente tem uma luz boa e pouco ruído ambiente.
OBS. Não precisa explicar os caminhos dos menus e como usar as ferramentas. Quero ver se você conhece
o PR e se você tem um procedimento mais ou menos organizado para lidar com a captura e com montagem
do vídeo.

4. Me explique, passo a passo, como você faria estas animações no After. Ah! considere que você recebeu os
arquivos prontinhos e bonitinhos do Illustrator ou do Photohsop.
1. Este vídeo tem 3 animações (NAPEAD, logo do IQ e vinheta do curso de Equilíbrio). Como você animaria
cada uma? https://www.youtube.com/watch?v=qtt6OK40r2k&list=PLl2gYO4hw15HXfvPVDyKKen5Pbo_7p_
NU&index=2

2. Este tem a mesma vinheta do NAPEAD (não precisa explicar essa de novo). https://www.youtube.com/
watch?v=gf4LWfiQibk&index=1&list=PLl2gYO4hw15HbxIcHscm3X6OedoaTSY4K

3.
Este
só
tem
uma,
mas
é
bem
delicada.
https://www.youtube.com/
watch?v=2ldEdl23KYk&index=1&list=PLl2gYO4hw15EEQYBTuox1V7whWEf_VUrq

Envie a solução deste teste para o
email gabriela.perry@ufrgs.br
A seleção tem os passos listados
abaixo. ATENÇÃO: todos são
obrigatórios; não envie email sem
responder a cada um deles!

