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O mundo está em constante transformação.  
O trabalho no século 21 também mudou. Hoje a 
criatividade e o conhecimento são importantes 
insumos produtivos. Isso significa que as ideias e 
as habilidades criativas passaram a ter um papel 
essencial na economia global. 

A economia criativa tem o capital intelectual 
como principal recurso para o desenvolvimento, 
produção e distribuição de novos produtos e 
serviços. São empresas que realizam atividades 
como design, moda, fotografia, novas mídias, 
arquitetura, publicidade, audiovisual, música, 
criação de games, publicações, tecnologia, 
patrimônio cultural, entre outras. 

No Reino Unido, o setor gera um impacto 
de 87 bilhões de libras na economia (dados de 
2015). Segundo a Fundação Nesta, três milhões 
de pessoas trabalham nessas áreas e a taxa de 
emprego na economia criativa cresce quatro 
vezes mais do que na indústria tradicional. 

um 
mundo 

 
novas 
perspectivas 

O Brasil também segue essa tendência.  
A contribuição formal dos setores criativos ao PIB 
do Brasil em 2010 foi de R$ 104,37 bilhões ou 
2,84% do total. Hoje existem mais de 1 milhão de 
brasileiros empregados nos setores criativos, 
com um crescimento de mais de 90% nos últimos 
10 anos. Essa crescente indústria traz novas 
oportunidades e perspectivas. E como você 
pode se preparar para esse mercado?

A EBAC – Escola Britânica de Artes 
Criativas oferece a educação de disciplinas 
criativas para catalisar o crescimento da indústria 
criativa no Brasil. Conduzimos a mudança através 
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da inovação, para que o aluno esteja preparado 
para um mundo cada vez mais tecnológico, 
dinâmico e sem fronteiras. 

A escola chegou ao Brasil em 2016, com 
sede em São Paulo, o maior centro de cultura e 
negócios da América Latina. Ao ingressar na 
EBAC, o aluno passa a fazer parte de uma comu-
nidade internacional e pode ter uma graduação 
com diploma de bacharelado britânico – uma 
parceria com a University of Hertfordshire, de 
Londres. A instituição está na linha de frente da 
educação em artes no Reino Unido. 

Toda a filosofia de ensino da EBAC é britânica, 
oferecendo uma educação de nível internacional. 
No dia a dia, o aluno aprende conceitos teóricos 
com a visão orientada para a prática e a execução. 
Estamos aqui para oferecer a melhor experiência 
de aprendizagem e apoiar o desenvolvimento de 
carreiras profissionais, inseridas no cenário global 
da criatividade. O futuro pode ser incrível. Venha 
fazer parte dessa jornada.
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A EBAC é um centro de ensino inovador que 
oferece disciplinas criativas com padrão de quali-
dade internacional. A escola possui cursos nas 
áreas de arte e design, audiovisual e computação 
gráfica, com professores conceituados no mercado 
e recursos técnicos de última geração em níveis de 
iniciação, especialização e graduação. 

A escola oferece a oportunidade única de 
estudar no Brasil e receber um diploma de 
bacharelado internacional emitido pela University 
of Hertfordshire, da Inglaterra. O diploma de 
Bacharel em Artes (BA Hons) é válido no Reino 
Unido, União Europeia e Estados Unidos. 

Oferecer educação de disciplinas criativas com 
qualidade internacional e estimular o crescimento 
da economia criativa no Brasil. 

Trabalhamos para que a EBAC seja uma experi-
ência transformadora na vida das pessoas.  
Uma nova maneira de aprender, baseada em 
quatro grandes pilares:

Estude 
 

São Paulo 
como se 
estivesse 
em 

Missão

1

2

3

4

Programa educacional eficiente                   
Metodologia de ensino britânica e cursos orien-
tados para o mercado. Buscamos formar estu-
dantes com um elevado nível de profissionalismo 
e inovação. Criativos que pensam e fazem hoje o 
que o mercado vai precisar amanhã. 

 
Melhores professores 
Profissionais experientes e com carreiras brilhantes, 
que trazem a ampla vivência do mercado de 
criação para a sala de aula. 

 
Melhor infraestrutura
Ideias originais encontram sua realização prática 
na EBAC. Os alunos têm à disposição recursos, 
ferramentas e tecnologia de última geração. 

 
Relação próxima com o mercado
A EBAC aproxima os alunos de líderes da indústria 
criativa. Promovemos encontros que ajudam o 
aluno a construir conexões e aprender com 
projetos reais do mercado. 
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Uma  

 
desperta 

 
para muitas 
outras

Acreditamos na sinergia que surge quando pessoas 
com talentos diferentes e interesses comuns se 
encontram. As escolas parceiras da EBAC formam 
uma comunidade de estudantes e professores que 
compartilham informações e recursos, criando uma 
atmosfera única de aprendizagem. 

A EBAC é parceira da School of Creative Arts da 
University of Hertfordshire, na Inglaterra, que possui 
mais de 100 anos de história. Fundada em 1890 como 
St Albans School of Art, foi considerada posteriomente 
uma das principais faculdades politécnicas do Reino 
Unido e, em seguida, tornou-se parte da University of 
Hertfordshire, que hoje conta com mais de 20 mil 
alunos e está listada entre as 150 melhores universida-
des jovens do mundo, além de estar também presente 
na lista das melhores universidades britânicas. 
A School of Creative Arts (da University of Hertfordshire) 
foi eleita uma das melhores do mundo no ensino de 
disciplinas criativas. Em 2017, a universidade foi 
destaque no The Rookies Award, premiação para 
estudantes e recém-formados de 500 universidades 
no mundo todo que elege jovens designers. Na 
premiação, a universidade ficou entre as 5 melhores 
do mundo em 6 categorias: Film Making, Illustration, 
Motion Graphics, Photography e Visual Effects & 
Animation, alcançando o primeiro lugar na categoria 
Next-Gen Gaming. 

A EBAC trabalha em estreita parceria com o consór-
cio de escolas de Moscou, da Rússia. Quatro escolas 
independentes se uniram para oferecer educação 
superior de qualidade nas áreas das indústrias criativas: 
British Higher School of Art & Design (Escola Superior 
Britânica de Arte e Design), Moscow Film School 
(Escola de Cinema de Moscou), Moscow Architecture 
School MARCH (Escola de Arquitetura de Moscou) e 
Scream School (Escola de Computação Gráfica, 
Animação e Desenvolvimento de Jogos).

University of 
Hertfordshire

Parcerias 
internacionais 

Consórcio
de Moscou
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A economia criativa está em amplo crescimento 
no Brasil e no mundo, o que demanda profissio-
nais para desenvolver soluções criativas.  
Na EBAC você aprende na prática com os 
melhores professores do mercado. A escola 
ainda oferece a oportunidade de estudar no 
Brasil e ter um diploma reconhecido no Reino 
Unido, União Europeia e Estados Unidos. Um 
curso de qualidade internacional, para quem 
busca trabalhar e empreender globalmente. 

Não existe uma receita pronta. O pensamento 
criativo é uma habilidade que nasce do hábito  
de pensar diferente. Para dar o primeiro passo  
na carreira, você precisa ter conhecimento  
suficiente, conexões profissionais e um bom 
portfólio, que pode incluir exemplos de trabalhos 
autorais ao longo dos últimos anos. É preciso ter 
competências impactantes para o mercado, 
projetos interessantes e muita vontade de  
aprender. Dominar ferramentas e processos 
ajuda você a chegar lá. 

A EBAC vai desenvolver sua criatividade com 
uma formação única. Na escola, você monta um 
portfólio profissional ao longo do curso escolhido 
e descobre novas ferramentas, conceitos teóricos 
e referências. Você aprende a pensar de forma 
estratégica e ter um planejamento voltado para a 
ação. Tudo em sintonia com as mudanças do 
mundo. A EBAC também tem parcerias com 
empresas da indústria criativa, o que ajuda jovens 
talentos a realizar conexões e encontrar oportuni-
dades de trabalho. Um espaço para entender o 
que te move, convivendo dentro de uma comuni-
dade global de pessoas apaixonadas por criação. 

Por que trabalhar na 
economia criativa? 

Como transformar 
um talento em uma 

carreira de sucesso? 

Por que a EBAC é o 
melhor lugar para 

estudar disciplinas 
criativas? 
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Vista aérea do campus da University of Hertforshire
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As universidades britânicas são referências 
mundiais em inovação e qualidade de ensino, e a 
University of Hertfordshire está entre as melhores 
instituições de ensino do Reino Unido, reconhe-
cida pela Quality Assurance Agency for Higher 
Education (QAA) pela sua excelência acadêmica. 
Segundo pesquisa da Higher Education Statistics 
Agency (HESA), 96% dos seus estudantes conse-
guem emprego em até seis meses após concluí-
rem os cursos (dados de 2017). Os alunos tam-
bém se destacam em importantes premiações da 
indústria criativa europeia como o The Roockies, 
D&AD, AOP Awards (Association of Photographers) 
e o New Designer Of The Year. 

O programa do Bacharelado Britânico da 
EBAC é idêntico ao oferecido pela University of 
Hertfordshire. Após a conclusão do curso, os 
estudantes recebem o título internacional de 
Bacharel em Artes (Bachelor of Arts with Honours), 
ou seja, oferecemos a possibilidade única de 
obter um diploma internacional estudando no 
Brasil, com aulas 100% em inglês.

A EBAC segue o modelo britânico também 
em seu processo de admissão na graduação: não 
é preciso prestar vestibular. A seleção é feita 
através de uma entrevista, apresentação de 
portfólio e certificado de proficiência em inglês. 
Se o candidato tiver cursado o ensino médio do 
sistema educacional brasileiro, é altamente 
recomendável ingressar no Foundation Art & 
Design, curso de um ano que faz a transição para 
o modelo britânico de ensino e prepara o aluno 
para a admissão nos cursos de bacharelado. 
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O curso intensivo em Arte & Design é o primeiro passo para 
quem deseja obter o bacharelado britânico. Ele faz uma transição 
entre o ensino médio e a graduação e garante a admissão nos 
cursos de graduação – BA (Hons). Os alunos vivenciam um 
ambiente de estúdio criativo, com um sistema de ensino que 
contribui para libertar a criatividade e desenvolver a autono-
mia. Com o curso, o aluno experimenta e descobre seus 
interesses e habilidades, potencializa a visão criativa e, ao 
final, estará pronto para fazer uma escolha segura sobre a 
carreira que pretende seguir. 

O curso aborda todos os aspectos do design contem-
porâneo em módulos como visual communication, 
drawing and illustration, 3D and objects, printmaking 
and bookbinding, animation and moving image, 
digital image manipulation, entre outros. Todas as 
aulas são na língua inglesa e seguem a metodologia 
de ensino britânico. Os alunos recebem orientação 
para a criação do portfólio e se preparam para os 
cursos de bacharelado britânico. Há ainda exposição 
do trabalho final e visitas guiadas a galerias de arte e 
museus de São Paulo. 

Imersão dos alunos em atividades criativas como 
workshops, desenho, brainstorm, pesquisa e resolução 
de problemas. Os alunos são apresentados a diferentes 
disciplinas e caminhos criativos para escolher seus 
objetos de estudos futuros.

Nesta etapa os alunos escolhem uma especialidade 
(a mesma que desejam aperfeiçoar no bacharelado 
britânico) e completam um projeto criativo específico, 
no qual desenvolvem habilidades técnicas e de 
pesquisa essenciais, além de produzirem um portfólio 
com seus trabalhos.

Hora de colocar tudo o que foi aprendido em prática. 
Com o auxílio dos professores de sua área de interesse, 
os alunos propõem uma pesquisa, resultando num 
projeto que será exibido publicamente na escola.  
É uma oportunidade para os alunos trabalharem as 
habilidades de planejar, organizar, analisar e apresentar 
um projeto, fazendo uma transição de sucesso para o 
bacharelado britânico. 

Estrutura do curso

Pesquisa e  
exploração

Consolidação

Projeto

Com mais de 10 anos de 
sólida experiência acadêmica, 
Beatrice atuou como 
coordenadora do Foundation 
Art & Design na Universidade 
de Artes de Londres – Central 
Saint Martins e tem um 
currículo extenso de 
exposições e prêmios.

Beatrice Denton
coordenadora

duração 

1 ano (720 horas)

horário das aulas

4 x semana, das 10h às 16h

Idioma

inglês

perfil do aluno

alunos que desejam ingressar 

nos cursos de bacharelado 

britânico e não têm formação 

profissional ou experiência de 

trabalho em arte e design.

diploma

certificado EBAC
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Surpreenda com imagens únicas. O desenho é a ferramenta 
essencial para a experimentação, criação e desenvolvimento 
de uma ideia. Aqui, os alunos vão trabalhar com todos  
os tipos de técnicas de ilustração e desenvolver suas 
habilidades artísticas para atuar em áreas como editorial, 
publicações, publicidade, livros infantis, direção de arte, 
design gráfico, filme e animação, belas artes, mídias digitais, 
ensino e web design. 

Nos três módulos que compõem o curso, os alunos 
vão aprender técnicas de comunicação visual, 
fundamentos de ilustração, desenho gráfico e prática 
avançada de ilustração. O estudante também desen-
volve uma ampla gama de habilidades socioemocionais 
que o ajudam na carreira profissional como a apresen-
tação para colegas e clientes, elaboração de relató-
rios e organização de exibições e eventos. 

O foco é a geração de ideias e a organização dos 
processos de criação. Os alunos trabalham junto com 
estudantes de Graphic Design para desenvolver 
propostas e explorar as diferentes possibilidades e 
aplicações da ilustração. 

Prática de pesquisa, reportagem e estudo de story-
telling visual. Os alunos desenvolvem ideias em 
briefings reais e participam de uma série de projetos 
curtos focados em aproximar o estudante da ilustra-
ção profissional. 

Os estudantes focam na sua dissertação de graduação, 
um ensaio de escrita crítica que analisa questões 
chaves na ilustração contemporânea.

Estrutura do curso

Ano 1 - Level 4

Ano 2 - Level 5

Ano 3 - Level 6

duração 

3 anos (2.160 horas)

horário das aulas

4 x semana, das 10h às 16h

Idioma

inglês

perfil do aluno

curso para aqueles que 

querem aprender ilustração, 

mas também dominar formas 

narrativas de arte em geral, 

como ilustrações de livros, 

quadrinhos, animações, 

gravuras, cerâmicas, arte de 

rua, têxteis, curtas-metragens 

e elementos de um ambiente 

digital interativo.

diploma

Bacharel em artes (BA Hons) 

emitido pela University of 

Hertfordshire.

Artista visual. Foi professor de 
design gráfico na Winchester 
School of Arts. Desenvolveu 
projetos de arte digital, 
participando de performances 
ao vivo para músicos reconheci-
dos como Phillip Glass e a 
banda Franz Ferdinand. É 
conhecido pela sua vertente de 
vídeo mapping em grande 
escala, live cinema, videoarte, 
realidade virtual e instalações 
audiovisuais. Participou de 
festivais como o Pixelazo 
Festival (Colômbia), Machinista 
Electronic Art Festival (Rússia) e 
Future Everything Festival 
(Reino Unido). É diretor artístico 
do Festival Forte, evento de arte 
eletrônica em Portugal.

Jaygo Bloom
coordenador
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O curso desenvolve uma abordagem individual no campo do 
design gráfico. O objetivo é levar os alunos a criar uma “caixa 
de ferramentas” conceitual, visual e técnica para ideias e 
soluções de design complexos através de projetos desafiadores, 
desenvolvendo e testando seus conhecimentos intelectuais e 
práticos através de uma série de atividades em estúdio,  
competições internacionais e projetos reais. 

Preparação para seguir a carreira de design gráfico e 
para o que ela virá a ser no futuro. O aluno vai desen-
volver linguagens visuais para mercados e audiências; 
exercitar pesquisas completas, análises, seleção e 
julgamento crítico; produzir e criar imagens em nível 
profissional usando diferentes materiais; pesquisar, 
editar, organizar e apresentar informações para os 
meios impresso e digital. 

Etapa dedicada ao ensino de habilidades essenciais 
da animação, computação gráfica e a produção em 
3D. Os alunos vão explorar tanto o design gráfico 
quanto a ilustração, antes de escolher um para se 
especializar. Os alunos aprendem na prática usando 
software profissional, orientados por projetos curtos 
durante o ano.

Nesta etapa os alunos dedicam-se mais a projetos 
profissionais, com ênfase em limitações e expectativas 
comerciais. Também inclui projetos reais para que o 
aluno entre em contato com o que é praticado e 
esperado pelo mercado. Os estudantes exploram
áreas como interação, design e animação digital.

Os alunos desenvolvem trabalhos para compor seu 
portfólio profissional com ajuda de um time de 
designers e ilustradores reconhecidos pelo mercado. 
As etapas de planejamento, a qualidade estética e o 
conteúdo emocional/narrativo são avaliados. 

Estrutura do curso

Ano 1 - Level 4

Ano 2 - Level 5

Ano 3 - Level 6

duração 

3 anos (2.160 horas)

horário das aulas

4 x semana, das 10h às 16h

Idioma

inglês

perfil do aluno

o programa destina-se a 

quem busca adquirir 

conhecimentos e habilidades 

profissionais para a 

construção de uma carreira 

em design gráfico e 

publicitário, design de 

embalagens e a criação de 

elementos visuais e interfaces 

no ambiente digital. 

diploma

Bacharel em artes (BA Hons) 

emitido pela University of 

Hertfordshire.
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Artista visual. Foi professor de 
design gráfico na Winchester 
School of Arts. Desenvolveu 
projetos de arte digital, 
participando de performances 
ao vivo para músicos reconheci-
dos como Phillip Glass e a 
banda Franz Ferdinand. É 
conhecido pela sua vertente de 
video mapping em grande 
escala, live cinema, videoarte, 
realidade virtual e instalações 
audiovisuais. Participou de 
festivais como o Pixelazo 
Festival (Colômbia), Machinista 
Electronic Art Festival (Rússia) e 
Future Everything Festival 
(Reino Unido). É diretor artístico 
do Festival Forte, evento de arte 
eletrônica em Portugal.

Jaygo Bloom
coordenador
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Coloque a arte em movimento e dê vida a personagens.  
A graduação combina o rigor do desenho 2D com as técnicas 
da arte digital, com conceitos essenciais para criar a identidade 
visual e encontrar as soluções artísticas de um filme. O curso 
explora o desenvolvimento de personagens, o uso de técnicas 
de animação tradicional, as ferramentas interativas e storytelling. 

Estrutura do curso

Ano 1 - Level 4

Ano 2 - Level 5

Ano 3 - Level 6

A partir dos fundamentos do desenho, da fotografia 
ou diretamente de meios digitais, o curso permite 
que os alunos desenvolvam personagens e histórias 
com conceitos visuais, planejando e criando seu 
próprio filme. O profissional da área pode trabalhar 
como Concept Artist na indústria de games, produtoras 
de filmes e estúdios de efeitos especiais. 

Os alunos são apresentados aos fundamentos básicos 
da animação digital e da arte tradicional, como 
anatomia, perspectiva, composição, teoria das cores, 
valores, luz e sombra. Entre os módulos estão a 
criação de personagens, estrutura narrativa e desenho. 

O aluno desenvolve o seu estilo e identidade como 
ilustrador e explora as possibilidades da mídia interativa. 
Trabalhando com atores, ele entende as emoções e 
movimentos de personagens e como aplicar esses 
conhecimentos na animação. O ano termina com a 
realização de um curta-metragem. 

Prática com projetos reais e preparação para o 
mercado de trabalho, com a construção de um 
showreel e um website profissional. O aluno também 
desenvolve um projeto final no qual ele explora as 
etapas de pré-produção, storyboard, animação e 
pós-produção de imagens. 

duração 

3 anos (2.160 horas)

horário das aulas

4 x semana, das 10h às 16h

Idioma

inglês

perfil do aluno

estudantes que se 

interessam pelo campo da 

animação digital.

diploma

Bacharel em artes (BA Hons) 

emitido pela University of 

Hertfordshire.

Cineasta e artista VFX.  
Foi professor de Animação e 
Efeitos Visuais da University of 
Bradford, no Reino Unido. 
Lecionou disciplinas de 
animação, motion design, 
realidade virtual e efeitos 
visuais na Leeds Beckett 
University e na Sheffield 
Hallam University. Fundou a 
produtora Abstract Normality 
Media, estúdio de pós-produ-
ção e efeitos especiais.  
É bacharel em Film and Visual 
Effects pela Sheffield Hallam 
University.

Kevin Fenemore
coordenador
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O curso prepara os alunos para atuar na indústria de animação 
3D. Com ênfase em criatividade, generalistas e especialistas 
vão estudar design de personagens, desenvolvimento de 
histórias, cinematografia e SFX. Os alunos desenvolvem traba-
lhos baseados em briefings reais além de obter a certificação 
creative skillset, qualificação que informa a potenciais empre-
gadores que nossos alunos foram treinados profissionalmente 
e estão prontos para assumir sua função nos setores criativos 
de forma bem-sucedida.

O curso abrange módulos como teorias e contexto; 
computação gráfica; imagem em movimento; 
especialização, planejamento, visualização e prática 
profissional para 3D; além do conceito de arte e 
design, textura digital, iluminação virtual, direção 
técnica e visualização arquitetônica.

Os alunos são apresentados à animação digital, seus 
conceitos, contexto e habilidades. Entre os módulos 
de estudo estão histórias, teorias, contexto; prática e 
técnicas de computação gráfica; digital art; criatividade, 
conceito, estória e imagem em movimento.

O segundo ano aprofunda a linguagem cinematográfica, 
animação de personagens, composição e técnicas de 
pós-produção São realizados projetos de desenvolvi-
mento de animações 3D e VFX que colocam em 
prática as etapas de planejamento, estrutura narrativa, 
storyboard, produção e finalização. 

Os alunos desenvolvem um trabalho independente 
de pesquisa na área escolhida. Esse trabalho pode 
incluir um briefing pré-acordado criado especial-
mente para ele, um live project ou um projeto de 
um parceiro acadêmico.

Estrutura do curso

Ano 1 - Level 4

Ano 2 - Level 5

Ano 3 - Level 6

duração 

3 anos (2.160 horas)

horário das aulas

4 x semana, das 10h às 16h

Idioma

inglês

perfil do aluno

para quem busca criar 

histórias cativantes e realizar 

produções completas em 

animação 3D. 

diploma

Bacharel em artes (BA Hons) 

emitido pela University of 

Hertfordshire.

Cineasta e artista VFX. Foi 
professor de Animação e 
Efeitos Visuais da University of 
Bradford, no Reino Unido. 
Lecionou disciplinas de 
animação, motion design, 
realidade virtual e efeitos 
visuais na Leeds Beckett 
University e na Sheffield 
Hallam University. Fundou a 
produtora Abstract Normality 
Media, estúdio de pós-produ-
ção e efeitos especiais. É 
bacharel em Film and Visual 
Effects pela Sheffield Hallam 
University.

Kevin Fenemore
coordenador
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A graduação explora a criação de conteúdo e design para a 
próxima geração de games 3D. Conceitos tradicionais da arte 
são aliados ao ambiente digital para criar cenários incríveis e 
experiências imersivas. Os alunos vão trabalhar em softwares de 
última geração para criar animações, gráficos animados, reali-
dade virtual, personagens e elementos interativos de games.  
O curso ainda oferece a certificação profissional creative skill-
set. A indústria de jogos eletrônicos é um dos setores que mais 
cresce no mundo. Segundo levantamento realizado pela New-
Zoo, o Brasil é o quarto maior mercado consumidor de games 
(dados de 2016) e possui uma demanda crescente nesta área. 

O curso oferece uma formação completa para o 
artista produzir o design de games. Os alunos apren-
dem conceitos de modelagem, composição, texturi-
zação, refinamento de luz, inteligência artificial, 
elementos do jogo e criação de níveis, design de 
interação e até exportação para real-time engines.  
O profissional pode atuar como Concept Artist, 
Criador de Personagens, Modelador, Diretor de Arte 
e Iluminação e Game Designer. 

 Os alunos aprendem os princípios e fundamentos 
dos games como a criação de personagens, desen-
volvimento de roteiros e narrativas, elaboração de 
desenho digital e técnicas de animação em 2D e 3D. 

O aluno aprofunda conhecimentos na animação 
digital, criação e interatividade, elaborando projetos 
em todas as suas fases: roteiro e storyboard, design e 
arte visual, interfaces, animação e áudio digital. 

Os alunos desenvolvem um trabalho que passa por 
todas as etapas de desenvolvimento de um jogo.  
O aluno elabora o conceito, o design, personagens e 
níveis, num processo colaborativo e em grupo.  
Ao final do curso ele terá produzido um demo reel, 
portfólio com os melhores trabalhos realizados. 

Estrutura do curso

Ano 1 - Level 4

Ano 2 - Level 5

Ano 3 - Level 6

duração 

3 anos (2.160 horas)

horário das aulas

4 x semana, das 10h às 16h

Idioma

inglês

perfil do aluno

interessados no processo de 

desenvolvimento de games, 

profissionais das áreas de 

computação gráfica, 

programação e artes. 

diploma

Bacharel em artes (BA Hons) 

emitido pela University of 

Hertfordshire.

Cineasta e artista VFX. Foi 
professor de Animação e 
Efeitos Visuais da University of 
Bradford, no Reino Unido. 
Lecionou disciplinas de 
animação, motion design, 
realidade virtual e efeitos 
visuais na Leeds Beckett 
University e na Sheffield 
Hallam University. Fundou a 
produtora Abstract Normality 
Media, estúdio de pós-produ-
ção e efeitos especiais. É 
bacharel em Film and Visual 
Effects pela Sheffield Hallam 
University.

Kevin Fenemore
coordenador
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Que tal criar qualquer coisa que o diretor de um filme imagi-
nar? Aprenda as técnicas do processo de criação de efeitos 
visuais utilizados no cinema, na TV e na publicidade. O curso 
oferece a certificação creative skillset, que informa a poten-
ciais empregadores que nossos alunos foram treinados profis-
sionalmente e estão prontos para atuar nos setores criativos. 

Estrutura do curso

Ano 1 - Level 4

Ano 2 - Level 5

Ano 3 - Level 6

Técnicas como modelagem, texturização, iluminação, 
animação, renderização e alterações de cena em 
tempo real. Baseado na criação de conteúdo e  
design 3D, os profissionais de efeitos especiais 
desenvolvem projetos combinando hiper-realismo 
em computação gráfica e efeitos digitais envolvendo 
desde simulação de fogo, partículas, personagens e 
dublês digitais, até chroma key e pintura matte. 
Direcionado para quem busca uma carreira em VFX, 
animações em CGI ou composição digital.

Os alunos aprendem técnicas de computação gráfica, 
efeitos visuais e animação 3D, além de teorias sobre 
criatividade, narrativa e arte digital. 

Programa dividido em dois semestres. No semestre A o 
aluno estuda as perspectivas da animação, técnicas 
avançadas de VFX e cinematografia digital. O semestre 
B é dedicado à elaboração de um projeto criativo 
com planejamento de fluxo de trabalho e direção de 
efeitos especiais. 

Os alunos desenvolvem um trabalho independente de 
pesquisa na área escolhida. Esse trabalho pode incluir 
um briefing pré-acordado criado especialmente para 
ele, um live project ou um projeto de um parceiro 
acadêmico.

duração 

3 anos (2.160 horas)

horário das aulas

4 x semana, das 10h às 16h

Idioma

inglês

perfil do aluno

para quem busca trabalhar 

em diferentes setores da 

indústria de efeitos visuais, 

filmes e outras produções  

de ponta.

diploma

Bacharel em artes (BA Hons) 

emitido pela University of 

Hertfordshire.

Cineasta e artista VFX. Foi 
professor de Animação e 
Efeitos Visuais da University of 
Bradford, no Reino Unido. 
Lecionou disciplinas de 
animação, motion design, 
realidade virtual e efeitos 
visuais na Leeds Beckett 
University e na Sheffield 
Hallam University. Fundou a 
produtora Abstract Normality 
Media, estúdio de pós-produ-
ção e efeitos especiais. É 
bacharel em Film and Visual 
Effects pela Sheffield Hallam 
University.

Kevin Fenemore
coordenador
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Para quem quer dar os primeiros passos nas artes criativas e 
não possui experiência artística, teórica e técnica. O curso 
também é recomendado aos estudantes que pretendem 
ingressar no Foundation Art & Design e no Bacharelado Britâ-
nico. O programa está disponível em dois formatos, com 10 
meses ou com duração mais curta, de 5 meses. O curso 
apresenta os conceitos fundamentais das artes visuais e dos 
processos criativos, com ênfase no desenho como transfor-
mador da percepção e base para toda a atividade criativa.  
O uso de sketchbooks é estimulado como um lugar de  
reflexão e processos. 

duração 

5 meses (162 horas) ou  

10 meses (540 horas)

horário das aulas

3 x por semana, das 10h às 

16h ou das 19h às 22h30 

Idioma

português e inglês

perfil do aluno

alunos que desejam ingressar 

nos cursos de bacharelado 

britânico e não têm formação 

profissional ou experiência de 

trabalho em arte e design.

documento de 

conclusão do curso

certificado EBAC

Artista Visual e Diretor de 
Arte. Pós-graduado em 
Pintura Contemporânea pela 
Faculade Belas Artes e 
graduado em Comunicação 
pela ESPM. Tem cursos de 
extensão na School of Visual 
Arts, em Nova York, e na 
FAAP, e design gráfico na 
Saint Martins School of Art, 
em Londres. Editor dos livros 
“Sketchbooks – As páginas 
desconhecidas do processo 
criativo” e “Lourenço 
Mutarelli Sketchbooks”. 
Como artista, participou de 
salões e exposições no Brasil 
e no exterior.

Roger Bassetto
coordenador

Estrutura do curso

Os professores incentivam as práticas do ensino 
britânico: estimulam a curiosidade, o pensamento 
conceitual e crítico, a experimentação e a tomada de 
riscos. Com aulas práticas, projetos e apresentações, 
os alunos têm uma variedade abrangente de experi-
ências com desenho, pintura, construção em 3D, 
tipografia, impressão, serigrafia, fotografia, mídias 
digitais, e terminam o curso com um portfolio de  
seus trabalhos.

• Ver como um artista. Fundamentos do registro visual
na arte e no design

• Materiais, técnicas e processos nas artes visuais
• Ideias e conceitos na arte e no design
• Comunicação de ideias através da linguagem da

arte e do design
• Recursos tradicionais e analógicos, técnicas 

e tecnologia
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Preparar um portfólio é uma tarefa que exige comprometi-
mento e dedicação. O curso intensivo auxilia o estudante a 
desenvolver um portfólio de qualidade com trabalhos autorais 
que incluem os projetos e sketchbooks desenvolvidos nas 
aulas. O curso é dividido em três módulos, com três aulas 
cada. O portfólio é pré-requisito para ingressar nos demais 
cursos da EBAC.

duração 

3 semanas (60 horas) 

horário das aulas

4 x semana, das 10h às 16h 

Idioma

português

perfil do aluno

voltado para pessoas que já 

possuem conhecimentos em 

artes e design e que desejam 

aprimorar seus trabalhos e 

desenvolver portfólios de 

qualidade.

documento de 

conclusão do curso

certificado EBAC

Artista visual graduado em 
Fotografia pela Bezalel 
Academy of Arts and Design 
Jerusalem (Israel). Mestre em 
Media Fine Art pela Slade 
School of Fine Arts, UCL, em 
Londres, e premiado pelo 
Artis Directed Grant - Laure-
en and Mitchell Presser 
Award, em Nova York. 
Participou de exposiçōes indi-
viduais e coletivas na 
Inglaterra, Argentina, Brasil, 
Israel e Turquia. Faz parte  
de coleções privadas e 
públicas no MAM - Museu  
de Arte Moderna do no  
Rio de Janeiro.

Cezar Sperinde
coordenador

O aluno desenvolve as capacidades criativas, o senso 
de cor, a composição, o raciocínio espacial e as 
soluções para desenvolver trabalhos. São realizados 
exercícios de diagramação, desenho, fotografia, 
esculturas, maquetes e objetos 3D. Além da 
preparação do portfólio, o curso auxilia o aluno na 
compreensão da futura vida acadêmica e do 
mercado profissional. 
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de 
admissão

A EBAC segue o modelo britânico em seu processo 
de admissão para a graduação: não é preciso prestar 
vestibular. A seleção é feita através de uma entrevista, 
apresentação de portfólio e certificado de proficiên-
cia em inglês.

São necessários os seguintes documentos para a 
admissão:

• formulário de inscrição online
• certificado IELTS oficial válido ou equivalente

(Cambridge, IB, etc)
• cópia do histórico escolar do ensino

médio ou equivalente 
• cópia do RG ou RNE
• cópia do Passaporte (somente para alunos

estrangeiros)
• cópia do CPF
• cópia da certidão de nascimento ou

casamento
• cópia do comprovante de residência

(com CEP)
• uma foto 3x4

O Sistema 
Britânico de 

Educação

Level 6

Level 5

Level 4

Level 3/4

Level 2/3

BA (Hons) 
3 anos, full time

Como se 
inscrever

Tenho experiência
em Arte & Design?

Iniciação à  
Arte e Design: 

Pre-Foundation

Foundation
Art &

Design

1

1

2

2

3

3

4

5

6

4

5

6

Teste de  
inglês na  

EBAC

Não

Não

Não

Sim

Sim

Sim

Tenho um portfólio 
de trabalhos?

Meu nível de inglês 
é intermediário ou

avançado?

Foundation Art & Design
1 ano

Iniciação à Arte & Design: 
Pre-Foundation
5 ou 10 meses

Outros cursos preparatórios

Conhecimento e
habilidades amplas

Conhecimento
e habilidades
especializadas

Quando falamos do programa de Educação Britânica, 
estamos nos referindo a um nível de qualificação 
definido pelo processo educacional do Reino Unido. 
Basicamente, quanto maior o nível, maior é a dificul-
dade de qualificação. Para saber mais sobre os níveis 
do sistema educacional britânico e como eles estão 
inseridos na Estrutura de Qualificação Europeia 
acesse ebac.art.br.

BA (Hons) Graphic Design BA (Hons) 3D Games Art & Design

BA (Hons) Illustration BA (Hons) Visual Effects For Film and TV

BA (Hons) 3D Computer
Animation & Modelling

BA (Hons) 2D Animation & Character 
for Digital Media

Entrevista e 
análise de 
portfólio

Fui aprovado

Fui 
reprovado

*

Preparação
de Portfólio

Alunos de escolas bilíngues com nota 
acima de 28 pontos no programa IB 
podem se candidatar diretamente para 
os cursos de Graduação - Bacharelado 
Britânico sem a necessidade de cursar 
o Foundation Art & Design.

* A conclusão bem sucedida no 
Pre-Foundation garante a admissão  
no Foundation.
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Os alunos vão aprender teoria e habilidades práticas na área 
do design gráfico e comunicação visual. Mais do que pensar 
e desenvolver projetos, o aluno é instigado a desenvolver  
o seu autoconhecimento criativo e desafiado a empreender 
seus próprios métodos para resolver qualquer tarefa de  
forma independente.

Executar programação visual de diferentes gêneros e 
formatos, desenvolver e empregar elementos estéticos 
do processo de comunicação visual, criar ilustrações, 
aplicar tipografias e reproduzir outros elementos de 
identidade visual, gerenciando todo o processo de 
comunicação visual e propondo soluções práticas para 
problemas reais.

Foco na apreensão e composição do design, com 
matérias como história da arte e do design; português 
instrumental; introdução a comunicação visual e 
meios de expressão e representação visual.

Voltado à instrumentalização da linguagem. O aluno 
aprende sobre tipografia, planejamento visual,  
construção de narrativas visuais e computação gráfica.

Nesta etapa o aluno aprende aplicabilidade conceitual, 
com aulas sobre técnicas artesanais de impressão, 
criação de imagens em diferentes mídias, projeto 
gráfico digital e projeto gráfico editorial.

A última etapa aborda o relacionamento com o 
mercado profissional, com aulas sobre identidade 
visual, produção gráfica e empreendedorismo.

Estrutura do curso

1º Período

2º Período

3º Período

4º Período

Designer e ilustrador, 
formado pela Faculdade de 
Arquitetura da Universidade 
de São Paulo. Membro da 
AGI Alliance Graphique 
Internationale e fundador da 
Associação dos Designers 
Gráficos do Brasil. É criador 
da Máquina Estúdio, 
empresa amplamente 
reconhecida na cena do 
design brasileiro e interna-
cional. Ganhou diversas 
premiações e realiza 
palestras e workshops para o 
mercado. 

Kiko Farkas
coordenador

duração 

2 anos (864 horas)

horário das aulas

3 x semana, período noturno 

Idioma

português

perfil do aluno

alunos matriculados no 2º ou 

3º ano do ensino médio, 

cursando ensino superior ou 

já graduados, interessados 

em uma formação de alta 

qualidade na área.

documento de 

conclusão do curso

certificado EBAC
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O programa é destinado aos estudantes que desejam realizar-
-se na arte da ilustração, utilizando ferramentas modernas e 
desenvolvendo um estilo artístico único, iniciando, então, 
uma carreira profissional nesta área. Regularmente os melho-
res especialistas brasileiros e estrangeiros são convidados para 
o programa. Os alunos também fazem visitas aos estúdios e 
oficinas de artistas e designers.

Designer, diretor de arte e 
ilustrador. Formado pela 
ESDI - Escola Superior de 
Design Industrial e com 
mestrado Royal College of 
Art em Londres. Foi professor 
da School of Visual Arts em 
Nova York e coordenador do 
Master em Design Gráfico no 
Instituto Europeu de Design. 
No mercado, atuou como 
ilustrador para importantes 
jornais e revistas, ilustrou 
livros infantojuvenis, realizou 
animações para a TV e 
projetos de identidade de 
exposições de arte. 

Rico Lins
coordenador

A história da ilustração e o seu reflexo no contexto 
contemporâneo. Estudo detalhado das tarefas visuais 
e narrativas a cargo do ilustrador e a aquisição de um 
amplo conjunto de ferramentas para a solução 
dessas tarefas. O trabalho com novas mídias e 
tecnologias é estudado em aplicação aos diversos 
tipos de ilustração.

Etapa mais teórica, onde o curso explora os funda-
mentos da arte visual, com disciplinas como história 
da cultura visual, português instrumental, introdução à 
ilustração e fundamentos do desenho.

O estudante aprende quais são e a usar os elementos 
da arte visual com aulas como planejamento visual, 
construção de narrativas e criação de imagem digital.

Etapa de aprofundamento, onde o aluno desenvolve 
mais técnicas para ilustração e animação, expressão 
tridimensional e expressão plástica.

A última etapa aborda o relacionamento com o 
mercado profissional, com aulas sobre multimídia, 
produção gráfica e empreendedorismo.

Estrutura do curso

1º Período

2º Período

3º Período

4º Período

duração 

2 anos (864 horas)

horário das aulas

3 x semana, período noturno 

Idioma

português

perfil do aluno

alunos matriculados no 2º ou 

3º ano do ensino médio, 

cursando ensino superior ou 

já graduados, interessados 

em uma formação de alta 

qualidade na área.

documento de 

conclusão do curso

certificado EBAC
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O curso capacita profissionais a serem líderes criativos e a 
desenvolver soluções digitais aderentes ao mercado, que 
consigam chamar a atenção e levar à fidelização de marcas e 
clientes. Os alunos adquirem conhecimento e técnicas de 
design com forte base estratégica para desenvolver projetos 
de sites, aplicativos, experiências de marca e experiências em 
novas mídias, realizam projetos de clientes reais para ganhar 
experiência prática, discutem o dia a dia do mercado e estão 
sempre em contato com os melhores profissionais da área.

Diretor de Design na Isobar 
Brasil, onde cria campanhas 
digitais para marcas como 
Fiat, Azul, Samsung, 
Walmart, Sky e Nivea.  
Atua na intersecção entre 
design, tecnologia e 
marketing. Em 2014, foi 
premiado em Cannes pela 
inovação realizada na campa-
nha da Fiat. Graduado em 
Desenho Industrial na 
Universidade Mackenzie e 
pós-graduado em Design 
Estratégico no Instituto 
Europeo Di Design. 

Chico Adelano
coordenador

Os alunos aprendem a estruturar projetos de inovação 
em um esquema integrado de comunicação “cliente 
– produto – consumidor” e a organizar corretamente 
o trabalho nas suas equipes. Os alunos obtêm habili-
dades práticas de design, além de adquirirem técni-
cas de raciocínio estratégico e metodologias ágeis 
em desafios de alta performance.

Desenvolvimento do mindset de inovação, liderança e 
concepção de ideias, através de matérias como 
processos criativos, liderança criativa, UX e tecnologia.

Aprendizado técnico e aplicado das ferramentas e 
linguagem do digital em interações com projetos 
reais. Ao final, os alunos desenvolvem seu portfólio e 
participam de um pitch (gestão de concorrências). 

Estrutura do curso

Módulo 1 

Módulo 2

duração 

1 ano (432 horas)

horário das aulas

3 x semana, período noturno 

Idioma

português

perfil do aluno

alunos matriculados no 2º ou 

3º ano do ensino médio, 

cursando ensino superior ou 

já graduados interessados em 

uma formação de alta 

qualidade na área.

documento de 

conclusão do curso

certificado EBAC
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Este é um dos primeiros programas educacionais para o  
desenvolvimento de soluções móveis no Brasil. O aluno 
aprende a criar aplicativos para celular e tablet, próprios ou 
para seus clientes. O conteúdo prepara o profissional para 
solucionar problemas reais durante o processo de criação do 
app, ensina o aluno a pensar no design e na usabilidade, com 
foco no usuário final. Os alunos ainda têm a oportunidade de 
trabalhar em briefings reais do mercado e com os softwares 
mais atuais em produção de interface e interaction design.

Diretor de criação na 
Pontomobi, maior empresa 
de soluções mobile da 
América Latina. Trabalhou 
como diretor de arte nas 
agências de publicidade 
AlmapBBDO e R.E.F. 
Comunicação. Desenvolveu 
projetos digitais para 
grandes marcas como 
Volkswagen, VISA, Ambev 
(Antarctica, Skol e Chopp 
Brahma), Audi, Citi Bank, 
Bradesco Seguros, Havaianas 
e Gol. 

Lincoln Soares
coordenador

Habilidades únicas de criação de design, prototipa-
ção e etapas para o lançamento de um produto no 
mercado e mecanismos de suporte ao aplicativo 
pronto, bem como criar e testar o design de aplicati-
vos Android e iOS para dispositivos móveis e siste-
matizar a experiência do usuário.

Nessa etapa o aluno desenha o projeto (kickoff) para 
dar início ao trabalho. O módulo abrange temas como 
UX Design e UI Design, chatbots, corte e diretriz.

Na segunda etapa o curso aborda temas como 
metodologias ágeis, métricas e mensuração, busca 
do produto, product design, interaction design, 
promoção e desenvolvimento do produto.

Estrutura do curso

Módulo 1

Módulo 2

duração 

1 ano (432 horas)

horário das aulas

3 x semana, período noturno 

Idioma

português

perfil do aluno

alunos matriculados no 2º ou 

3º ano do ensino médio, 

cursando ensino superior ou 

já graduados, interessados 

em uma formação de alta 

qualidade na área.

documento de 

conclusão do curso

certificado EBAC
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O curso explora os elementos essenciais de UX Design e 
Arquitetura de Informação, capacitando os alunos a resolver 
um problema com alternativas criativas centradas no usuário. 
Em aulas práticas, os alunos usarão os softwares dedicados à 
arquitetura e processos ágeis de prototipação e compreende-
rão as principais etapas de concepção de um produto ou 
serviço digital.

O conhecimento teórico e as aulas práticas prepa-
ram os UX Designers para desenhar, testar, pesqui-
sar, receber críticas, ouvir os clientes e usuários em 
projetos quinzenais, entendendo em profundidade 
como o mercado funciona. Hoje o UX Designer tem 
uma atuação transversal dentro dos diversos times 
das empresas, acompanhando todo o processo de 
desenvolvimento da solução com foco na experiên-
cia do usuário final.

Introdução a User Experience Design; Aspectos 
tangíveis do UX ; Análise heurística; Fluxo e sitemap; 
Criação e Uso de Personas; Metodologias Ágeis

Prototipação & Feedbacks; User Research; Pesquisa de 
Tendências; Objetivos do Usuário e Mapa da Experiên-
cia; Histórias do Usuário e Priorização de Features; 
Debriefing, Checkpoint e Consolidação; Arquitetura 
de Informação e Fluxos de Navegação; Padrões de 
Design & Wireframing; Teste de Usabilidade

Introdução a User Interface Design; História das 
interfaces; Processos de Visual Design; Sketch App

Principios da Interação; Prototipação de Alta fidelidade

Estrutura do curso

UX Design I

UX Design II

UI Design

Interaction Design

duração 

1 ano (432 horas)

horário das aulas

3 x semana

Idioma

português

perfil do aluno

alunos matriculados no 2º ou 

3º ano do ensino médio, 

cursando ensino superior ou 

já graduados, interessados 

em uma formação de alta 

qualidade na área.

documento de 

conclusão do curso

certificado EBAC

Diretor de criação na 
Pontomobi, maior empresa 
de soluções mobile da 
América Latina. Trabalhou 
como diretor de arte nas 
agências de publicidade 
AlmapBBDO e R.E.F. 
Comunicação. Desenvolveu 
projetos digitais para 
grandes marcas como 
Volkswagen, VISA, Ambev 
(Antarctica, Skol e Chopp 
Brahma), Audi, Citi Bank, 
Bradesco Seguros, Havaianas 
e Gol. 

Lincoln Soares
coordenador
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A especialização em Design de Interiores busca alinhar  
conhecimentos teóricos e práticos para que os alunos explo-
rem sua criatividade de maneira profissional, com foco nas 
necessidades reais da indústria. Com o treino em projetos 
residenciais e comerciais de todas as escalas e professores 
atuantes no mercado, os alunos desenvolvem seu olhar  
autoral ao mesmo tempo em que constroem o modelo de 
negócio ideal para suas ambições profissionais.

Arquiteto, designer,
jornalista e fotógrafo de
formação, foi coordenador 
no escritório franco-brasileiro 
Triptyque Architecture e 
editor de fotografia, arquite-
tura e design da revista Casa 
VOGUE. Também atua 
intensamente como curador 
e crítico em design, além de 
ser sócio-proprietário da feira 
MADE (Mercado. Arte. 
Design). 

Bruno Simões
coordenador

Passando por uma visão histórica da arte, da arquite-
tura e do design até as principais tendências da 
atualidade, no Brasil e no mundo, o curso une o 
desenvolvimento do conhecimento e da crítica.  
Do desenho à mão a softwares de modelagem 3D, 
os alunos usam recursos de última geração para 
treinar suas habilidades técnicas e transformar ideias 
em projetos de qualidade profissional que apresen-
tem uma visão artística inovadora. 

Desenho à mão; história da arquitetura e design do 
século XX; estilo; teoria da cor; fundamentos de 
projeto e técnicas de pesquisa.

Desenho técnico digital; desenho de marcenaria; design 
contemporâneo e mercado; materiais; produção e 
tendências; projetos comerciais de pequena escala.

Projetos comerciais de grande escala; design de 
iluminação; modelo espacial 3D; arte contemporânea 
e mercado.

Interiores residenciais; paisagismo; automação e 
instalações; modelo de negócio; projeto final.

Estrutura do curso

Módulo 1 

Módulo 2

Módulo 3

Módulo 4

duração 

2 anos (864 horas)

horário das aulas

3 x semana, período noturno 

Idioma

português

perfil do aluno
alunos matriculados no 2º ou 
3º ano do ensino médio, 
cursando ensino superior ou 
já graduados, interessados 
em criar e desenvolver ideias 
originais nas áreas 
residencial, corporativa e 
pública e atuar profissional-
mente como designer de 
interiores.

documento de 

conclusão do curso

certificado EBAC
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A especialização em Visualização Arquitetônica prepara arqui-
tetos e designers para a representação digital de projetos de 
todas as escalas - de interiores a cenas urbanas - e em  
diferentes mídias, passando da fotografia à animação em 3D. 
Tudo isso para que o profissional adquira versatilidade e  
domínio técnico para a apresentação profissional de projetos 
de arquitetura. 

Arquiteto, designer,
jornalista e fotógrafo de
formação, foi coordenador 
no escritório franco-brasileiro 
Triptyque Architecture e 
editor de fotografia, arquite-
tura e design da revista Casa 
VOGUE. Também atua 
intensamente como curador 
e crítico em design, além de 
ser sócio-proprietário da feira 
MADE (Mercado. Arte. 
Design). 

Bruno Simões
coordenador

O programa do curso se destina ao ensino completo 
de softwares de modelagem e finalização de imagens 
e vídeos, aliado às disciplinas artísticas que desenvol-
vem a linguagem pessoal de cada aluno enquanto 
discutem as tendências e inovações na área de 
arquitetura e design. Com abordagem profissional, o 
curso explora ainda as habilidades relacionadas à 
criação de marca e gestão empresarial. 

Introdução à Visualização Arquitetônica; Tratamento de 
Imagem; Fotografia de Arquitetura; Modelagem 3D.

Textura, Iluminação e Animação 3D; Renderização e 
Efeitos Visuais; Edição de Vídeo; Experiência 
Profissional.

Estrutura do curso

Módulo 1 

Módulo 2

duração 

1 ano (432 horas)

horário das aulas

3 x semana, período noturno 

Idioma

português

perfil do aluno

alunos matriculados no 2º ou 

3º ano do ensino médio, 

cursando ensino superior ou 

já graduados, interessados 

em uma formação de alta 

qualidade na área de 

Representação Digital para 

Arquitetura.

documento de 

conclusão do curso

certificado EBAC
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Um curso que une artistas, arquitetos, diretores, dramaturgos, 
pesquisadores e designers para formar uma nova geração de 
cenógrafos no Brasil. Os alunos trabalharão com a supervisão 
de profissionais renomados, colaborando em projetos reais. 
As aulas acontecem através de palestras, workshops práticos 
nos estúdios de arte e fotografia e visitação de exposições e 
espetáculos em cartaz na cidade de São Paulo. A metodologia 
é interdisciplinar e colaborativa, aliando práticas tradicionais 
e tecnologia. 

A exploração de diversas metodologias de criação, 
teoria teatral, história da cenografia (arquitetura e arte 
dramática), teorias e técnicas de materiais, expografia, 
iluminação, teoria e prática espacial e componentes 
plásticos se juntam para responder as demandas 
profissionais do mercado atual. No final do curso os 
alunos apresentam seu projeto de conclusão (em 
cenografia para teatro ou expografia), antecipando 
seu futuro bem-sucedido num mercado em expansão. 

Processo introdutório (aproximação, metodologias de 
criação); Teoria teatral I (foco em dramaturgia); História 
(arquitetura, arte, cenografia); Teoria e técnicas de 
materiais (produção); Projeto I (desenho livre, apresen-
tação, composição, maquete)

Teoria teatral II (dramaturgia e direção contemporâ-
nea); Introdução à expografia (e outras linguagens); 
Iluminação; Teoria e prática espacial (dramaturgia 
espacial, espacialidade sonora); Componentes 
plásticos adicionais (figurino, objeto, visagismo); 
Projeto II (desenho arquitetônico, apresentação, 
composição II, maquete II)

Estrutura do curso

Módulo 1

Módulo 2

duração 

1 ano (432 horas)

horário das aulas

3 x semana, período noturno

Idioma

português

perfil do aluno

alunos matriculados no 2º ou 

3º ano do ensino médio, 

cursando ensino superior ou 

já graduados, interessados 

em uma formação de alta 

qualidade na área.

documento de 

conclusão do curso

certificado EBAC

Formado pela Universidade 
Federal de Minas Gerais e 
especializado em Cenografia 
e Indumentária Teatral. Já foi 
responsável por cenários de 
grandes peças como O Pai 
ao lado de Daniela Thomas. 
Vencedor de três Prêmios 
Shell, em 2016 ganhou pela 
obra Um Bonde Chamado 
Desejo, com direção de José 
Caldas.

André Cortez
coordenador
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O curso irá desenvolver competências básicas, conhecimento 
e habilidades para atuar como concept artist nos mais diversos 
setores criativos do cinema, games, animação e na publicida-
de. O programa é baseado na formação prática com o estudo 
de disciplinas artísticas e pacotes de software, além de aulas 
teóricas, com professores que são profissionais de destaque 
em suas áreas, sobre as especificidades do curso.

Fundamentos I - Perspectiva e Introdução à Anatomia, 
Industria I: História do desenvolvimento da indústria de 
entretenimento, Composição Visual I: Composição 
Espacial, Tools I: Photoshop e fundamentos da imagem 
digital, Rendering I: forma, luz e materiais, Sketch I: 
tradicional e digital, Storytelling I: Introdução ao 
Storyboarding, Fundamentos II: construção de cenários, 
objetos e anatomia II, Indústria II: Organização de 
workflow e pipelines - Referências de mercados, 
Rendering II: Teoria da cor, forma, luz e mood - noções 
de fotografia digital, Tools II: Sketch Up 3D, Composição 
Visual II, Environment Design I, Character Design I, 
Storytelling II: Produção de sequências, Sketch II: 
Tradicional e Digital, Projeto I: Briefing de pré-produ-
ção - múltiplos temas

Indústria III: Postura profissional - Diferentes Mercados 
- Freelance e Staff, Tools III: After Effects básico, 
Maya básico e Introdução ao Z-Brush, Princípios da 
Animação, Environment Design II, Character Design 
II, Rendering III: Production Painting, Keyframe Art e 
Styleframes, Storytelling III (Introdução ao Animatic), 
Sketch III (Tradicional e Digital), Projeto II: Briefing 
de pré-produção - múltiplos temas, Indústria IV: 
Insights da indústria de entretenimento, Rendering 
IV: Introdução ao Digital Matte Painting, Sketch IV 
(Tradicional e Digital), Projeto Final: Produção e 
Preparação de Portfólio

Estrutura do curso

Módulo 1

Módulo 2

duração 

1 ano (432 horas)

horário das aulas

2 x semana

Idioma

português

perfil do aluno

alunos matriculados no 2º ou 

3º ano do ensino médio, 

cursando ensino superior ou 

já graduados que já possuam 

conhecimento básico de 

desenho e estão interessados 

em uma formação de alta 

qualidade na área.

documento de 

conclusão do curso

certificado EBAC

Ilustrador paulistano, 
formado pelo School of 
Visual Arts e técnicas de 
ilustração na FIT – Fashion 
Institute of Technology em 
Nova York. Ao longo de sua 
carreira fez storyboards, 
concept de personagens, 
objetos e cenários, imagens 
para produtos e campanhas 
publicitárias de clientes 
como Oca Filmes, Dínamo 
Filmes, Vetor Zero, Bullet, 
VTCine, Romeu e Julieta, Live 
Team, entre outros.

Montalvo Machado
coordenador
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Especialização que prepara profissionais para trabalhar no 
mercado em qualquer área do motion design. O objetivo do 
curso é assegurar aos alunos um conjunto de conhecimentos 
teóricos e habilidades práticas de todo o ciclo de produção 
de conteúdo gráfico: abertura de filmes e séries, realização de 
produto promocional de televisão, motion graphics para 
vídeo publicitário, infográfico animado para vídeo corporativo, 
gráficos para videoclipe e produção gráfica para cena/instala-
ção interativa e trabalho com novas mídias.

Senior Motion Designer na 
Vetor Zero, onde atua com 
animação e pós-produção. 
Formado em Design Gráfico 
pelas Belas Artes e fundador 
da Broki TV, onde realizou 
trabalhos para a Coca-Cola, 
Havaianas, Red Bull, Vivo e 
Nova Schin. Em 2017 ganhou 
o prêmio Wood Pencil em 
Film Advertising Crafts na 
categoria Animation for Film 
Advertising, D&AD.

Fabiano Broki 
coordenador

Habilidades técnicas: domínio de softwares, formatos 
de arquivos, permissões, mídias, possibilidades e 
limitações técnicas e compreensão da estrutura do 
projeto e dos princípios de divisão do trabalho entre 
os participantes do processo

Habilidades criativas: conhecimento e atualização 
sobre as últimas tecnologias, ferramentas e tendências; 
princípios técnicos e artísticos da criação de um vídeo; 
briefing; capacidade de reproduzir a engenharia 
reversa de qualquer vídeo; gestão de projetos e 
apresentação do trabalho ao cliente. 
 

After effects; 3ds Max; fundamentos de compositing, 
com masterclass de Nuke e modelagem avançada.

Comunicação visual, composição e montagem em 
motion design, stop motion, tipografia, animação, 
cinegrafia, direção e dramaturgia, design de TV, 
gestão de projetos e projeto final.

Estrutura do curso

Disciplinas
Técnicas

Disciplinas 
Criativas

duração 

2 anos (864 horas)

horário das aulas

3 x semana, período matutino 

Idioma

português

perfil do aluno

alunos matriculados no 2º ou 

3º ano do ensino médio, 

cursando ensino superior ou 

já graduados, interessados 

em uma formação de alta 

qualidade na área.

documento de 

conclusão do curso

certificado EBAC
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A edição é uma das etapas mais importantes da produção de 
um filme ou série. Ela dá o ritmo e a estrutura das sequências 
de imagens. O programa do curso tem como objetivo formar 
verdadeiros editores, e não apenas operadores de software 
de edição. Os alunos trabalham com material bruto de filma-
gens reais disponibilizados por produtoras, o que permite 
uma experiência mais próxima do cotidiano dos editores.

Formado em cinema pela 
FAAP e diretor e produtor-
-executivo na produtora The 
End. Ao longo da sua carreira, 
participou da pós-produção 
de mais de 30 longa-metra-
gens e mais de 20 séries de 
TV. É responsável pela edição 
de filmes brasileiros como 
Besouro (2009), O Palhaço 
(2011) e Corações Sujos 
(2011).

Duda Izique
coordenador

O aluno estudará os principais fundamentos do 
cinema como roteiro, dramaturgia e linguagem 
cinematográfica. O montador aprende a dar sentido 
narrativo às imagens captadas, desenvolve o pensa-
mento crítico e potencializa os aspectos artísticos do 
projeto. Na parte prática, o aluno tem acesso aos 
softwares de edição e de pós-produção mais utiliza-
dos do mercado como Avid Media Composer, Adobe 
Premiere e Da Vinci Resolve. 

 

Abrange conteúdo de história do cinema através da 
montagem, linguagem cinematográfica, teoria e 
técnicas de edição e pós-produção.

Com foco mais técnico, essa etapa inclui aulas sobre 
roteiro vs edição, sound design e trilha sonora, novas 
mídias e montagem para ficção (séries e longas), 
filme publicitário e documentário.

Estrutura do curso

Módulo 1

Módulo 2

duração 

1 ano (432 horas)

horário das aulas

3 x semana, período noturno 

Idioma

português

perfil do aluno

alunos matriculados no 2º ou 

3º ano do ensino médio, 

cursando ensino superior ou 

já graduados, interessados 

em uma formação de alta 

qualidade na área.

documento de 

conclusão do curso

certificado EBAC
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Conheça as ferramentas para trilhar o seu caminho criativo 
como roteirista. Por meio de uma abordagem prática e teorias 
de base como psicologia e mitologia, o aluno aprende todas 
as etapas da elaboração de um roteiro audiovisual. 

Mestre em literatura brasileira 
pela USP e formado em 
Chinês, atua como diretor e 
roteirista. Dirigiu a série São 
Paulo nas Alturas e os filmes O 
Circo da Noite e O Caseiro 
(2016), que estreou comer-
cialmente no Brasil e nos EUA 
em 2016

Julio Santi
coordenador

O curso vai explorar os fundamentos da narrativa, a 
criação de personagens, argumento, estrutura, 
criação de cenas e diálogos. Os fundamentos básicos 
do roteiro serão estudados exclusivamente através de 
dinâmicas intensivas, aliados a noções de psicologia e 
mitologia aplicadas dentro de estruturas narrativas.

O aluno aprende a criar para diversas mídias, como 
séries para televisão, web e projetos de branded 
content. Tudo isso dentro de um ambiente que 
oferece a experiência de Writers Room (sala dos 
roteiristas) para o desenvolvimento de roteiros em 
grupos e workshops de criação de séries de ficção e 
longa-metragem. Os alunos terão aulas de direitos 
autorais e perspectivas de negócio - dando um 
panorama completo das responsabilidades executivas 
que a profissão exige. 

 
O curso abordará fundamentos do roteiro, estudos 
clássicos, mitologia, psicologia, dramaturgia, formatos, 
história social da arte, panorama de mercado, criação 
de série, gênero, branding, direito do entretenimento, 
pitching, conteúdo de marca e revisão final de portfólio.

Estrutura do curso

duração 

1 ano (432 horas)

horário das aulas

3 x semana, período noturno 

Idioma

português

perfil do aluno

recém-formados em

cinema. profissionais que 

atuam com produção de 

conteúdo para o cinema,

TV e internet e demais 

interessados na área.

documento de 

conclusão do curso

certificado EBAC

102 103ebac.art.br ebac.art.br



Para fazer a inscrição do curso de sua escolha, acesse 
o site da EBAC (ebac.art.br) e preencha o formulário 
online. Se preferir, entre em contato com a Secretaria 
Acadêmica para se inscrever. 

Em seguida, a equipe de admissão entrará em contato 
com o candidato para agendar uma entrevista. Os 
interessados devem apresentar um portfólio e realizar 
uma entrevista com um representante da EBAC, que 
irá avaliar a experiência profissional, formação 
acadêmica, qualidades pessoais e perspectivas de 
desenvolvimento pessoal do candidato.

Para admissão é necessário apresentar os seguintes 
documentos:

• cópia dos documentos pessoais (RG, CPF,
certidão de nascimento ou casamento)

• comprovante de endereço (com CEP)
• comprovante de matrícula do 2° ano 

do ensino médio ou documento de conclusão 
do ensino médio com número de GDAE

• ter idade mínima de 17 anos e/ou a
completar até o início do curso

de 
admissão

* Abertura de turma condicionada ao 
número mínimo de alunos matricula-
dos. A EBAC reserva-se no direito de 
realizar alterações sem aviso prévio. 
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Qual é o seu jeito de olhar para o mundo? O curso busca 
despertar o potencial criativo do aluno e ensinar na prática o 
processo de criação em arte. Serão vivenciadas experiências 
com diversos tipos de dispositivos, materiais e formas 3D. Um 
dos focos é a reflexão sobre o registro de processos criativos e 
o estímulo para que cada um possa descobrir e aprofundar o 
que há de singular em suas produções. 

Artista plástica e educadora 
formada pela FAAP, trabalha 
com ensino da arte há mais 
de 15 anos. Atua na Supervi-
são da área de Educação do 
Instituto Moreira Salles, em 
São Paulo. Coordenou a 
Mediação e Formação dos 
Educadores da 29ª e 32ª 
Bienal de São Paulo em 2010 
e 2016, e coordenou de 2008 
a 2014 o Núcleo de Atendi-
mento ao Público da Ação 
Educativa do Instituto Tomie 
Ohtake, em São Paulo. Como 
artista, realizou exposições 
individuais, participou de 
diversas mostras coletivas e 
tem obras em importantes 
coleções do Brasil.

Mariana Serri
coordenadora

O curso desenvolve habilidades no campo das artes 
visuais e mostra os caminhos para o aluno expressar 
suas ideias. Por meio da teoria e prática, o aluno tem 
contato com elementos da linguagem visual como 
fotografia, desenho, ilustração, vídeo, instalação, 
intervenção urbana, pintura, escultura e serigrafia.  
Ele vai compartilhar estórias em textos, fotos e vídeo 
e conhecer os princípios da animação. Serão realiza-
das visitas a exposições e centros culturais para 
estimular o pensamento crítico, ampliar o repertório 
cultural e dialogar com a arte contemporânea. 

 

O adolescente conhece os principais meios de 
expressão, explora os elementos da linguagem visual e 
os princípios da animação e imagem em movimento. 

Para fazer a inscrição no curso acesse o site da EBAC 
e preencha o formulário online. Se preferir, entre em 
contato diretamente com a Secretaria Acadêmica e 
efetue sua matrícula. 

Não há teste de admissão. As inscrições serão efetiva-
das de acordo com a disponibilidade de vagas em 
cada turma. Para admissão é necessário apresentar os 
documentos abaixo:

• formulário de matrícula
• cópia do RG ou RNE
• cópia do CPF
• cópia do comprovante de residência 

(com CEP) 
• 1 fotos 3x4

Experimente as férias de um jeito diferente. A EBAC 
oferece cursos de curta duração para adolescentes a 
partir de 13 anos. Venha aprender conceitos de arte, 
explorar seu potencial criativo e colocar as ideias 
mais incríveis em prática. 

Para mais informações sobre os cursos, acesse 
ebac.art.br/courses

Estrutura do curso

Módulo único

Como se inscrever

Processo de  
Admissão 

Cursos de Férias

duração 

9 meses (144 horas)

horário das aulas

2 x semana, período 

vespertino 

Idioma

português

perfil do aluno

voltado para alunos a partir 

de 13 anos, o curso busca 

explorar a imaginação e o 

potencial criativo das artes 

visuais.

documento de 

conclusão do curso

certificado EBAC

* Abertura de turma condicionada ao 
número mínimo de alunos matricula-
dos. A EBAC reserva-se no direito de 
realizar alterações sem aviso prévio. 
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A instituição ocupa um prédio de 2.000 m² com 
arquitetura assinada por Isay Weinfeld. As moder-
nas instalações oferecem conforto e inspiração, 
com pavimentos orgânicos, terraços e janelas 
que proporcionam uma iluminação natural e uma 
vista incrível da cidade. 

O aluno tem acesso à internet de alta 
velocidade e tecnologia de ponta. As salas são 
equipadas com computadores Apple e Dell de 
última geração, com versões atualizadas de 
softwares de imagens, áudio, vídeo e animação. 

A mais 
 

e 
completa 
estrutura 
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Foundation room 

Art Studio
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Laboratório de impressão Auditório

Estúdio fotográficoCafeteria
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Biblioteca Laboratório de computadores

Espaço de convivênciaSeminar room 
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São Paulo é o centro de negócios da 
América Latina. A EBAC está localizada 
na Vila Madalena, o coração da econo-
mia criativa da cidade. O irreverente 
bairro abriga galerias de arte, agências 
digitais e de publicidade, escritórios de 
design e estúdios de animação, efeitos 
visuais e fotografia. As fronteiras das 
artes criativas, bem perto de você. 

A 

localização 
para
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