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NOVIDADES CAD
• ATCs na zona de Lisboa - Um formando e amigo alertou-me que a Flag e a Rumos já não aparecem na lista de ATCs

(Autodesk Training Center). Não obtive confirmação da Autodesk, mas será que há empresas de formação a chegar à
conclusão que a anuidade já não compensa? E que o certificado ATC de frequência emitido não tem assim tanto valor,
quando há actualmente ATCs com reconhecida pouca qualidade (espero que seja por pouco tempo, sei que a Autodesk
está a tentar melhorar)? Entretanto, o CESAE Lisboa também vai deixar de ser ATC, embora fosse pouco
representativo em termos de formação calendarizada. O único ATC da zona de Lisboa que recomendo acaba por ser o
ISQ, onde é a minha equipa de formadores que assegura a formação.

• Autodesk Loyalty Program - Na Austrália, está em curso uma promoção de recuperação de antigos clientes, em que
a Autodesk oferece cerca de 30% de desconto na aquisição, por parte de antigos clientes que possuem produtos da
família 2000/2002. Pode ser que promoções destas sejam implementadas também por cá.

NOVIDADES JOÃO SANTOS / QUALICAD
• Periodicidade desta newsletter - Neste período de pré-férias e de férias, em que o volume de notícias é muito menor,

esta minha/vossa newsletter CAD passa a ter uma periodicidade quinzenal. Assim, a próxima newsletter sai a 30 de
Julho.

• Formação QualiCAD - Durante esta semana sairam duas propostas para cinco acções de formação e ficou acertada
uma formação de VIZ Avançado à medida para um grupo de estudantes de Arquitectura, a decorrer em Agosto. Os
dois livros que estou a escrever e a formação marcada permitem que eu tenha um mês de Agosto já bem ocupado.

• Livros - Estou a actualizar o AutoCAD 2007 Guia de Consulta Rápida. O AutoCAD 2007 3D - Curso Completo está na
gráfica.

• Próximos cursos calendarizados - Apresento o calendário de formação até Setembro. As datas até Dezembro já
estão no site, mas recordo que tenho muita flexibilidade em marcar novas datas, inclusive em Agosto. Os detalhes de
todos os cursos, incluindo outros não listados aqui, podem ser consultados no site da QualiCAD (www.qualicad.com).
Agradeço toda a divulgação. Qualquer questão, contactem por email ou pelo telefone da QualiCAD (213427612).

Curso Duração Preço Datas
Actualização 2D para AutoCAD 2007  14 h 135 € 09 - 16 Set (D, S); 21-26 Set (N)
Actualização 3D para AutoCAD 2007  07 h 75 € 23 Set (D, S); 28 - 29 Set (N)
AutoCAD 2006/2007 Fundamental 35 h 315 € 05 Ago - 02 Set (D, S); 28 Ago - 08 Set (N)
AutoCAD 2006/2007 Avançado 28 h 265 € 20 Set (N)
AutoCAD 2007 3D 28 h 265 € 19 - 28 Jul (N); 30 Set - 21 Out (D, S)
AutoCAD 2006/2007 Programação VBA 28 h 265 € 27 Nov - 07 Dez (N)
VIZ 2006/2007 Fundamental 35 h 315 € 31 Jul - 11 Ago (N)
VIZ 2006/2007 Avançado 28 h 265 € 02 - 13 Out (N)
VIZ 2006/2007 Materiais básicos e complexos 11 h 110 € 16 - 18 Ago (N)
VIZ 2006/2007 Câmaras, Luzes e background 11 h 110 € 21 - 23 Ago (N)
VIZ 2006/2007 Animação 07 h 75 € 24 - 25 Ago (N)

Outros cursos ou outras datas - Consulte-nos, marcamos novas datas em qualquer horário com um mínimo de 3
participantes.

Aos preços apresentados acresce IVA. N: 18h00-21h30 ; D: 09h30-13h00 e 14h00-17h30 ; S - Sábados

TRUQUES E DICAS
• AutoCAD 2007 - Dois novos modos de selecção - O AutoCAD 2007 inclui dois novos modos de selecção: SUbobject

e Object. Estes modos podem ser introduzidos em resposta a Select objects. O modo SUbobject activa o modo de
selecção de subobjectos de sólidos (faces, vértices e arestas). O modo Object volta a activar o modo de selecção de
objectos. Recordo que, para seleccionar subobjectos, também podemos marcar a tecla <CTRL> antes de fazer clique
sobre uma face, aresta ou vértice.

TEMPOS LIVRES
• Anedota:

Qual a diferença entre um bar de solteiros e um circo?
No circo os palhaços não falam.


