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MÚSICA & SOM 

MÓDULO DE CURSO | SOM II 

CAPTAÇÃO E GRAVAÇÃO PARA IMAGEM 

 

DURAÇÃO 

36h  

 

 

 

DATAS 

20 Janeiro a 12 Fevereiro 2021  
 
 
 
 

HORÁRIO  

2ª, 4ª e 6ª | 09h00-12h00 + aulas em dias e 

horários diferentes para ensaio e gravação 

de sketches e talk-show. 

 

 

 

 

| A QUEM SE DESTINA 

 Interessados com competências base em som e áudio e que 
queiram especializar-se em captação e gravação de som para 
audiovisuais.  
 

| OBJETIVOS  
Formar técnicos especializados em captação e gravação de 
som para imagem.  
 

 

 

| CONTEÚDOS DO MÓDULO 

CAPTAÇÃO E GRAVAÇÃO PARA IMAGEM (36h)  
Introdução às tecnologias e standards de vídeo e áudio. Captação de som em equipas de audiovisual, em estúdio de televisão, 
documentário e ficção de cinema. Questões e problemas com a captação de som para imagem em interiores e exteriores. Som direto, 
som de referência e a banda internacional: o circuito de distribuição e de exibição.  
Equipamentos portáteis; gravadores estéreo ou multipistas, e a utilização do laptop como gravador.  
Técnicas de captação com perche, lapelas e emissores.  
Exercícios práticos de captação e gravação com alunos de Realização, Câmara e Iluminação, Produção e Interpretação: 1) Reportagem 
TV;  
2) Talkshow em estúdio multicâmara. 

 

 

| FORMADOR 

Miguel Sotto Mayor, Diretor de Som e Sonoplasta  
Com formação técnica maioritariamente adquirida em Inglaterra, ali frequentou diversas escolas: School of Audio Engineering, em 

Londres (1999), onde completou o curso em engenharia de som; BBC Training Center, em Wood Norton (2000 e 2002), onde fez os 

cursos de Som Surround, e Audio Digital; Alchemea College, em Londres (2005), onde se certificou como operador de Pro Tools, da Avid. 

Profissionalmente, começou como técnico de som no Serviço de som do Exército Português (Lisboa, 1989). Posteriormente, e até ao ano 

2001, foi operador de som em diversas produtoras de audiovisuais, trabalhando sempre para televisão e publicidade. Entre 2001 e 2007 

passou a exercer funções de direção técnica de áudio numa produtora de televisão e cinema. Desde 2007, e até ao presente, é 

responsável operacional num dos principais canais de televisão nacionais. Paralelamente, e desde 1996, trabalha como pós-produtor de 

áudio e sound designer, freelancer, em projetos para televisão, cinema e outros media. A partir de 2001, passa também a fazer 

formações de som para imagem, tanto na vertente de captação como na de pós-produção, em cursos regulares de audiovisuais e 

multimédia, em algumas das escolas profissionais da área da grande Lisboa. Orienta ainda seminários e workshops pontuais em várias 

instituições, como a ESMAE (Porto) e a Algarve Film Comission. É desde 2011 certificado pela Avid no ensino do sistema de edição Pro 

Tools. Interessados com competências base em som e áudio e que queiram especializar-se em som ao vivo para eventos. 

 

 

  



 

 

| ESPAÇO E EQUIPAMENTOS 

Sala de aula e pré e pós-produção áudio com 1 computador por aluno.  

Software: Pro Tools 12 e Ableton Live 8. Estúdio de som profissional com Control Room e 2 salas de captação (15 e 100m2). Estúdio 

equipado com Pro Tools 12 e Ozone 7. Tratamento acústico por Luis Belo Lopes com materiais Vicoustic. Monição Estéreo Profissional, 

compressores, equalizadores paramétricos e processadores de efeitos. Microfones de condensador de membrana larga e pequena, 

microfones dinâmicos para diversas aplicações e teclado MIDI individuais. Mesa analógica, mesa digital e controlador DAW.  

Auditório com grid, sistema de PA e mesa digital, ligado ao estúdio de áudio para gravação multipista. Outros equipamentos para áudio: 

microfones de lapela, shotguns e gravadores/mixers para exteriores e estúdio TV. Carro de exteriores TV e régie portátil multicâmara.

 
 

| MODALIDADE DA FORMAÇÃO 

Inicial 

 

| METODOLOGIA PEDAGÓGICA 

Demonstrativa, expositiva e participativa  

 

| ORGANIZAÇÃO DA FORMAÇÃO 

Presencial 

 

WORLD ACADEMY 

Avenida Comendador Nunes Côrrea, nº 44 

2790-224 Carnaxide  

 

| PREÇOS  

Valor Total do Módulo: 490€  

| DESCONTOS 

10 % | Parceiros, Formadores, Alunos e Ex-alunos World 

Academy (descontos não acumuláveis). 

 

Pagamento da primeira mensalidade no ato da inscrição e da segunda até ao dia 5 do segundo mês de formação. 

 
 

| PRE-REQUISITOS 

Mínimo de 17 anos à data da inscrição. 

Frequência de 11º ano de escolaridade como mínimo. 

Preenchimento de Ficha e Candidatura e envio de Curriculum 

Vitae para análise e admissão no módulo. 

 

 

| PROCESSO DE INSCRIÇÃO 

Entrega presencial ou envio para o email 

info@worldacademy.pt dos documentos: 

- Ficha de candidatura, cartão de cidadão, fotografia digital e 

comprovativo de morada. 

Assinatura do contrato, leitura e aceitação do Regulamento da 

World Academy. Pagamento do valor total da formação.  

 

| FORMAS DE PAGAMENTO 

- Presencial através de Multibanco ou Numerário na Secretaria da World Academy. 

- Por transferência Bancária IBAN PT50 0018 0003 4103 0818 0207 2 (o comprovativo de transferência terá de ser enviado com o 

processo de inscrição para info@worldacademy.pt). 

 

As inscrições por e-mail ou correio estão sempre sujeitas a confirmação por parte da Secretaria da World Academy. 

 

 
 

| CONDIÇÕES GERAIS 

Os módulos de curso têm avaliação com classificação. 

O aproveitamento no módulo confere Certificado de Formação. 

As datas poderão sofrer alterações sem aviso prévio. 

As condições de funcionamento e organização da formação, deveres e direitos do aluno, entre outras regras e procedimentos, devem ser 

consultadas no Regulamento da World Academy. O processo de inscrição automaticamente valida a aceitação dos termos deste 

regulamento. 

 

 
 

CURSOS RELACIONADOS 

SOM I | CRIAÇÃO E PRODUÇÃO MUSICAL | PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE MÚSICA | PRODUÇÃO DE EVENTOS E ESPETÁCULOS |  

TÉCNICO DE ESPETÁCULOS 

mailto:info@worldacademy.pt
http://www.worldacademy.pt/wp-content/uploads/2015/11/regulamento_geral.pdf
http://www.worldacademy.pt/wp-content/uploads/2015/11/regulamento_geral.pdf
mailto:info@worldacademy.pt
http://www.worldacademy.pt/wp-content/uploads/2015/11/regulamento_geral.pdf
http://www.worldacademy.pt/cursos/cursos-anuais/som/criacao-musical/

