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EVENTOS E ESPECTÁCULOS 

MÓDULO DE CURSO | PRODUÇÃO DE EVENTOS E ESPETÁCULOS 

DIREÇÃO TÉCNICA E DE CENA 

 

DURAÇÃO 

20h  

DATAS 

T2 | 27 Fevereiro a 12 Março 2020 

T3 | 27 Fevereiro a 12 Março 2020 

HORÁRIO 

T2 3ª e 5ª | 14h00 – 18h00 

T2 3ª e 5ª | 19h00 – 23h00 

| A QUEM SE DESTINA 

A todos os que queiram ter conhecimentos mínimos em 

espetáculos ou eventos e queiram saber mais sobre direção de 

cena. 

| OBJETIVOS 

Sabem fazer direção técnica e de cena a um nível inicial. 

 

| CONTEÚDOS DO MÓDULO 

DIREÇÃO TÉCNICA E DE CENA (20h) 

 

Tipos e exemplos de espaços e eventos. 

Direção Técnica: funções, equipa, operações. 

Direção de Cena: música e espetáculo, teatro e dança. 

Technical riders: tipologias e exemplos. 

Planeamento, montagens, ensaios e evento. 

Palcos e elementos cénicos. 

Visita a montagem ou ensaio técnicos. 

 
 

| FORMADORES 

T2 |Eduardo Cunha, Production Manager 

Iniciou a sua atividade profissional em 1982 como assistente de iluminação, passando posteriormente para funções como road manager, 

produtor, stage manager, tour manager, director de iluminação, coordenação técnica, produção executiva, a nível nacional e 

internacional. O seu trabalho como freelancer passa por eventos em diferentes áreas como desporto; política; concertos de música lírica; 

festivais de Verão como o Alive!, Paredes de Coura e Vilar de Mouros; publicidade e tournées de artistas nacionais como os Xutos e 

Pontapés, Rui Veloso ou GNR, entre muitos outros. 

 

T3 | Pedro Rua, Diretor Técnico e Iluminador 

Curso Geral de Eletricidade. 2º Ano Complementar de eletrónica (antigo Curso Industrial). 

Diretor Técnico de Eventos. 

Consultor de Infraestruturais técnicas para locais de espetáculo. 

Desenhador de Iluminação de Espetáculos. 

 

 



 

 

 

| ESPAÇO E EQUIPAMENTOS 

Sala com 1 computador por aluno, internet, LCD e Microsoft Office. Estúdio de som profissional com cabines de captação. Auditório 

World Academy equipados com palco, iluminação e som para espetáculos. 

 

MODALIDADE DA FORMAÇÃO 

Inicial 

 

| METODOLOGIA PEGÓGICA  

Demonstrativa, expositiva e participativa. 

 

ORGANIZAÇÃO DA FORMAÇÃO 

Presencial 

 

| WORLD ACADEMY 
Avenida Comendador Nunes Côrrea, nº 44 

2790-224 Carnaxide  

 

 
 

| PREÇOS  

Valor Total do Módulo: 220€ 

 

 

| DESCONTOS 
10 % | Parceiros 

15 % | Formadores e Alunos World Academy 

(descontos não acumuláveis)

 

 

 

| PRE-REQUISITOS 

Mínimo de 17 anos à data da inscrição. 

Frequência de 11º ano de escolaridade como mínimo. 

 

 

 

 

| PROCESSO DE INSCRIÇÃO 

– Entrega presencial ou por e-mail (info@worldacademy.pt) de 

Currículo e da Ficha de Inscrição devidamente preenchida. 

– Leitura e aceitação do Contrato de Formação. 

– Leitura e aceitação do Regulamento da World Academy. 

– Entrega de cartão de cidadão, fotografia digital e 

comprovativo de morada. 

– Pagamento do valor integral.

 

| FORMAS DE PAGAMENTO 

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

- Por transferência Bancária IBAN PT50 0018 00034 103081802072  

(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 consultados no Regulamento da 

World Academy. O processo de inscrição automaticamente 

valida a aceitação dos termos deste regulamento. 

 
 

CURSOS RELACIONADOS 

 

CURSOS RELACIONADOS 

PRODUÇÃO AUDIOVISUAL | TÉCNICO DE AUDIOVISUAIS | MAKE-UP, STYLING E PRODUÇÃO DE MODA  | ACTING I | ACTING II | TÉCNICO 
DE ESPETÁCULOS   

mailto:info@worldacademy.pt
http://www.worldacademy.pt/cursos/cursos-anuais/televisao-cinema-e-video/producao-audiovisual/
http://www.worldacademy.pt/cursos/cursos-anuais/televisao-cinema-e-video/tecnico-de-audiovisuais/
http://www.worldacademy.pt/cursos/cursos-anuais/imagem/make-up-styling-e-producao-de-moda/
http://www.worldacademy.pt/cursos/cursos-anuais/espetaculos-e-eventos/acting-1/
http://www.worldacademy.pt/cursos/cursos-anuais/espetaculos-e-eventos/acting-2/
http://www.worldacademy.pt/cursos/cursos-anuais/espetaculos-e-eventos/tecnico-de-espetaculos/
http://www.worldacademy.pt/cursos/cursos-anuais/espetaculos-e-eventos/tecnico-de-espetaculos/

