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218 210 366 
worldacademy.pt 

info@worldacademy.pt  

MÚSICA & SOM 

MÓDULO DE CURSO | CRIAÇÃO E PRODUÇÃO MUSICAL 

ELECTRÓNICA 
 

 

DURAÇÃO 

32h  

DATAS 

10 a 26 Janeiro 2018 

HORÁRIO 

10, 11, 12 Jan. | 13h00-20h00  

15, 19, 22, 24 e 26 Jan. | 16h00-20h00 

 

 

 

| A QUEM SE DESTINA 
Pessoas com conhecimentos mínimos de música que queiram 

saber, na prática, composição para eletrónica.  

 

| OBJETIVOS 

Compor música eletrónica.

 

| CONTEÚDOS DO MÓDULO 

ELECTRÓNICA (32h) 

O contexto histórico da música eletrónica e de dança. Evoluções tecnológicas de equipamentos e instrumentos. Movimentos e correntes 

das últimas décadas, do disco ao house e ao techno. Géneros e subgéneros. Tecnologias digitais: do sampler ao computador. Criação, 

manipulação e gestão de samples. Características fundamentais do género ao nível rítmico, harmónico e tímbrico. 

 

Projeto prático de criação individual com base principal em ferramentas digitais, estimulando ainda ao uso de outros instrumentos e 

periféricos musicais. 

 

 
 

| FORMADORES 

 

Filipe Galante (Pixel 82), Músico e DJ 

Licenciado em Som e Imagem pela Universidade Católica do Porto e Mestrado em Sonic Culture (University of East London) e Sonic Arts ( 

Middlesex University). Formado em Music Management (City University, Londres) e Mixing Mastering (London School of Sound) , Sob o 

pseudónimo Pixel82, já atou um pouco por  todo Portugal, assim como Nova Iorque, Brasil, Espanha e Inglaterra, e trabalha 

regularmente como compositor sonoro e musical para artistas como Joclécio Azevedo, Sérgio Cruz, Cristiana Rocha, Rudolfo Quintas. 

Também é programador cultural e musical no Plano B no Porto.  As suas edições discográficas podem ser encontradas em editoras como 

EMI, Universal, Local Talk, Harthouse, Gomma. 

 

Tiago Moreira (Stereossauro), Músico 

Com um background em Artes Plásticas e formado em Design, faz já algum tempo que Stereossauro trocou os lápis da Escola Superior de 

Artes e Design pelo sintetizador e o gira-discos. As suas actuações live caracterizam-se por sonoridades e texturas densas, sem limites à 

criatividade e sem receio de fugir à segurança de fórmulas estabelecidas, onde sobressai o seu gosto musical ecléctico. O sampling, onde 

cruza o passado e o futuro, juntamente com a experimentação quase laboratorial de instrumentos musicais marcam a identidade da 

música de Stereossauro. 

A solo, apresenta-se em palco munido de um giradiscos e de um sampler, manipulados de uma maneira única e muito pessoal, num 

formato que gosta de apelidar de “Two Hands Band”. Internacionalmente sagrou-se campeão do mundo de scratch a ‘meias’ com Dj 

Ride, com quem forma a dupla Beatbombers, na categoria “show” e duas vezes vice-campeão. 

 

 

 



 

 

| ESPAÇO E EQUIPAMENTOS 

Sala de aula e pré e pós-produção áudio com 1 computador por aluno. Software: Pro Tools 12, Ozone 7, Reaper, Ableton Live8, Waves 

Gold Bundle. Estúdio de som profissional com Control Room e 2 salas de captação. Backline com bateria, baixo, amplificação e outros 

instrumentos diversos. Estúdio equipado com Pro Tools 12. 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. Sequenciador Behringer, Live Launchpad Novation, sequenciador Arturia. Auditório com palco, bastidores, 

camarins, sistema de PA e mesa digital de áudio, ligado ao estúdio de som para gravação multipista. 

 
 

| 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: 330€ 

| DESCONTOS 

15 % | Parceiros, Formadores e Alunos World Academy 

(descontos não acumuláveis) 

 

Pago no ato de inscrição. 

 
 

| PROCESSO DE CANDIDATURA 

- Entrega presencial ou envio para o email 
info@worldacademy.pt dos documentos: 

• Currículo e ficha de candidatura para avaliação e admissão 

à frequência do módulo. 

 

| PROCESSO DE INSCRIÇÃO 

- Entrega de Currículo e da Ficha de Candidatura devidamente 

preenchida. 

- Pagamento da primeira prestação. 

- 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.  

 

| 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 

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

regulamento. 

 

 
 

CURSOS RELACIONADOS 

SOM I | SOM II (IMAGEM E ESPETÁCULO) | PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE MÚSICA | PRODUÇÃO DE EVENTOS E ESPETÁCULOS | TÉCNICO 

DE ESPETÁCULOS 

mailto:info@worldacademy.pt
mailto:info@worldacademy.pt
http://www.worldacademy.pt/wp-content/uploads/2015/11/regulamento_geral.pdf

