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TELEVISÃO, CINEMA E VÍDEO 

MÓDULO DE CURSO | REALIZAÇÃO I 

ESCRITA DE ARGUMENTO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DURAÇÃO 

24h  

DATAS 

11 de Março a 27 de Março 2020 

HORÁRIO 

2ª, 4ª e 6ª | 09h00-12h00 

 

 

 

| A QUEM SE DESTINA 

A todos que tenham conhecimentos práticos mínimos em 

realização e audiovisual. 

| OBJETIVOS 

Apreender na prática realização, assistência de realização, 

mistura e anotação em multicâmara TV. 

 

 

| CONTEÚDOS DO MÓDULO 

| ESCRITA DE ARGUMENTO (24h) 

Drama e conflito, as ferramentas principais do argumento. A estrutura dos 3 atos. Criação de Personagem: o protagonista. Os desejos e 

ambições do protagonista. Começar pelo final e depois construir um inicio oposto: a criação de um arco narrativo. Primeiro ato: 

Introdução ao mundo da narrativa e às personagens. Personagens secundários. 

Inciting incident ou Evento Inesperado: a destruição do status quo do mundo e personagens da narrativa. Plot point 1: a passagem para o 

segundo ato. A divisão do segundo ato em atos menores. Construção de obstáculos ao longo do segundo ato. Caraterização dos 

personagens através dos obstáculos. Obstáculos físicos, emocionais ou pessoais. O meio do guião. Plot point 1: revelação e passagem 

para o segundo ato. O terceiro ato: o caminho para o clímax e resolução. 

Exercício de criação individual de curta-metragem de ficção. 

 

 

| FORMADORES 
 

Virgílio Almeida, Argumentista 

 

Estudou escrita para cinema, televisão e teatro em Lisboa e em Bruxelas. É autor/co-autor de 18 argumentos cujos filmes foram 

selecionados para mais de 1 centena de festivais internacionais e nacionais de cinema, premiados com três dezenas de prémios. Em 

cinema de animação, destaca as parcerias com o realizador José Miguel Ribeiro, de onde nasceram curtas-metragens como “A Suspeita” 

(1998), “Passeio de domingo” (2006) e “Papel de Natal” (2010). Em imagem real, é co-autor do argumento da longa-metragem “A ilha 

dos cães”, realizado por Jorge António, com estreia comercial prevista para 2016. Trabalha como script doctor para várias produtoras 

europeias e cadeias de televisão. Escreveu 8 peças de teatro, tem 6 livros publicados e 3 prémios de literatura.

 

| ESPAÇO E EQUIPAMENTOS 

Sala com um computador por aluno, LCD e internet. Software: Adobe Creative Cloud 2015: Premiere CC, After Effects CC, Audition CC, 

Media Encoder CC, Photoshop CC, Illustrator CC. Estúdios de Televisão e de Vídeo para produções com uma e várias câmaras. Carros de 

Exteriores TV. Ciclorama com chroma key. Sistema de cenário virtual. Grua Jimmy jib, pedestais e teleponto. Câmaras de Televisão para 

estúdio e exteriores. Câmaras para cinematografia digital: Canon C100 e câmara Cinealta (em parceria com Sony). Equipamento de 

iluminação e de áudio para exteriores. Auditório para espetáculos e gravação multi-câmara. Estúdio para acting e camarins.  
 

 

 

 



 

 

 

| 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: 280€ 

 

 

| DESCONTOS 

10 % | Parceiros 

15 % | Formadores, Alunos e Ex-alunos World Academy 

(descontos não acumuláveis)

O pagamento é efetuado no ato de inscrição. 

 
 

| 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 ou da 1ª prestação da formação. 

| 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 

CÂMARA E ILUMINAÇÃO II | PÓS-PRODUÇÃO VÍDEO | REALIZAÇÃO I | TÉCNICO DE AUDIOVISUAIS | 
FOTOGRAFIA | FOTOJORNALISMO | JORNALISMO DIGITAL E TV | APRESENTADOR DE TELEVISÃO E RÁDIO 

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
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http://www.worldacademy.pt/cursos/cursos-anuais/televisao-cinema-e-video/camara-e-iluminacao-2/
http://www.worldacademy.pt/cursos/cursos-anuais/televisao-cinema-e-video/pos-producao-video/
http://www.worldacademy.pt/cursos/cursos-anuais/televisao-cinema-e-video/realizacao-1/
http://www.worldacademy.pt/cursos/cursos-anuais/televisao-cinema-e-video/tecnico-de-audiovisuais/
http://www.worldacademy.pt/cursos/cursos-anuais/imagem/fotografia/
http://www.worldacademy.pt/cursos/cursos-anuais/imagem/fotojornalismo/
http://www.worldacademy.pt/cursos/cursos-anuais/comunicacao/jornalismo-digital-e-tv/
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