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TELEVISÃO, CINEMA E VÍDEO 
MÓDULO DE CURSO | PRODUÇÃO PARA TV E CINEMA 

PUBLICIDADE 

 

DURAÇÃO 

42h 
 

DATAS 

11 de Abril a 11 de Maio 2018  

HORÁRIO 

2ª, 4ª e 6ª | 9h00-12h00  

 

| A QUEM SE DESTINA 

A todos os que queiram aprender a produzir Publicidade para 
Televisão e Cinema.   

| OBJETIVOS 
Formar produtores para este género específico dentro do 
mercado audiovisual, utilizando e conhecendo métodos do 
mercado actual. 
 

 

| CONTEÚDOS DO MÓDULO 

| PUBLICIDADE (42h) 
Publicidade, marcas e empresas. 
A agência de publicidade: áreas e organização. 
Relação cliente, agência e produtora. 
Produção publicitária: recursos, etapas e especificidades. 
Técnicas de produção: briefing, ppm’s, planeamento e orçamentação, casting e testes, locais e autorizações, direção de arte, pós-
produção. 
Exercício prático de produção de spots publicitários, em conjunto com alunos de outros cursos audiovisuais. Convidado do mercado 
publicitário

 
 

| FORMADOR(ES) 

José Pinheiro, Realizador 
Como realizador, José Pinheiro, tem estado sempre ligado à música. Desde os anos 90, concebeu e realizou cerca de duas centenas de 
vídeos musicais para um conjunto vastíssimo de artistas e bandas portuguesas (Ornatos Violeta, GNR, Xutos e Pontapés, MadreDeus), 
bem como diversos programas de música (Pop-Off, 1990-93; Top 25 RFM/TVI, 1994; Made in Portugal, 1994-96 e Spray, 1996-97), 
documentários (Madredeus – O Paraíso, 1997) e videoconcertos. Posteriormente, realizou o seu primeiro filme documentário Brava 
Dança, não só uma biografia dos Heróis do Mar é um autêntico retrato de uma geração. 
 

 

 

| ESPAÇO E EQUIPAMENTOS 

Sala com um computador por aluno. Software: Processador de Texto; Celtx; Premiere CC. 



 

 

| MODALIDADE DA FORMAÇÃO 
Inicial 

| ORGANIZAÇÃO DA FORMAÇÃO 
Presencial 

| METODOLOGIA PEDAGÓGICA 
Demonstrativa, expositiva e participativa. 
 

WORLD ACADEMY 
Avenida Comendador Nunes Côrrea, 44, 2790-224 Carnaxide 

| PREÇOS 
Valor Total do Módulo: 390€ 
2 Mensalidades: 200€ 
A primeira prestação é paga no ato de inscrição e as seguintes nos 
meses seguintes e consecutivos, até ao dia 5 de cada mês. 
 

| DESCONTOS 
10 % | Parceiros 
15 % | Formadores, alunos e ex-alunos World Academy 
(descontos não acumuláveis) 

 
 

| 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 
(neste caso 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 

 


