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TELEVISÃO, CINEMA E VÍDEO 

MÓDULO DE CURSO | REALIZAÇÃO I 

REALIZAÇÃO LIVE | TALKSHOW E CONCERTO  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DURAÇÃO 

66h  

DATAS 

26 Janeiro a 19 Março 2018 

HORÁRIO 

2ª, 4ª e 6ª | 9H00-13H00 

+ Aulas em outros dias e horários 

para ensaios e gravações.

 

 

 

| 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 

REALIZAÇÃO LIVE | TALKSHOW (48h) 

(+aulas extra para montagem) 

Introdução à Régie. Operação com a mesa de mistura. Operação para o lançamento de peças. As funções principais nas equipas de uma 

emissão televisiva de entretenimento. As funções da equipa de realização nas emissões em direto. O trabalho do Assistente de 

Realização no set. A comunicação entre equipas. Visitas técnicas a todas as funções e espaços de uma emissão em direto de um 

programa de entretenimento. Discussão do guião de talkshow com a turma de Guionismo. Pré-produção do talkshow em contato 

próximo com a turma de produção e outras turmas envolvidas. Ensaios com os atores para os sketches humorísticos. Planificação e 

gravação em multicâmara de sketches humorísticos. Gravação no exterior de entrevistas. Exercício de Ensaio e gravação live de talk-

show de entretenimento, com conteúdos de apresentador, entrevistas em estúdio e no exterior, sketches humorísticos e público. 

Colaboração com as várias turmas de audiovisual da World Academy (Câmara, Cenografia, etc.). 

 

REALIZAÇÃO LIVE | CONCERTO (18h) 

(+aulas extra para montagem) 

Audição e Planificação audiovisual das músicas do concerto. Discussão com a banda sobre a estratégia visual. Ensaio de realização 

multicâmara com câmaras fixas, câmara móvel e grua durante o soundcheck. Exercício de Realização live multicâmara de concerto em 

colaboração com as várias turmas de audiovisuais da World Academy. 

 

| FORMADORES 
 

Rui Nunes, Realizador 

Licenciado em Artes Plásticas, Escultura pela Faculdade de Belas Artes da Universidade do Porto é Produtor e Realizador de televisão na 

RTP, mas também Professor e Formador na RTP, no Instituto Politécnico do Porto, no Instituto Politécnico de Tomar, na Escola Técnica 

de Imagem e Comunicação e na Escola Profissional Val do Rio. Desenvolveu ainda outras actividades tais como, Operador de Imagem 

Cinematográfica, Director de Fotografia, Publicitário, Cartunista, Fotógrafo, Animador, Medalhista, Cenografista, Designer Gráfico, Artista 

Plástico, Júri do ICA e de Festivais Internacionais de Animação, Cinema, Vídeo e Televisão. Como Realizador foi responsável, entre outros, 

por projectos como “A Aia”, “A Severa”, “Rua Sésamo”, “Arquivos do Entendimento”, “Sói Seông Yan”, “Crónica do Século”, “Por Outro 

Lado”, “Os Fugitivos”, “Assi se fazem as cousas”, “O Almirante com Alma de Tenente” e “Voltar a Macau”. Como Artista Plástico criou e 

executou medalhas e troféus para concursos e por encomenda e participou em várias exposições colectivas (Design, Pintura, Escultura). 

 

 

 

 



 

 

 

 

José Pinheiro, Realizador 

Pioneiro do videoclip em Portugal. Concebeu e realizou cerca de duas centenas de vídeos musicais para grandes artistas e bandas 

portuguesas entre eles:  Madredeus, Boss AC, Humanos, Pop Dell'Arte, Delfins, Resistência, GNR, Dulce Pontes, Rui Veloso, LX 90, Blind 

Zero, Sétima Legião, Clã, entre outros. Realizou vários programas de televisão (Popoff, 1990-93; Top 25 RFM/TVI, 1994; Made in 

Portugal, 1994-96; e Spray, 1996-97) e vídeo concertos, destacando-se a gravação do concerto dos Sonic Youth no Campo Pequeno em 

1993. Recebeu vários prémios de realização, pelo programa Pop-Off e por videoclips como “A Casa” de Rodrigo Leão.

 

| 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: 710€ 

3 Mensalidades: 240€ (Janeiro, Fevereiro e Março 2018) 

| DESCONTOS 

10 % | Parceiros 

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

(descontos não acumuláveis)

O pagamento da primeira mensalidade é efetuado no ato de inscrição e as seguintes até ao dia 5 de cada 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 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
mailto:info@worldacademy.pt
http://www.worldacademy.pt/wp-content/uploads/2015/11/regulamento_geral.pdf
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/
http://www.worldacademy.pt/cursos/cursos-anuais/comunicacao/apresentador-de-televisao-e-radio/

