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TELEVISÃO, CINEMA E VÍDEO 

MÓDULO DE CURSO | GUIONISMO PARA CINEMA E TELEVISÃO 

SÉRIES FICÇÃO - ESCRITA PARA NOVELAS  

 

DURAÇÃO 

36h 
 

DATAS 

18 Janeiro a 12 Fevereiro de 2020 

HORÁRIO 

2ª, 4ª e 6ª | 20h00-23h00  

 

| A QUEM SE DESTINA 

A todos os que queiram ser guionistas e argumentistas para 

Séries de Ficção.   

| OBJETIVOS 

Formar guionistas para este género específico de 

entretenimento audiovisual, utilizando e conhecendo métodos 

do mercado actual. 

 

 

| CONTEÚDOS DO MÓDULO 

| SÉRIES DE FICÇÃO (36h) 

Séries modernas de ficção: as histórias na televisão a assumirem o papel que era do cinema. 

Criação do conceito: a ideia criativa de base. 

Definição da temática e criação dos personagens centrais. 

Definição dos objetivos dos personagens centrais. 

Criação de personagens secundários como ajudas ou obstáculos aos personagens centrais. 

Análise de case-studies de personagens centrais, secundários e seus objetivos: The Wire; House of Cards; Breaking Bad; The Sopranos, 

e/ou outras séries escolhidas como exemplo em aula. 

Fases da escrita da temporada de uma série: conceito / estrutura / tratamento / episódios. 

Preparar os ganchos para temporadas seguintes. 

Os arcos que atravessam uma temporada e os arcos que atravessam várias temporadas. 

Exercício de escrita de episódio piloto e sinopses da restante temporada, em grupos de alunos, simulando a equipa de trabalho em 

séries.

 
 

| FORMADOR 

Marta Pais Lopes, Argumentista e Guionista 

 

 

| 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: 410€ 
 
 

| DESCONTOS 

10 % | Parceiros, 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 de Candidatura e envio de Curriculum 

Vitae e Portfólio por escrito 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 integral do módulo. 

 

 
 

| 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 

 

mailto:info@worldacademy.pt
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/

