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TELEVISÃO, CINEMA E VÍDEO 
MÓDULO DE CURSO | TÉCNICO DE AUDIOVISUAIS 

SOM  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DURAÇÃO 

36h  

DATAS 

22 Fevereiro a 22 Março 2018 
 

HORÁRIO 

3ª e 5ª| 09h00-13h00 

 

 
 
 
 
 
 
  

| A QUEM SE DESTINA 

A todos os que queiram ser profissionais de audiovisuais, com 
uma sólida formação inicial nas componentes técnica, criativa 
e de produção. 
 

 

| OBJETIVOS 

Compreender as principais tecnologias, linguagens e 
procedimentos em produção audiovisual. Dominar na prática a 
operação dos principais equipamentos de vídeo, nas 
componentes técnicas e criativa. Estar apto a integrar o 
mercado como profissional de audiovisuais polivalente

| CONTEÚDOS DO MÓDULO 

| SOM (36h) 
Propriedades do som. Tipologia de microfones e seu uso. Monitores. Ligações, cabos, sincronismos e manutenção. 
Mesas e sistemas de mistura de som para imagem. Gravação áudio em vídeo: formatos, gravação direta na câmara, com mixer e 
gravação independente. Noções básicas sobre gravação em estúdio TV (informativos e entretenimento) e gravação em exteriores 
(materiais e técnicas, ficção/ informação/ promocionais). Exercícios de captação e gravação de áudio para vídeo. 

 

| FORMADORES 
 

Miguel Sotto Mayor, Diretor Técnico 
Miguel Sotto Mayor é sonoplasta e diretor de som. Com formação técnica maioritariamente adquirida em Inglaterra, ali frequentou 
diversas escolas: School of Audio Engineering, em Londres (1999), onde completou o curso em engenharia de som; BBC Training Center, 
em Wood Norton (2000 e 2002), onde fez os cursos de Som Surround, e Audio Digital; Alchemea College, em Londres (2005), onde se 
certificou como operador de Pro Tools, da Avid. O Som ao Vivo e a Gravação em Estúdio têm também sido áreas contempladas na sua 
formação ao longo do tempo. Na Escola Superior de Comunicação Social, em Lisboa (2008), fez um curso em Video Digital e Alta 
definição. Para além disso, interessa-se pelos sistemas Macintosh, sendo certificado como técnico de hardware pela Apple desde 2009 
(Amsys, Londres). Profissionalmente, começou como técnico de som no Serviço de som do Exército Português (Regimento de 
Transmissões, Lisboa, 1989). Posteriormente, e até ao ano 2001, foi operador de som em diversas produtoras de audiovisuais, 
trabalhando sempre para televisão, cinema e publicidade. Entre 2001 e 2007 passou a exercer funções de direção técnica de áudio numa 
produtora de televisão e cinema. Desde 2007, e até ao presente, é responsável operacional num dos canais de televisão nacionais (TVI). 
Paralelamente, e desde 1996, trabalha como pós-produtor de áudio e sound designer freelancer, em projetos para televisão, cinema e 
outros media. A partir de 2001, começa também a ser formador em som para imagem, tanto na vertente de captação como na de pós-
produção, em cursos regulares de audiovisuais e multimedia. Orientou ainda seminários e workshops pontuais em várias instituições, 
como a ESMAE (Porto) e a Algarve Film Comission. É atualmente certificado pela Avid no ensino do sistema de edição ProTools.

 
 
 
 
 



 

 

 
| 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. Estúdio de vídeo para produções com uma e várias câmaras. Ciclorama com chromakey. 
Sistema de cenário virtual. Grua Jimmy jib, pedestais, teleponto, dolly e steadicam. Câmaras broadcast para estúdio e exteriores. 
Câmaras DSLR com lentes e acessórios. Equipamento de iluminação e de áudio para exteriores. Auditório para espetáculos e gravação 
multi-câmara. Em parceria com WorldChannels: Carro de exteriores TV com régie para gravação e transmissão multi-câmara. 

 

| 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: 420€ 
2 Mensalidades: 220€ 

 

| DESCONTOS 
10 % | Parceiros 
15 % | Formadores e Alunos World Academy 
(descontos não acumuláveis)

 
A primeira mensalidade é paga no ato de inscrição e a segunda até ao dia 5 do último 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 
(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 I | PÓS-PRODUÇÃO VÍDEO | PRODUÇÃO AUDIOVISUAL | REALIZAÇÃO I | FOTOGRAFIA | TÉCNICO DE 
ESPETÁCULOS 
 


