COMUNICAÇÃO

TÉCNICAS DE APRESENTAÇÃO EM TELEVISÃO
COM TERESA GUILHERME

DURAÇÃO

DATAS

HORÁRIO

Nº PARTICIPANTES

16h

15 e 16 de Julho 2017

9h-13h | 14h-18h

mín. 8 - máx. 14

A entrada dos alunos, recém-formados, no mundo do trabalho está a ficar cada vez mais exigente.
São muitos os momentos em que é preciso uma postura diferente, uma abordagem mais eficaz, o
controle do que dizemos e como dizemos.
Os desafios encontrados prendem-se, na maior parte das vezes, com a dificuldade dos alunos em
criarem uma identidade que facilite a abordagem do universo profissional escolhido.
Qual o fator determinante que dita o sucesso de uma boa entrevista de trabalho ou casting?
O que faz de um candidato um profissional da área da comunicação?

| A QUEM SE DESTINA

| OBJETIVOS

Estudantes e licenciados em comunicação social. Jornalistas e
guionistas para televisão e vídeo. Atores e modelos com boas
capacidades de expressão. Comunicadores que queiram
aprofundar técnicas para televisão, vídeo e rádio. Futuros
apresentadores de entretenimento ou informação.

O objetivo, deste workshop, consiste em descobrir as
potencialidades de cada um, apontar e resolver as fragilidades.
Sempre com uma forte componente prática e interativa.

| CONTEÚDOS DO WORKSHOP
Neste workshop, desenvolvido por Teresa Guilherme, os alunos irão interagir com os meios técnicos com que se irão deparar no
mercado de trabalho, bem como trabalhar com alunos de outras áreas complementares. No fim do workshop os alunos ficarão em posse
das melhores imagens e apresentações, para o seu portfólio.

Telefone

935 591 313
worldacademy.pt
info@worldacademy.pt

Av. Comendador Nunes Corrêa nº 44 | 2790-483 Carnaxide / Portugal

1.
Novas Tecnologias, novas formas de comunicar.
A importância da imagem, voz e postura.
2.
Estruturar uma apresentação.
Técnicas básicas de apresentação.
Exercício prático gravado.
3.
Técnicas básicas de teleponto.
Utilização de teleponto.
Exercício prático gravado.

4.
Preparação de entrevista.
Utilização de microfone.
Gravação de entrevista.
5.
Gravação de Trabalhos Finais em estúdio multicâmara, com alunos
de outros cursos.
6.
Visionamento e avaliação dos trabalhos finais.
Dicas para o mercado profissional.

| FORMADORA
Teresa Guilherme, Produtora e Apresentadora de Televisão.
Teresa Guilherme é uma das mais experientes e respeitadas profissionais da área em Portugal.
Veja a biografia profissional aqui: https://pt.wikipedia.org/wiki/Teresa_Guilherme.

| ESPAÇO E EQUIPAMENTOS
Estúdio e Régie de Televisão profissionais, incluindo espaço para pivot e entrevistas, teleponto, equipamento de reportagem TV,
camarim. Sala de aula com 1 PC por aluno, LCD, internet. Equipamento para edição vídeo. Operação por alunos de cursos audiovisuais.

| MODALIDADE DA FORMAÇÃO

| ORGANIZAÇÃO DA FORMAÇÃO

Inicial

Presencial

| METODOLOGIA PEDAGÓGICA

| WORLD ACADEMY

Demonstrativa, expositiva e participativa.

Avenida Comendador Nunes Côrrea 44, 2790-224 Carnaxide

| PREÇOS

| DESCONTOS

Valor Total do Workshop: 250€

Não tem descontos.

| PROCESSO DE INSCRIÇÃO
- Entrega de Currículo e da Ficha de Inscrição devidamente preenchida.
- Pagamento integral do workshop.
- Leitura e aceitação do Contrato de Formação.
- Leitura e aceitação do Regulamento da World Academy.
- Apresentação de cartão de cidadão e comprovativo de morada*.
*A cópia/digitalização do cartão de cidadão, para arquivo da World Channels, S.A, apenas será feita com autorização expressa do titular do mesmo, uma vez
que de acordo com artigo 5.º da Lei n.º 7/2007 de 5 de fevereiro, tal procedimento não é obrigatório para a inscrição.

| FORMAS DE PAGAMENTO
- Presencial através de multibanco, numerário ou cheque, na Secretaria da World Academy.
- Por transferência bancária com o IBAN PT50 0018 0003 4103 0818 0207 2, cujo comprovativo terá de ser enviado para
secretaria@worldacademy.pt.
As inscrições por e-mail ou correio estão sempre sujeitas a confirmação por parte da Secretaria da World Academy.

| CONDIÇÕES GERAIS
A frequência nos dois dias do workshop confere Certificado de Formação.
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
APRESENTADOR DE TELEVISÃO E RÁDIO (curso semestral)

