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Telemóvel 

935 591 313 
worldacademy.pt 

info@worldacademy.pt  

TELEVISÃO E CINEMA 

INICIAÇÃO AO VÍDEO 

 

DURAÇÃO 

150 horas 

DATAS 

15 Março a Julho 2021  
 

HORÁRIO 

Terças e Quintas | 14h-18h 
Aulas pontuais às 2ª, 4ª e 6ª. 
 

PARTICIPANTES 

12 (mínimo 8) 

 

Hoje em dia criar Vídeos está ao alcance de todos. Mas ter competências tecnológicas 

e criativas mais avançadas marca a diferença entre resultados amadores e 

profissionais.

| A QUEM SE DESTINA 

A todos os que queiram dominar as bases de Vídeo 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 técnica e criativa. 

| SAÍDAS PROFISSIONAIS 

Produtoras de vídeo e televisão; departamentos de 

comunicação de marcas, empresas e organizações; agências de 

comunicação e publicidade; empresas de eventos; freelancer; 

canais digitais próprios. 

 

 

 

 

 

 

| CONTEÚDOS DO CURSO 

 

CÂMARA (28h) 

Linguagem audiovisual: composição, enquadramentos e planos. 

Teoria e propriedades da luz. Ótica e objetivas. Diafragma e 

exposição. Conversão ótico-elétrica.  Caraterísticas e 

manipulação do sinal vídeo. Vídeo digital. Normas, formatos e 

codecs. Ligações. 

Tecnologia das câmaras de vídeo profissionais: blocos da câmara, 

formatos de gravação, câmaras e acessórios para exterior e 

estúdio. Setup da câmara: alimentação, “brancos”, backfocus, 

áudio, tripé, etc. 

Exercícios práticos: diafragma, zoom, distância focal, 

temperatura de cor, ganhos, captação áudio básica. 

Exercícios de composição, enquadramento e movimentos de 

câmara. Captação em estúdio e reportagem. 

 

ILUMINAÇÃO (28h) 

Propriedades da luz. Fontes de luz e material de iluminação: 

lâmpadas, projetores, filtros, dimmers, mesas de luz, estruturas 

de suspensão, acessórios diversos. 

Electricidade, segurança e manutenção. 

Teoria e linguagem da iluminação e direção de fotografia. 

Tipos de ambientes, conceitos e situações: estúdio e exteriores, 

entretenimento e informação. Exercícios de iluminação para uma 

e várias pessoas em estúdio. Exercícios de iluminação em 

exteriores: entrevista, reportagem ou promocional. 

 

SOM (16h) 

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. 

 

PÓS-PRODUÇÃO (32h) 

Teorias e princípios da montagem: tempo, dramaturgia e ritmo, 

espaço e tempo sonoros. Continuidade, raccord e ruptura. 

O mundo da pós-produção digital: imagem, som, grafismos e 

animação, áreas e produtos específicos. 

Hardware e software para pós-produção. 

Práticas de edição: do rough cut até à montagem final. 

Grading e pós-produção áudio. 

Inserção de grafismos e genéricos. 

Exercícios práticos de edição vídeo. 

Importação e exportação para codecs e standards 

multiplataforma. 
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REALIZAÇÃO E PRODUÇÃO (46h) 

Produção: tipos de obras audiovisuais, empresas produtoras, 

canais de exibição, funções e equipas, financiamentos, 

planeamento, etapas e tarefas de produção. 

Realização: funções e tarefas principais do realizador, articulação 

com equipa, noções criativas sobre o olhar do realizador. Breves 

noções sobre guião. 

 

 

Produção e realização de vídeos por grupos de 3-4 alunos, desde 

a escolha da temática e formato até à captação e pós-produção. 

Sendo uma criação e produção coletivas do grupo, cada aluno 

escolherá a função na equipa de acordo com a área que gostou 

mais ao longo do curso.  

Os vídeos finais serão apresentados ao formador e os melhores 

serão apresentados no auditório da WA e enviados para mostras 

de vídeos de estudantes.

 
 

| FORMADORES 

Jorge Sá, Realizador 

Miguel Sotto Mayor, Diretor de Som 

Ricardo Nogueira, Op. de Câmara e Realizador 

Rui Barros, Pós-Produtor 

Tony Costa, Diretor de Fotografia 

 

| ESPAÇO E EQUIPAMENTOS 

Sala com um computador por aluno, LCD e internet. 

Software: Adobe Creative Cloud: Premiere CC, After Effects CC, 

Audition CC, Media Encoder CC, Photoshop CC, Illustrator CC. 

Estúdios de vídeo para produções com uma e várias câmaras 

profissionais. Ciclorama com chromakey.  

4 Câmaras broadcast SONY PMW300 (HD, 16:9, memory card) 

para estúdio e exteriores. 4 Câmaras DSLR Canon (2 6D e 2 6D 

Mark II). 2 Câmaras de cinema digital (Canon C100 e Panasonic 

EVA 1).  Conjunto de lentes diversas, grips e outros acessórios. 

Equipamento de iluminação e de áudio para exteriores. 

Auditório para espetáculos e gravação multicâmara.  

 

| PARCEIROS PRINCIPAIS 

Canal 11 

Canal Q 

Coral  

Endemol 

Europalco 

Festas de Grândola 

Festival Indielisboa 

Festival Meo Sudoeste 

Festival Rock em Stock 

Festival SBSR 

Freemantle Media 

Fuel TV 

Leopardo Filmes 

LX Filmes 

Mau Mau Mia 

Medialuso 

Moda Lisboa 

Others 

Panavideo 

PimPamPum 

Plural 

Prémios Sophia Estudante 

RTP 

Shine Iberia 

SIC 

SP Televisão 

Sporting TV 

Stopline Filmes 

TVI 

+ outros no site

 
 

| MODALIDADE DA FORMAÇÃO 

Inicial   
 

| UTILIZAÇÃO DE MEIOS 

Os alunos poderão solicitar espaços e meios extra aulas 
mediante disponibilidade e capacidade de uso. 

 
 

| INSCRIÇÃO 

50€ até 31 de janeiro2022 
100€ a partir de 1 fevereiro 2022  
 

| PREÇOS  

1450€  
Pronto-Pagamento 1305€ (10% desconto)  
6 meses x 241,5€ (fev a jul 2022) 

| DESCONTOS 

5% | EX ALUNOS, FORMADORES WA, 
PARCEIROS OU 2 CURSOS 

 

NOTA: As modalidades de pagamento apresentadas são válidas para cidadãos da União Europeia, os cidadãos de fora da UE deverão contactar a secretaria 

para receber mais informações.                                                                          

 
 

| PRE-REQUISITOS 

Mínimo de 17 anos à data da inscrição. 
Frequência de 11º ano de escolaridade como mínimo. 
Exceções por análise de currículo. 
 
 
   

| PROCESSO DE INSCRIÇÃO 

- Entrega de Currículo e da Ficha de pré-Inscrição (link fornecido) 
devidamente preenchida. 
- Pagamento do valor da Inscrição. 
- Apresentação do cartão de cidadão, fotografia “tipo passe” e 
comprovativo de morada. 
- Leitura e aceitação escrita do Regulamento e do Contrato. 

 
 

| CONDIÇÕES GERAIS 

As condições de funcionamento e organização da formação, deveres e direitos do aluno, entre outras regras e procedimentos, devem ser 
consultadas no Regulamento da World Academy. A leitura e aceitação dos termos do mesmo são obrigatórias antes do ato de inscrição. 

mailto:Info@worldacademy.pt
mailto:Info@worldacademy.pt
http://www.worldacademy.pt/wp-content/uploads/downloads/inscricao-workshop+intensivo.docx

