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COMUNICAÇÃO 
MÓDULO DE CURSO | CRIATIVO PARA BRANDING E PUBLICIDADE 

DIGITAL MEDIA 
 
 

DURAÇÃO 

27h  

DATAS 

9 de Março a 4 de Abril 2018 
 

HORÁRIO 

2ª, 4ª e 6ª | 20h00-23h00 

| A QUEM SE DESTINA 

Estudantes e profissionais de qualquer área de marketing e 
comunicação, que pretendem uma contextualização do mundo 
digital nas suas variadas vertentes. 
 

| OBJETIVOS 

Conhecer o contexto do Digital Media em publicidade, desde a 
sua conceptualização. 

 

| CONTEÚDOS DO MÓDULO 

| DIGITAL (27h) 

O digital não como novidade, mas como a realidade. Quando em todo o lado está um meio de comunicação. Digital Everywhere: web, 
mobile, tablet, wearables. Comportamento do consumidor no digital e nas redes. Adaptação para o digital vs criação para o digital. A 
publicidade em sites. A publicidade nas apps. A publicidade nas redes. Redes e públicos alvo. A precisão do targeting e dos algoritmos. A 
dimensão actual do Facebook e do Instagram. A publicidade no Youtube. O consumidor como publicidade: youtubers, instagramers, 
bloggers, digital influencers, reviewers. Tecnologias digitais avançadas para publicidade: videomapping, realidade aumentada, VR, entre 
outras. Exercício práticos de campanhas em meios digitais.

 
 

| FORMADORES 
 
Hugo Oliveira, Head of Digital Marketing, WeDo Technologies 

É gratificante trabalhar com produtos que influenciam milhões de utilizadores, obrigando a uma atenção redobrada na forma como a 
tecnologia, o design, UX/UI e o conteúdo interagem com os clientes. 
Tive a oportunidade de actualizar os meus conhecimentos académicos através do (MBA) Marketing Strategy Certificate da Cornell 
University, e comecei na World Academy como Formador, depois de já ter passado por outras escolas como a Restart, EDIT, EPRAL e o 
Cenjor. 
Pontualmente faço consultoria a várias empresas sobre Comunicação/Estratégia Digital e nunca larguei a minha paixão na produção e 
composição musical. 

 

 
 
| ESPAÇO E EQUIPAMENTOS 
Sala com um computador por aluno, TV e Internet. Softwares: Office, Premiere. 
Estúdio de vídeo equipado com câmaras e acessórios profissionais.

 
 

 



 

 

 

| MODALIDADE DA FORMAÇÃO 

Inicial 
 
 

| METODOLOGIA PEDAGÓGICA 

Demonstrativa, participativa. 
 

| ORGANIZAÇÃO DA FORMAÇÃO 

Presencial 
 
WORLD ACADEMY 
Avenida Comendador Nunes Côrrea, nº 44 
2790-224 Carnaxide  
 

 
 

| PREÇOS  

Valor Total do Módulo: 290€ 

| DESCONTOS 

10 % | Parceiros 
15 % | Formadores, alunos e ex-alunos World Academy 
(descontos não acumuláveis) 

 
O pagamento é efectuado no ato de inscrição. 

 
 

| 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 | GUIONISMO PARA CINEMA E TELEVISÃO | TÉCNICO DE AUDIOVISUAIS | 
FOTOJORNALISMO | DIGITAL MARKETING | APRESENTADOR DE TELEVISÃO E RÁDIO  
 


