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EVENTOS E ESPECTÁCULOS 

MÓDULO DE CURSO | TÉCNICO DE ESPETÁCULOS 

ILUMINAÇÃO PARA EVENTOS, ESPETÁCULOS  

 

 

 

 

 

 

 

DURAÇÃO 

36h  

 

 

DATAS 

13 Dezembro a 22 Janeiro 2018 

 

HORÁRIO 

3ª e 5ª| 14h00-18h00 

 

 

 

 

| A QUEM SE DESTINA 
A todos os que queiram ser técnicos de eventos, e 

compreender melhor as componentes de iluminação 

direcionada para eventos e espetáculos. 

| OBJETIVOS 
Adquirir noções de iluminação para eventos e espetáculos. 

Conhecer as tecnologias e dominar na prática a operação dos 

principais equipamentos de iluminação. 

 

| CONTEÚDOS DO MÓDULO 

ILUMINAÇÃO PARA EVENTOS, ESPETÁCULOS (36h) 

Noções gerais sobre luz e iluminação. 

Sistemas de iluminação. 

Equipamentos e ligações. 

Software e mesas de luz. 

Robótica. Efeitos Especiais. 

Desenho de luz. 

Planeamento técnico. 

Preparação, montagem e desmontagem. 

Operação de luz e efeitos. 

Visita a bastidores de evento ou espetáculo. 

Eventos empresariais: equipamentos e caraterísticas. 

Exercício real de iluminação de debate ou conferência. 

Espectáculo: especificidades do teatro e da dança. 

Exercício real de iluminação de dança ou teatro.

 
 

| FORMADORES 
 

Pedro Rua, Diretor Técnico e Iluminador 

Curso Geral de Eletricidade. 2º Ano Complementar de eletrónica (antigo Curso Industrial). 

Diretor Técnico de Eventos. 

Consultor de Infraestruturais técnicas para locais de espetáculo. 

Desenhador de Iluminação de Espetáculos. 

 
 

| ESPAÇO E EQUIPAMENTOS 
Sala com 1 computador por aluno, internet, LCD e Microsoft Office. 

Auditório World Academy equipados com palco, iluminação e som para espetáculos, incluído projetor de LED e incandescente, tipo par, 

robot, recorte, ciclorama PC. Mesa digital de iluminação. 

  



 

 

| 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: 400€ 

2 Mensalidades: 210€/cada 

 

| DESCONTOS 
10 % | Parceiros 

15 % | Formadores e Alunos World Academy 

(descontos não acumuláveis)

 

O pagamento da primeira mensalidade é efetuado no ato de inscrição e da segunda até ao dia 5 do segundo mês da formação. 

  

 

| 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 para análise e admissão no módulo.. 

 

 

 

 

 

| PROCESSO DE INSCRIÇÃO 

– Entrega presencial ou por e-mail (info@worldacademy.pt) de 

Currículo e da Ficha de Inscrição devidamente preenchida. 

– Pagamento da primeira prestação. 

– Leitura e aceitação do Contrato de Formação. 

– Leitura e aceitação do Regulamento da World Academy. 

– Entrega de cartão de cidadão, fotografia digital e 

comprovativo de morada.

 

| FORMAS DE PAGAMENTO 

- Presencial através de Multibanco ou Numerário na Secretaria da World Academy. 

- Por transferência Bancária IBAN PT50 0018 00034 103081802072 (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 | TÉCNICO DE AUDIOVISUAIS | PRODUÇÃO DE EVENTOS E ESPETÁCULOS |  
SOM I |SOM II (IMAGEM E ESPETÁCULO) | PRODUÇÃO E PROMOÇÃO DE MÚSICA | ACTING I| ACTING II [18/19]  

mailto:info@worldacademy.pt
http://www.worldacademy.pt/cursos/cursos-anuais/televisao-cinema-e-video/camara-e-iluminacao-1/
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/tecnico-de-audiovisuais/
http://www.worldacademy.pt/cursos/cursos-anuais/espetaculos-e-eventos/producao-de-eventos-e-espetaculos/
http://www.worldacademy.pt/cursos/cursos-anuais/som/som-1/
http://www.worldacademy.pt/cursos/cursos-anuais/som/som-2/
http://www.worldacademy.pt/cursos/cursos-anuais/som/producao-e-promocao-de-musica/
http://www.worldacademy.pt/cursos/cursos-anuais/espetaculos-e-eventos/acting-1/
http://www.worldacademy.pt/cursos/cursos-anuais/espetaculos-e-eventos/acting-2/

