274h
Datas | De 20 de Março a 31 de Julho de 2017
Horário | De 2ª a 5ª feira, das 19h às 23h
Local | Restart Belém

ANIMAÇÃO E

PROGRAMAÇÃO

DE RÁDIO
CURSO SEMESTRAL

OBJECTIVOS
Formar profissionais para rádio, com enfoque
especial em animação, programação, produção
e marketing.

CONTEÚDOS
CRIATIVIDADE E PROCESSO CRIATIVO (12H)
Introdução à criatividade e ao processo criativo
como marca da contemporaneidade.
A criatividade individual e institucional para a
criação de valor.
PROGRAMAÇÃO EM RÁDIO (28H)
Noções fundamentais de áudio: transmissão e escuta.
Captação, gravação, mistura e processamento.
Principais tecnologias, equipamentos e software
utilizado em rádio.
Como criar uma rádio: estética sonora, criação de
genéricos e separadores.
Playlist e criação de rubricas.
Emissão: postura, criação de conteúdos e “falas”.
Noções gerais dos new media para rádio:
transmissão digital, netradio. Streaming e podcast.
Posição em redes sociais e mobile.
GESTÃO, MARKETING E PROMOÇÃO (28H)
Breves noções de gestão.
Fontes de financiamento. Marketing e
planeamento estratégico de comunicação de
marca e conteúdos. Conceito criativo, desenho
de campanha, autopromoção on air e online.
CRIAÇÃO, ESCRITA E AUTORIA (28H)
Especificidades do media.
Géneros e criação de formatos de programa
para rádio, com exercícios práticos.
Escrita para leitura ou pré gravação.
Escrita como guia.
Autoria: criação e definição de ponto
diferenciador na construção de programa
de autor (humorista, especialista em
música, entrevistas de fundo, entre outros).
Início da construção da rádio Restart: escolha
e definição do nome da rádio, gingles e
outros elementos.
JORNALISMO EM RÁDIO (28H)
Especificidades do jornalismo em rádio.
Pesquisa, fontes e construção de histórias.
Organização de redacção.
Voz pops, reportagens, directos em exterior,
entrevista e debate, noticiários, conteúdos
complementares online (fotografia, vídeo, etc).
Exercícios práticos de criação, apresentação
e gravação para netradio de um
programa informativo.

TÉCNICAS DE APRESENTAÇÃO (36H)
A voz: fisiologia, especificidades, limites
e desenvolvimento individual.
Projecção, postura corporal, respiração,
dicção e expressividade.
Exercícios de leitura: géneros e técnicas.
PRODUÇÃO EM RÁDIO (20H)
Exercícios práticos de vivo: apresentações,
debates e entrevistas, guião, guidelines
e improviso, situações de stress e conflito,
controlo de tempos.
Importância da investigação e preparação.
TECNOLOGIAS (40H)
Noções fundamentais sobre áudio.
Noções fundamentais sobre new
media para rádio.
Principais tecnologias, equipamentos
e software utilizado em produção e emissão
de rádio.
Exercícios práticos de produção de rubricas.
Criação de genérico e separadores
com sonosplastia.
Criação de playlists.
Exercício prático de emissão de programa
com entrevista em estúdio, reportagem em
directo e pré-gravada, música, pivots.

PROJECTO RÁDIO (50h)
Criação da Rádio Restart – emissão em directo e
live streaming.
PROFISSIONAIS DE RÁDIO CONVIDADOS (4H):
Debate e discussão de temas relacionados
com a rádio e com a profissão de radialista. (4h)

FORMADORES
Pedro Moreira Dias | Vodafone FM
Raquel Bulha | Antena 3
Sérgio Noronha | Everything is New
+ formadores a confirmar

PÚBLICOPÚBLICO-ALVO
Estudantes e profissionais de comunicação e
outros. Interessados, com perfil, que queiram
desenvolver uma profissão em rádio.
SAÍDAS PROFISSIONAIS
Animadores, autores, jornalistas, produtores,
programadores e marketeers para rádios
nacionais, locais e netradio.
MODALIDADE DE FORMAÇÃO
Inicial

ORGANIZAÇÃO DA FORMAÇÃO
Presencial

EQUIPAMENTO
Software AVAplayer de automação para rádio.
Sala de pré e pós-produção áudio
com computadores.
Software: Protools 110,Live 8 e Microsoft Office.
Estúdio de rádio profissional preparado
para emissão..

PROJECTOS EXTRACURRICULARES
A Restart apoia todos os anos propostas
seleccionadas de alunos para projectos criativos.

ANIMAÇÃO E PRODUÇÃO CULTURAL
A Restart promove ao longo do ano exposições,
concertos, mostras de vídeo, seminários, apoio a
projectos artísticos e outros eventos, nos quais os
alunos seleccionados são convidados a
participar activamente.

BOLSAS RESTART
A Restart oferece todos os anos várias bolsas na
modalidade de curso por troca de estágio a
candidatos que revelem bom perfil na entrevista e
com dificuldades financeiras comprovadas.
Mais info ao balcão da Restart ou em
www.restart.pt (ver bolsas).

ADMISSÃO
Preferencialmente, 12º ano concluído.
O candidato a aluno tem, obrigatoriamente,
que comparecer em entrevista presencial com
um orientador de curso e, caso já tenha,
apresentar portfólio.
Formação ou experiência nas áreas de jornalismo,
comunicação ou audiovisuais é valorizada.
CONDIÇÕES GERAIS
Consultar o Regulamento da Restart.
A leitura e aceitação dos termos do Regulamento
são obrigatórias antes no acto da inscrição.
Abertura da turma sujeita a número mínimo
de oito inscrições.

INSCRIÇÕES/ INFORMAÇÕES
As inscrições são efectuadas após a admissão,
mediante o pagamento da inscrição e apresentação de:
- Currículo vitae
- Cartão de Cidadão ou documento similar
- 1 fotografia de rosto
- Certificado de habilitações
- Comprovativo de morada

FORMAS DE PAGAMENTO
-Cheque à ordem de: Restarting, SA.
-Transferência bancária (NIB: 0033 0000
4523 5128 4110 5)
-Multibanco
-Numerário

PREÇOS
Inscrição: €150
Pronto Pagamento até 15 de Fevereiro €2713.50
(10% desconto já aplicado)
Pronto pagamento a partir de 16 de Fevereiro:
€2864.25 (5% desconto já aplicado)
6 prestações:
prestações €502.50
9 prestações
prestaçõ es:
es €360.12

DESCONTOS
15% | Para inscrição em dois cursos
(apenas num dos cursos)
15% | Antigos alunos de cursos anuais
50% na Inscrição| Parceiros (consultar em
www.restart.pt)
Nota: descontos e promoções/prémios não acumuláveis
1. O preço do curso inclui seguro escolar.
2. O valor da inscrição não é reembolsável.
3. O pagamento por prestações inicia no mês
seguinte à inscrição e deverão ser pagas até
ao dia 5 de cada mês, independentemente do
dia de início e de encerramento do curso.

CERTIFICAÇÕES
A Restart é certificada pela APCER (ISO 9001:2008)
e pela DGERT (Direcção Geral do Emprego e Relações
de Trabalho).
RESTART
Tel. 213 609 450
info@restart.pt | www.restart.pt
Rua da Quinta do Almargem, nº10
1300/490 Lisboa

