56h
Datas | De 11 de Março a 9 de Abril de 2017
Horário | 11, 12, 18 e 25 de Março e 1, 8 e 9 de Abril,
das 10h às 13h e das 14h às 19h
*As datas poderão ter alterações pontuais, sendo sempre
comunicadas e agendadas para fins-de-semana.

Local | Restart Belém

JORNALISMO

BACKPACK
CURSO

OBJECTIVOS
Formar profissionais polivalentes, capazes de
elaborar reportagens em vídeo sem necessitar da
intervenção de outros técnicos.

CONTEÚDOS
Funções e características do jornalista
profissional.
Adaptação do perfil profissional mediante o local
de trabalho: emissoras tv, portais de internet, sites
de notícias, freelancer em variadas realidades.
O mercado de trabalho.
Oportunidades na carreira para profissionais
freelancers (backpack).
A evolução das empresas de comunicação e
media no Mundo.
As diferentes linguagens nos diversos meios de
comunicação: Tv aberta, OTT, rádio, revista, jornal
e redes sociais.
As tendências e realidades mundiais na produção
de vídeos jornalísticos.
A reportagem e a sua evolução a nível nacional e
internacional.
A reportagem documental.
A importância das fontes.
Técnicas de produção de reportagem curta, média
e longa.
A preparação de um telejornal.
Exercícios práticos:
Produção de peças e simulação de um telejornal
em contexto real e em directo.
A reportagem e a sua evolução a nível nacional e
internacional.
A reportagem documental.
A importância das fontes.
Técnicas de produção de reportagem curta, média
e longa.
A preparação de um telejornal.
Exercícios práticos:
Produção de peças e simulação de um telejornal
em contexto real e em directo.
A tecnologia: Câmara e Som.
Exercícios práticos de captação.
Edição vídeo: edição final de reportagem.

FORMADORES
Laércio Roma – Jornalismo
+ formadores convidados para as áreas técnicas
de Câmara e Edição Vídeo
BIO_Laércio Roma
Actua há mais de 32 anos no mercado de media em
geral, mas especializou-se na área de televisão
com profunda familiaridade nas mais diversas
plataformas digitais de áudio e vídeo.
Jornalista de formação e alto executivo com grande
experiência internacional, trabalhou em muitos
países de África, Europa, Ásia, América do Sul,
América do Norte e Oceânia.
Entre os grandes projectos que liderou destaca-se
a implantação do canal desportivo ESPN BRASIL,
sendo que foi um dos três fundadores desta
empresa do Grupo Walt Disney. O seu trabalho
neste canal esteve centrado no desenvolvimento da
política de terceirização, na formatação de
programas, na vertente comercial, de marketing,
financeira e de recursos humanos.
Da sua experiência faz ainda parte a contratação e
orientação de equipas, a implementação de
decisões estratégicas de investimentos e de
aquisições e a criação de novos negócios. Esteve
também encarregue de elaborar o planeamento,
desenvolvimento e implantação do primeiro
sistema de pay-per-view no Brasil para a Directv,
implantado em Salvador em1996.
Este profissional foi também o responsável pela
reestruturação e desenvolvimento do Departamento
de Desporto da TV Cultura, em São Paulo. Teve
passagens destacadas ainda por empresas como:
ESPN, Google/ Youtube, Tv Globo, SBT, Grupo Abril
e Channel 7 (Austrália) e COCAN em Angola.
Actuou como consultor internacional em processos
de restruturação e internacionalização de
empresas, como por exemplo do Grupo Havas (o
sexto maior grupo de media do mundo) e da Gisp,
empresa portuguesa líder no segmento de
software de gestão para as áreas de produção,
engenharia e operação em broadcast.

Campeonato do Mundo de Futebol 1986 (México),
1990 (Itália), 1994 (Estados Unidos), 1998 (França),
2002 (Coreia e Japão) e 2006 (Alemanha).
Campeonato Africano das Nações 1992 (Senegal)
e 2010 (Angola).
Olimpíadas 1984 (Los Angeles), 1988 (Coreia do
Sul), 1992 (Barcelona), 1996 (Atlanta ), 2000
(Sydney), 2004 (Atenas) e2008(Pequim).
Olimpíadas de Inverno 1988 Calgary (Canadá),
1998 Nagano (Japão) Pan-americano 1991(Cuba)
,1997 Indianápolis (Estados Unidos), 1999
Winnipeg (Canadá) e 2003 (República
Dominicana).
Xgames Estados Unidos, de 1998 até 2003 Grand
Slam de tênis (Wimbledon, Roland Garros, US
Open, Austrália Open), durante 10 anos.
Campeonato Brasileiro de Futebol, Champions
League, Eurocopa.
Campanhas presidenciais no Brasil e nos
Estados Unidos em 1985 (Ronald Reagan).

PÚBLICOPÚBLICO-ALVO
Estudantes ou interessados na área que queiram
uma formação multidisciplinar para exercerem o
jornalismo de forma auto-suficiente.
MODALIDADE DE FORMAÇÃO
Inicial

ORGANIZAÇÃO DA FORMAÇÃO
Presencial

ANIMAÇÃO E PRODUÇÃO CULTURAL
A Restart promove ao longo do ano exposições,
concertos, mostras de vídeo, seminários, apoio a
projectos artísticos e outros eventos.

PROJECTOS EXTRACURRICULARES
A Restart apoia todos os anos propostas
seleccionadas de alunos para projectos criativos.
CERTIFICAÇÃ
CERTIFICAÇÃO
ÇÃO
Os participantes que atinjam os objectivos mínimos
do curso intermédio, e que não faltem a mais de
25% das horas totais, receberão um certificado de
formação da Restart.

ADMISSÃO
Preferencialmente profissionais e estudantes de
comunicação. Apresentação de currículo vitae.

CONDIÇÕES GERAIS
Consultar o “Regulamento Geral da Restart”
disponível na secretaria da escola.
A leitura e aceitação dos termos do Regulamento
são obrigatórias antes do acto da inscrição.

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)

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 (no caso desta opção, o
comprovativo da mesma deverá ser sempre
enviado para: info@restart.pt)
NIB: 0033 0000 4523 5128 4110 5)
-Multibanco
-Numerário

6 prestações:
prestações €502.50
9 prestações:
prestações €360.12

DESCONTOS
10% alunos e ex-alunos de cursos
anuais/semestrais

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

