21h
Datas | 21, 22 e 23 de Março
Horário | 10h-13h e 14h-18h
Local | Restart Porto

MAX FOR LIVE
WORKSHOP

OBJECTIVOS
O ambiente visual de programação tem como propósito
capacitar a aprendizagem de programação sem as interrupções
das linguagens clássicas no processo de design da aplicação.
A linguagem utilizada dentro do Ableton Live que serve de base
ao Max For Live é conhecida como Max/MSP, a qual permite a
prototipagem de aplicações para música e multimédia utilizando
todo o tipo de meios (MIDI, audio, vídeo, etc).

CONTEÚDOS

FORMADORES

1. INTRODUÇÃO AO MAX/MSP

DIOGO COCHARRO |

- Paradigma de programação
- Processamento de Sinal
- Síntese Sonora
- Composição Algorítmica
2. MAX FOR LIV
LI V E
- Diferenças e semelhanças entre ambiente
MaxMSP e M4L
- Live Object Model (LOM)
- Criação de Devices M4L

Diogo Cocharro tem uma experiência multifacetada
e interesses em várias áreas, todas na vertente do
som e da música. Do interesse pela produção surge
a vontade de se formar em Música Eletrónica e
Produção Musical pela Escola de Artes Aplicadas de
Castelo Branco. Recebeu um Mestrado em
Multimédia com especialização em Design de Som
e Música Interativa da Faculdade de Engenharia da
Universidade do Porto. Atualmente iniciou o
programa doutoral em Médias Digitais na
Universidade do Porto. Nas artes digitais, colaborou
no desenvolvimento de algumas instalações com
música interativa, Tweetering Sounds (2010), Sound
Potter (2010), Human Pong (2011),
PerturbArte (2011), algumas com exibição no
Future Places Festival e na Casa da Música. Como
músico ele trabalhou com diferentes projetos
passando por diversos géneros musicais, desde o
rock, metal, música eletrónica e música tradicional.

PÚBLICOPÚBLICO-ALVO
Estudantes do curso de Som e Música da Restart.
MODALIDADE DE FORMAÇÃO
Inicial
ORGANIZAÇÃO DA FORMAÇÃO
Presencial
CERTIFICAÇÃ
CERTIFICAÇÃO
ÇÃO
Os participantes que atinjam os objectivos
mínimos do curso, e que não faltem a mais de
25% das horas totais, receberão um certificado
de formação da Restart.
CONDIÇÕ
CONDI ÇÕES
ÇÕES GERAIS
Consultar o “Regulamento Geral da Restart”
disponível na secretaria da escola e no nosso site.
A leitura e aceitação dos termos do Regulamento
são obrigatórias antes do acto da inscrição.

INSCRIÇÕES/ INFORMAÇÕES
As inscrições são efectuadas mediante o
pagamento da inscrição e apresentação de:
Currículo
B.I./Cartão do Cidadão
Cartão de contribuinte do financiador do curso
1 Fotografia tipo passe
Contrato de formação assinado.

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

PREÇOS
€295

CERTIFICAÇÕES
A Restart é certificada pela APCER (ISO 9001:2008)
e pela DGERT (Direcção Geral do Emprego e
Relações de Trabalho).
RESTART Campus Porto
Tel. 223 212 837
info@restart.pt | www.restart.pt
Monte da Virgem - RTP
Rua Conceição Fernandes 755
4435/510 Vila Nova de Gaia

