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ACÚSTICA E
ELE TRÓNICA
CURSO

OBJECTIVOS

Abordagem teórico/prática ao fenómeno geral
do áudio, com especial incidência no estúdio
de som, em gravação, mistura, masterização e
na produção musical.

CONTEÚDOS
1. FUNDAMENTOS DO SOM I

Introdução ao fenómeno do som.
Fenómenos acústicos em espaços abertos e
fechados. Amplitude e o decibel a frequência e o
comprimento de onda sonora.
O ouvido e a percepção do som. Anatomia e
funcionamento
2. ELECTRICIDADE ELETRÓNICA

Fundamento de electricidade para o áudio: leis
fundamentais; a manutenção de equipamento;
Instrumentos e ferramentas básicas do técnico
de som; alguns circuitos mais significativos.

FORMADORES
CLARA CARDOSO |

Acoustic Engineer
INÊS LAMARES |

Sound Engineer
MÁRIO SECO |

Sound Engineer

PÚBLICOPÚBLICO-ALVO

Interessados em ganhar competências em
tecnologias e técnicas áudio, e que revelem
ainda vocação para os fenómenos do som, da
música e das tecnologias dos media.
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.
ADMISSÃO

Preferencialmente 12º Ano e conhecimentos
mínimos de inglês e de informática. O
candidato tem, obrigatoriamente, que
comparecer em entrevista presencial com
um orientador de curso Entrevista,
apresentação de cv e preenchimento de ficha
de candidatura. O aluno tem que possuir ou
ter acesso a um computador com Protools
para exercícios pontuais extra aula. Abertura
da turma sujeita a número mínimo de oito
inscrições.

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.
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: 0010 0000 39999940001 65)

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.
PREÇOS

€495

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

