24h
Datas | 2, 3 e 9 de Junho
Horário | 9h-13 e 14h-18h
Local | Restart Porto

PROTOOLS 101
WORKSHOP

OBJECTIVOS

Formação inicial e certificação oficial
Avid na ferramenta Pro Tools

CONTEÚDOS

Conhecer o ProTools
Por dentro do ProTools
Abertura da primeira sessão ProTools
Iniciar a primeira gravação de áudio.
Importar e trabalhar com os diversos tipos de
media numa sessão ProTools
MIDI
Seleccionar e navegar em ProTools
Técnicas básicas de edição
Técnicas básicas de mistura
Finalizar uma sessão de Protools
Todos os formandos recebem o manual oficial
“Pro Tools 101 – Na Introduction to Pro Tools”
Vão ser utilizadas sessões multipista do
programa oficial de formação Avid durante a
formação.

FORMADORES
Vasco Lima

EQUIPAMENTO
Sala com 16 computadores com software Protools,
projector multimédia e leitor DVD.

PÚBLICOPÚBLICO-ALVO
Estudantes ou profissionais de som com pouca ou
nenhuma experiência em Pro Tools que queiram
obter a certificação AVID.
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.

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)

ADMISSÃO
Conhecimentos mínimos de informática e de som.

CERTIFICAÇÃO PROTOOLS
Formação certificada oficialmente,
Ministrada por formador certificado.
Inclui o livro “Pro Tools 110, Essentials of Pro Tools”
e o exame final “PT User Certification exam”.

CONDIÇÕ
CONDIÇÕES
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€
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
Tel. 213 609 450
info@restart.pt | www.restart.pt
Rua da Quinta do Almargem, nº10

