24h
Datas | 21 a 23 de Julho
Horário | 9h-18h
Local | Restart Porto

REALIZAÇÃO
WORKSHOP

OBJECTIVOS

Formação teórico-prática intensiva, que visa
desenvolver aptidões técnicas e criativas.

CONTEÚDOS
1. DA IDEIA AO FILME – AS FERRAMENTAS DO
REALIZADOR (8H)
(8H)
2. LINGUAGEM AUDIOVISUAL (3H)
(3H)
3. ESTRATÉGIAS PARA DESENVOLVIMENTO DE
PROJETO (3H)
(3H)
4. INTRODUÇÃO À DIREÇÃO DE ATORES (2H)
(2H)
5. PRÁTICA DE REALIZAÇÃO (8H)
(8 H)

FORMADORES
José Alberto Pinheiro |

Autor de um corpo de trabalho heterogéneo,
estreia-se na realização em 2000, iniciando um
largo percurso de festivais internacionais de
cinema onde ao longo da década viu reconhecidas
sete obras de curta-metragem de ficção e
documentário. Em 2010 realiza Quem é o Pai do
Menino Jesus? (RTP/ESMAE) para a série Contos
de Natal e no ano seguinte assume o comando da
série documental Ficheiros Médicos (SIC) em
colaboração com a Faculdade de Medicina da
Universidade do Porto.Em 2014 estreia-se na
realização de longa-metragem com Mau Mau
Maria, êxito popular que entra directamente para
o Top 5 do ano e permanece no Top 20 da década
do cinema português. Produziu ainda várias
longas documentais sobre figuras proeminentes
as artes e cultura Portuguesa, tendo trabalhado
com instituições como Fundação Calouste
Gulbenkian, Câmara Municipal do Porto,
Fundação Cidade de Guimarães, Fundação Nadir
Afonso, entre outras.
Licenciado em Tecnologia da Comunicação
Audiovisual, Mestre em Produção e Realização
pela Escola Superior de Música, Artes e
Espectáculo e Especialista em Artes da Imagem,
é desde 2010 professor do ensino superior nas
áreas do cinema, vídeo e estudos visuais.

PÚBLICOPÚBLICO-ALVO

Estudantes e profissionais interessados em
desenvolver competências profissionalizantes
para o mercado audiovisual.
MODALIDADE DE FORMAÇÃO

Inicial
ORGANIZAÇÃO DA FORMAÇÃO

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.

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.

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

€240
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 Campus Porto
Tel. 223 212 837
info@restart.pt | www.restart.pt
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