
CURSO DE 
INICIAÇÃO À 
CAPTAÇÃO
E EDIÇÃO ÁUDIO



O Curso de Iniciação à Captação e Edição Áudio é dirigido a pessoas que pretendem adquirir competências técnicas no âmbito da 

captação e edição áudio.

A partir de uma formação teórico e prática este curso vai dar-te conhecimentos ao nível da captação audio para diferentes projetos 

criativos, como: captação de áudio para projetos de vídeo, entrevistas, voz off, som ambiente e dobragem.

CURSO DE INICIAÇÃO
À CAPTAÇÃO E EDIÇÃO ÁUDIO

36 HORAS  |  PRESENCIAL  |  IPCI LISBOA
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objetivos
gerais

Identificar e utilizar diferentes tipos de microfone; Lapela, Unidirecional, Cardioide;

Controlar o processo de gravação de áudio, com recurso a diferentes gravadores 

externos e captação com recurso a placa de som externa;

Importar e tratar ficheiros de áudio em ambiente Pro Tools first;

Sincronizar áudio com imagem com recurso ao Adobe Premiere.

O SOM

Conceitos técnicos; Frequência / Amplitude / Propagação

EQUIPAMENTOS DE CAPTAÇÃO

Gravadores externos

Placas de captação

Diferentes tipos de microfone

Acessórios de captação; perche, blimp, tripés, cabos, filtros 

SOFTWARES DE EDIÇÃO ÁUDIO E VÍDEO

Pro Tools First

Adobe Premiere áudio e vídeo

Sincronização de som com a imagem 

Tratamento de som; efeitos e plugins

EXERCÍCIOS PRÁTICOS

Criação de um foley art

Desenho de som 

Narração 

Gravação de um diálogo

programa
formativo

formador

IPCI LISBOA

EDUARDO AMARO SILVEIRA Mestre em Realização Cinematográfica pela Escola 

Superior de Teatro e Cinema, e formador certificado. Desde 1998 dedica-se à 

formação de cinema, fotografia, vídeo, cinema de animação e sonoplastia.

Realiza filmes institucionais e documentais e participa em projetos europeus como 

formador, realizador e fotógrafo.

Realizou 6 curta-metragens de autor.

destinatários

Artistas visuais

Vloggers

Produtores de Podcast

Videografos

Todas as pessoas com interesse em aquisição de conhecimentos 

básico ao nível da captação e edição de áudio.

Esta formação não requer conhecimentos prévios na área da captação 

e edição de áudio
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fornecido pela escola
Equipamento para captação de áudio nas diferentes 

propostas de exercícios a desenvolver.

Workstation para processamento avançado 

de fotografia e laboratório digital de impressão fine-art.

Estúdio de fotografia e vídeo equipado com sistemas 

de iluminação de flash e luz contínua profissional 

para fotografia e vídeo.

Workstation profissional para edição de vídeo.

Espaço de trabalho para desenvolvimento de projetos 

pessoais.

do formando
Computador portátil; PC ou Mac, com processador I5 

ou superior.

Software Pro Tools First e Adobe Premiere.

Câmara fotográfica com entrada de áudio, ou câmara 

de filmar com resolução mínima de Full HD

Cartão SD card 16GB e velocidade de gravação 

até 80mb/s, para a gravação de áudio e cartão de 

memória para a câmera individual de acordo com as 

especificações técnicas do equipamento do formando. 

Disco externo com capacidade 250 gb, disponíveis para 

armazenamento dos exercícios realizados em contexto 

de formação.

equipamento espaços
de trabalho

No decorrer da formação os formandos têm ao seu dispor um conjunto 

de espaços onde podem desenvolver os seus projectos e realizar as respectivas 

apresentações públicas:

Galeria

Auditório com ecrã de projeção e sistema de som profissional para apresentações 

audiovisuais

Espaço de trabalho multifuncional

Estúdio Foto e Vídeo
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condições
gerais

Turmas de 8 a 12 formandos

A abertura de cada curso/turma/horário está condicionada a um número 

mínimo de inscrições. A inscrição no horário pretendido é limitada ao número 

de vagas disponíveis;

A inscrição é válida após a liquidação do valor da inscrição;

O horário aplicado  pode ser alterado excecionalmente por razões de adequação 

técnico-pedagógica, podendo ser marcadas aulas fora do horário estabelecido;

O Curso Profissional de Fotografia é um curso presencial, a título pontual podem 

ser disponibilizados acessos online a sessões de formação, desde que estas sejam 

autorizadas pelo formador;

A informação apresentada não dispensa a consulta do regulamento interno 

e dos nossos serviços de atendimento, que o podem auxiliar em todas 

as questões técnicas e pedagógicas.

1. Preenchimento da ficha de inscrição em anexo

- formulário de preencimento digital

- Na cláusula 6 deve indicar-nos a modalidade de pagamento pretendida

2. Efetuar o pagamento de acordo com a modalidade de pagamento pretendida 

- Consultar tabela com as modalidades de pagamento disponíveis, caso opte pelo 

pagamento em mensalidades o pagamento tem início no mês em que se inscreve. 

- IBAN: PT50 0010 0000 5372 9910 0012 4 

3. Envio da ficha de inscrição juntamente com o comprovativo de pagamento

- Caso pretenda a emissão da fatura em nome da empresa, deve facultar-nos no e-mail 

os dados de faturação da empresa.

4. Após a receção dos documentos, o IPCI entra em contacto para validar toda 

a informação e proceder ao envio da fatura.

como fazer
a inscrição

 contactos 
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PORTO

Rua da Alegria n.º 940/942

4000-040 Porto

LISBOA

 Av. Conde Valbom 102B

1050-070 Lisboa

ATENDIMENTO GERAL

 +351 968 379 910 | +351 225 490 993

info@ipci.pt   ipci.pt

modalidades
pagamento

calendário

IPCI - LISBOA  Av. Conde Valbom 102B 

Início 21 fevereiro 2022 

Fim 14 abril 2022 

Horário Semanal Pós-Laboral:

Aulas à terça-feira e quinta-feira das 20:00h às 23:00h
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As fotografias que integram este documento apresentam o quotidiano do IPCI e trabalhos desenvolvidos pelos formandos em contexto de formação.

PRONTO PAGAMENTO ATÉ 08 FEVEREIRO 2022

€325,00
PRONTO PAGAMENTO

€370,00
2 PRESTAÇÕES MENSAIS X €212,5

1ª prestação, no ato da inscrição
2ª prestação, até ao dia 08 de abril




