2018

Curso Anual
Out. 2018 a Jul. 2019 / 330 horas / 2ª, 4ª e 6ª / 14H-18H / 8 a 16 alunos

Operador de Câmara
e Iluminação
SER CRIATIVO E FAZER ACONTECER.

PROGRAMA CURRICULAR
UNIDADE 1

> Técnica e linguagem audiovisual.
> Conceitos e vocabulário técnico.
> Técnicas de operação de câmara I (vídeo).
> Técnicas de Informação e Reportagem.
> Captação de áudio I.
> Projeto - produção de ﬁlme Documental.

UNIDADES 2 E 3
> Estética audiovisual.
> Técnicas de operação de câmara II (vídeo e DSLR’s).
> Técnicas de iluminação de estúdio e exterior.
> Captação de áudio II.
> Edição de vídeo (Adobe Premiere).
> Projeto - produção de ﬁlme de Ficção.

UNIDADES 4 E 5
> Introdução ao mercado de trabalho.
> Técnicas de operação de câmara III (vídeo e DSLR’s - projeto no
exterior).
> Estúdio de televisão multicâmara.
> Edição de áudio (Adobe Audition).
> Correção de cor (Adobe Premiere).
> Projeto - produção de ﬁlme Publicitário ou Promocional.

UNIDADE 6
Projeto Multidisciplinar ETIC_IDEIA
> Laboratório de Inovação e Criatividade.
> Criação e desenvolvimento de um grande projeto multidisciplinar.
> Trabalho em equipa constituída por alunos de cada área de
especialidade, de diferentes cursos.
> Preparação para contextos reais de desenvolvimento e
implementação de projetos.
> Criação de conceitos, conteúdos, produtos e estratégias com
potencial de sustentabilidade proﬁssional e comercial.
> Apresentação à comunidade escolar, proﬁssional e cultural.

REQUISITOS E CANDIDATURA

> 12º Ano de Escolaridade ou experiência proﬁssional relevante.
> Marcação de entrevista pessoal / info@etic.pt / 213 942 140.
> Apresentação de portefólio ou show reel na entrevista, caso possua.
> Candidaturas de 02 de Maio a 30 de Setembro.

PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO

Inscrição
100€ para pronto pagamento ou pagamento em 9 prestações
180€ para pagamento em 12 ou 18 prestações
Pronto pagamento: 3.198,13€ (15% desconto)
9 prestações 392,97€ (6% desconto)
12 prestações: 294,73€ (6% desconto)
18 prestações: 209,03€
Condições especiais:
> cidadãos sem residência ﬁscal em território nacional:
1ª prestação 30% do valor do curso, a liquidar no ato da inscrição
+ 9 prestações mensais
> Ex-alunos: Desconto de 15%
Para mais informações contacte-nos.

BOLSA DE PROTEÇÃO FINANCEIRA

Garante a continuidade dos estudos em caso de diﬁculdades
ﬁnanceiras.
> Incluído na Inscrição
> Propinas pagas durante 1 ano em caso de Doença, Acidente ou
Desemprego
> Aplica-se ao responsável de pagamento
Condições da apólice disponíveis na secretaria.

INTEGRAÇÃO PROFISSIONAL E ERASMUS+

A ETIC promove a integração proﬁssional e a ligação a empresas através da comunicação, junto dos seus alunos, de ofertas de estágios
e emprego. Adicionalmente os alunos podem candidatar-se a um estágio noutro país europeu ao abrigo do Programa ERASMUS+.

CONDIÇÕES GERAIS:

213 942 140
info@etic.pt
Rua D. Luís I, 6 e 20D
1200 - 151 Lisboa

WWW.ETIC.PT

Preços e condições de pagamento podem sofrer alterações até ao início das inscrições; O programa do curso pode ser alterado
desde que se veriﬁque a necessidade de adequação técnico-pedagógica; 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; o programa do
curso inclui aulas sem professor para desenvolvimento de exercícios aplicados; excecionalmente, podem ser marcadas aulas fora do
horário estabelecido para prática intensiva ou haver reposição de aulas. Aulas técnicas especíﬁcas e/ou workshops podem ocorrer
aos Sábados; a duração de cada aula pode variar em função da sua natureza teórica ou prática; em aulas práticas, a turma pode ser
dividida em grupos para melhor aprendizagem, respeitando-se sempre a carga horária do curso por aluno. A ETIC pode substituir
um professor desde que considere ser necessário responder de forma mais eﬁcaz aos objetivos propostos.

