2018

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

Música
Eletrónica

SER CRIATIVO E FAZER ACONTECER.
Na ETIC tens a possibilidade de desenvolver as tuas ideias e concretizar os teus projetos num ambiente criativo e
irreverente. Encontras professores que acompanham o teu percurso e ajudam a alcançar os teus objetivos.
Aqui participas em projetos que juntam vários cursos, numa troca de experiências e conhecimento que valoriza a tua
aprendizagem. Os estúdios, os ateliers e os equipamentos estão sempre disponíveis para ti. Na ETIC experimentas as
técnicas e teorias: aprendes praticando. Em trabalhos individuais, de equipa ou com empresas, lançamos-te desafios
reais e que te preparam para o mundo do trabalho.
O CURSO
Neste curso aprendes as ferramentas e técnicas de
produção necessárias para transformar as tuas ideias em
música de nível profissional.

Com formadores ativos na cena eletrónica a nível nacional
e internacional, vem descobrir como dominar um
sintetizador, obter experiência nos principais
sequenciadores DAW do mercado, aprofundar
conhecimentos de música para criares os teus remixes,
aprender a masterizar o teu som a nível profissional e, por
fim, descobrir as diversas técnicas e equipamentos a usar
durante o teu live act.
SAÍDAS PROFISSIONAIS

> Produtor/Compositor de Música Eletrónica.
> Técnico de Mistura e Masterização.
> DJ.
> Produtor/Compositor para projetos audiovisuais.

RESPONSÁVEL DE CURSO

TIAGO PIMENTEL AKA TRYAMBAKA // facebook.com/TryambakaOﬃcial +
> Técnico de Som.
> Músico e Compositor.
> Produtor Musical.
> Sound Designer.
> Steinberg Certiﬁed Trainer.

PROGRAMA CURRICULAR

UNIDADE 1 // PRODUÇÃO DE MÚSICA ELETRÓNICA
> MIDI, Sampling e Síntese de Som.
> Produção de Música Eletrónica.

UNIDADE 2 // DIGITAL AUDIO WORKSTATIONS
> DAWs (Cubase, Ableton Live).
> Edição, Processamento e Mistura.

UNIDADE 3 // EDIÇÃO E REMIX DE MÚSICA
> Teoria e Harmonia Musical.
> Remistura.

UNIDADE 4 // MASTERIZAÇÃO E COMERCIALIZAÇÃO DE MÚSICA
> Masterização Áudio.
> Promoção e Comercialização de Música.

UNIDADE 5 // LIVE ACT
> DJing
> Live Act

UNIDADE 6 // PROJETO MULTIDISCIPLINAR ETIC_IDEIA
> Laboratório de Inovação e Criatividade.
> Criação e desenvolvimento de um grande projeto multidisciplinar.

GESTOR PEDAGÓGICO DA ÁREA
ANDRÉ PRISTA

PROFESSORES (entre outros)

TIAGO PIMENTEL AKA TRYAMBAKA // Técnico de Som, Músico e Compositor,
Produtor Musical, Sound Designer, Steinberg Certiﬁed Trainer

ANDRÉ PRISTA // Técnico de Som, Músico, Compositor e Produtor
Musical, Steinberg Certiﬁed Trainer

RIOT / BURAKA SOM SISTEMA // Compositor, Produtor e DJ
ALBERTO RODRIGUES AKA XENZODIAK // Músico e Produtor Musical
MANUEL TRINDADE AKA D_MANIAC / NOIDZ // Músico, Compositor e
Produtor Musical

PEDRO CHAMORRA // Músico, Produtor e Técnico de Som
SÓNIA SILVESTRE // Brand Manager, WDB Management

EQUIPAMENTO

Salas equipadas com 16 postos de trabalho individuais para Produção,
Mistura e Masterização / Estúdios de Som / Salas de Pós-Produção
Áudio c/ Cubase, ProTools e Ableton Live / Sintetizador Virus TI /
Controladores Arturia / Plugins Proﬁssionais / Pioneer DDJSX 1000.
Auditórios c/PA e palco / Mesas de Mistura Analógicas e Digitais /
Pré-Ampliﬁcadores Valvulados / Placas de Som / Variedade de mais de
30 microfones e marcas (entre elas Neumann, Sanken, Shure, AKG,
DPA) / Sistemas de gravação Portátil (Sound Devices, Tascam, etc.).

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: 2.987,75€ (15% desconto)
9 prestações: 367,12€ (6% desconto)
12 prestações: 275,34€ (6% desconto)
18 prestações: 195,28€
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:

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.

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

WWW.ETIC.PT

