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Sound Design for
New Media Production
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

É o primeiro curso em Portugal que aborda de forma prática o design de
som a todos os níveis: para além da formação em termos de técnicas de
som, adquires competências para desenhar sistemas, desenvolver
complexas técnicas de edição, mistura, masterização para cinema e
videojogos, passando por espetáculos de música e artes performativas.
O percurso de aprendizagem inclui ainda a previsão, isolamento e
tratamento acústico de salas, trabalhando com os mais modernos e
sofisticados softwares. Ao entrares em contacto com o estúdio de gravação
e todo o tipo de eventos, alias a teoria à prática e desenvolves
competências técnicas, artísticas e criativas para gravação musical, som
direto, pós-produção, som ao vivo, som para cinema, televisão e home
studio.

SAÍDAS PROFISSIONAIS

> Designer de Som e Assistente de Som em estúdios proﬁssionais de gravação e
estúdios de pós-produção áudio para imagem;
> Designer de Som e Assistente de Som para videojogos, salas de espetáculo, cinema,
concertos de música, teatro e dança;
> Técnico de Som especializado em pós-produção de som para audiovisual, técnicas de
rádio, masterização áudio, arquivo e restauro de som;

COORDENADOR

PAULO ABELHO // armazem42.net

Músico, Produtor, Técnico de Som, Diretor de Som para Cinema e Realizador. Fez
parte do grupo Sétima Legião. É um dos fundadores do estúdio Armazém 42, e
estúdios Armazém do Bairro. É o Técnico de Som do músico Rodrigo Leão.

TUTOR

NUNO RUA // Técnico de Som e Pós-produtor.

UNIDADES CURRICULARES
1º ANO
PROJECTO INDIVIDUAL (INDIVIDUAL PROJECT, PEARSON-SET)

O objectivo desta unidade é desenvolver competências de investigação através da
realização de uma pesquisa sustentada e orientada para a realização de um projecto
individual dentro da área. Mobilizando metodologias e práticas criativas em resposta
a um tema dado, os alunos vão aplicar as competências e conhecimentos adquiridos
noutras unidades no sentido de realizar e apresentar um projecto de acordo com as
práticas proﬁssionais da indústria.

INDÚSTRIAS CRIATIVAS (CREATIVE MEDIA INDUSTRY)

Nesta unidade os alunos vão conhecer as indústrias criativas e as suas bases de
produção, desenvolvendo uma ampla compreensão contextual da indústria e das
práticas de negócios especíﬁcas da área, e aprofundando as competências de pesquisa.

PRÁTICAS PROFISSIONAIS (PROFESSIONAL PRACTICE)

O objectivo desta unidade é apoiar os alunos no desenvolvimento da prática reﬂexiva
em áreas fundamentais para o seu crescimento proﬁssional na indústria dos media
criativos. Vão produzir gravações de nível proﬁssional, desenvolvendo as
competências práticas e teóricas implicadas no uso de microfonia e técnicas de
gravação multipista.

PRÁTICAS DE ESTUDIO DE SOM (AUDIO PRACTICES)

O áudio digital está no centro da maioria dos processos de produção áudio nos dias
de hoje: a facilidade com que se consegue hoje em dia gravar, editar, misturar, copiar
e distribuir áudio, combinados com o seu custo relativamente baixo, signiﬁca que
toda a gente neste momento tem acesso a este tipo de tecnologias, que já foi
domínio dos grandes estúdios de gravação. Nesta unidade os alunos irão conhecer e
compreender a grande variedade de técnicas de áudio existentes, as tecnologias de
gravação e as práticas de produção técnica mais actuais na indústria de som.

ESTUDOS DE ÁUDIO (AUDIO STUDIES)

Compreender o áudio de forma mais profunda poderá levar a um maior prazer no
momento de ouvir, escrever e produzir para os diferentes media: Rádio, podcasts,
áudio-guias, áudio-livros e bandas sonoras para televisão ou cinema têm o poder de
entreter, excitar e criar emoções. Nesta unidade o aluno irá desenvolver competências
técnicas para exercer as funções de diretor de som em cinema e televisão,
compreendendo o que implica ser o responsável técnico pela criação sonora de um
ﬁlme em cooperação com operadores e assistentes de som.

ESCRITA PARA SOM (SCRIPTWRITING FOR SOUND)

Escrever um argumento de áudio requer uma capacidade de pensar em som e não em
imagens. Sem as restrições de um meio visual, o proﬁssional pode disfrutar de muitos
benefícios, podendo ser recriados locais no estúdio de som usando tecnologia e
criatividade para fazer disparar a imaginação. Nesta unidade os alunos irão desenvolver
técnicas e recursos de som que podem ser utilizados para ilustrar uma história.

TECNOLOGIAS DE ÁUDIO (AUDIO TECHNOLOGIES)

Os proﬁssionais que trabalham em produção de áudio encontram uma ampla de
tecnologia de hardware e software. Escolher o equipamento correcto para um
projecto e conﬁgurá-lo de forma correcta é muito importante. Nesta unidade o aluno
vai aprender a utilizar as funções de composição, programação e produção áudio
através do uso do MIDI, disponibilizadas pelos modernos editores e sequenciadores
musicais. Irá ainda utilizar e programar plataformas de prototipagem electrónica.

MISTURA E MASTERIZAÇÃO (MIXING AND MASTERING)

O objectivo desta unidade é dar a conhecer a tecnologia utilizada em estúdios de
gravação, fornecendo as competências necessárias para misturar e masterizar programas
de áudio. Vai proporcionar aos alunos o conhecimento e a compreensão das técnicas
utilizadas pelos técnicos e produtores de música para combinar e misturar várias camadas
de áudio em conjunto, no sentido de originar uma única faixa de áudio. Os processos de
optimização desta faixa para audição ﬁnal também terão de ser estudados (Masterização),
assim como a multiplicidade de arquivos de áudio masterizados que podem ser produzidos.

2º ANO
PROJECTO COLABORATIVO (COLLABORATIVE PROJECT, PEARSON-SET)

Esta unidade foi projectada para desenvolver uma colaboração interdisciplinar e criativa
em torno de um tema dado. A unidade concentra-se no envolvimento dos alunos com

a comunidade em geral, fornecendo uma plataforma para explorar práticas
colaborativas de trabalho na produção de media criativos. Os alunos terão a
oportunidade de trabalhar em pequenos grupos, trabalhar com parceiros externos ou
colaborar com uma grande equipa de produção para a realização de um trabalho
criativo. Através do desenvolvimento de um projecto colaborativo envolvendo várias
áreas das indústrias criativas, o aluno irá aprofundar competências nas técnicas de
pesquisa usadas pelos proﬁssionais que trabalham em produção de media criativos.

DESENVOLVIMENTO PESSOAL E PROFISSIONAL (PERSONAL PROFESSIONAL
DEVELOPMENT)

O objectivo desta unidade é apoiar os alunos na transição dos estudos para o mundo
proﬁssional do trabalho, ou como empregado de uma empresa ou como freelancer. A
proposta é aplicar as competências e conhecimentos adquiridos no desenho de uma
estratégia para o futuro proﬁssional, ampliando as suas capacidades de
aprendizagem contínua e de crescimento ao longo da sua carreira.

ESTUDOS AVANÇADOS DE SOM PARA MEDIA (ADVANCED SOUND MEDIA STUDIES)
A produção de som pode signiﬁcar desenvolver um trabalho só de áudio, produzindo
programas de rádio, gravações musicais – ou implicar uma associação de som à
imagem, realizando produções para cinema e televisão. Esta unidade explora as
competências práticas da pós-produção para diferentes media, dando especial
destaque ao cinema e televisão. Propõe-se um trabalho prático em estúdios de
pós-produção áudio e o exercício das competências envolvidas na combinação de sons
e imagens em vários média.

SOM AO VIVO (LIVE MIXING)

A mistura ao vivo para concertos e outras actividades tais como televisão, teatro,
performances, musicais envolve mais do que a operação de som e equipamento de
reforço sonoro: envolve comunicação empática com os artistas, conhecimentos
técnicos para a realização de riders e análise de ﬁchas técnicas. Esta unidade visa
promover o trabalho com sistemas de som ao vivo em recintos fechados e ao ar livre,
desenvolvendo bases sólidas sobre a teoria e a prática do som ao vivo.

DESIGN DE SOM AVANÇADO PARA MEDIA INTERACTIVOS (ADVANCED SOUND
DESIGN FOR INTERACTIVE MEDIA)

O design para jogos e outras formas de media interactivos é um dos maiores sectores
de emprego actualmente na indústria do som e da música. Criar o design de som para
um jogo não é apenas um desﬁo criativo, é também um desaﬁo técnico. Esta unidade
explora a criação de recursos de design de som especíﬁcos para criar interactividade
com imagens em movimento, usadas em jogos e aplicativos. O aluno irá compreender
e desenvolver competências relativas à conceção e produção de música e som para a
indústria dos jogos de computador.

FUNDAMENTOS DO SOM (APPLIED SOUND PRINCIPLES)

Esta unidade explora as características físicas subjacentes das ondas sonoras, a sua
propagação e a forma como o ser humano as interpreta. Os princípios acústicos serão
aqui estudados e analisados. O aluno irá desenvolver formas de controlo e de reprodução
de fenómenos acústicos com aplicação em vários contextos: controlo de ruído industrial,
controlo de ruído ambiental, acústica arquitetónica, controlo de vibrações em máquinas
e equipamentos, reprodução, auralização e síntese de fontes sonoras.

GESTÃO DE PROJECTO (PROJECT MANAGEMENT)

A direção de projecto abrange a gestão de um projecto desde a sua concepção,
passando pelas etapas de pesquisa e produção, até á sua ﬁnalização. O objectivo
desta unidade é explorar na teoria e na prática a gestão de um projecto. Os alunos
irão desenvolver e implementar um plano estratégico para a criação,
desenvolvimento e produção de um projecto.

GESTOR PEDAGÓGICO DA ÁREA
ANDRÉ PRISTA

PROFESSORES

PAULO ABELHO // Músico, Produtor, Técnico, Diretor de Som para Cinema e Realizador
NUNO RUA // Técnico de Som e Pós-produtor
MIGUEL RAMOS // Diretor Técnico de Iluminação na Tela Negra
DOMINIQUE BORDE // Produtor Musical e Técnico de som
RUI BENTES // Diretor de Som para Cinema e televisão, Sound Designer
ANTÓNIO JOSÉ MARTINS // Músico, Produtor e Técnico de Som
PEDRO SOUSA // Realizador e Director de Fotograﬁa
STEFAN RANDELSHOFER // Game Sound Developer na Ubisoft /
de.linkedin.com/pub/stefan-randelshofer/25/a28/426

RUI MIGUEL ABREU // Jornalista, Musicólogo e Crítico Musical / 33-45.org
NUNO COSTA // Designer Multimédia
MANUEL QUADROS E COSTA // Designer Gráﬁco

EQUIPAMENTO

Estúdios de Som equipados com sistemas Digidesign Pro-Tools HD, processamento em
software Waves, mesas de mistura Midas – Allen & Heath – Yamaha, gravadores
digitais HD Fostex, processadores vários (Lexicon, TLAudio, SPL, Yamaha, dbx, entre
outros). Microfones Neumann, Sennheiser, AKG, DPA, Shure, Sanken, Studio Projects.
Equipamentos portáteis Sound Devices e Tascam. Colunas de som Genelec.
Salas com 16 postos de trabalho equipadas com Apple iMac, software daw Nuendo,
ProTools, Logic e Live, interfaces áudio dedicados (placas de som com controlador
midi) e auscultadores individuais. Espaços para concertos com palco, PA e estações de
DJ Pionneer. Instrumentos musicais (Fender), guitarras elétricas e acústicas, baixo,
bateria acústica e elétrica (Stratocaster, Telecaster, Jazz Bass, Yamaha, entre outras).

COMO CANDIDATAR-SE?

> 12º Ano de Escolaridade.
> Carta de motivações / razões pelas quais se candidata e objetivos proﬁssionais (via
e-mail).
> Marcação de entrevista pessoal / info@etic.pt / 213 942 140.
> Apresentação de portefólio ou show reel na entrevista.
> Candidaturas de 02 de Maio a 30 de Setembro.

PREÇOS E CONDIÇÕES DE PAGAMENTO
Inscrição:
600€ - Inscrição internacional Pearson/BTEC

Opções de pagamento:
Pronto pagamento em duas prestações anuais: 4.162,50€ (10% desconto)
24 prestações de 371.93€ (3.5% desconto)
30 prestações de 308,33€

Condições especiais:
> cidadãos sem residência ﬁscal em território nacional:
1ª Prestação 30% do valor do curso, a liquidar no ato da inscrição + 24
Prestações Mensais
> Ex-alunos
Desconto de 10%
Para mais informações contacte-nos.

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+.
HND - HIGHER NATIONAL DIPLOMA é uma designação para os cursos do sistema educativo britânico, certiﬁcados pela Pearson BTEC - Business and Technology
Education Council – a maior entidade certiﬁcadora de programas de ensino em todo o mundo.

A ETIC , para além de ser um centro certiﬁcador de diplomas HND pela Pearson
BTEC, é parceira de várias universidades europeias com o intuito de facilitar
a internacionalização e a progressão de estudos dos seus alunos.

MERCADO DE TRABALHO
GLOBAL

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.

WWW.ETIC.PT

