Producer
__________________
Curso Completo (70H)
Atualmente e devido à evolução tecnológica, o produtor musical, o músico, o técnico de som e
até mesmo o engenheiro fundiram-se numa só pessoa. A era Digital veio possibilitar e provar
que a produção de trabalhos musicais com qualidade profissional está ao alcance de todos.
Tornou-se acessível a todos nós ter um Home Studio apetrechado de instrumentos e efeitos
virtuais de elevada qualidade, mas sem os conhecimentos técnicos adequados torna-se quase
impossível a criação de trabalhos com a qualidade “standard” exigida no mercado.
No curso Producer pretendemos ensinar aos formandos as bases teóricas e práticas necessárias
para que sejam capazes de criar os seus próprios temas ou fazer os seus edits, remixes ou
mashups.
Hoje em dia quer na carreira de um músico quer na de um Dj tornou-se fundamental estar apto
a lançar no mercado as suas próprias criações e com elas ter a possibilidade de ver os seus
trabalhos a correr o mundo.
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Objectivos
No final do curso os formandos estão aptos a produzir as suas próprias músicas de raiz,
utilizando os seus próprios acordes e linhas de baixo bem como Loops e Samples previamente
preparados e a sintetizar os seus próprios sons, sendo ainda capazes de dominar corretamente
as principais técnicas de produção de música eletrónica de mistura e masterização obtendo
assim um produto final corretamente misturado e masterizado, pronto a ser editado e ao nível
exigido pelos principais editores existentes no mercado.
Programa
Produção (58 horas)
Teoria geral do áudio, Acústica, Monitores, Áudio Digital e Midi
O Editor de Áudio – Preparação de Loops e Samples
Ableton Live “Edits, Remixes e Mashups”
Sintese Sonora
Formação Musical e Composição
LOGIC PRO
Fx’s – Efeitos de Mistura e de Estética
Captação, Microfones e Cabos de Áudio
Masterização
Projeto Final (12 horas)
As 12 horas do projeto final estão divididas em 6 horas de acompanhamento
em aula e 6 horas de utilização estúdio individual.
A quem se destina este curso:
Este curso destina-se não só a todos os músicos, dj’s como a qualquer outra pessoa que
pretenda iniciar a sua aprendizagem na área da produção musical adquirindo as bases teóricas
e práticas necessárias para a criação musical em ambiente de estudio.
Os requisitos mínimos para a frequência deste curso são:
Conhecimentos básicos de inglês
Conhecimentos de informática na ótica do utilizador
Nota: Este programa poderá sofrer alterações sem aviso prévio.
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