Edital CEFART | Tecnologia da Cena (4ª
Chamada Excedentes)
Objetivos
A Fundação Clóvis Salgado, por meio do Centro de Formação Artística e Tecnológica - Cefart, divulga os
resultados do curso de Tecnologia da Cena para o 2º semestre letivo de 2018.

Resultado Final do Edital
Resultado da 4ª Chamada de Excedentes - (Módulo: Iluminador Cênico)
Resultado da 3ª Chamada de Excedentes - (Módulo: Iluminador Cênico)
Resultado da 2ª Chamada de Excedentes
Resultado da 1ª Chamada de Excedentes - Iluminador
Grade de Horários Tecnologia da Cena
Resultado Final Tecnologia da Cena - Sonoplasta
Resultado Final Tecnologia da Cena - Iluminador
PERÍODO DE MATRÍCULA: 24 de julho a 3 de agosto de 2018
Sobre o curso
O Curso de Tecnologia da Cena busca contemplar a formação de seus alunos através de módulos de ensino que abordam
os processos inerentes à produção, montagem e operação de recursos tecnológicos na cena artística.
O aluno ingresso poderá escolher qual será o seu percurso de aprendizado, pautado na escolha de um dos módulos:
MÓDULO ILUMINADOR CÊNICO Promove a formação inicial de futuros profissionais que atuarão como iluminador,
contemplando em seu percurso formativo o desenvolvimento de uma formação ampliada na História da Arte e da
Iluminação cênica e em noções estéticas sobre as linguagens cênicas e dramaturgia da luz, e de uma formação específica
pautada nos fundamentos básicos para a leitura de projetos, a montagem/desmontagem e operação dos sistemas e
equipamentos de iluminação;
MÓDULO SONOPLASTA Promove a formação inicial de futuros profissionais que atuarão como sonoplasta, contemplando
em seu percurso formativo o desenvolvimento de uma formação ampliada na História da Arte, da Música Ocidental e da
Sonoplastia, em noções básicas sobre a linguagem musical e composição e em noções estéticas sobre a dramaturgia
sonora na cena contemporânea, e de uma formação específica pautada nos fundamentos básicos para a composição de
trilha sonora e para a captação, mixagem, montagem/desmontagem e operação em sonoplastia;
O curso é gratuito.

Data de início

24 de Julho de 2018

Data de término 03 de Agosto de 2018
Endereço
Av. Afonso Pena, 1537, Centro
Enviar para impressão

