
Curso:  
PODCASTING 

O meio é a mensagem ou a mensagem é o meio? 



O curso de Podcasting combina todos os fatores que 
fazem parte do dia-a-dia de um profissional de 
sucesso na área criativa.  
 

Lecionado por formadores conceituados no mundo da 
comunicação, este curso oferece-te uma experiência 
completa, que te permitirá obter os conhecimentos 
necessários de criação de podcasts. 
 

Em formato digital, os formandos irão aprender 
conceitos, técnicas e conhecimentos ao seu ritmo e 
com o acompanhamento do master coach - profissional 
na área.  
 

 

COMUNICAÇÃO: 
Podcasting 

 
Vem aprender a criar o teu programa em podcast 
 



No final do curso, o formando é capaz de:  
 

. Saber idealizar e conceber uma programação de podcast; 

. Saber dominar técnicas de edição para implementar mediante as escolhas estéticas; 

. Realizar um episódio de postcast de sua autoria; 

Demonstração de resultados 

. Analisar e interpretar os vários tipos de podcasts e suas estruturas; 

. Identificar as várias tipologias e estilos estéticos de podcasts; 

. Escrever o guião técnico e criativo; 

. Conceber a captação e a gravação de vozes e sons ambiente; 

. Editar e pós-produzir as gravações com recurso a técnicas e ferramentas. 

Objetivos 

. Os candidatos a este curso 
devem possuir habilitação 
mínima de 12.º ano completo ou 
equivalente e/ou experiência 
profissional mínima na área de 
estudo ou áreas adjacentes. 

Requisitos de Admissão 

Semana 1 a 6 
2h – Aulas em direto 

2h – Atividades assíncronas 

Cronograma/ Agenda* 
Carga Horária 24h | início em Fevereiro de 2022 

Condições 

Nota: o presente programa poderá sofrer alterações respeitando sempre o melhor interesse pedagógico dos formandos.  

Aproveita as campanhas em vigor 

€290 €340 

Até 31 de Dezembro A partir 01 de Janeiro 

. Conceitos e estruturas de podcast 

. Escolhas estéticas, conceptuais e 
técnicas 
. Escrita e elaboração do programa 
. A arte da Entrevista 
. Introdução ao Guião 
. Sistemas de gravação, vantagens e 
desvantagens 
. Os tipos de microfone 
. Outras soluções de captação 
. Qual o software certo para mim? 
. Publicação de um podcast 
. Promoção de um podcast 
. Criação, gravação e edição de um 
episódio completo 

Conteúdos Programáticos 


