
Oficina de Sonoplastia - Básico
Data
23 e 30 de setembro de 2017 (2 sábados), 9h às 16h

Carga horária
12 horas

Investimento
R$450,00

Apresentação
Oficina de Sonoplastia - Básico, oferece uma nova experiência profissional para estudantes e 
profissionais da área de comunicação. O curso é dinâmico e tem a duração total de 12 horas, e 
é realizado em um estúdio de produção de rádio para o desenvolvimento das aulas práticas de 
sonoplastia. Ao final do curso o aluno estará apto a montar programas de rádio, gravar chamadas, 
vinhetas e tratar músicas para serem veiculadas na programação.  O curso de Sonoplastia possui 
uma completa estrutura de treinamento.

Justificativa
Temos como proposta ministrar um treinamento para alunos que pretendem se atualizar na 
área da comunicação em sonoplastia. Além do treinamento, pretendemos alimentar expectativas 
e metas em suas vidas, encaminhar para a sociedade e o mercado de trabalho, um profissional 
preparado, um cidadão sensível e um ser humano acessível às expectativas das novas tecnologias 
e a importância de atuar no rádio, na televisão e na internet com competência, disciplina e 
profissionalismo.



Objetivo
Mostrar ao aluno as novas tendências, novidades e soluções que integram os processos técnicos 
da Sonoplastia no rádio, criar, desenvolver, montar vinhetas, spots comerciais e matérias especiais.

Público
Alunos, Professores, Público religiosos, Profissionais envolvidos nas áreas de rádio comunitária, 
internet, rádio web, youtubers, blogueiros e criadores de podcast  Diretores e Atores de teatro.

Professor
Roberto Vilela
Supervisor de operações da Rádio Gazeta AM. Atua como radialista desde 1992, trabalhou em 
algumas emissoras de rádio, como Atual AM, Record AM, Ômega FM, Metropolitana FM, Rádio 
América AM, Rádio Capital AM e a rádio web Rede Blitz. Trabalha na Fundação Cásper Líbero 
desde 1998. 

Programa de Aula
• Novas tecnologias e migração do AM para FM 
• Legislação e ética profissional 
• Conhecimentos básicos de áudio 
• Técnicas de sonoplastia; 
• Conhecendo equipamentos periféricos; 
• O que é e como montar plástica radiofônica; 
• Sonoplastia – Rádio Jovem 
• Sonoplastia – Rádio Popular
• Sonoplastia em entrevistas; 
• Sonoplastia em comerciais; 
• Criação, montagem de trilhas, vinhetas e programas; 
• Conhecimentos de edição 
• Conhecimentos em montagem 
• Técnicas operacionais de mesa de rádio.



Forma de pagamento
Pessoa física
Boleto - Valor integral. O boleto tem 5 dias úteis para vencimento. 
Cartão de Crédito - Parcelas com valor mínimo de R$ 200,00.
Pessoa jurídica
No caso de pagamento por empresa, o próprio responsável financeiro deve conduzir o cadastro 
(com os dados da empresa) para que a nota seja emitida para PJ, respeitando o fato gerador; além 
de poder pagar com boleto (valor integral) ou pelo cartão de crédito corporativo (com possibilidade 
de parcelamento também).

Alunos, ex-alunos e funcionários da Fundação Cásper Líbero têm 10% desconto.

Informações importantes
I. A quantidade de vagas disponíveis é controlada de acordo com o número de inscrições pagas.
II. A inscrição estará devidamente aceita após a confirmação do pagamento até o início do curso.
Para matrícula via boleto bancário o pagamento do boleto deverá ser realizado em até 2 dias úteis 
antes do início do curso. 
III. A confirmação de vaga ocorrerá via e-mail a ser enviado pelo Centro de Eventos Cásper Líbero. 
IV. Caso o participante efetue o pagamento após o preenchimento das vagas, terá o reembolso 
de 100% do valor pago. 
V. O horário do curso deverá ser seguido rigorosamente. O aluno só poderá faltar em 25% das 
aulas, ou não receberá o certificado.
VI. O curso poderá ser cancelado pela Instituição por falta de quórum com até 48 horas de 
antecedência da data prevista para seu início. 
VII. A Faculdade Cásper Líbero não se responsabiliza por custos extras do aluno, como por 
exemplo hospedagem, passagem, combustível, estacionamento e alimentação. 
VIII. Os reembolsos seguirão os seguintes procedimentos:
- Desistência do aluno, no prazo de 7 dias contados da data de contratação e que não tenha 
utilizado o serviço: ressarcimento de 100% do valor pago.
- Desistência do aluno, antes do início do curso: ressarcimento de 100% do valor pago.
- Desistência do aluno, com até 50% de aulas transcorridas: ressarcimento de 50% do valor pago.
- Desistência do aluno, após o início do curso e depois de transcorridos mais de 50% das aulas: 
não haverá ressarcimento do valor pago.
- Desistência pela Instituição por falta de quórum na turma: ressarcimento de 100% do valor pago.
IX. Os reembolsos referentes a pagamento via boleto terão o prazo de 15 dias úteis (crédito em 
conta bancária do contratante, a contar do envio dos dados bancários) para serem realizados.
Os reembolsos referentes a pagamento via cartão de crédito terão o prazo de 15 dias úteis para 
estorno na fatura do cliente. Em ambos os casos, devem ser solicitados pelo e-mail eventos@fcl.
com.br.
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