Locução para Telejornalismo (Avançado)
Data

28 de janeiro a 8 de fevereiro de 2019 (segunda a sexta), 19h30 às 22h30.

Carga horária
30 horas.

Investimento
R$800,00

Objetivos

Considerando o conhecimento básico previamente exigido ou adquirido no módulo anterior, o
intuito é a aplicação e aprimoramento das técnicas de locução para o exercício de construção de
um telejornal. A dinâmica do curso é estabelecida predominantemente na prática de exercícios
de leitura de textos noticiosos, com apoio do teleprompter, para a elaboração de um telejornal,
com destaque para leituras de cabeças de matérias e off vivo.

Público Alvo

Alunos que já tenham participado do Módulo Básico, profissionais e estudantes de comunicação e
recém-formados de jornalismo e rádio que já atuam na área como repórteres ou apresentadores.

Professor

Celso Cardoso
Formado em jornalismo pelo Instituto Metodista de Ensino Superior (1991), é apresentador e
narrador do Programa Gazeta Esportiva e apresentador e editor de esportes no Jornal da Gazeta,
ambos da TV Gazeta. Ex-docente de Prática de Locução no SENAC ministra cursos sobre locução
de textos noticiosos na Faculdade Cásper Líbero desde 2003. Como locutor, em São Paulo
trabalhou nas emissoras de rádio Antena1 FM, 97FM, Capital Am e Gazeta AM, e em Ribeirão
Preto no Diário FM.
Importante - Caso haja imprevistos na agenda do professor e a turma esteja confirmada (atinja o número mínimo de matriculados), a
Instituição garante a prestação do serviço na agenda proposta com substituição docente trazendo profissional de mesma qualificação.

Programa de aula
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Revisão de noções de locução de texto (aquecimento de voz, articulação, projeção de voz e
interpretação de texto)
Apresentação de notícias (Editorias: política e economia)
Apresentação de Mini-jornal (10 minutos) abordando as editorias política e economia
Apresentação de notícias (Editorias: cultura e variedades)
Apresentação de Mini-jornal (10 minutos) abordando as editorias cultura e variedades
Apresentação de notícias (Editoria: esporte)
Apresentação de Mini-jornal (10 minutos) abordando a editoria esportes
Atividade em dupla - Apresentação de Mini-jornal (10 minutos) abordando todas editorias
Palestra final, avaliação e discussão sobre os exercícios realizados durante todo o módulo.

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 saia com os dados da empresa; 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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