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Visando dar continuidade ao conhecimento e produção cultural em meio à pandemia, o CAV – Centro de

Audiovisual oferece palestras e oficinas gratuitas em formato EaD, por meio de Lives no Facebook e Salas

virtuais ao vivo, via streaming .

As Lives são abertas, ou seja, não é necessário se inscrever, e são transmitidas em nosso Facebook

https://www.facebook.com/cavsbc. (https://www.facebook.com/cavsbc)

Para as oficinas virtuais ao vivo é necessário realizar inscrição para participar. A inscrição é gratuita,

realizada de forma digital por meio de formulários disponibilizado no site oficial do CAV – Centro de

Audiovisual de São Bernardo do Campo. 

As oficinas são abertas ao público e para se inscrever é preciso ter no mínimo 16 anos de idade completos

na data da inscrição, estar cursando ou ter concluído o ensino médio. Os candidatos selecionados

receberão um e-mail de confirmação da inscrição.

Sejam bem-vindos!

Informações importantes sobre as oficinas virtuais ao vivo:

As oficinas virtuais ao vivo oferecem certificado de participação para pessoas que tiverem 70% de

presença. 

Tenha cuidado ao preencher seu formulário de inscrição, especialmente sei e-mail. O CAV não se

responsabiliza por erros de digitação no preenchimento deste formulário de inscrição.

Recomendamos que o e-mail cav@saobernardo.sp.gov.br seja adicionado à sua lista de contatos para

evitar que os nossos comunicados sejam enviados para  caixa de spam/lixo eletrônico.

https://www.facebook.com/cavsbc
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O não comparecimento na primeira aula implicará na desclassificação automática do inscrito e serão

chamados candidatos da lista de espera.

O F I C I N AS  D E  M A I O

INSCRIÇÕES DE 11 A 21/05
RESULTADO DIA 22/05 A PARTIR DAS 15H

OFICINA DE ANATOMIA
NÍVEL INTERMEDIÁRIO / AVANÇADO
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com Amilton Santos

Artista Visual e Ilustrador. Trabalha como professor nas instituições Senac e Centro

Audiovisual de São Bernardo do Campo (CAV). Ilustrou hqs para editora Marvel Comics, Dc

Comics e editoras independentes, além de trabalhar como arte-finalista e ilustrador de livros e

publicidade.

Oficina tem o objetivo de apresentar as estruturas da anatomia do corpo de forma básica.

 



19/05/2020 EaD CAV - Palestra e Oficinas - CAV - Centro Audiovisual de São Bernardo do Campo

https://cav.saobernardo.sp.gov.br/eadcavpalestraeoficinas/ 4/10

Data: De 25/5 e 27/5 – Segunda e Quarta.

Horário: das 09h às 12h

Sala: Streaming (convite para participar das aulas ao vivo)

Carga horária: 6h

25 vagas, com seleção do arte-educador.

Público alvo: acima de 16 anos.

Inscrição (https://forms.gle/Dw5KqCXvvDUvodGx8)

OFICINA EDIÇÃO ADOBE PREMIERE
NÍVEL INTERMEDIÁRIO

https://forms.gle/Dw5KqCXvvDUvodGx8
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com André Gomes

André Gomes é formado em Cinema pela Escola Livre de Cinema e Vídeo de Santo André.

Cursou treinamentos no DRC Treinamentos, e Alpha Channel em softwares de pós-produção,

fundou a Corja Filmes, produtora da região do ABC e com eles realizou algumas obras dos

mais diferentes gêneros em funções como produtor, editor e diretor. Atualmente produz no

Núcleo de Produção do CAV e estuda Design de Games.

O curso é voltado pra quem quer aprender fundamentos de edição na teoria e na prática, os

mesmos fundamentos focados no software Adobe Premiere Pro (CS6 – atual).
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Data: De 25/5 a 29/5 – Segunda a Sexta.

Horário: das 09h às 12h

Sala: Streaming (convite para participar das aulas ao vivo)

Carga horária: 15h

20 vagas, com seleção do arte-educador

Público alvo: acima de 16 anos.

Inscrição (https://forms.gle/h4ZezGm8Rybbwq7d7)

OFICINA FUNDAMENTOS DE ÁUDIO:
O SOM PARA AUDIOVISUAL

https://forms.gle/h4ZezGm8Rybbwq7d7
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com João Miguel Valencise

O curso de Fundamentos de Áudio e captação e edição para cinema se propõe a fornecer aos

participantes: capacitação teórica e prática para compreender o universo da utilização do som

para o audiovisual. As habilidades necessárias ao técnico de som para o audiovisual,

compreendendo as questões físicas e acústicas do som, bem como equipamentos e

procedimentos de captação serão tratadas neste curso.

A oficina se propõe a fornecer aos participantes os princípios básicos de compreensão do

som em sua natureza física, acústica e psicoacústica. Passa pela captação (som direto, foleys

e ambiências) até a efetiva funcionalidade no acompanhamento de imagens. A manipulação
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+55 (11) 2630.7874

cav@saobernardo.sp.gov.br

cav.saobernardo.sp.gov.br/

Av. Dom Jaime de Barros Câmara, 201 - Planalto, São Bernardo do Campo - SP

CONTATO



(https://www.facebook.com/cavsbc)



(https://www.youtube.com/user/cavsbc)



(https://www.instagram.com/cav_sbc/)



(https://vimeo.com/centrodeaudiovisualsbc)



(https://br.pinterest.com/cavsbc/)

CONTINUE CONECTADO

do som como áudio constitui a terceira parte deste curso, com fundamentos e procedimentos

de mixagem e masterização.

História do som e história de sua adaptação ao cinema;

Princípios físicos do som, princípios de acústica e percepção humana.

O som no audiovisual: audição crítica e estética

Procedimentos de captação: Microfones, gravadores e acessórios

Procedimentos de edição de som. DAW – Digital Audio Workstation

 

Data: De 25/5 a 4/6 – Segunda a Quinta.

Horário: das 14h às 17h

Sala: Streaming (convite para participar das aulas ao vivo)

Carga horária: 24h

50 vagas, por ordem de inscrição.

Público alvo: acima de 16 anos.

Inscrição (https://forms.gle/wy9ntFToM9atBiTS7)

https://www.facebook.com/cavsbc
https://www.youtube.com/user/cavsbc
https://www.instagram.com/cav_sbc/
https://vimeo.com/centrodeaudiovisualsbc
https://br.pinterest.com/cavsbc/
https://forms.gle/wy9ntFToM9atBiTS7
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ENVIAR

ENTRE EM CONTATO

Nome

Email

Assunto

Sua Mensagem

 (http://www.saobernardo.sp.gov.br/web/cultura/inicio)

AGENDA CULTURA DE SÃO BERNARDO DO CAMPO

http://www.saobernardo.sp.gov.br/web/cultura/inicio
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(HTTPS://CAV.SAOBERNARDO.SP.GOV.BR)

Produzido  em São Bernardo do Campo

© 2016 CAV - CENTRO AUDIOVISUAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO - TODOS OS DIREITOS

RESERVADOS.

https://cav.saobernardo.sp.gov.br/

