
    

 
 

   

  

Verão no Campus 2017 
Programa 

RUM – Escola de Rádio 

 

Local: RUM, Residência Universitária de Santa Tecla, Braga 

Público a que se destina: alunos do Ensino Secundário, com interesse nas áreas de 

Humanidades, Comunicação e Novas Tecnologias 

Nº de participantes: 12 alunos 

Critérios de seleção: ordem de chegada 

 

A Escola de Rádio promovida pela Rádio Universitária do Minho (RUM) pretende concretizar o 

imaginário associado à Rádio. Os jovens participantes terão contacto com algumas das práticas e 

dos conceitos deste fascinante mundo. A iniciativa consiste num mini-curso de rádio, com uma 

componente teórica e outra de experimentação prática, que procura ajudar os participantes e 

descobrir um pouco mais este fascinante universo. A atividade servirá também como uma 

apresentação aos estudantes do modo de fazer rádio em Portugal.  

Com os profissionais da RUM os participantes vão aprender e pôr em prática alguns dos conceitos 

e das técnicas necessárias para fazer rádio, nomeadamente em áreas como a locução, a voz, a 

música ou a escrita. 

Temáticas a abordar:  

 Jornalismo em Rádio: 

- Abordagem teórica ao tema: perceber a essência do jornalismo e o processo de construção de 

notícias. Perceber o que é realmente a notícia e de que forma ela deve ser elaborada para o 

formato rádio. 

- Abordagem prática: construção de notícias no formato radiofónico, com exemplos práticos 

elaborados pelos formandos. 



Televisão - AAUM TV 

Experimentar a captação de imagem e edição. Experiência prática fora de portas para perceber os 

enquadramentos, as formas de captação e as especificidades técnicas de um projeto audiovisual. 
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