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  Relatório referente ao curso de edição digital de áudio, que decorreu  em 
Nampula de 26 à 30 de Janeiro. 
 Embora o curso de Edição Digital de áudio em Adobe Audition 1.5, teve 
início no dia 24 de Janeiro eu, Adérito de Agostinho Sithole na 
companhia do Sr. Leonel Macuacua, viajamos á Nampula dois dias antes 
do arranque do curso. A partida de Maputo foi as 8:30 minutos do dia 24 
de Janeiro e a chegada á Nampula foi as 11:00horas. Os cursante 
chegaram em Nampula na tarde do dia 25 de Janeiro.  
  Em Nampula fiquei alojado no Residencial á Marisqueira, junto ao 
restaurante do mesmo nome, onde foram servidas as refeições para os 
cursantes durante toda semana do curso. Aproveitei o dia e meio que 
tinha para preparar o curso e verificar se tudo estava pronto para o 
arranque do curso. 
  O Curso intensivo de Edição Digital decorreu em cinco dias, e foi 
realizado no Centro Provincial de Recursos Digitais (CPRD), equipado 
por computadores com todos requisitos necessários para a realização do 
curso salvo três dos 10 computadores, que não tinham os requisitos 
básicos. O curso compreendeu três fases distintas nomeadamente, fase 
teórica, prática e de avalição, tendo sido a segunda a fase mais longa.  
    Em paralelo ao curso de Edição Digital em Adobe Audition 1.5, foram 
abordados outros dois softwares nomeadamente Zara Radio e Nero8. 
   Dos 5 dias úteis do curso o 1º foi dedicado á cerimônia de abertura,  
apresentação do CAICC e seus colaboradores aos cursantes , distribuição 
de material de formação, algumas recomendações aos cursantes, registro 
de blogs e introdução ao Adobe Audition. No segundo e terceiro dia, as 
aulas foram basicamente praticas que resultaram na produção de jingles, 
Spot publicitário e um programas de rádio com 15 minutos de duração, 
criado e montado pelos cursantes organizados em grupos de 2 elementos 
cada. O Zara Radio e o Nero8 foram abordados no quarto dia de 
formação e o último dia foi essencialmente dedicado á avaliação dos 



trabalhos práticos, através de apresentações em grupos de dois elementos 
seguido-se  do encerramento, que contou com a participação do 
representante do CPRD (Centro Provincial de Recursos Digitais), o Sr 
leonel Macuacua (gestor do CAICC), do Sr Domingos Neves 
(colaborador do CAICC) e Sr Adérito de Agostinho Sithole (formador do 
Curso em questão). Em seguida foi servido um banquete de encerramento 
no restaurante á Marisqueira. 
    A avaliação que se pode fazer do curso de Edição Digital em Adobe 
Audition que decorreu em Nampula na semana de 26 à 30 de Janeiro é 
positiva, pelo interesse e  desempenho demonstrados pelos cursantes,  
manifestando dúvidas e participando activamente nas aulas de formação,  
Embora alguns tinham algumas dificuldades básicas em informática, o 
ritmo e o aproveitamento do curso foi satisfatório, o que contribuiu com 
que todos os objectivos do curso fossem alcançados.   
     Na cerimônia de encerramento muitos  foram os agradecimentos 
deixados ao CAICC e seus colaboradores pela iniciativa e pela boa 
Gestão do Curso por parte de seu gestor. Os cursantes manifestaram ainda 
o seu apreço pela oportunidade cedida pelo CAICC, por organizar este 
curso que foi de extrema importância e que segundo os mesmos irá ajuda-
los a aumentar a qualidades dos trabalhos feitos por eles, bem como 
simplificar e dinamizar os trabalhos feitos pelos mesmos nos seus locais 
de trabalho (Rádios e Tvs Comunitárias). Manifestaram ainda o interresse 
em transmitir o conhecimento adquirido para os colegas dos seus locais 
de trabalho. 
   No dia seguinte ao encerramento os cursantes regressaram aos seus 
locais de origem e as 14 horas do mesmo dia(30 de janeiro), regressei a 
maputo. 
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