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RELATÓRIO 
 
  O curso intensivo de Edição Digital de Áudio em Adobe Audition 1.5 organizado 
pelo CAICC, decorreu no Telecentro de Macequece na Provincia de Manica no 
Distrito de mesmo nome, no período de 23 a 29 de Novembro de 2008, ministrado 
por mim Adérito de Agostinho Sithole e coordenado pelo Dr. Luis Neves.  
        
   Participaram deste curso produtores¸ locutores e jornalistas da zona centro, num 
total de 10 cursntes tendo decorrido satisfatòriamente bem. 
   Os objectivos do foram de capacitar os formandos em matéria de Edição Digital 
de Áudio usando novas tecnologias de edição, bem como incentivá-los no uso e na 
divulgação dos conhecimentos adquiridos nos seus locais de origem. 
   
  
Durante 5 dias de formação, foram abordados três Softwares nomeadamente Adobe 
Audition 1.5, Zara Radio e Nero 8, sendo o primeiro o software para edição digital 
de audio, o segundo para automação de emissão de Rádio e o terceiro para gravação 
de CDs no computador. E ainda foram usadas algumas ferramentas 
complementares nomeadamente PCs, headphones(com microfone integrado)¸ Data 
Show, Flash, bloco de anotaçoes e canetas.   
    
  A viagem de Maputo á Chimoio estava marcada para as 6:40 do dia 23 de 
novembro do ano de 2008, e a hora de chegada estava prevista para 
aproximadamente 9h. em seguida estava programada uma visita de anàlise e 
preparação das sala de formação que não foi possível devido a problemas técnicos 
verificados no Aeroporto para o transporte das nossas bagagens alegadamente por 
falta de espaço no avião que nos levaria à chimoio. Assim as nossas bagagens foram 
transportadas em outro avião, chegando à chimoio só por volta das 18:30min do dia 
23 de novembro de 2008. Mesmo assim tentamos contactar o Sr. Ali Bay, reponsável 
pelo telecentro de Macequese, mas as nosssa tentativa redondou no fracasso visto 
que este se encontrava num lugar muito distante do telecentro não podendo se fazer 
presente naquele momento, perante esta situação a nossa única alternativa foi 
esperar o dia seguinte.  
   
   Os cursantes chegaram na sua maioria no final do dia 23.11.08, encaminhando-se 
directamente para a pensão onde durante 6 dias ficaram alojados. 
  Estivemos todos hospedados na pensão São Cristovão, durante os 6 dias de 
formação e tivemos o pequeno almoço e o almoço servidos no restaurante Flamingo 
e os lanches servidos no própio telecentro. 
    
 



 
 
 
Na manhã do dia 24.11.08 arrancamos com o curso com um ligeiro atraso devido a 
pequenos problemas técnicos que os computadores  apresentaram. Ultrapassados os 
problemas o curso arrancou com apenas 5 computadores para um total de 10 
cursantes, por causa da insuficiencia de computadores os cursantes tiveram que 
copartilhar os computadores, 2 para por cada. No final do dia eu e o Dr Neves 
fizemos o balanço diàrio, achamos positivo dado o volume de trabalho que deveria 
ser feito em comparação a o que foi feito, em outras palavras diriamos que 
conseguimos cumprir com o programa dos dois primeiros dias do pograma. 
    
A formação nos dias seguintes decorreu relativamente bem, salvo os casos de 2 
cursantes que não se fizeram presentes e tiveram que ser substituídos em última 
hora e ainda o caso de um dos cursantes da Beira que chegou somente no final do 2o 
dia de formação. Por questões técnicas (falta de computadores e ausência nas aulas 
práticas nos primeiros dois dias de formação) e logisticas, não foi possivel recebê-lo. 
 
  Os problemas técnicos cosntatados na sala de formação foram os seguintes:  
 

 Falta de computadores suficientes (5 computadores para 10 cursantes); 
 Falta de Softwares básicos nos computadores(drives, antivirus, pdf, etc); 
 Insuficiência de capacidades básicas em 3 dos 5 computadores 

disponíveis(memória RAM em dois computadores, e CD-RW em um); 
 Falta de sistema de ventilação na sala de formação (Ar Condicionados, 

Ventoinhas, Etc); 
 
 
    Durante o curso formação os formandos passaram por três fases nomeadamente: 

 Fase de aprendizagem – composta por aulas teóricas; 
 Fase de produção – composta por aulas práticas(produção de jingles, 

pogramas e spots Pubicitàrios ); 
 Fase de Apresentação – apresentação dos trabalhos práticos 

produzidos durante a fase de produção; 
 
 Neste curso foi empregado uma metodologia de ensino personalizado, com vista a 
dar apoio e acompanhamento aos cursantes ajudando-os no esclarecimento de 
dúvidas pessoais e conjuntas.  
 
    No 4o dia do curso (dia 27 de novembro d 2008) foi feita uma visita à Rádio 
Comunitária de Macequece, onde os cursante tiveram a oportunidade de conhecer 
os estúdios da Rádio para além dos mecanismos de trabalho feito por um arsenal de 
25 técnicos. 
    No dia 28 de Novembro de 2008 foi o dia do encerramento. Os cursantes fizeram 
uma pequena demostração perante a algumas entidades do telecentro,  e em seguida 



foi servido um almoço de encerramento do curso na pensão São Cristovão na 
presença do presidente do Telecentro e do seu representante. 
 
  A análise da participação e aproveitamento dos cursantes que tenho a fazer é 
positiva, e seria de louvavel de meu ponto de visita, a realização de futuras visitas de 
controle do impacto e aplicação dos conhecimentos adquiridos durante a formação 
pelos cursantes nos seus locais de origem.  
 
Por fim segundo a avaliação positiva feita pelos cursantes deixo ficar a minha total 
satisfação pelas iniciativas do CAICC e pelos mecanismos de trabalho classifico  este 
curso como muito positivo e considero que todos objectivos esperados foram 
alcançados.    
 
 
                                  Maputo aos 16/12/08 
 
                                                                                         ________________________ 
                                                                                          (Aderito Agostinho Sithole) 


