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PARA SER O MELHOR, 
TREINE COM OS 
MELHORES
A ACADEMIA MUSICAL E DRAMÁTICA 
AMERICANA (AMDA) é uma instituição de ensino 
superior sem fins lucrativos, dedicada a formar 
atores, cantores e dançarinos para os universos do 
teatro, do cinema e da televisão. Ela é totalmente 
credenciada pela Associação Nacional de Escolas 
de Teatro [National Association of Schools of 
Theatre], o único órgão de acreditação dos Estados 
Unidos para instituições de artes cênicas.

A AMDA possui campi em duas capitais mundiais 
do entretenimento: Los Angeles e Nova York. 
Situada no coração de Hollywood, a Faculdade de 
Artes Performáticas da AMDA confere os diplomas 
de graduação de Bacharel em Belas Artes (BFA) 
e Associado de Estudos Ocupacionais (AOS). 
A Academia Musical e Dramática Americana, 
localizada no prestigiado Upper West Side de 
Manhattan, oferece Certificação em Conservatório, 
com a opção de candidatar-se e seguir seus estudos 
no campus de Los Angeles, para obter um BFA.

A AMDA oferece 10 diferentes trajetórias de 
graduação e certificação para atuação, teatro 
musical e teatro de dança, com oportunidades para 
estudar em ambos os campi da instituição.

UMA RICA HISTÓRIA
Desde sua fundação em 1964, a AMDA tem sido pioneira 
de excelência na formação em artes performáticas, 
lançando algumas das mais bem-sucedidas carreiras 
em teatro, cinema, televisão e novas mídias. Hoje, 
a AMDA continua criando programas inovadores e 
únicos nas artes performáticas, em resposta ao setor de 
entretenimento em permanente evolução.

Na AMDA, os estudantes se posicionam para o sucesso 
desde o momento em que entram no campus. Com 
acesso a mais de 300 docentes, muitos deles atores, 
coreógrafos, diretores e cineastas atuantes, os estudantes 
obtêm regularmente percepções do setor diretamente 
de especialistas que trabalham no mercado.



FAÇA PARTE DE 
UM GRUPO 
DE ELITE
A cada ano, mais de 1.500 estudantes do 
mundo todo participam dos rigorosos 
programas curriculares da AMDA. Com 
30 a 35 horas de curso por semana — 
além de tempo adicional para ensaio e 
preparação —, a experiência é intensa, 
criativa e competitiva.

Com uma infinidade de oportunidades de 
atuação no palco e diante das câmeras, 
os estudantes têm a oportunidade de 
criar um sólido currículo de atuação ao 
longo de toda a formação na AMDA. Eles 
também podem participar de seminários 
do setor, dando-lhes exposição a diretores 
de elenco para a Broadway, a televisão e 
o cinema, além de agentes de talentos, 
diretores, produtores e produtores de 
discos.

MISSÃO POSSÍVEL
A AMDA oferece uma formação inigualável em artes 
performáticas a uma comunidade diversa de artistas, 
criando um ambiente para que os estudantes desenvolvam 
habilidades, confiança, imaginação e potencial para contribuir 
com suas comunidades como artistas, empreendedores, 
visionários, aprendizes para a vida toda e cidadãos conscientes 
do mundo. Acima de tudo, a AMDA ensina aos estudantes 
que o compromisso e a paixão são o que verdadeiramente 
diferenciam uma carreira bem-sucedida e gratificante.
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UMA FACULDADE E UM CONSERVATÓRIO 
NUMA SÓ INSTITUIÇÃO
A AMDA é a única instituição de artes performáticas que oferece 
os títulos de Bacharel em Belas Artes, Associado de Estudos 
Ocupacionais e Certificação Profissional em Conservatório. 
Enfatizando a excelência profissional, todos os programas 
oferecidos pela AMDA são desenvolvidos para ajudar cada 
estudante a atingir seu pleno potencial artístico por meio de uma 
forte base nas artes performáticas.

O programa curricular da AMDA inclui as principais disciplinas das 
artes performáticas de atuação, teatro musical e teatro de dança. 
Cada ano-calendário possui três semestres, com as opções de 
concluir o Programa de Certificação ou a graduação como AOS no 
transcurso de quatro semestres contínuos em dezesseis meses, e a 
graduação como Bacharel em Belas Artes em menos de três anos. 
Há disponíveis bolsas de estudo para estudantes internacionais.

A formação da AMDA já levou muitos de seus graduados a um 
extraordinário sucesso no campo do entretenimento. Eles estão 
atuando na Broadway, em turnês teatrais nacionais e internacionais, 
programas de televisão, cinema e plataformas digitais. Eles 
também podem ser vistos se apresentando em comédia stand-up, 
improvisação, apresentações individuais, videoclipes, turnês de 
pop/rock e apresentações musicais comerciais. Muitos ex-alunos 
criaram excelentes carreiras em direção, coreografia, composição, 
dramaturgia, cinema e televisão, gerência teatral e teatro técnico, 
e também como agentes de talentos e diretores de elenco. As 
oportunidades são infinitas.

PROGRAMAS DE BACHARELADO 
EM BELAS ARTES (LA)
Os programas que conferem título de Bacharel em Belas Artes 
fomentam excelência artística, aprendizagem interdisciplinar, 
interpretação socialmente engajada e espírito de colaboração. Os 
estudantes vivenciam cursos de formação geral de grande amplitude, 
pensados para que tenham relevância imediata na vida e na careira 
de um artista atuante, e proporcionem a sólida base empreendedora 
necessária para prosperar na indústria das artes performáticas. 

PROGRAMAS DE GRADUAÇÃO 
DE ASSOCIADO EM ESTUDOS 
OCUPACIONAIS (LA)
Os programas que conferem título de Associado de Estudos 
Ocupacionais incentivam o desenvolvimento artístico individual 
e a descoberta numa trajetória abrangente, ainda que concisa, 
com duração de quatro semestres. Cuidadosamente elaborado, o 
programa curricular proporciona oportunidades de desenvolvimento 
intenso e concentrado em habilidades e técnicas essenciais.

PROGRAMAS PROFISSIONAIS 
EM CONSERVATÓRIO (NY)
Os Programas Profissionais em Conservatório oferecem 
treinamento intenso e especializado, concentrado nas disciplinas 
de atuação, teatro musical e dança.  Uma progressão fixa de 
cursos ajuda os estudantes a desenvolverem uma síntese coesa de 
habilidades imaginativas e técnicas nas artes performáticas. 

CONSERVATÓRIO DE VERÃO 
PARA ENSINO MÉDIO
A AMDA oferece em ambos os campi programas intensivos únicos 
e rigorosos com duas semanas de duração para estudantes de 
ensino médio. O Conservatório de Verão para Ensino Médio 
oferece treinamento em artes cênicas de primeira classe. 

COMO COMEÇAR
Acesse amda.edu ainda hoje para realizar uma inscrição on-line e 
agendar uma audição. A AMDA oferece audições presenciais por 
todos os Estados Unidos e em diversos países. Como alternativa, 
você pode filmar e enviar um vídeo da audição pela internet. 
Para obter mais informações sobre os requisitos para admissão e 
audição, acesse amda.edu/admissions.


