Cronograma do Curso Intensivo de Fotografia
Dias 12 e 13 de agosto de 2017 São Paulo – SP

Dia 12 de Agosto - Aula Teórica das 9hs às 17hs no espaço House of Learning (rua Dr.
Virgílio de Carvalho Pinto, 69 – Pinheiros)

Dia 13 de Agosto - Aula Prática das 8h30 às 14hs no Minhocão (Elevado Presidente João
Goulart).

OBJETIVO
O curso ensinará, por meio de um método prático, objetivo e didático, os conceitos básicos
da fotografia e as melhores formas de explorar os recursos de câmeras DSLR. Será apresenta
também uma ampla gama de equipamentos fotográficos e acessórios para que os alunos possam
se familiarizar com o material de trabalho. Na aula prática, vamos trabalhar a
criatividade, o senso crítico e a imaginação na produção de imagens, com todas as atividades
sempre acompanhadas pelos fotógrafos profissionais Fernando Cavalcanti e Ulisses Matandos.

PÚBLICO ALVO
O curso é dirigido a fotógrafos iniciantes, amadores e amantes da fotografia em geral, que
queiram aprimorar sua técnica e explorar melhor os recursos e funções de suas câmeras,
abrindo-se para um novo universo de possibilidades.

TEMAS ABORDADOS / TÓPICOS


























A CÂMERA
RELAÇÃO ENTRE A VISÃO E A CÂMERA
O VISOR
VOCABULÁRIO BÁSICO
OBJETIVAS E ACESSÓRIOS
ÂNGULOS DE VISÃO (OBJETIVAS)
MACRO FOTOGRAFIA
POLARIZADOR
SENSIBILIDADE ISO
FOTÔMETRO (MODOS DE MEDIÇÃO)
EXPOSIÇÃO
HISTOGRAMA
COMPENSAÇÃO DE EXPOSIÇÃO
OBTURADOR
DIAFRAGMA
PROFUNDIDADE DE CAMPO
BALANÇO DE BRANCO
MODOS DE FOCAGEM
ACESSÓRIOS
AUTOMATISMOS
COMPOSIÇÃO (REGRA DOS TERÇOS)
ENQUADRAMENTO
PROPORÇÕES
DICAS
EXERCÍCIOS

METODOLOGIA
Teoria – Em uma sala com capacidade para até 25 alunos, os professores Ulisses Matandos
e Fernando Cavalcanti ministrarão as aulas com temas diversos, que serão acompanhadas por
apostila colorida, projeções, flip-chart e equipamentos para manuseio. Das 09h00 as 17h00.
O que trazer: Câmera, acessórios e seus respectivos manuais.

Prática – Na aula prática, realizada das 8h30 às 14h, o grupo é acompanhado pelos
professores, que orientam, esclarecem dúvidas e sugerem novas possibilidades, visões e
olhares, para que todos possam explorar ao máximo as técnicas fotográficas. A sugestão de
local é o Minhocão (Elevado Presidente João Goulart). O transporte fica por conta do
próprio aluno.
•

O que levar: câmera, acessórios, manual e apostila.
Recomenda-se usar roupas leves e resistentes, tênis com solado aderente, boné,
protetor solar, agasalho, levar baterias, cartões de memória extras e saco
plástico.

CARGA HORÁRIA (12 horas)
Serão 7 horas de aula teórica, com 60 minutos de intervalo e 5 horas de prática.
NÚMERO DE ALUNOS
Até 25.
PRÉ-REQUISITO
Possuir preferencialmente câmeras DSLR ou com controles de Diafragma (abertura) e
Obturador (tempo).
MATERIAL INCLUSO
Apostila colorida com conteúdo exclusivo de 27 páginas (impressão off set), Cartão
postal com resumo básico e Certificado de Conclusão (digital via e-mail).
VALOR
R$ 500,00 à vista ou 2 x de R$ 270,00.
INFORMAÇÕES E RESERVAS:
Ulisses Matandos: e-mail ulissesmatandos@gmail.com ou 11 983036063
Fernando Cavalcanti: fernando@fcavalcanti.fot.br ou 11 982021699

