
 

 

 

 
 

 

 

 
Plano de aulas  .  Curso Referencial UM  

 
28 de agosto até 27 de setembro de 2017 .  2ª, 4ª e 6ª  das 19h até as 21hs 
 



Curso de Fotografia Referencial um 
 

 

Abra os seus olhos. Descubra lugares e coisas que ama com cada foto que faz! 

 



Plano de Aulas . Referencial Um 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Curso de Fotografia em Salvador. Aproveite para estudar fotografia, ou dê um curso de presente!!! 

Composto por três momentos, Elementos próprios da fotografia, Leituras da luz e Estética da 

fotografia, esse Curso de fotografia em Salvador, é um grande passo para introdução ao mundo da 

fotografia. Nas aulas teóricas e práticas [média 3 aulas de rua], o aluno aprende a manusear o 

aparelho fotográfico e desenvolve um novo olhar, enquadrado e criativo. 

A partir das experiências e dos conhecimentos adquiridos,  cada participante poderá aperfeiçoar 

sua formação com os cursos avançados oferecidos pelo Instituto Casa da Photographia. 

Data Horas Aula . conteúdo 

De 28 de agosto até 27 de setembro de 2017 

28.08 02 Revisão de conceitos -  Sistema Operacional 

 04 Objetivas . Tipos e Funções 

 06 Diafragma - Obturador 

 09 1a Aula de rua [09 até as 12h] 

 11 Análise das Fotografias 

 13 Fotometria 

 15 Luz 

 18 2ª Aula de rua [09 até as 12h] 

 20 Análise das Fotografias 

 22 Elementos da composição 1 

 24 Elementos da composição 2 

 27 3ª Aula de rua [09 até as 12h] 

 29 Análise das Fotografias das Fotografias 

27.09  30 Encerramento do curso 



Perfil 

Nosso curso é direcionado tanto para quem pretende fazer da fotografia um hobby, quanto para 

quem tem pretensões profissionais. E isso é possível. Acreditamos e trabalhamos de modo a 

entender que existe uma única fotografia. E o que vai diferenciar um fotógrafo profissional do 

diletante, será o modo de atuação e da maneira de fazer do objeto do seu prazer uma atividade 

profissional.  

Com o curso referencial Um de fotografia você aprende a registrar todos os momentos mágicos e 

especiais da sua vida, além de caso precise,  ser introduzido ao universo profissional da fotografia, 

mesmo que sua finalidade seja usar de maneira pessoal o equipamento.  

Ao final do curso os participantes recebem o certificado. 

Não é obrigatório possuir câmera fotográfica profissional DSLR, pois a Casa disponibiliza alguns 

equipamentos para as aulas práticas. 

 

 

Instituto Casa da Photographia, 20 anos em 2017, cada dia melhor para seus 

conhecimentos!! 

Turma 08.2017 

Início* das aulas  28 de agosto até 27 de setembro de 2017 .  2ª, 4ª e 6ª  das 19h 

até as 21hs, apenas 15 vagas. 

Total de horas - nova carga horária, mesmo conteúdo, mais compacto - 30h 

Professor Marcelo Reis - www.marceloreis.art.br 

Investimento: de R$ 1.140 por R$ 600,00 [promoção por tempo limitado] pague a vista R$ 

550,00**, com direito ao material teórico 

 

http://marceloreis.46graus.com/

