
 
 
 
 
Curso Referencial Um . Fotografia para Câmeras DSLR 

______________________________________________________ 
Curso de Fotografia em Salvador. Aproveite as férias de verão em 

Salvador 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. 

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. 

 

 



 

 

Turma 05.2017 . Sábados das 13h30 até as 17h30 

 

Início* das aulas  20 de maio de 2017, até 29 de julho 

 

Total de horas – nova carga horária – 40h, a maior da cidade, 10 encontros 

 

Professor Marcelo Reis – www.marceloreis.art.br 

 

Investimento por 40 horas aulas, valor promocional: R$ 680,00 a vista**, ou R$ 700,00 3X 

cartão ou cheque, com direito ao material teórico.  

 

*O Instituto Casa da Photographia reserva-se o direito de alterar sua programação a depender  

do número mínimo de 08 alunos matriculados.  

 

**Aos alunos que fizerem o pagamento à vista, até a data de 15.05, terá direito a uma obra 

fotográfica de Marcelo Reis no tamanho 25×25 cm, assinada, numera e em tiragem limitada 

em impressão com qualidade museu. Promoção por tempo limitado ao período da matrícula. 

As imagens selecionadas para a promoção obedecerão a curadoria e disponibilidade de 

numeração, do próprio Marcelo Reis, não se repetindo. 

Data Horas Aula . conteúdo - 13h30 até as 17h30 

20.05 04 Revisão de conceitos e sistema Operacional 

 08 Objetivas, tipos e Funções e diafragma -  Obturador 

 12 1a Aula de Rua  

 16 Análise das Fotografias 

 20 Fotometria . Luz 

 24 2ª Aula de Rua  

 28 Análise das Fotografias 

 32 Elementos da composição 

 36 3ª Aula de Rua  

29.07 40 Análise das Fotografias encerramento do curso  


