
 

Fotografia por celular 
 

 

 

Oficina Fotografia por Celular, início em 22 de fevereiro até 01 de 
março de 2018, Quinta a quinta das 19h até as 21h30, sábados das 
13h30 até as 18h30, apenas 12 vagas. 



 



 

A proposta desta oficina, Fotografia por celular, de 15 horas, é propor 
aos participantes um olhar mais atento ao imediato universo ao qual 
estamos submerso, o uso do aparelho como ferramenta imediata de 
desconstrução e construção narrativa. 

Serão duas etapas, [quinta e sexta das 19h até 21h30] a primeira da 
edição da fotografia, quais “efeitos” são mais adequado ao tipo de 
sensação que queremos construir, a segunda etapa, consiste, na 
construção narrativa da fotografia, o celular deve ser visto como um 
bloco de notas. 

Por fim, uma saída fotográfica [sábado das 13h30 até 18h30] e dois 
dias de avaliação do material produzido [terça e quinta das 19h até as 
21h30]. 

A oficina será aberta a todos, sem restrições, será um curso livre, de 
férias, porém, que tenham um aparelho telefônico dotado de uma 
câmera fotografia e, de maneira mais conveniente, internet móvel 
para publicação das imagens produzidas. 

As atividades serão coordenadas por Marcelo Reis, professor e 
fotógrafo do Instituto Casa da Photographia. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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

 



Turma 04-02.2018  

Início* das aulas  22 de fevereiro até 1º de março de 2018 

Dias da semana: Quinta e sexta das 19h até 21h30, sábados das 13h30 até as 
18h30 e terça e quinta das 19h até 21h30, apenas 12 vagas 

Entre em contato via WhatsApp 71.99929.9727 – Marcelo Reis 

 

Total de horas: 15 

Professor: Marcelo Reis – www.marceloreis.art.br 

Investimento por 15 horas aulas:  R$ 400,00 em cartão ou cheques ou 
R$ 350,00 a vista** via transferência bancária. 

*O Instituto Casa da Photographia reserva-se o direito de alterar sua 
programação a depender do número mínimo de 08 alunos 
matriculados. 

Se deseja fazer parte de nossa turma, nos mande um e-mail e garanta 
uma de nossas vagas. 

 

Seja um aluno fidelizado!! Acumule 300 horas de aulas, ou tenha feito 
09 cursos, COMPROVADOS COM CERTIFICADOS, e ganhe um curso com 
professores da Casa, GRÁTIS. 
 


