
 

 

 

 

O curso Prime  é exposto em 40 horas aula de forma intensiva, do nível iniciante ao 

avançado e o conteúdo é estruturado na experiência profissional do fotógrafo Augusto 

Lustosa além de ser desenvolvido em uma linguagem para facilitar a aprendizagem das 

técnicas fotográficas e dos processos práticos do mercado.. 

👍 Turmas de 10 alunos 

Material didático de alto nível (grátis). 

Dias da semana:  segunda, terça e quarta 

Horário:  Tarde das 14h às 17h e a noite das 19h às 22h 

Duração: 13 encontros de 3h, durante aproximadamente 30 dias. 

Não é necessário ter câmera fotográfica. 

Outras observações: 

O objetivo é preparar os alunos para entrar no mercado profissional da fotografia. O 

conteúdo didático é montado nos conhecimentos principais para quem deseja se tornar 

um bom profissional: domínio da técnica, linguagem visual,  administração e marketing. 

O formato do curso facilita o acesso ao mercado de trabalho de forma consistente, 

formando profissionais preparados e responsáveis. O programa dá grande relevância as 

atividades práticas. Também recebemos propostas de emprego para encaminhar o aluno 

após concluir o curso. 

Obs: a nossa escola se diferencia ao oferecer atividades extras para práticas fotográficas, 

organizando expedições fotográficas ao logo do ano. 

Público Alvo: 

Interessados em aprender uma profissão ou hobby e que buscam uma formação técnica 

abrangente e de qualidade. 

- Ao final do curso, os alunos receberão certificado 

- Idade mínima para matrícula: 14 anos 

 

 

 

 

 



 

 

Conteúdo: 

Teoria, fotografia digital e Técnica Fotográfica: 

– Capacitar o aluno a utilizar câmeras fotográficas digitais profissionais (DSLR). 

– Princípios básicos de fotometria, exposição e tecnologia fotográfica. 

– Tipos de objetivas 

– Desenvolver os princípios básicos de composição e linguagem fotográfica. 

– Desenvolver os conhecimentos sobre pixel, resolução, profundidade de cor, balanço 

de branco, formatos de arquivo, interpretação de histograma e outras especificidades  do 

meio digital. 

– Fluxo de trabalho digital. 

– Conclusão e envio de arquivos para laboratório. 

Composição Linguagem Visual: 

– Compreender os elementos básicos da linguagem visual e sua aplicação na fotografia. 

– Conhecer e aplicar as regras de composição para construir imagens harmoniosas. 

– Usar a criatividade para obter imagens que se destaquem. 

–  Orientação para a compra da primeira câmera digital. 

Flash Dedicado: 

– Técnicas de iluminação com um ou mais flashes compactos. 

– Flash direto, rebatedores, difusores, sincronismo em alta e baixa velocidade, 

sincronismo de primeira e segunda cortina. 

– Flash remoto. 

Iluminação e Estúdio: 

– Equipamentos utilizados no estúdio. 

– Flash. 

– Dicas para montar seu próprio estúdio. 

– Planejando a compra de seus equipamentos. 

– Esquemas simples e versáteis de iluminação. 

 



 

 

Book: 

– Iluminação para a figura humana. 

– Esquemas de luz. 

– Linguagem Corporal. 

– Produção de moda. 

– Direção de modelo. 

– Iluminação em externa, locação e estúdio. 

Fotografia Social: 

– Técnicas  para fotografar:  festas infantis, debutantes e casamento. 

– Postura do fotógrafo: como se portar no making, cerimônia, recepção. 

– Linguagem fotojornalística em evento. 

– Montar parcerias. 

– Buscar novas ideias e referências. 

– Preço, custo benefício, forma de venda. 

– Montagem de  álbuns. 

Gestão de Estúdio: 

– Princípios de administração de empresa e organização financeira. 

– Organização de produção e fluxograma do estúdio. 

– Noções de marketing para fotógrafos. 

– Utilização de  redes sociais para divulgar seu trabalho. 

 Noções de Lightroom: 

– Tratamento de imagem. 

– Preparação da imagem para impressão. 

– Formatos de arquivo. 

– Enquadramento da imagem. 

 


