
 
 

					

 

 
 
 

Curso de Iniciação à Fotografia 

Março 2016 

O Curso de Iniciação à Fotografia pretende dar a conhecer a 
fotografia enquanto forma diferente de interpretar a realidade. 
Tirando partido das máquinas fotográficas, os participantes utilizarão 
a fotografia como meio de exploração do seu próprio quotidiano, 
fotografando mediante diretrizes estéticas apreendidas no curso. Este 
curso é constituído por uma parte teórica, em que é dada os 
princípios básicos da fotografia. Serão realizados três trabalhos 
práticos em que se aborda a vertente da fotografia digital e da 
fotografia convencional (preto e branco). 

 
 

Conteúdo Programático | Os diversos modelos de câmaras 
fotográficas. Mecânicas e Digitais. Os formatos existentes (pequeno, 
médio e grande formato). Tipos de Câmaras fotográficas: SLR, TLR, 
visor direto, câmaras digitais. Fotografia Estenopeica. Corpo da 
máquina: Obturador, diafragma, sensor, cuidados na manutenção. 
Objectivas: distância focal variável, grande-angular, normal, tele- 
objectiva. Fotometria: Controlo da exposição, fotómetro, sub- 
exposição e sobre-exposição. Flash: Velocidade de sincronismo do 
Flash. Nº guia do flash. Iluminação: Luz de enchimento, luz lateral e 
frontal. Luz reflectida e luz direta. Medição de luz: Reflectida e 
incidente. Temperatura de cor e balanço de brancos. O filme de preto 
e branco. Sensibilidade: ISO lento, médio e rápido. Filtros: definição, 
tipo, utilidade, características. Equipamento básico. Laboratório a 
preto e branco, laboratório digital. Composição: Regras e formas de 
interpretação do assunto fotografado. Visualização de trabalhos 
fotográficos autorais. Análise dos exercícios realizados durante a ação 
de formação. Saídas fotográficas em ambiente urbano e rural. 



 
 

					

 

Carga horária 
50 Horas 

Horário 
Aulas Teóricas – 19h30m/21h30m 
Aulas Laboratórios – 19h30m/22h30m 

Datas de Formação 

23 de Março a 8 de Julho de 2016 

Interrupção da Formação  

8 e 15 de Junho 

Dia de Formação 

Quarta-feira 
 
Datas das Saídas Fotográficas 
 
9 e 30 de Abril e 14 de Maio de 2016 
 
Valor da formação 
150€ 

Pré-requisitos 
Aconselha-se o formando a ter câmara fotográfica digital própria, no 
entanto o MEF possui câmaras fotográficas que pode disponibilizar 
durante as saídas fotográficas para a realização dos exercícios. 
Para frequentar o módulo de laboratório digital é necessário o 
formando possuir computador portátil com o Adobe Photoshop 
instalado (para quem não possua o programa em questão, é possível 
a instalação da versão “FREE TRIAL” a partir do site da Adobe e que é 
válida por 1 mês após a instalação). 

Incluídos 
Material didático. Material de Laboratório. 

 
A adquirir 
Papel fotográfico de P&B, rolo fotográfico a preto e branco. 

 
Formadores 
Luís Rocha (Teoria e Programa de Edição de Imagem), 
Tânia Araújo (Laboratório Preto e Branco). 



 
 

					

 

 
Programa  

Máquina fotográfica – 23 Mar. 

Diafragmas e Velocidades –30 Mar. 

Medição de luz / Fotometria – 06 Abril 

1ª Saída: Aula Prática - 9 Abril 

Visualização do I exercício prático - 13 Abril 

Composição – 20 Abril 

Objectivas – 27 Abril  

2ª Saída: Aula Prática – 30 Abril 

Visualização do II exercício prático – 04 Maio  

Filmes / Filtros / Flash – 11 Maio 

3ª Saída: Aula Prática – 14 Maio 

Grupo I Laboratório / Grupo II Digital – 18 Maio 

Grupo I Laboratório / Grupo II Digital – 25 Maio  

Grupo I Laboratório / Grupo II Digital – 01 Jun.  

Grupo I Digital / Grupo II Laboratório – 22 Jun. 

Grupo I Digital / Grupo II Laboratório – 29 Jun. 

Grupo I Digital / Grupo II Laboratório – 06 Jul. 

Aula Prática de flash/fotografia noturna – 08 Jul. 

 

Morada 

Palácio de Laguares, R. Prof. Sousa da Câmara, 156 

1070 Campolide, Lisboa 

 

Contactos 

e-mail: geral@mef.pt | tel: 965 831 620 

Tânia Araújo: tania.mef@gmail.com 


