Câmara fotográfica/ Fotografia
com equipamento digital - 50 H

DESTINATÁRIOS
Ativos empregados e desempregados com interesse em
explorar os conhecimentos base para entrar no mundo da
fotografia.

P ROBJETIVOS
OJECT OBJECTIVES
No final do curso os formandos deverão ser capazes de:
Caracterizar os mecanismos e os vários componentes da câmara
fotográfica.
Reconhecer os vários tipos de objetivas e respetivas funções.
Identificar os principais acessórios das câmaras fotográficas.
Selecionar e operar os vários tipos de objetivas, a escala de
velocidades, a escala de diafragmas e os filtros adequados de
acordo com as necessidades de utilização.
Distinguir as semelhanças e as diferenças de funcionamento das
câmaras digitais e analógicas.
Caracterizar os componentes e o funcionamento da câmara
fotográfica digital.
Identificar a câmara fotográfica digital e a resolução apropriadas a
cada tipo de trabalho a realizar.

CONTEÚDOS
Câmara fotográfica
Tipos e características
Obturador
Diafragma
Relação obturador/diafragma
Lei da reciprocidade
Profundidade de campo
Normas de segurança na utilização duma câmara fotográfica
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Objetivas
Grande angular
Normal
Teleobjetiva
Fixa e zoom

Analógico e digital
Semelhanças e diferenças
Componentes de uma câmara digital
Sensibilidade (ISO)
Sensores
Resolução
Formatos das imagens
Sistemas de cor
Balanço de brancos e perfis de cor

Acessórios
Filtros
Tripé
Refletores
Para sol
Lentes de aproximação
Flash portátil
Kit de limpeza
Sacos de transporte

METODOLOGIA DE ENSINO
Espaço equipado com todos os recursos didáticos necessários,
mobiliário que respeite as regras de ergonomia dos formadores e dos
formandos.
Espaço amplo o suficiente para permitir a concretização de dinâmicas
de grupo.
A formação será organizada numa perspectiva teórico-prática,
com recurso a suporte audio-visual e participação activa do aluno.
A avaliação da formação é constituída por testes e/ou trabalhos.
Documentação de apoio com o desenvolvimento de temas
abordados durante a formação.
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INVESTIMENTO
O formando está sujeito ao pagamento de uma taxa de inscrição, no
valor de € 20,00. Este montante não terá que ser despendido pelo
formando, será deduzido no valor do subsídio de alimentação que vai
receber por cada dia de formação (€ 4,77).
O formando associado a sindicato afeto à UGT tem direito ao desconto de
50% sobre o valor da taxa de inscrição.
O formando que estiver na condição de “desempregado” está isento de
pagamento da taxa de inscrição.

CERTIFICAÇÃO
No final do curso os participantes receberão um Certificado de
Qualificações, quando alcancem os objetivos definidos e com
participação em, pelo menos, 90% da duração da formação.
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