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A Studio3 Escola de Fotografia e Vídeo atua há onze anos no mercado mineiro oferecendo regularmente, 
di-versos cursos voltados para a área da fotografia, cinema e design, com o objetivo de produzir 
conhecimento, proporcionando a construção de trajetórias imagéticas consistentes, tanto para 

profissionais, quanto para amadores.

Nossa missão é ensinar a “pensar a imagem” ,de maneira que o autor possa tomar decisões corretas diante 
das mais diversas situações, para que a imagem produzida atenda suas expectativas, multiplicando a arte e
a cultura, bem como preparando os interessados, para atuarem no mercado de trabalho em qualquer área.

Trabalhamos a técnica e a arte.

Estamos, constantemente, expandindo nosso cardápio de cursos, incluindo temas de grande importância 
para a especialização dos fotógrafos, videomakers e editores - novas dinâmicas são adotadas e nossa

equipe de professores ampliada.
Aqui, você tem uma formação mais completa e se prepara para ser, realmente, competitivo no mercado.

Tudo guiado por nossa maior paixão - a Imagem!

Os cursos foram desenvolvidos por profissionais da área de artes, pedagogia, design e comunicação,
apoiados na tradicional, porém, inovadora conduta de aprendizado afetivo e progressivo, que nos elevou a 

uma das melhores escolas de fotografia do país.

Os programas abrangem teoria e prática, ministrados por professores qualificados e experientes,
em turmas reduzidas, em dias de semana pela manhã, à tarde, à noite ou aos Sábados, pela manhã, em 

ambiente agradável, com toda infraestrutura necessária e preços reduzidos, além da possibilidade de
intercâmbio com outras modalidades artísticas.

Nossos alunos têm ainda, a possibilidade de práticas em situações reais fazendo coberturas de espetáculos 
de dança, teatro e música, eventos institucionais e de moda.

Oferecemos material didático, constantemente, atualizado, internet wireless, estúdio bem equipado,
plantões agendados para esclarecimento de dúvidas e portaria 24 horas.

Nosso método de trabalho inclui dinâmicas de grupo, sistemas áudios-visuais, práticas de campo,
seminários, palestras e pesquisas, buscando desenvolver no aluno, conhecimento técnico e artístico.

A ESCOLA





O CURSO
O curso “Lightroom” é destinado a fotógrafos e profissionais da área de tratamento de imagens,

que desejam dominar o software.
Depois de finalizado o curso, os alunos estarão aptos a gerenciar arquivos, otimizando o tempo, bem como 
a tratar e extrair das imagens, suas melhores características, tanto para impressão, quanto para exibição 

em telas.

OBJETIVOS
Capacitar o aluno, através de aulas teóricas e práticas, para a utilização do software, “revelando” suas

fotografias digitais e extraindo delas, o máximo de qualidade possível, com vistas a finalidades específicas.

O QUE VOCÊ VAI ALCANÇAR
. Organização, classificação e filtragem de arquivos fotográficos.

. Domínio dos sistemas de importação e exportação.
. Domínio do trabalho com catálogos.

. Domínio da utilização de ferramentas do software para edição de
arquivos fotográficos digitais.

. Domínio dos métodos de tratamento não destrutivo de imagens.
. Domínio do uso das ferramentas de controle da luz

e das cores de forma criativa.
. Criação e aplicação de presets e efeitos.

. Preparação de arquivos fotográficos para finalidades específicas.
. Entendimento de métodos adequados para impressão de imagens para

provas e para exposição de imagens em mostras fotográficas.



I. A Interface Modular e Barra de Menus
As preferências

Compreendendo os Catálogos
Ajustes dos Catálogos

Personalização da Placa de Identidade 
e da marca d’água

II. Ingestão de fotografias para o Lightroom
As opções de ingestão

As pré-visualizações inteligentes
Criando backups

Escolhendo pré-ajustes de desenvolvimento na
importação

Aplicando os metadados e as palavras-chave

III. Os painéis básicos do módulo Biblioteca - Libary
A barra de ferramentas e suas opções

As opções de visualização
Visualizando fotos no módulo Biblioteca

Edição e a classificação das fotos
Etiquetando pessoas

A barra de filtros

PROGRAMA

Montando coleções
A sincronização dos metadados e ajustes

O diálogo de exportação
III. O módulo de Desenvolvimento - Develop

A aplicação e criação de presets
Instantâneos e Histórico

Trabalhando com coleções
Ferramentas de ajuste

Copiar, Colar e Sincronizar os ajustes
Trabalhando com a pré-visualização da impressão

Comparando as imagens

IV. Módulo Mapa - Map

V. O Módulo Livro - Book

VI. O Módulo Apresentação - Slideshow

VII. O módulo de Impressão - Print

VIII. Módulo Web





INSCRIÇÕES
As inscrições serão feitas, exclusivamente, pela internet e para isso, o interessado deve solicitar

o envio da ficha de matrícula e devolvê-la preenchida ao email:
studio3.matriculas@gmail.com

Após o recebimento, faremos a conferência e enviaremos os dados para pagamento. Após o pagamento, 
a vaga estará garantida.

Retornaremos então, com o contrato e instruções para o curso.

VALOR DO INVESTIMENTO
01) À vista, com desconto, para pagamento através de boleto, depósito ou transferência bancária: R$420,00

02) Parcelado através de  boleto bancário: 2 parcelas de R$220,00

03) Parcelado através de cartão de crédito:

1 parcela de R$440,00

2 parcelas de R$224,00

3 parcelas de R$152,00

4 parcelas de R$116,00

5 parcelas de R$93,96

6 parcelas de R$80,00

No caso de pagamento parcelado através de boleto, transferência bancária ou depósito, a primeira parcela 
deverá ser feito no ato da matrícula e a segunda, antes do término do curso



SERVIÇO
Curso de Especialização, com duração média de 24 horas.

Local de Realização:
Studio3 Escola de Fotografia e Vídeo Unidade 

Própria - Rua Tulipa - Esplanada BH - MG

Período de Realização e Turma Disponível:
. Turma LTR 2001 - 2ª e 4ª feiras à noite, de 19:30h às 22:30h 

Aulas duas vezes por semana, com duração de 3 horas cada uma 
Período de Realização: Março de 2020

Início das Aulas: aguarde definição da data

Metodologia
Aulas dialogadas e práticas com utilização de recursos audio-visuais.

Professores: Equipe da Studio3 Escola de Fotografia
Direção / Coordenação: Andreia Bueno

Certificação
A Studio3 Escola de Fotografia e Vídeo conferirá certificado aos alunos que alcançarem conceito mínimo nas 

atividades propostas e pelo menos, 70% de presença.

Material Didático

A Escola fornece apostila em PDF, entregues via email ou outro meio digital.
E-mail para contato da Coordenação: studio3.matriculas@gmail.com

Material Recomendado

É desejável, que o aluno possua e leve para as aulas, seu próprio notebook,com o software instalado.



Studio3 Escola de Fotografia e Vídeo
Belo Horizonte .  Minas Gerais

Tel :  (31)  2551-3720 /  98499-0402
Emai l :  studio3.matr iculas@gmai l .com




