
PHOTOSHOP AVANÇADO PARA FOTÓGRAFOS
PROGRAMA





A Studio3 Escola de Fotografia atua há seis anos no mercado mineiro, em parceria com o Sesiminas/ Federação das 
Indústrias de Minas Gerais, oferecendo, regularmente, diversos cursos voltados para a área da fotografia e design, com 
o objetivo de produzir conhecimento, proporcionando a construção de trajetórias fotográficas consistentes, tanto para 
profissionais, quanto para amadores.

Nossa missão é ensinar a “pensar a fotografia” ,de maneira que o fotógrafo 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.

Os cursos foram desenvolvidos por profissionais da área de artes, pedagogia, design e comunicação, apoiados na tradi-
cional, porém, inovadora conduta de aprendizado sistemático, 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 infra-
estrutura necessária e preços reduzidos, além da possibilidade de intercâmbio com outras modalidades artísticas.

Oferecemos material didático, constantemente, atualizado, internet wireless, estúdio bem equipado, plantões agendados 
para esclarecimento de dúvidas, biblioteca, auditório, restaurante, 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. 

Nossos Contatos:
Telefones: (31) 2551-3720 / 3241-7177 - Whats App: 99636-4022 - Email: studio3.sesiminas@gmail.com

A ESCOLA



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.
Utilizar os recursos do software como ferramentas do discurso visual, com o objetivo de reforçar a narrativa de suas
imagens digitais.
Executar correções desejadas, utilizando as ferramentas adequadas, disponibilizadas pelo software.

Diferenciais
. Práticas em situações reais e orientadas
. Atendimento individualizado
. Convênio com fornecedores
. Certificação reconhecida
. Produção de Exposições para alunos
. Viagens em grupo para práticas
. Saídas fotográficas extra classe
. Amplo e atualizado material didático
. Abordagem cultural e comercial de conteúdo.
. Biblioteca bem equipada
. Possibilidade de encaminhamento para o mercado de trabalho.

Objetivos





PROGRAMA
Módulo I
. Importância do Raw
. Arquivos e  ACR (Camera Raw)
. Nitidez de entrada

Módulo II
. Menus 
. Ferramentas PS
. Tratamento básico

Módulo III
. Histograma Info
. Níveis (ponto preto, branco e médio)
. Curvas
. Matiz / Saturação 
. Corte (Crop)

Módulo IV
. Paleta de cores
. Colorização e transformação da
imagem

Módulo V
. Mesclagem de camadas
. Tratamento de pele avançado com
colorização
. FineArt 1

Módulo VI
. Quick Mask
. Liquify
. Limpeza avançada
. Desfoques
. FineArt 2



PROGRAMA
Módulo VII

. Finalizando a imagem
. Oil Painting

. Nitidez
. Salvando a imagem com qualidade para 

Rede social e impressão
. FineArt 3 - Final



A matrícula é presencial e para efetuá-la, o interessado deve comparecer à secretaria de cursos do Centro Cultural
Sesiminas munido de seus documentos.

No momento da inscrição, o contrato será assinado e o boleto de pagamento da primeira parcela é emitido. 
Após o pagamento, a vaga estará garantida.
Em virtude da intensa procura por vagas, não fazemos reservas.

Local de Inscrição:
Centro Cultural Sesiminas – Rua Alvares Maciel, 59 - Santa Efigênia – BH / MG
Tel: (31)2551-3720 / 99636-4022 / 3241-7177

Data de Inscrição: a partir do dia 08 de Outubro de 2018.

Documentos Necessários para Inscrição (original e cópia):

. Carteira de identidade

. Comprovante de endereço

. CPF

Requisitos de Acesso:
. Conhecimento básico sobre operação de sistemas Windows/Mac
. Conhecimento básico sobre captura de imagens
. Iº grau completo
. Idade mínima : 15 anos

INSCRIÇÃO







Metodologia:
Aulas teóricas e práticas, com utilização de recursos áudiovisuais, proposição e análise de exercícios.

Oferta de Vagas:
Nº mínimo: 08 alunos / Nº máximo: 20 alunos

Professor: Deiler Dias/ Equipe da Studio3 Escola de Fotografia
Direção / Coordenação: Andreia Bueno

Certificação:
O CCNA e o Studio3 conferirão certificado aos alunos que alcançarem conceito mínimo e freqüência de, pelo menos, 

60% e conceito adequado nas avaliações de trabalhos e testes.

Serviço
Curso Photoshop Avançado para Fotógrafos:

Curso de aperfeiçoamento, com duração de 30 horas.

Local de Realização:
Studio3 Escola de Fotografia Sesiminas

Rua Alvares Maciel, 59 - 7 andar - Santa Efigênia - BH/MG

Turma Disponível e Período de Realização:
Turma PSA 1801- 2ª e 4ª feiras/ Noite - de 19:30h às 22:30h

De 12 de Novembro a 12 de Dezembro de 2018



Investimento e forma de pagamento:

À vista: 1 parcela de R$640,00
Parcelado: 2 parcelas de R$350,00

Boleto bancário, cartão de débito ou cartão de crédito.

* Não cobramos taxa de matrícula

Material Necessário:

É desejável, que o aluno possua e leve para a sala de aula, seu próprio notebook, com o software instalado.
Material para anotação em sala de aula.

E-mail para contato da Coordenação: studio3.sesiminas@gmail.com

Serviço





Studio3 Escola de Fotografia Sesiminas

Cent ro  Cu l tu ra l  Ses im inas
Rua A l va res  Mac ie l ,  59/  7  andar

Santa  E f igên ia  .  BH .  MG
Te l :  (31 )  2551-3720 .  98499-0402 .  3241-7177

Ema i l :  s tud io3.ses im inas@gma i l .com


