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A ESCOLA

A Studio3 Escola de Fotografia e Vídeo atua há dez anos no mercado mineiro, de forma independente, 
em parceria com diversas instituições, oferecendo regularmente, vários cursos voltados para a área da 
fotografia, do vídeo 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 se 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 tradicional, 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, atendimento via internet e um método 
exclusivo - o ensino afetivo.

Nosso 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 / Whats App: (31) 98499-0402
Email: studio3.matriculas@gmail.com



O curso abrange todo conteúdo técnico- teórico e prático do cinema e do audiovisual, baseado no qual, 
podem ser construídas narrativas consistentes, assim como, tecnicamente adequadas para quaisquer 
finalidades.
São, ainda, explorados temas específicos da área - roteiro, produção, técnicas de captação da imagem, 
edição, entre outros.

O CURSO

Capacitar o aluno, através do conhecimento teórico e prático, para a produção de material audiovisual de 
qualidade, privilegiando e multiplicando a arte e a cultura.
Proporcionar aos alunos, as ferramentas necessárias para o entendimento e análise da 
interdiscursividade entre as várias formas de linguagem dos meios de comunicação e expressão.

OBJETIVOS



. Práticas em situações reais e orientadas
. Atendimento individualizado
. Convênio com fornecedores

. Certificação reconhecida
. Produção de Exposições para alunos

. Viagens em grupo para práticas
. Saídas extra classe

. Amplo e atualizado material didático
. Abordagem cultural e comercial de 

conteúdo. 
. Possibilidade de encaminhamento para o 

mercado de trabalho.

DIFERENCIAIS



PROGRAMA

ROTEIRO
. Fundamentos básicos de roteiro
. Como produzir um argumento
. Como produzir um roteiro

PRODUÇÃO
. Funções de um set de filmagem
. Planilhas
. Orçamento e Direito de Imagem

CONCEITOS DE CAPTAÇÃO DE IMAGEM
. ISO, diafragma e velocidade
. Taxa de quadros e formatos de vídeo
. Formatos de som
. Captura de som

EDIÇÃO
. Conceitos de edição
. Ferramentas e interface
. Velocidade de clipes
. Montagem com som
. Sincronismo e Multicâmera
. Edição de rítmo
. Efeitos e estilo de edição
. Textos e legendas

COLORAÇÃO . DAVINCI RESOLVE
. Conceitos de coloração
. Interface e ferramentas
. Importando do Premiere
. Comparando as cenas
. Correção e coloração
. Exportação e finalização



INSCRIÇÃO
As inscrições serão feitas, exclusivamente, por email e o interessado deve, para isso, solicitar o envio da ficha de 
matrícula e devolvê-la preenchida ao email studio3.matriculas@gmail.com

Faremos então, a conferência e enviaremos o contrato de prestação de serviços e os dados para pagamento 
conforme opção escolhida na ficha de inscrição.

Após o pagamento, a vaga estará garantida. 

MATERIAL NECESSÁRIO

. Câmera filmadora.
* É desejável, uma câmera DSLR, mas qualquer outra que possua "Modo Manual" atenderá os pré
requisitos.
. Material para anotação em sala de aula.

MATERIAL DIDÁTICO

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





CURSO PROFISSIONAL DE PRODUÇÃO E EDIÇÃO DE VÍDEO

Curso profissionalizante, com duração média de 3 meses e meio / 78 horas

LOCAL DE REALIZAÇÃO: 
Studio3 Escola de Fotografia e Vídeo - Unidade Tulipa
Rua Tulipa, Esplanada - BH/MG

PERÍODO DE REALIZAÇÃO:

TURMA PROEDVIDEO 1903 - de 21 de Outubro de 2019 a 19 de Fevereiro de 2020.

Início das Aulas - 21 de Outubro de 2019
Carga Horária: 78 horas

TURMA DISPONÍVEL - PROEDVÍDEO 1903 - NOITE:
Aulas 2 vezes por semana, com duração de 3 horas - 2ª e 4ª feiras, de 19:30h às 22:30h

SERVIÇO



Aulas teóricas dialogadas e práticas com utilização de recursos audiovisuais, dinâmicas de grupo, 
visitas técnicas, participações em festivais, além de palestras ministradas por profissionais convidados.

Estão, ainda, programadas, de acordo com credenciais obtidas, práticas em eventos.

Oferta de Vagas: Nº mínimo: 08 alunos / Nº máximo: 15 alunos

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

Certificação: A Studio3 conferirá certificado aos alunos que alcançarem freqüência de, pelo menos, 60% 
e conceito adequado nas avaliações de trabalhos e testes.

METODOLOGIA



R$1.447,60 à vista, com 6% de desconto, para pagamento através de depósito ou transferência 
bancária.

. 4 parcelas de R$385,00, para pagamento através de depósito ou transferência bancária, sendo a 
primeira paga no ato da inscrição e as demais, nos meses subsequentes.

. Parcelado através de cartão de crédito:

. 2 parcelas de R$770,00 sem juros

. 3 parcelas de R$511,33 sem juros

. 4 parcelas de R$423,54 com juros

. 5 parcelas de R$344,52 com juros

. 6 parcelas de R$292,00 com juros

INVESTIMENTO E FORMAS DE PAGAMENTO



Studio3 Escola de Fotografia e Vídeo

Rua Tul ipa,  Esplanada .  BH .  MG
Tel :  (31)  2551-3720 /  98499-0402  Emai l :  

s tudio3.matr icu las@gmai l .com




