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A Studio3 Escola de Fotografia e Vídeo atua há nove anos no mercado mineiro, em sua unidade própria no 
bairro Esplanada e em parceria com o Sesiminas/ Federação das Indústrias de Minas Gerais, oferecendo 

regularmente, diversos cursos voltados para a área da fotografia, cinema e design, com o objetivo de 
produzir conhecimento, proporcionando a construção de trajetórias foto-gráficas consistentes, tanto para 

profissionais, quanto para amadores.
Nossa missão é ensinar a “pensar a imagem” ,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.
Nossas instalações são ideais, para que o aprendizado de nossos alunos se dê de forma adequada - salas 

climatizadas, ambiente muito mais agradável, acolhedor e moderno.
Temos também, um novo estúdio, mais amplo , funcional e bem equipado para nossas práticas!

Além disso, o Programa do Curso de Fotografia Profissional foi atualizado, incluindo temas de grande
importância na formação de nossos alunos, na teoria e na prática - novas dinâmicas adotadas,

para resultados mais completos.

Nossos Contatos:
Telefones: (31) 2551-3720 / 98499-0402

 Email: 
contato@studio3escoladefotografiasesiminas.com

A ESCOLA



O curso abrange todo conteúdo técnico- teórico e prático da fotografia, baseado no qual, podem ser
construídas imagens consistentes, assim como, tecnicamente adequadas para quaisquer

finalidades.
São, ainda, explorados temas específicos da fotografia – elemento fundamental no processo

comunicacional, seja no aspecto sócio-cultural, publicitário, jornalístico ou histórico; o conhecimento e exercí-
cio do correto discurso visual; técnicas de iluminação; tratamento de imagens; teoria da cor; arte digital; gestalt 

e semiótica; postura profissional e marketing.

O CURSO



Capacitar o aluno, através do conhecimento teórico e prático, para a produção de material
fotográfico de qualidade, privilegiando e multiplicando a arte e a cultura, assim como utilizar a 
fotografia como elemento essencial na comunicação visual e documento de registro histórico.

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.

DIFERENCIAIS

OBJETIVO

. 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.





PROGRAMA

MÓDULO I - TÉCNICA FOTOGRÁFICA

1.A Câmera Fotográfica e o Olhar
2.Os Fundamentos da Fotografia

O Processo de formação da Imagem
Câmeras fotográficas e seus componentes

Mídia fotossensível / ISO/ASA/DIN
Abertura de diafragma e profundidade de campo

Velocidade do obturador e registro de movimentos
Relação ISO X Velocidade X Abertura

Fotometria e Histogramas
White Balance

Sistemas de focagem
Nitidez

Objetivas
3. Acessórios para Fotografia: baterias, cartões de

memória, tripés, flashes, filtros, controles remotos, 
acessórios para visores e LCD, acessórios para

objetivas, acessórios gerais.

FOTOGRAFIA APLICADA I
Fotografia de Retratos

Direção de Pessoas

MODULO II - FOTOGRAFIA DIGITAL
A Fotografia Digital

Processo de formação da imagem digital
Câmeras fotográficas digitais
Sensores de Imagem e Ruído

Resolução e Dimensão da imagem
Formatos de arquivo

O processo de Interpolação

FOTOGRAFIA APLICADA II
Fotografia de Casamento

Retratos Românticos

MÓDULO III - WORKFLOW E TRATAMENTO
DE IMAGENS

Fluxo de Trabalho do Fotógrafo
Edição de Imagens

Tratamento de Imagens
Lightroom e Photoshop (básicos)

FOTOGRAFIA APLICADA III
Fotografia de Eventos Sociais

MODULO IV - PROJETO FOTOGRÁFICO COMERCIAL 
E PRODUÇÃO

Briefing textual e visual
Conceituação

Elaboração do projeto fotográfico
Inventário e Produção

Contatos com parceiros e fornecedores

FOTOGRAFIA APLICADA IV
Fotografia de Esportes e Fotojornalismo

MODULO V - PROJETO GRÁFICO E DIAGRAMAÇÃO
1. Processos Gráficos

Sistemas de Impressão e Minilabs
Papéis

2. Planejamento Visual Gráfico e Diagramação
Componentes estéticos da diagramação

Composição e organização
Tipografia

3. Encadernação
Tipos de encadernação

Decoração de álbuns e fotolivros

4. Diagramação - Indesign (básico)



PROGRAMA

FOTOGRAFIA APLICADA V
Fotografia de Espetáculos

MODULO VI - ILUMINAÇÃO
1. Luz. O Elemento Fundamental

Teoria da luz
Luz e Cor

As quatro características da luz
Luz Natural

Luz Disponível
Luz fotográfica - Luz contínua / Flash

Controlando a luz / Modificadores
Construindo a Luz

Padrões de Luz Principal
Esquemas de iluminação

Efeitos e variações
Fundo “Full White”

2. Estúdios
Montagem

Trabalhando em estúdio com segurança
3. Flash Externo/ Dedicados

Conceitos básicos
Anatomia e características do fl ash

Fundamentos do fl ash
Modos de operação - Automático, Manual e TTL

Flash direto, rebatido e de preenchimento
Equilibrando a luz ambiente e a luz do fl ash

Sincronismo de primeira e de segunda cortina
Sincronismo de alta e baixa velocidade

Flash Estroboscópico
Flash Remoto

Acessórios e modificadores do flash eletrônico

FOTOGRAFIA APLICADA VI
Fotografia de Still e Publicidade

Fotografia Gastronômica

MODULO VII - CONTRUÇÃO ESTÉTICA DA IMAGEM/ 
DISCURSO VISUAL

1. Desenvolvendo a Linguagem Pessoal
Processo comunicacional

Auto conhecimento e Narrativas pessoais
2. Gestalt
Conceito

Fundamentos da Gestalt
3. Semiótica e a fotografia

Conceito, origens e linguagens.
Teoria dos Signos

Construção do texto imagético
Leitura de imagens

4. Composição
Unidade; Equilíbrio; Peso ótico; Destaque; Proporção; 

Ritmo; Harmonia; Contraste; Simetria;
Cor; Direção; Textura; Escala; Dimensão; Ponto de 

fuga; Ponto de vista; Ângulo de tomada;
Movimento; Regra dos Terços;

Regra dos Triângulos;Planos de Enquadramento

FOTOGRAFIA APLICADA VII
Fotografia de Longa Exposição

Fotografia de Natureza

MODULO VIII - PROJETOS AUTORAIS E
DOCUMENTAIS

A escolha do tema
Pesquisa em fotografia
Edição de fotografias

Construção da narrativa
Definição da mídia

Plataformas multimídia
Finalização





PROGRAMA

FOTOGRAFIA APLICADA VIII
Fotografi a de Gestantes

Fotografi a de Família (Ensaios em Esúdio, Externos e 
Lifestyle)

Fotografi a Infantil

MODULO IX - TEORIA DA COR
1. Compreendendo a Cor
Cor luz e Cor pigmento

Atributos perceptuais da cor
Cores primárias, secundárias e terciárias

Modelos de cor
Interação entre Cor e Luz
Psicodinâmica das Cores

Esquemas de Cores na fotografi a e no projeto gráfi co
Criatividade e Cor
O infravermelho

A cor convertida em escala de cinzas
2. Gerenciamento de Cores

Defi nição
Cores de referência

Espaços de cor

Calibração de dispositivos
Perfi s de Cor

Como aplicar o gerenciamento de cor

FOTOGRAFIA APLICADA IX
Books Pessoais e Temáticos

Fotografi a Teen

MODULO X - O FOTÓGRAFO PROFISSIONAL
1. Postura Profi ssional

Home Work
2. Marketing e estratégias de atuação

Análise do Mercado de Trabalho - Escolha do Nicho 
de Atuação

Perfi lando o Cliente
Ferramentas de Inserção no Mercado

Atendimento
Desenvolvendo diferenciais
Precifi cação e Orçamentos

3. Montagem de Portfólios e Mídias de Apresentação
4.Mercado e Direitos Autorais



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.
Não cobramos taxa de matrícula.
Em virtude da intensa procura por vagas, não fazemos reservas.

Local de Inscrição
Centro Cultural Sesiminas – Rua Alvares Maciel, 59/ Térreo - Santa Efigênia–BH / MG
Tel: (31) 2551-3720 / 98499-0402 / 3241-7177 / 3241-7175

Data de Inscrição: a partir de 04 de Novembro de 2019

Documentos Necessários: cópia  e original dos seguintes documentos:
. Carteira de identidade, do CPF e comprovante de endereço.

INSCRIÇÃO





Curso de Fotografi a Profi ssional 2020

Curso profi ssionalizante, com duração média de 250 horas.

Local de Realização:
Studio3 Escola de Fotografi a e Vídeo - Unidade Sesiminas
Rua Alvares Maciel, 59 - 7 andar - Santa Efi gênia - BH/MG

Período de Realização:

Turma FOTOPROF 2001- Duração: 12 meses 
Primeira Etapa - de Fevereiro a Julho de 2020 
Segunda Etapa - de Agosto a Dezembro de 2020

Início das aulas: 04 de Fevereiro de 2020

Turma Disponível para o primeiro semestre de 2020:

. Turma FOTOPROF 2001 - NOITE: aulas duas vezes por semana, com duração de 3 horas, cada uma 
– terças e quintas- feiras - de 19:30h às 22:30h.

SERVIÇO



Metodologia

Aulas teóricas e práticas - estúdio e externas - com utilização de recursos áudiovisuais, dinâmicas de grupo, 
visitas técnicas, participações em festivais, além de palestras ministradas por profissionais convidados, dentro 
e fora do CCS.

Estão, ainda, programadas, de acordo com credenciais obtidas, práticas fotográficas no Teatro Sesiminas e em 
eventos de moda, além de outras eventuais.

Ao longo do curso, os alunos realizarão práticas orientadas, aplicando os fundamentos da fotografia e

técnicas específicas de cada área, proporcionando experiências e gerando material fotográfico para constru-
ção de portfólio.

Oferta de Vagas
Nº mínimo: 10 alunos / Nº máximo: 22 alunos

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

Certificação
O CCS e a Studio3 conferirão certificado aos alunos que alcançarem conceito mínimo e freqüência de, pelo 
menos, 60% e conceito adequado nas avaliações de trabalhos e testes.

Investimento e forma de pagamento - FOTOPROF 2020:

Em até 12 parcelas de R$398,00 (trezentos e noventa e oito reais), sendo a primeira com vencimento imediato 
 as demais, a cada dia 10.

Forma de Pagamento:
Damos preferência ao pagamento da primeira parcela na secretaria do Sesiminas, no momento da matrícula 
através de cartão de débito.
As demais parcelas são pagas através deboleto bancário, enviado ao email do aluno, com vencimento a 
cada diz 10.
* Não cobramos taxa de matrícula e nem multa por cancelamento.

Material Necessário
Câmera Fotográfica e acessórios (considerados material de uso individual do aluno):
Acessórios: baterias, cartões de memória, carregador de bateria, tripé, flash externo, flash trigger, disparador 
a cabo.





Para as aulas de tratamento de imagens e diagramação é desejável, que o aluno possua e leve para a sala de 
aula, seu próprio notebook, com os programas instalados (Lightroom, Photoshop e Indesign).
Material para anotação em sala de aula.

* Ao longo do curso, os alunos serão convocados a criar e participar ativamente das produções,
providenciando em grupo, materiais e profissionais para execução dos ensaios fotográficos.

Material Didático

A Escola fornece apostilas e apresentações em PDF, entregues via email ou outro meio digital. 
E-mail para contato com a Coordenação: contato@studio3escoladefotografiasesiminas.com





Studio3 Escola de Fotografia e Vídeo
Unidade Sesiminas

Rua Alvares Macie l ,  59/  7  andar  .  Santa Ef igênia .  BH .  MG
Tel :  (31)  2551-3720/ 98499-0402

emai l :  s tudio3 .ses iminas@gmai l .com




