
MASTERCLASS
ILUMINAÇÃO EM ESTÚDIO





A Studio3 Escola de Fotografia atua há sete anos no mercado mineiro, em parceria com o Sesiminas/ FIEMG, oferecendo regularmen-
te, diversos cursos voltados para a área da fotografia, cinema 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 interes-
sados, para atuarem no mercado de trabalho m qualquer área.
Trabalhamos a técnica e a arte.

E em 2017, uma Escola novinha está esperando por você!
Nossas instalações passaram por uma reforma radical e ganhamos novos ares - salas climatizadas, ambiente muito mais agradável, 
acolhedor e moderno.Temos também, um novo estúdio, mais amplo, funcional e bem equipado para nossas práticas!

Estamos, constantemente, ampliando nosso cardápio de cursos, incluindo temas de grande importância para a especialização dos 
fotógrafos - novas dinâmicas foram adotadas e nossa equipe de professores cresceu.
Aqui, você tem uma formação mais completa e se prepara para ser, realmente, competitivo no mercado.
Tudo guiado por nossa maior paixão - a Fotografia!

Os cursos foram desenvolvidos por profissionais da área de artes, pedagogia, design e comunicação, apoiados na tradicional, porém, 
inovadora conduta de aprendizado 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 esclare-
cimento 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.

O aprendizado se dá, também, por imersão, sendo que, o aluno conviverá, plenamente, com a arte, podendo frequentar nossa biblioteca 
equipada com vários e atualizados títulos sobre fotografia, o Teatro Sesiminas, o Teatro de Bolso, o Café do Teatro e a Galeria de Arte.



O CURSO

Para os que querem se aperfeiçoar na arte da iluminação fotográfica, conhecendo a fundo os segredos da luz e como manejá-la em 
estúdio, o curso oferece, entre teoria e prática, todas as ferramentas para a criação de fotos perfeitas.

OBJETIVOS

Capacitar o aluno através de aulas dialogadas e práticas para, conhecendo os fundamentos da luz, dominar os princípios dos diversos 
tipos de iluminação fotográfica utilizadas em estúdio, bem como dos equipamentos dedicados, as técnicas de fotometria, além de

desenvolver adaptações para solucionar problemas de equipamentos, desenvolver a criatividade em iluminação e linguagem imagética 
própria, utilizando a luz como ferramenta da narrativa visual. 

O QUE VOCÊ VAI GANHAR

. Conhecimento de Óptica/ Teoria da Luz.
. Domínio da luz fotográfica, de fotometria em estúdio utilizando fotômetros embutidos e externos, de lâmpadas, modificadores e

equipamentos de estúdio.
. Conhecimento dos diversos tipos de esquemas de iluminação em estúdio.

. Capacidade de criações de esquemas de iluminação adequados a um objetivo específico.
. Conhecimentos para utilização correta da luz como ferramenta da narrativa visual.

. Conhecimento do comportamento da luz e seus fundamentos.
. Desenvolver capacidade de planejamento para montagem de estúdio fotográfico.

. Conhecimento sobre os diversos tipos de lâmpadas e iluminadores dedicados.
.Conhecimento e operação de equipamentos, iluminadores e modificadores em estúdio.

. Domínio do uso de fotômetros e técnicas de fotometria em estúdio.
. Domínio das técnicas de correção de cor da luz.

. Domínio dos princípios e esquemas de iluminação em estúdio para diversas finalidades.
. Domínio das configurações de iluminação para a Fotografia de Retratos.

. Desenvolvimento de capacidade criativa no manuseio da luz.
. Conhecimento e aplicação das normas de segurança na operação de um estúdio fotográfico.







I. Fundamentos da Luz
. Teoria Básica

. Características da Luz
. Teoria da Cor

II. Exposição
. Fotometria em Estúdio

. Fotômetros

III. Discurso Visual
. Usando a luz como ferramenta da narrativa visual

IV. Luz Fotográfica
. Tipos de Lâmpadas

. Tipos de Iluminadores
. Sistemas de Iluminação de Estúdio – Contínuo e Flash

V. Controle da Luz
. Montagem de Estúdios

. Modelando a Luz
. Modificadores:  Softbox, Hazy, Sombrinhas, snoots, refletores, 
colmeias, beauty-dish, Barndoor, gelatinas, rebatedores, tripés 

para iluminação.
. Construindo a luz

. Função de cada luz
. Esquemas de Iluminação

VI. A Importância das Sombras
. Criando e controlando as sombras

. Revelando contornos, formas, texturas, cores e tons.

VII. Iluminação de Retratos
. Padrões de luz principal

. Variações de luz principal
. Esquemas de 1 a 6 pontos de luz

. A iluminação certa para cada rosto
. Revelando personalidades através da luz

e da produção

VIII. Hi Key e Low Key
. Fundos brancos
. Fundos negros

IX. Iluminação Criativa
. Criando imagens de impacto através da iluminação

. Silhuetas
. Simulando a Luz do Sol

. Acessórios alternativos para efeitos especiais

PROGRAMA



SERVIÇO

Curso de Especialização, com duração 23 horas..

Local de Realização:
Studio3 Escola de Fotografia Sesiminas
Rua Alvares Maciel, 59 - 7 andar - Santa Efigênia - BH/MG
Turma Disponível:
Turma Turma 1711 - aulas nos finais de semana,
com duração de de 4 e 5 horas

Período de Realização: de 28/10 a 11/11 de 2017
Início das Aulas: 28 de Outubro de 2017

CRONOGRAMA
28/10 - Sábado - 9:00h às 13:00h - Aula Dialogada
29/10 - Domingo - 8:30h às 13:30h - Aula Prática
04/11 - Sábado - 9:00h às 13:00h - Aula Dialogada
05/11 - Domingo - 8:30h às 13:30h - Aula Prática
11/11 - Sábado - 8:30h às 13:30h - Aula Dialogada e Aula Prática / 
Análise crítica dos trabalhos dos alunos

METODOLOGIA
Aulas teóricas dialogadas com utilização de recursos
áudiovisuais e práticas em estudio, com manequim e
modelos vivos.



INSCRIÇÕES

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 gerado, assinado e o boleto de pagamento da primeira parcela é

emitido. Após o pagamento, a vaga estará garantida. Não cobramos taxa de matrícula.

Local de Inscrição: Centro Cultural Sesiminas – Rua Alvares Maciel, 59 - Santa Efigênia–BH / MG
Tel: (31)2551-3720 / 9636-4022 / 3241-7177 / 3241-7175

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

Pré-requisito: domínio dos fundamentos da fotografia.

INVESTIMENTO E FORMAS DE PAGAMENTO
À vista: R$450,00 através de boleto bancário

Parcelado: 2 parcelas de R$287,00, através de boleto bancário, sendo a primeira com vencimento imediato.
Cartão de Crédito.

MATERIAL NECESSÁRIO
. Câmera Fotográfica e acessórios (considerados material de uso individual do aluno).

. Acessórios: baterias, cartões de memória, carregador de bateria.
* Os que possuírem outros acessórios, como rádio transmissor, trigger e fotômetros, podem levar para as aulas.

MATERIAL DIDÁTICO
A Escola fornece apostilas e apresentações em PDF, entregues via email ou outro meio digital.

CERTIFICAÇÃO
A Studio3 Escola de Fotografia e o Centro Cultural Sesiminas conferirão certificado aos alunos que alcançarem conceito mínimo e 

freqüência de, pelo menos, 60% e conceito adequado nas avaliações de trabalhos e testes.

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

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



Studio3 Escola de Fotografia Sesiminas
Centro Cultural Sesiminas

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

Tel: (31) 3241-7177 / 3241-7175 / 2551-3720
Email: studio3.sesiminas@gmail.com


