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A ESCOLA
A Studio3 Escola de Fotografia e Vídeo atua há onze anos no mercado mineiro, de forma inde-
pendente e em parceria com diversas instituições, oferecendo regularmente, diversos cursos 
voltados para a área da fotografia, cinema, audiovisual e design, com o objetivo de produzir 
conhecimento, proporcionando a construção de trajetórias imagéticas consistentes, tanto para 

profissionais, quanto para amadores.

Nossa proposta é ensinar a “pensar a imagem”, de maneira que o profissional possa tomar de-
cisões 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 atu-

arem no mercado de trabalho em qualquer área.
Trabalhamos a técnica e a arte.

Os cursos foram desenvolvidos por profissionais da área da imagem, artes, pedagogia, design e 
comunicação, apoiados na tradicional, porém, inovadora conduta de aprendizado sistemático, 

que nos elevou a uma das melhores escolas de fotografia e vídeo do país.

Os programas abrangem teoria e prática, ministrados por professores qualificados e experien-
tes, 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, conforme credenciais 

obtidas.

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

Nosso método de trabalho inclui dinâmicas de grupo, sistemas áudiovisuais, práticas de cam-
po, seminários, palestras e pesquisas, buscando desenvolver no aluno, conhecimento técnico e 

artístico.

Nossos Contatos: Telefones: (31) 2551-3720/ 98499-0402
Email: studio3.matriculas@gmail.com



O Curso “Flash Dedicado” tem como objetivo capacitar o aluno, através do conhe-
cimento teórico e prático, para a perfeito domínio de seu equipamento, utilizan-
do-o , com destreza,em situações de iluminação ambiente precária, bem como, 
para a exploração de técnicas avançadas de iluminação criativa, produzindo ma-
terial fotográfico de qualidade..

OBJETIVOS

NOSSOS 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



PROGRAMA

1. O Fotógrafo, seu equipamento e a luz

2. Conhecendo o Equipamento
2.1. Componentes e funções
2.2. Conceitos essenciais - Direção, in-
tensidade, White Balance, Velocidade de 
Sincronismo, Número Guia

3. Modos de Medição de Luz e Fotômetros

4. Sistemas de Operação do Flash
4.1. Automático
4.2. TTL
4.3. Manual

5. Compensação de Exposição – FEC

6. Velocidade de Sincronismo
6.1. Conceito
6.2. Sincronismo em alta e baixa velocida-
de
6.3. Sincronismo de primeira e segunda 
cortinas

7. O Flash e a Luz Ambiente – modos de
medição e equilíbrio

8. Flash “Out of Camera” - Flash Remoto
8.1. Transmissores
8.2. Flash TTL sem Fio
8.3. Flash Remoto Manual

9. Técnicas de Iluminação Criativa com
Flash
9.1. Modifi cadores
9.2. Flash Rebatido
9.3. Flash e Luz Disponível
9.4. Flash e Luz Natural
9.5. Fill Flash
9.6. Colorindo a luz e criando atmosferas
9.7. Flash utilizando “Puxada de Zoom” E 
“Panning”
9.7. Flash Estroboscópico
10. A experiência do fotógrafo



SERVIÇO
Curso Flash Dedicado

Curso de Especialização, com carga horária de 20 horas

Local de Realização:
Studio3 Escola de Fotografia e Vídeo / Unidade Tulipa

Rua Tulipa - Esplanada . BH/MG

Período de Realização:
De 07 a 28 de Novembro de 2020

Início das Aulas - 07 de Novembro de 2020, sábado

Turma Disponível :
Turma FD 2002 -  Sábados/ Manhã

Aulas uma vez por semana, com duração de 5 horas 
Sábados, de 9:30h às 14:30h



Aulas dialogadas e práticas, com utilização de recursos audiovisuais.

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

Certificação
A Studio3 conferirá certificado aos alunos que alcançarem conceito mínimo e 
freqüência de, pelo menos, 60% e conceito adequado nas avaliações de traba-

lhos e testes.

METODOLOGIA



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

para isso, preencher a fi cha de inscrição disponibilizada no site ou solicitá-la por 
email e enviá-la para: studio3.matriculas@gmail.com

Faremos então, a conferência e enviaremos o contrato, boleto ou dados para 
pagamento de acordo com a opção indicada na fi cha de inscrição.

Após o pagamento, a vaga estará garantida.

INVESTIMENTO
01) À vista, com desconto, para pagamento através de boleto bancário: R$420,00

02) Parcelado através de  boleto bancário: 2 parcelas de R$248,00

MATERIAL NECESSÁRIO
Câmera DSLR e fl ash externo.

Os que possuírem outros acessórios, como rádio 
transmissor, trigger ou modifi cadores, podem levar 

para as aulas.





Studio3 Escola de Fotografia e Vídeo
Tel :  (31)  2551-3720/  98499-0402

Emai l :  studio3.matr iculas@gmai l .com




