HISTÓRICO SOBRE O CURSO DE FOTOGRAFIA

I - DESCRIÇÃO DO CURSO
INTRODUÇÃO À FOTOGRAFIA E VÍDEO DIGITAIS COM
CÂMERAS DSLR:
contando histórias com imagens e movimento
Prof. Dr. André Bianco
Local: Laboratório Interdisciplinar e Formação de Educadores (LIFE)
Carga horária: 15 horas
Horário das aulas: 9h às 12h

Objetivos: Instrumentalizar professores e alunos da Unifesp a utilizarem os fundamentos
da fotografia e do vídeo com câmeras digitais DSLR, a fim de desenvolver autonomia
básica para a manipulação de equipamentos de foto e vídeo que serão utilizados em suas
linhas de pesquisa e divulgação científica.

Conteúdo do curso:
AULA 1




História da fotografia e do cinema.
Foto, vídeo e Educação.
Modelos de câmeras e equipamentos.

AULA 2




Luz, composição, momento, tempo, paleta de cores, som.
Abertura, velocidade de obturação e ganho, profundidade de campo, balanço de
branco, estabilização da imagem.
Tema, aproximação e panorâmica.

AULA 3


Aula prática: captação de imagens.

AULA 4




Edição de imagens e vídeos.
Softwares: Photoshop, Movie Maker, Sony Vegas.

MOSTRA DE FOTOS E VÍDEOS PRODUZIDOS NO CURSO (22/10/2014)

II- DIVULGAÇÃO DO CURSO
CONVITE
VAGAS LIMITADAS.

O LIFE – Polo Diadema abre sua Programação Cultural com chave de ouro em 2014.
Convidamos a todos para participarem da primeira edição do curso intitulado
INTRODUÇÃO À FOTOGRAFIA E VÍDEO DIGITAIS COM CÂMERAS DSLR:
contando histórias com imagens e movimento que será ministrado pelo Prof. Dr. André
Bianco, profundo conhecedor da divulgação e ensino de Ciências.
O curso tem como objetivo instrumentalizar professores e alunos da Unifesp a utilizarem
os fundamentos da fotografia e do vídeo com câmeras digitais DSLR, a fim de
desenvolver autonomia básica para a manipulação de equipamentos de foto e vídeo que
serão utilizados em suas linhas de pesquisa e divulgação científica.
Inscrições: de 4/08 à 08/08 com envio de e-mail para Defferson Rodrigues Martins das
Neves deffersonr@yahoo.com.br assunto: Inscrição curso de fotografia declarando seu
interesse em participar do curso.
Número de participantes = 20 vagas (serão consideradas as vinte primeiras inscrições e
as cinco subsequentes para lista de espera, caso haja mais inscrições os escritos terão
prioridade na próxima edição)
Carga horária: 15 horas
Datas: 18; 19; 20 e 21/08/2014
Horário das aulas: 9h às 12h
Local: Laboratório Interdisciplinar e Formação de Educadores - Sala 3 – LIFE.
Venham participar!!

III- LISTA DE INSCRITOS

Inscritos para o Curso INTRODUÇÃO À FOTOGRAFIA E VÍDEO DIGITAIS COM
CÂMERAS DSLR: contando histórias com imagens e movimento

1. Julio Cezar Franco de Oliveira – Docente – juliunifesp@yahoo.com.br.
2. Rene Orlando Medrano Torricos – Docente – rmedranotorricos@gmail.com.
3. Verilda Speridião Kluth – Docente – verilda@nlk.com.br.
4. Pamela Patricia de Almeida Matos – Discente – pattysp12@hotmail.com.
5. Rúbia de
Fátima Antunes
fernandes_rubia@hotmail.com.

Martins

Fernandes

–

Discente

–

6. Stephanie Siqueira Vasconcelos – Discente – fani.siqueira.vasconcelos@gmail.com.
7. Gabriela Carvalho Queiroz – Discente – gabi.c.q@gmail.com.
8. Camila Carla Cordeiro – Discente – camila_miga@hotmail.com.
9. Maria Cacilda Frias Duarte – Discente – tbduarte@uol.com.br.
10. Luara Baia Belchior – Discente – luarabelchior@hotmail.com.
11. Francisco Aparecido Cardeira – Discente – dofrancardeira@yahoo.com.br.
12. Guilherme Fernandes Mogadouro de Souza – Discente – guibi.souza@hotmail.com.

III- DIVULGAÇÃO DO ADIAMENTO DO INÍCIO DO CURSO

Prezados inscritos no curso Introdução à fotografia e vídeo digitais com câmaras DSLR

Lamentavelmente comunicamos o adiamento do curso que se iniciaria em 18/08/2014.
Duas foram as razões que nos levaram a essa decisão:

1) A implantação do LIFE, que era para ser concluída em 11/08/2014, ainda não se
concretizou em sua totalidade.

2) O Prof. Dr. André Bianco nos solicitou alteração de horário do curso. Alegou o fato de
que recebeu um convite muito importante para sua formação na produção de vídeos
educacionais e que essas atividades ocorrerão pelas manhãs.

Para que o curso seja reprogramado, no sentido de atendermos o maior número de
inscritos, solicitamos que todos enviem para deffersonr@yahoo.com.br sua preferência
de horário dentre as opções abaixo:

a) O curso deve ocorrer no período vespertino de segunda, quarta, quinta e sexta.

b) O curso deve ocorrer no período noturno de segunda, quarta, quinta e sexta.
c) O curso deve ocorrer aos sábados com duas aulas de seis horas
d) O curso deve ocorrer aos sábados com quatro aulas de três horas.

Com mil pedidos de desculpa contamos com a compreensão de todos.

Profa. Dra. Verilda Speridião Kluth
p/ Comitê Gestor do LIFE

