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CURSO TÉCNICO de FOTOGRAFIA 
 
 
Introdução: 

 
Este curso destina-se a quem pretende iniciar estudos técnicos em fotografia e alcançar um 
bom nível de autonomia no processo de criação e utilização de imagens fotográficas. 
 
Ao longo do ano os alunos desenvolverão um extenso conjunto de competências desde a 
compreensão do fenómeno da fotografia e domínio de máquinas fotográficas, ao arquivo, 
organização e pós-produção de fotografias em suporte digital. 
 
Este curso agrupa os conteúdos dos cursos: 
Fotografia 1 – Iniciação Máquina 
Fotografia 2 – Luz e Fotometria 
Workflow Digital – Adobe Lightroom5. 
 
No primeiro trimestre deste curso anual a aprendizagem está orientada para a aquisição de 
conhecimentos acerca do manuseamento, compreensão e controlo da máquina fotográfica e 
de todos os dispositivos que dela fazem parte. 
 
No segundo trimestre do curso a aprendizagem tem como objectivo desenvolver a forma de 
observar, compreender e utilizar a luz na criação de imagens fotográficas. 
 
No final do ano lectivo é explorado todo o potencial de apoio ao processo de trabalho digital 
do software Adobe Lightroom. 

 
O programa e os conteúdos deste curso, desenvolvidos nas páginas seguintes, 
foram criados por: 
 
Bruno Pelletier Sequeira 
Filipe Figueiredo 
João Pisco 
José Carlos Duarte 
 
Junho 2015 
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PARTE 1 - INICIAÇÃO MÁQUINA 

 
 
Programa: 

 
- Conhecer os fundamentos da fotossensibilidade 
- Perceber o fenómeno da formação de uma imagem na câmara escura 
- Conhecer os modos fundamentais de funcionamento de uma máquina fotográfica 
- Saber operar com o fotómetro da máquina fotográfica 
- Saber controlar a exposição à luz 
- Conhecer os tipos de objectivas 
- Saber operar a abertura de diafragma e a velocidade de obturação 
- Conhecer os fundamentos da fotografia digital 
 
Conteúdos: 

 
- Introdução à Fotografia 
 Luz e fotossensibilidade 
 Exposição à luz 
 Positivo/Negativo 
 A câmara escura e a formação da imagem fotográfica 
- Controlo de Exposição 

Fotometria 
 Tipos de fotómetros 
 Controladores de exposição 
- Objectivas 
 Distância focal 
 Tipos de objectivas 
 Abertura de diafragma 
 Distância de focagem 
 Tipos de visores 
- Controlo da Profundidade de Campo 
 Abertura de diafragma 
 Distância de Focagem 
 Distância Focal 
- Controlo de Movimentos 
 Obturador e Velocidade de obturação 
 Arrastado/Tremido/Congelado 
- Fotografia Digital 
 Estrutura da imagem – o pixel 

Profundidade de cor 
 Resolução 
 Comparação de sistema argêntico e digital 
 Tipos de câmaras fotográficas digitais 
 Cartões de memória 
 Problemáticas da óptica na fotografia digital 
 Suporte de registo – sensores 
 Parametrização e processamento de imagens 
 Tipos de ficheiros de imagem 
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PARTE 2 – LUZ e FOTOMETRIA 

 
 
Programa: 

 
- Desenvolver a capacidade de observação e interpretação da luz 
- Prever a forma como diferentes tipos de luz vão criar imagens fotográficas 
- Compreender a importância do posicionamento do eixo da imagem em relação à luz 
- Saber proceder com rigor à medição de luz 
- Manusear o dispositivo fotográfico com vista à optimização da captação de luz 
- Identificar numa fotografia os tipos de luz existentes 
- Produzir um trabalho fotográfico baseado nos conteúdos do curso 
 
Conteúdos: 

 
- Caracterização da luz 
 Fontes de Luz 
 Luz Natural - Luz Artificial 
 Luz Contínua - Luz Descontínua 
- Fotografia com flash 
 Distância flash-objecto 
 Número guia 

Exposição com flash 
 Luz contínua + luz de flash 
- Fotometria 
 Tipos de fotómetros 
 Cinzento padrão 
 Intensidade luminosa 

Latitude e exposição 
Fotómetro de mão 

- Temperatura de Cor 
 Caracterização da temperatura de cor 
 Tipos de luz natural 
 Fontes de luz artificial 
 Escala de valores Mired 
- Filtros 
 Filtros para correcção de cor 
 Filtro polarizador 
 Filtros para preto e branco 
- Fotografia Digital 
 Ajustes de exposição no dispositivo digital 
 Especificidades do ficheiro RAW 
 Softwares de processamento 
 Calibração de balanço de brancos 
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PARTE 3 – WORKFLOW DIGITAL 

 
 
Programa: 

 
- Melhores práticas: 

Gestão de cor 
Câmara 
Computador 
Formato de ficheiros 
Backup e armazenamento de dados 

- Planeamento e captação de imagens: 
Parâmetros da máquina fotográfica 
Optimização de definições num scanner 

- Recolha e organização de ficheiros: 
Transferir imagens 
Renomear e arrumar 
Aplicar metadados e definições genéricas 
Conversão para DNG 
Backup 
Importação no Lightroom 
Biblioteca de imagens 

- Processar imagens RAW/DNG: 
Aplicar metadados 
Classificar e agrupar 
Seleccionar fotografias e edição de trabalhos 
Ajustes e correcções paramétricas 
Analisar e avaliar 
Camera RAW e Photoshop 

- Difundir: 
Exportar imagens 
Transferência 
Imprimir 
Web/Mail 
Backup 

 


