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Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. 

Lorem Ipsum has been the industry's standard dummy text ever since the 

1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to 

make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also 

the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged. It was 

popularised in the 1960s with the release of Letraset sheets containing Lorem 

Ipsum passages, and more recently with desktop publishing software like 

Aldus PageMaker including versions of Lorem Ipsum. 
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FOTOGRAFIA PARA INICIANTES 

 

APRESENTAÇÃO:  

  

A fotografia atinge vários segmentos da vida e do cotidiano humano, pois 

é o instrumento que permite registrar um momento, o eternizando.  

A imagem fotográfica contribui positivamente em muitas coisas, vários 

âmbitos profissionais a agregaram como meio de amplificar as possibilidades e 

produzir estudos detalhados e precisos. A fotografia é utilizada na engenharia, 

na arquitetura, na publicidade, em eventos sociais, no jornalismo – fotojornalismo 

– e na ciência, para o desenvolvimento de vários estudos, como na medicina e 

odontologia. 

É cada vez mais comum ver pessoas tirando fotos de praticamente tudo 

que aparece pela frente, e muito disso ocorre por causa da grande quantidade 

de máquinas fotográficas digitais a preços realmente interessantes, além dos 

celulares, que agora apresentam câmeras cada vez mais qualificadas. 

Porém o olhar do fotógrafo precisa ser desenvolvimento para a luz, 

formas, movimentos, texturas, linhas, ângulos e planos, elementos que nenhuma 

empresa se preocupa em explicar nos seus manuais, pois os objetivos são 

outros, apenas vender um produto. 

 

OBJETIVOS:  

 

O curso “Fotografia para Iniciantes” tem como objetivo desenvolver os 

conceitos técnicos sobre a câmera fotográfica, como: o uso do obturador 

(funções e efeitos), diafragma, ISO, fotômetro, etc..., bem como, em fornecer 

ferramentas para que o fotógrafo iniciante tenha condições de realizar boas 

fotos, com poucos recursos, apenas utilizando o seu “olhar”, inteligente e 

sensível, para a captação das cenas do cotidiano ou até mesmo, montando um 

estúdio caseiro em sua residência para a fotografia de objetos. 
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QUEM SE DESTINA:  

 

          Este curso destina-se aos interessados em aprender fotografia para atuar 

de forma amadora e/ou iniciar seus estudos na área para futura 

profissionalização, para tanto, é necessário apenas uma câmera fotográfica 

compacta, celular, câmeras semiprofissionais ou profissionais. 

 

Idade mínima: 16 anos 

 

PRÉ-REQUISITO 

 

        Para este curso é necessário que o participante traga uma câmera 

fotográfica. 

 

PROGRAMA:  

 Principais elementos da câmera fotográfica (obturador, diafragma, ISO, 

fotômetro, arquivo RAW e JPEG 

 A composição fotográfica – estudos das linhas, formas, texturas, planos, 

ângulos, etc. 

 A montagem de um estúdio caseiro para trabalhar com iluminação 

natural. 

 

CARGA HORÁRIA:  

16 horas/aula.  

 

CORPO DOCENTE:  

 

Professor Claudinei Nakasone 

 

          Mestre em Artes pela Universidade de São Paulo (USP), graduado em 

Publicidade e Propaganda pela Universidade de Mogi das Cruzes (UMC). 

Fotógrafo, atua nas áreas de publicidade, gastronomia, artes, produtos, atores e 

atrizes, teatro e natureza. Atualmente leciona nas seguintes instituições: 

Universidade de Mogi das Cruzes (Fotografia Publicitária, Fotografia Jornalística, 

Direção de Arte, Criatividade e História da Arte), Universidade São Caetano do 
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Sul (Fotografia e Iluminação). Lecionou nas seguintes instituições de São Paulo: 

BELAS ARTES, CÁSPER LÍBERO, FECAP, UNIP, UNIFIEO e SENAC. 

 

METODOLOGIA:  

 

Exposição acompanhada de estudos de alguns fotógrafos importantes, 

aulas teóricas sobre as ferramentas internas da câmera, saída fotográfica, 

trabalhos com iluminação de janela, avaliação dos trabalhos dos alunos. 

 

 

CERTIFICAÇÃO:  

 

Será emitido certificado de participação em curso de atualização, pela 

ESAGS STRONG- Escola Superior de Administração e Gestão, aos alunos que 

obtiverem no mínimo 75% de frequência.  

 

VALOR DO INVESTIMENTO:  

 

 Incluso material didático;  

 Desconto para grupos de 2 ou mais pessoas da mesma empresa;  

 Desconto para alunos e alunos formados pela ESAGS.  

 

INSCRIÇÕES:  

 

Exclusivamente por meio do site da ESAGS – www.esags.edu.br  

 

CANCELAMENTO: 

  

Pela ESAGS STRONG, por falta de quórum. Será devolvido 100% do 

valor pago. O aviso será feito com, no mínimo, 48h de antecedência do início do 

curso. O valor também pode ficar como crédito início para outros treinamentos, a 

critério do aluno.  

http://www.esags.edu.br/
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Pelo Participante: Será devolvido 100% do valor pago (exceto taxa de inscrição). 

O cancelamento deverá ser solicitado por fax, telefone ou e-mail, no máximo 48 

horas antes do início do curso. Depois deste prazo, não haverá devolução. 

 

IN COMPANY:  

 

Todos os treinamentos disponíveis nos programas abertos podem ser 

aplicados no modelo in company, pois são flexíveis quanto ao formato, duração 

e foco.  

Por meio de um diagnóstico organizacional, nossos profissionais podem 

desenvolver cursos e treinamentos que atendam, de maneira específica, às 

necessidades de sua empresa. Consulte nosso atendimento. 

 

 


