COMUNICAÇÃO

MÓDULO DE CURSO | COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL

FOTOGRAFIA E PÓS-PRODUÇÃO
DURAÇÃO

DATAS

HORÁRIO

16h

22 de Fevereiro a 14 Março 2019

3º e 5º| 19h00-23h00

| A QUEM SE DESTINA
Estudantes e profissionais de marketing, publicidade,
comunicação social, gestão ou outras áreas, que pretendam
ter conhecimentos iniciais de fotografia e pós produção
fotográfica

| OBJETIVOS
Saber captar e editar fotografia

| CONTEÚDOS DO MÓDULO
FOTOGRAFIA E PÓS PRODUÇÃO (16h)
Noções tecnológicas e de linguagem em fotografia.
Fotografar com telemóvel e câmaras.
Noções básicas de pós-produção (Photoshop e outros softwares mais simplificados).
Briefing aos fotógrafos

Telefone

218 210 366
worldacademy.pt
info@worldacademy.pt

Av.Comendador Nunes Corrêa nº 46 | 2790-483 Carnaxide / Portugal

| FORMADORES
Jorge Simão, Fotógrafo
Jorge Simão nasceu em Angola.
Tem o curso de Fotografia do IADE e de Luminotécnia no IFICT. Participou em vários workshops com fotógrafos como David Alan Harvey,
Steve McCurry e Greg Gorman onde praticou e desenvolveu a fotografia de retrato e de moda.
É freelancer desde 1990, e fotojornalista no jornal “EXPRESSO”. O seu trabalho também foi publicado em diversos jornais e revistas,
incluindo "Time", " El Mundo", “Desporto&Aventura”, “Saúde Mais”, “Grande Reportagem”.
Em 2000, venceu do Prémio Internacional Humanitário "Luis Valtuena" concedido pela ONG espanhola "Médicos do Mundo" com uma
fotografia de crianças sub-nutridas em Angola. Entre as suas foto-reportagens em África destacam-se a das cheias de Moçambique, dos
refugiados Saharaui, dos diamantes de Angola e da guerra civil na Guiné-Bissau.
Realizou diversas exposições individuais e coletivas.

| ESPAÇO E EQUIPAMENTOS
Sala com um computador por aluno, TV e Internet. Softwares: Office, Premiere, Photoshop e Illustrator. Estúdio de vídeo e fotografia
equipado com câmaras e acessórios profissionais. Estúdio de Som. Auditório. Camarins.

| MODALIDADE DA FORMAÇÃO

| ORGANIZAÇÃO DA FORMAÇÃO

Inicial

Presencial

| METODOLOGIA PEDAGÓGICA

WORLD ACADEMY
Avenida Comendador Nunes Côrrea, nº 44
2790-224 Carnaxide

Demonstrativa, expositiva e participativa.

| PREÇOS

| DESCONTOS

Valor Total do Módulo: 170€
Pago no ato de inscrição.

10 % | Parceiros
15 % | Formadores e Alunos World Academy
(descontos não acumuláveis)

O pagamento é efetuado no ato da inscrição.

| PRE-REQUISITOS

| PROCESSO DE INSCRIÇÃO

Mínimo de 17 anos à data da inscrição.
Frequência de 11º ano de escolaridade como mínimo.

Entrega presencial ou envio para o email
info@worldacademy.pt dos documentos:
- Ficha de candidatura, cartão de cidadão, fotografia digital e
comprovativo de morada.
Assinatura do contrato, leitura e aceitação do Regulamento da
World Academy.
Pagamento do valor total ou da 1ª prestação da formação.

Preenchimento de Ficha e Candidatura e envio de Curriculum
Vitae para análise e admissão no módulo.

| FORMAS DE PAGAMENTO
- Presencial através de Multibanco ou Numerário na Secretaria da World Academy.
- Por transferência Bancária IBAN PT50 0018 00034 103081802072 (o comprovativo de transferência terá de ser enviado com o processo
de inscrição para info@worldacademy.pt).
As inscrições por e-mail ou correio estão sempre sujeitas a
confirmação por parte da Secretaria da World Academy.

| CONDIÇÕES GERAIS
Os módulos de curso têm avaliação com classificação.
O aproveitamento no módulo confere Certificado de Formação.
As datas poderão sofrer alterações sem aviso prévio.
As condições de funcionamento e organização da formação, deveres e direitos do aluno, entre outras regras e procedimentos, devem ser
consultadas no Regulamento da World Academy. O processo de inscrição automaticamente valida a aceitação dos termos deste
regulamento.

