COMUNICAÇÃO

MÓDULO DE CURSO | JORNALISMO DIGITAL E TV

FOTOJORNALISMO
DURAÇÃO

DATAS

HORÁRIO

28h

22 Fevereiro a 7 Março 2016

2ª, 4ª e 6ª | 19h00-23h00

| A QUEM SE DESTINA

| OBJETIVOS

Estudantes e profissionais de jornalismo e comunicação em
geral, com interesse por reportagem fotográfica.

Saber criar conteúdos informativos em fotografia para sites,
blogs, redes sociais e imprensa.

| CONTEÚDOS DO MÓDULO
FOTOJORNALISMO (28h)
Introdução prática à fotografia: câmaras e acessórios, luz e iluminação, objetivas, formatos e definições, sensibilidade, diafragma e
obturador, enquadramentos e composição, equipamento especializado. Exercícios práticos de fotografia com câmaras DSLR.
Fotojornalismo: abordagem jornalística, contar uma história com imagens, ponto de vista e objetividade, o “momento”. Mercado:
revistas e jornais, sites e blogs, agências noticiosas, redes sociais, direitos autorais. Áreas principais do fotojornalismo: case studies.
Autorizações, acreditações, segurança e carteira profissional. Exercícios práticos de reportagem fotográfica.

Telefone

218 210 366
worldacademy.pt
info@worldacademy.pt

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

| FORMADORES
Ângelo Lucas, Fotojornalista DN JN
É fotojornalista e professor na área e tem produzido reportagens por todo o mundo, especialmente em cenários de guerra ou de conflito
armado, como por exemplo, Bósnia, Iraque, Kosovo, Palestina e Afeganistão ou sobre a Frente Polisário, o Movimento Zapatista, o
socialismo-islâmico de Khadaffi. Em Portugal, fotografa temas e minorias nas franjas da sociedade. Tem obra publicada e já realizou e
participou em diversas exposições.

| ESPAÇO E EQUIPAMENTOS
Sala com um computador por aluno, LCD e internet.
Câmaras DSLR com lentes e acessórios.
Cada aluno deve trazer a sua câmara DSLR.

| MODALIDADE DA FORMAÇÃO

| ORGANIZAÇÃO DA FORMAÇÃO

Inicial

Presencial

| METODOLOGIA PEDAGÓGICA
Demonstrativa, participativa.

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

| PREÇOS

| DESCONTOS

Valor Total do Módulo: 320€
2 Prestações: 160€ (Fevereiro e Março 2016)

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

A primeira prestação é paga no processo de inscrição e a segunda até ao dia 5 do último mês da formação.

| PROCESSO DE INSCRIÇÃO
- Entrega da Ficha de Inscrição devidamente preenchida e pagamento da primeira prestação.
- Leitura e aceitação do Regulamento da World Academy.
- Entrega de currículo, cartão de cidadão, fotografia digital e comprovativo de morada.

| FORMAS DE PAGAMENTO
- Presencial através de Multibanco ou Numerário na Secretaria da World Academy.
- Por transferência Bancária NIB. 0035 0197 00045876730 87
(neste caso o comprovativo de transferência terá de ser enviado com o processo de inscrição para secretaria@worldacademy.pt).
As inscrições por e-mail ou correio estão sempre sujeitas a confirmação por parte da Secretaria da World Academy.

| CONDIÇÕES GERAIS
As condições de funcionamento e organização da formação,deveres e direitos do aluno, entre outras regras e procedimentos, devem ser
consultados no Regulamento da World Academy. O processo de inscrição automaticamente valida a aceitação dos termos deste
regulamento.

CURSOS RELACIONADOS
CÂMARA E ILUMINAÇÃO I | PÓS-PRODUÇÃO VÍDEO | GUIONISMO PARA CINEMA E TELEVISÃO | TÉCNICO DE AUDIOVISUAIS |
FOTOJORNALISMO | DIGITAL MARKETING | APRESENTADOR DE TELEVISÃO E RÁDIO | CREATIVE ADVERTISING

