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935 591 313 
worldacademy.pt 

info@worldacademy.pt  

IMAGEM 

FOTOJORNALISMO  

DURAÇÃO 

270h + 160h de estágio 

DATAS 

outubro 2016 a julho 2017 

HORÁRIO 

2ª, 4ª e 6ª| 16h30-19h30 

PARTICIPANTES 

14 (mínimo 8) 

Um bom fotojornalista, além de nos dar notícias através de imagens, conta-nos 

histórias e transmite-nos emoções através de um outro olhar. Este curso tem como 

objetivo formar uma nova geração de bons fotojornalistas, tanto nos mercados mais 

tradicionais do fotojornalismo, como nos emergentes. 

 

| A QUEM SE DESTINA 

Todos os que queiram ser fotojornalistas profissionais, em 
qualquer media e área. 

| OBJETIVOS 

Dominar a nível teórico e prático, os conhecimentos e 

competências técnicas e de linguagem, nas principais áreas do 

fotojornalismo. 

Estar apto a ser fotojornalista profissional. 

| SAÍDAS PROFISSIONAIS 

Fotógrafo residente ou freelancer em revistas e jornais nacionais, regionais e locais, sites de informação, revistas e canais media 

especializados, agências noticiosas nacionais e internacionais, agências e coletivos de fotojornalistas, bancos internacionais de imagens. 

 

 

| CONTEÚDOS DO CURSO 

LINGUAGEM DO FOTOJORNALISMO (21h) 

Jornalismo e fotojornalismo. Fotojornalismo e fotografia 

documental. 

Principais momentos e movimentos históricos do fotojornalismo. 

Do preto e branco à cor e ao descartável. O digital e o cidadão 

“fotojornalista”. 

Ponto de vista, objetividade, ética jornalística. Pesquisa, fontes. 

Reportagem fotográfica, definição de conceito e ponto de vista, 

storytelling.  

Análise crítica de case studies. O mercado do fotojornalismo e 

gestão de carreira. 

 

TÉCNICAS DE FOTOJORNALISMO (24h) 

Equipamentos e técnicas específicas de captação:  

Lentes fixas e zoom e usos mais correntes, exposição com e sem 

reforço de luz, tipos de flashes e usos, trabalho com luz 

existente, acessórios diversos. Exercícios práticos. 

Seleção, catalogação, tratamento e arquivo de fotografias. 

Lightroom. 

O envio remoto de fotografias e reportagens. 

 

RETRATO EDITORIAL (24h) 

Tipos de retrato. Retratos de figuras públicas e anónimos.  

Estúdio e cenários reais. Técnicas de iluminação em estúdio e 

exteriores para retrato. 

Dirigir pessoas retratadas. Definir conceitos visuais, pesquisar e 

planear fotografia de retrato. 

Exercícios práticos de retrato editorial em estúdio e exteriores. 

 

POLÍTICA E SOCIEDADE (33h) 

Fotografia de rua: imprevistos, improvisos e observação, lidar e 

ganhar confiança com pessoas anónimas, direitos de imagem, 

construir uma história. Linhas editoriais de revistas e jornais. 

Eventos e agenda: conferências, inaugurações e estreias, festas, 

conferências de imprensa, eventos políticos e manifestações, 

restauração e nightlife, eventos infanto-juvenis.  

Reportagens: construir peças com tema e ângulo específicos. 

Exercícios práticos de reportagem em rua e em eventos de 

agenda. 

 

CULTURA E ESPETÁCULO (33h) 

Eventos culturais: exposições, mostras e festivais, teatro, música, 

dança, artes de rua e outros. 

Uso ou não de flash, respeito pela obra e autor, direitos de autor 

e autorizações, ponto de vista informativo e promocional, 

acreditações.  

Equipamento e técnicas específicas para espetáculos: lentes, 

objetivas, colocação, etc.. 

Exercícios práticos de concerto, teatro ou dança e de exposição/ 

mostra cultural. 

 



 

 

DESPORTO, AVENTURA E NATUREZA (39h) 

Géneros e modalidades desportivas. Equipamentos e técnicas 

específicas: lentes, exposição e obturador, posicionamento e 

ângulos. Acreditações, segurança. 

Atividades outdoor: géneros, segurança, planeamento e logística, 

meteorologia, etc. 

Natureza: equipamentos especializados, investigação e 

especialistas, tempos de espera, acessos e segurança.  

Exercícios práticos de desporto, outdoor e natureza. 

 

ESPAÇOS E VIAGENS (42h) 

Fotografias de espaços: edifícios, monumentos e espaços 

urbanos.  

Técnicas: lentes, exposição, horas do dia, ângulos. 

Viagens de turismo e de viajante: exemplos e diferenças. 

Planeamento de viagem: segurança, saúde, documentação, 

pesquisa, marcações de alojamento e transportes, seleção de 

equipamento. Definição editorial da reportagem e critérios. 

Como estar no terreno, lidar com pessoas e cultura local.  

Planear o dia-a-dia. Contar uma história. Relação com jornalista e 

autonomia com escrita de texto. Segurança, situações de stress, 

conflito e guerra. Comunicar e enviar imagens de locais remotos. 

Exercícios práticos de fotografia de um espaço urbano/ edifício e 

reportagem de viagem com dormida. 

CAPTAÇÃO VÍDEO (18h) 

Linguagem audiovisual: planos, continuidade, som e montagem. 

Captação vídeo: frames e rating, lentes zoom, grips e outros 

acessórios, câmaras DSLR, captação áudio para vídeo, 

movimentos de câmara. Noções e equipamentos de iluminação 

para reportagem. Exercícios práticos de captação e de pequena 

reportagem em vídeo. 

 

EDIÇÃO VÍDEO (18h) 

Introdução prática ao software Premiere. Importação, formatos 

e resoluções. Seleção e alinhamento no timeline. Edição e 

trimming. Efeitos e lettering. Banda sonora. Codificação e 

exportação multiplataforma. Exercício prático de edição duma 

pequena reportagem. 

 

GRANDE REPORTAGEM (18h) 

Cada aluno tem que pensar, investigar, fazer pitch, fotografar e 

apresentar uma grande reportagem a um editor de 

fotojornalismo e a um júri convidado. Este módulo decorre com 

autonomia do aluno e com momentos periódicos de 

acompanhamento do formador. 

Os melhores trabalhos serão apresentados em exposição pública. 

 

 

ESTÁGIO CURRICULAR 

Estágio em contexto real de trabalho, com período mínimo de 160h e máximo de 480h (1 a 3 meses). Sujeito a avaliação prévia positiva 

(10 em escala 0-20) na componente académica do curso. Datas dos estágios a marcar entre julho e outubro de 2017. Todos os estágios 

incluem orientador na entidade acolhedora.

 
 

| FORMADORES (a confirmar) 

Ângelo Lucas, Fotógrafo 

Aurélio Vasques, Diretor de fotografia 

Filipe Figueiredo, Fotógrafo 

Jorge Simão,Fotógrafo 

Nuno Fox, Fotógrafo 

Nuno Lobito, Fotógrafo 

Octávio Alcântara, Fotógrafo 

Rita Carmo, Fotógrafa 

+ formadores a convidar 

| ESPAÇO E EQUIPAMENTOS 

Sala com 1 computador por aluno, LCD, internet, Adobe Creative 

Cloud CC (Photoshop ,Lightroom, Premiere). Estúdio de 

fotografia com fundos, mesa de iluminação, equipamento 

especializado de iluminação, refletores e outros acessórios, 

câmaras DSLR Canon profissionais full sensor e conjunto de 

objetivas Canon com distâncias focais variadas, especializados 

para vários tipos de trabalhos. 

Para além do equipamento da escola, cada aluno tem de ter a 

sua câmara DSLR, de qualquer marca ou modelo. 

 

| PARCEIROS PRINCIPAIS 

Antena 1, 2 e 3 

TVI 

RTP 

Fuel TV 

Sporting TV 

Canal Q 

Meo Arena 

Festival Meo Sudoeste 

Festival SBSR 

Festival Sol da Caparica 

Festival Monstra 

Shortfuse 

Terra Líquida 

ADLC 

Trix 

Colorfoto 

Canon 

Sony 

Music Box 

Meo Fan Event 

L´Óreal Professional 

Sincolour 

The Famous Fest 

+ outros a confirmar em breve 

 

| PRÉMIOS 

Os melhores alunos são premiados no final de cada ano 

comações de formação ou disponibilidade de meios de 

produção. 

 | BOLSAS 

Todos os anos a World Academy abre vagas para estágios internos, na 

modalidade de troca por curso, para alunos com bom perfil mas que 

comprovem dificuldades financeiras sérias. 

| MODALIDADE DA FORMAÇÃO 

Inicial 

 | UTILIZAÇÃO DE MEIOS 

Os alunos poderão solicitar espaços e meios extra aulas mediante 

disponibilidade e capacidade de uso. 
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| INSCRIÇÃO 
Gratuitas até 30 de junho de 2016 

60€ de 1 a 31 de julho de 2016 

120€ a partir de 31 de agosto de 2016 

| PREÇOS 

Valor do curso: 2.700 € 

Pronto pagamento: 2.295€ 

12 meses: 230€ (out2016 a set. 2017) 

18 meses: 160€ (out 2016 a mar. 2018) 

| DESCONTOS* 

Pronto pagamento: 15% 

Inscrição em 2 cursos: 15%(no curso de valor 

superior) 

* descontos não acumuláveis 

| CANDIDATURA 

Marcação de entrevista para orientação e seleção. 

Apresentação de currículo, ficha de candidatura e portfolio 

(fotografias e/ou trabalhos jornalísticos amadores ou 

académicos, exercícios de curso, ou outros). 

Mínimo de 17 anos à data da candidatura. 

12º ano de escolaridade, ou percurso académico/ profissional 

relevantes para o curso. 

 | PROCESSO DE INSCRIÇÃO 

Depois de aprovação em entrevista é necessário: 

- Leitura e aceitação escrita do Regulamento e do Contrato. 

- Entrega de currículo, cópia do certificado de habilitações, 

cartão de cidadão, fotografia “tipo passe” e comprovativo de 

morada. 

| 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. A leitura e aceitação dos termos do mesmo são obrigatórias antes do ato de inscrição. 

CURSOS RELACIONADOS 

CÂMARA E ILUMINAÇÃO I | CÂMARA E ILUMINAÇÃO II [16/17] | PÓS-PRODUÇÃO VÍDEO | TÉCNICO DE AUDIOVISUAIS | ILUSTRAÇÃO E 

URBAN ART | FOTOGRAFIA | MAKE-UP,STYLING E PRODUÇÃO DE MODA | JORNALISMO DIGITAL E TV | CREATIVE ADVERTISING 

http://www.worldacademy.pt/cursos/cursos-anuais/televisao-cinema-e-video/camara-e-iluminacao-1/
http://www.worldacademy.pt/cursos/cursos-anuais/televisao-cinema-e-video/camara-e-iluminacao-2/
http://www.worldacademy.pt/cursos/cursos-anuais/televisao-cinema-e-video/pos-producao-video/
http://www.worldacademy.pt/cursos/cursos-anuais/televisao-cinema-e-video/tecnico-de-audiovisuais/
http://www.worldacademy.pt/cursos/cursos-anuais/imagem/ilustracao-e-urban-art/
http://www.worldacademy.pt/cursos/cursos-anuais/imagem/ilustracao-e-urban-art/
http://www.worldacademy.pt/cursos/cursos-anuais/imagem/ilustracao-e-urban-art/
http://www.worldacademy.pt/cursos/cursos-anuais/imagem/fotografia/
http://www.worldacademy.pt/cursos/cursos-anuais/imagem/make-up-styling-e-producao-de-moda/
http://www.worldacademy.pt/cursos/cursos-anuais/comunicacao/jornalismo-digital-e-tv/
http://www.worldacademy.pt/cursos/cursos-anuais/comunicacao/creative-advertising/

