IMAGEM

FOOD PHOTOGRAPHY

DURAÇÃO

DATAS

HORÁRIO

16h

11 e 12 Março de 2017

9h-13h | 14h-18h

| A QUEM SE DESTINA

| OBJETIVOS

Amadores e fotografia e Bloggers de comida.

Aprender a fotografar e iluminar para fotografar comida.

| CONTEÚDOS DO WORKSHOP
Iluminação para fotografia de comida.
Equipamento fotográfico ideal.
Fotografia de comida e produtos, estética e composição.
Exercícios práticos de Food Photography.
Edição e pós-produção das imagens.

| FORMADOR(ES)

Telefone

935 591 313
worldacademy.pt
info@worldacademy.pt

Av .Comendador Nunes Corrêa nº 44 | 2790-224Carnaxide / Portugal

Jorge Simão
Fotojornalista como formação, actualmente freelancer especializado em fotografia de culinária.
Vários livros publicados com Chefes como os 100 melhores Azeites Portugueses, A cozinha de Miguel Castro Silva, Sushi em Casa de
Paulo Morais.

| ESPAÇO E EQUIPAMENTOS
Sala com 1 computador por aluno, LSD, internet, Photoshop e Lightroom.
Estúdio de fotografia com fundos, mesa de iluminação, equipamento especializado de iluminação, refletores e outros acessórios, 2
câmaras DSLR profissionais full sensor e conjunto de objetivas com distâncias focais variadas.
Para além do equipamento da escola, cada aluno poderá utilizar a sua câmara DSLR, de qualquer marca ou modelo.

| MODALIDADE DA FORMAÇÃO

| ORGANIZAÇÃO DA

FORMAÇÃO

Inicial

Presencial

| METODOLOGIA PEDAGÓGICA

WORLD ACADEMY
Avenida Comendador Nunes Côrrea, 44, 2790-224 Carnaxide

Demonstrativa, expositiva e participativa.

| PREÇOS

| DESCONTOS

Valor Total do Módulo: 140€

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

| PROCESSO DE INSCRIÇÃO
- Entrega de Currículo e da Ficha de Candidatura devidamente preenchida.
- Pagamento da primeira prestação.
- Leitura e aceitação do Contrato de Formação.
- Leitura e aceitação do Regulamento da World Academy.
- Entrega de cartão de cidadão, fotografia digital e comprovativo de morada.

| FORMAS DE PAGAMENTO
- Presencial através de multibanco, numerário ou cheque, na Secretaria da World Academy.
- Por transferência bancária com o IBAN PT50 0018 0003 4103 0818 0207 2, cujo comprovativo terá de ser enviado 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
Os módulos de curso têm avaliação com classificação. O aproveitamento no módulo confere Certificado de Formação.
As datas podem 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
consultados no Regulamento da World Academy. O processo de inscrição automaticamente valida a aceitação dos termos deste
regulamento.

CURSOS RELACIONADOS
FOTOGRAFIA | FOTOJORNALISMO

