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935 591 313 
worldacademy.pt 

info@worldacademy.pt  

IMAGEM E AUDIOVISUAIS 

FOTOGRAFIA E VÍDEO 

 

DURAÇÃO 

80 horas 

DATAS 

24 Abril a 10 Julho 2021  
(1/5 e 12/6 não há aula) 

HORÁRIO 

Sábados | 9-13h e 14h-18h 
 

PARTICIPANTES 

12 (mínimo 8) 

 

O que distingue um profissional de imagem são os conhecimentos tecnológicos, a 
experiência e o domínio da linguagem, mas acima de tudo, a vocação e determinação 
em olhar o mundo de forma diferente. 

 

| A QUEM SE DESTINA 

Todos os que queiram fazer fotografia e vídeo a nível 
profissional, nas principais áreas de trabalho do mercado. 
 

| OBJETIVOS 

Dominar a nível teórico e prático, os conhecimentos e 
competências técnicas e criativas, nas principais áreas da 
fotografia e vídeo profissional. 
Estar apto a fazer reportagem de vídeo e fotografia. 

| SAÍDAS PROFISSIONAIS 

Fotógrafo/videógrafo residente ou freelancer em revistas e 
jornais nacionais e locais, sites de informação e 
entretenimento, departamentos de comunicação e marketing 
de marcas e empresas, produtoras e promotoras de 
espetáculos e eventos, revistas e catálogos de moda, desfiles, 
centros culturais e salas de espetáculo, festivais e concertos, 
autarquias, fundações e outros organismos públicos. 
 

 

 

| CONTEÚDOS DO CURSO

 
LINGUAGEM FOTOGRÁFICA E PRÁTICAS DE CÂMARA (12h) 
A fotografia como registo e documento.  
Estética da imagem e da fotografia.  
Fundamentos de luz e cor. 
Princípios ópticos: distância focal, foco e profundidade, 
diafragma, obturador e exposição. 
Fotografia digital, resolução e sensores. Formatos digitais. 
Tipos de câmaras e tecnologias. Camara DSLR: funções e 
operação.  
Adobe Lightroom: Workflow digital da captura ao arquivo. 
Importação, visionamento, classificação e organização. 
Introdução à edição em Adobe Lightroom. 
Exercícios práticos. 
 
FOTOGRAFIA EM ESTÚDIO E EXTERIORES (12h) 
Iluminação: medições, luz natural, iluminação de estúdio de 
flash e contínua. Principais equipamentos e acessórios.  
Técnicas de iluminação de espaços, pessoas e objetos. 
Trabalho com a luz, lentes e exposição, fundos. 
Exercícios práticos em estúdio e exteriores de fotografia de 
retrato e de objectos.  

 
REPORTAGEM FOTOGRÁFICA (8h) 
Revistas, jornais, sites e outros meios digitais. 
Relação entre fotojornalismo e lifestyle. 
Criação de um estilo e de uma narrativa. 
Fotografia de espaços e arquitectura: interiores e exteriores. 
Exercicios práticos. 
Street Photography. Exercicios práticos. 
 
CAPTAÇÃO DE VÍDEO DSLR (24h) 
Noções essenciais de mercado e produção: tipos de obras e 
produtos, equipas, recursos, etapas e tarefas de produção. 
Realização e Linguagem audiovisual: perceção visual, estética 
da imagem, espaço visual, tipologia dos planos, perceção do 
movimento, tempo e montagem, dramaturgia e ritmo, espaço 
e tempo sonoros. Continuidade, raccord e rutura. 
Ponto de vista, subjetividade e objetividade. 
Autoria e realização. 
Teoria e propriedades da luz. Perceção humana. 
Ótica e objetivas. Diafragma e exposição. Conversão ótico-
elétrica. Vídeo digital. Normas, formatos e codecs. Ligações. 
Tecnologia das câmaras de vídeo profissionais e 
semiprofissionais. Setup da câmara. Composição, 
enquadramento e movimentos de câmara. 



 

 

Fontes de luz e material de iluminação. 
Teoria e linguagem da iluminação e direção de fotografia. 
Tipos de ambientes, conceitos e situações: estúdio e 
exteriores. 
Exercícios de câmara e iluminação em estúdio e exteriores: 
entrevista, reportagem, outros. 
Propriedades do som. Tipologia de microfones e seu uso. 
Gravação áudio em vídeo: formatos, gravação direta na 
câmara, com mixer e gravação independente. 
Exercícios de captação e gravação de áudio para vídeo. 

EDIÇÃO DE VÍDEO DSLR (16h) 
O mundo da pós-produção digital: imagem, som, grafismos e 
animação, áreas e produtos específicos. 
Hardware e configurações. 
Teorias e princípios da montagem. Os softwares de edição do 
mercado.Adobe Premiere. 
Práticas de edição: do rough cut até à montagem final. 
Correção de cor e sonorização. 
Exercícios práticos de edição vídeo. 
Importação e exportação para multiplataforma.

 

 
 

| FORMADORES 

Ivo Cordeiro, Fotógrafo 
Jorge Simão, Fotógrafo 
Maria Rita, Fotógrafo 
Rui Carvalheira, Realizador e Editor de Vídeo 
Ricardo Nogueira, Realizador e Operador de Câmara 

| ESPAÇO E EQUIPAMENTOS 
Sala com 1 computador por aluno, projetor, Internet e 
Lightroom. Estúdio de fotografia com fundos, especializado de 
iluminação, refletores e outros acessórios. 
Estúdio de vídeo profissional com teia de iluminação. 
Câmaras DSLR (Canon C100 e Canon 6D) profissionais full sensor 
e conjunto de objetivas com distâncias focais variadas com 
lentes zoom e lentes fixas, grip e outros acessórios. 
Equipamento de iluminação e de áudio de vídeo para exteriores. 
Para além do equipamento da escola, cada aluno tem que ter a 
sua câmara DSLR, de qualquer marca ou modelo. 

 
 

| PARCEIROS PRINCIPAIS 

5002 
Altice Arena 
APPM 
Canal 11 
Canal Q 
Clube Criativos de 
Portugal 
Cofina Media 
Europalco 
Excentric Grey 
Festival Indielisboa 

Festival Meo Sudoeste 
Festival SBSR 
Festival Superbock em 
Stock 
Freemantle 
Fullsix 
Fundação Gulbenkian 
Hi-Interactive 
Impresa Publishing 
JWT 
LisbonLabs 

MauMauMia 
Mindshaker 
Moda Lisboa 
Music Box 
Oskar& Gaspar 
Others 
Panavideo 
Plural 
RTP 
Shine Iberia 
SIC 

Social Animals 
SP Televisão 
Sporting TV 
Syone 
TVI 
Waynext 
Wy Group 
+ outros no site

 
 

| MODALIDADE DA FORMAÇÃO 

Inicial   
 

| UTILIZAÇÃO DE MEIOS 

Os alunos poderão solicitar espaços e meios extra-aulas 
mediante disponibilidade e capacidade de uso. 

 
 

| INSCRIÇÃO 
25€ até 31 Março 2021 
50€ a partir de 1 Abril 2021  
 
 

| PREÇOS  
750€  
Pronto Pagamento 675€ (10% desconto)  
4 meses x 187,5€  
(abril, maio, junho, julho) 

| DESCONTOS* 

15% | Pronto pagamento 
15% |Aluno e ex-aluno 
* descontos não acumuláveis 

 
NOTA: As modalidades de pagamento apresentadas são válidas para cidadãos da União Europeia, os cidadãos de fora da UE deverão contactar a secretaria 
para receber mais informações.                                                                         

 
 

| PRE-REQUISITOS 

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

| PROCESSO DE INSCRIÇÃO 

- Entrega de Currículo e da Ficha de Inscrição (download aqui) 
devidamente preenchida. 
- Pagamento do valor da Inscrição. 
- Apresentação do cartão de cidadão, fotografia “tipo passe” e 
comprovativo de morada. 
- Leitura e aceitação escrita do Regulamento e do Contrato. 
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| CONDIÇÕES GERAIS 
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. A leitura e aceitação dos termos do mesmo são obrigatórias antes do ato de inscrição. 

 
 
CURSOS RELACIONADOS 
CÂMARA E ILUMINAÇÃO I | PÓS-PRODUÇÃO VÍDEO | TÉCNICO DE AUDIOVISUAIS | FOTOGRAFIA | CRIAÇÃO CONTEÚDOS DIGITAIS

 
 


