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EMENTA
Desenvolvimento de linguagens, métodos, técnicas, processos, meios e sistemas normativos
tradicionais e contemporâneos para capacitação, registros, utilização de imagens e criação.

OBJETIVO
GERAL

Fornecer conhecimentos necessários ao planejamento, produção e pós produção de imagens
fotográficas e seus desdobramentos: aplicações e experimentações gráficas provenientes do
registro inicial.

OBJETIVOS
ESPECÍFICOS

•

Introduzir a história da invenção da fotografia;

•

Apresentar a teoria e prática sobre a formação da imagem fotográfica;

•

Fornecer aspectos básicos da fotografia na identificação de equipamentos e materiais
fotográficos;

CONTEÚDO
PROGRAMÁTICO

•

Demonstrar a prática no estúdio, enfatizando a produção de fotografias técnicas;

•

Conduzir experimentações gráficas a partir dos registros fotográficos iniciais.

Unidade 1: História da fotografia
Tópico 1: Descoberta do processo de registro de imagens
Tópico 2: Evolução tecnológica dos meios de registro de imagens
Unidade 2: Equipamento fotográfico
Tópico 1: Tipos de Câmeras
Tópico 2: Mecanismos de controle de luz
Tópico 3: Tipos de objetivas
Tópico 4: Fotografia em suporte digital
Unidade 3: Iluminação
Tópico 1: Luz direta, difusa, ou rebatida
Tópico 2: Iluminação natural e artificial
Tópico 3: Iluminação para diferentes tipos de objetos
Unidade 4: Composição e enquadramento
Tópico 1: Enquadramento fotográfico
Tópico 2: Uso das angulações; ponto de vista; perspectiva
Tópico 3: Composição fotográfica para produtos

Unidade 5: Informação fotográfica
Tópico 1: Utilização da luz, equipamento, composição e enquadramento como meio de gerar a
informação visual fotográfica mais adequada.
Unidade 6: Fotografia aplicada
Tópico 1: Panorama geral da Fotografia aplicada no Design Gráfico
Tópico 2: Processos relacionados à produção e aplicação profissional da imagem, aporte
conceitual e técnico
Tópico 3: Adequação da imagem produzida aos diversos suportes de veiculação e
transformações mercadológicas para aplicação em diversos contextos fotográficos no Design
Gráfico
METODOLOGIA

Visando o desenvolvimento da capacidade reflexiva e interpretativa dos alunos, o curso é
composto de aulas expositivas teóricas com apresentação de slides; aulas práticas com
equipamento fotográfico e acessórios, com acompanhamento dos professores; estudos e
exercícios em equipe; avaliação e atribuição de notas pelos professores.

RECURSOS
DIDÁTICOS

PROCESSOS
AVALIATIVOS

Projeção áudio-visual: micro-computador, projetor multimídia e caixas de som; material
teórico impresso (textos).
Atividade 1 - Processo
Acompanhamento e avaliação do processo do aluno em estúdio.
Valor: 30 pontos.
Atividade 2 – Apresentação de conceito
Elaboração de conceito para experimentação gráfica a partir de fotografias.
Entrega: apresentação virtual e defesa.
Valor: 30 pontos.
Atividade Final – Fotografia Aplicada
Trabalho prático com produção e pós-produção de fotografias aplicadas.
Entrega: apresentação final contendo todo o processo percorrido e a fundamentação conceitual
das peças desenvolvidas. Exposição.
Valor: 40 pontos.
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