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1. APRESENTAÇÃO 

O presente documento apresenta o projeto do Curso de Fotógrafo com o objetivo de 

capacitar o público alvo a exercer a função de fotógrafo com criatividade, competência e ética.  

A linha temática norteadora deste projeto é a Produção Cultural e Design, tendo em 

vista que o objetivo deste curso abrange atividades de criação, desenvolvimento e produção 

com a arte através da fotografia. Para isso, serão oferecidas aulas presenciais, no IFBA, campus 

de Santo Antônio de Jesus, bem como atividades práticas extracampo. 

Com este curso, propõe-se apresentar aos alunos aspectos teóricos e práticos sobre a 

fotografia, assim como capacitá-los com conhecimentos e habilidades para o manuseio de 

equipamentos e de produção de imagens fotográficas.  

2. JUSTIFICATIVA 

O Curso de Fotógrafo, na modalidade presencial, foi pensado a partir das necessidades 

do projeto Tecendo Histórias.  Inicialmente, a proposta de aproximação e diálogo do IFBA com 

o município de Santo Antônio de Jesus e região começou através do desenvolvimento das 

habilidades de leitura e escrita através da criação de textos para revista Tecendo Histórias, 

posteriormente este objetivo foi ampliado através do audiovisual com o curso de Produção de 

Roteiro e Vídeo para Curta-Metragem. No primeiro semestre de 2017 foi feita uma experiência 

com a oferta de um curso básico de fotografia, e que devido aos resultados positivos dessa 

iniciativa, resolveu-se ampliar a proposta como esse novo projeto que visa a formação de 

fotógrafos.  

O Curso de Fotógrafo trabalhará com a linguagem imagética e justifica-se por ser mais 

uma ferramenta de estímulo ao desenvolvimento cultural e intelectual. Nesse sentido, este curso 

irá possibilitar o fortalecimento do IFBA, campus de Santo Antônio de Jesus, como instituição 

que provê educação gratuita e de qualidade, em prol da promoção do desenvolvimento 

socioeconômico do município e região.   
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3. OBJETIVOS DO CURSO 

Geral 

O objetivo do curso de Fotógrafo é capacitar o aluno com noções teóricas e práticas dos 

equipamentos e da produção fotográfica, com formação crítica, ética e criativa.   

Específicos 

a) Proporcionar o conhecimento sobre a história da fotografia; 

b) Promover o desenvolvimento de habilidades práticas para o uso correto de 

equipamentos fotográficos; 

c) Estimular a formação ética e criativa para produção fotográfica, valorizando a arte e a 

comunidade local; 

d) Proporcionar aptidões para a vida profissional no ramo da fotografia. 

4. PÚBLICO ALVO 

O Curso de Fotógrafo, na modalidade presencial é destinado ao público de forma geral 

que tenham o Ensino Fundamental II completo. 

5. PERFIL DO EGRESSO 

O curso deverá desenvolver no seu egresso habilidades básicas necessárias para 

utilização de equipamentos de fotografia e conhecimento teórico sobre a sua prática.  

6.  MATRIZ CURRICULAR 

A matriz curricular do curso de Fotógrafo, na modalidade presencial, está organizada por 

componentes curriculares em regime modular, com carga horária total de 190 horas. 

A hora-aula dos cursos é definida como tendo 60 min. (1 hora/aula) de duração. 

Os componentes curriculares que compõem a matriz curricular são articulados em uma 

perspectiva interdisciplinar e orientados pelo perfil profissional que se almeja capacitar seus 

participantes. 
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A matriz curricular do Curso é composta pelos seguintes módulos: 

Componentes Curriculares Carga Horária 

(Teoria) 

Carga Horária 

(Prática) 

Carga 

Horária 

(Total) 
1. História da Fotografia 12h - 12h 

2. Técnicas e Princípios Fotográficos 12 h 16h 28h 

3. Fundamentos de Iluminação 06h 06h 12h 

4. Fotografia Aplicada a Prática Profissional 

Profissional 

12h 12h 24h 

5. Ética e Legislação 04h - 04h 

6. Pós-Produção de Imagem 04h 16h 20h 

7. Orientação Prática para Fotografia 02h 18h 20h 

8. Trabalho de Conclusão de Curso 18h 30h 48h 

9. Organização de Mostra Fotográfica - 22h 22h 

CARGA HORÁRIA TOTAL 70h 120h 190 h 

7. EMENTÁRIO 

Disciplina: História da Fotografia Carga Horária: 12h 

Ementa: História da fotografia. A fotografia na história da arte. A confecção do fotograma. 

A construção da câmara escura. O material sensível. O equipamento fotográfico, sua 

operação e seus acessórios, elementos linguagem fotográfica e a fotografia Brasileira. Regra 

dos Terços. Estudo da história do processo fotográfico paralelo aos movimentos da arte, 

enfatizando fotógrafos dos Séc. XIX e XX;  

Bibliografia: 

SALGADO, Sebastião. Fotografia. Rio de Janeiro: Funarte,1982 

KUBRUSLY, Claudio Araújo. O que é fotografia. São Paulo: Brasiliense, 1984. 

FERREZ, Gilberto. A fotografia no Brasil: 1840-1900. Rio de Janeiro: FUNARTE: 

Fundação Nacional Pró-Memória, 1985. 

Disciplina: Técnicas e Princípios Fotográficos Carga Horária:  28h 

Ementa: Composição e enquadramento. Macrofotografia, fotomacrografia; fotografia 

panorâmica; longa exposição; múltipla exposição; adição de efeitos incorporados; modo 

hyper drive; noções de iluminação. Tipos de câmeras; Botão disparador; Sensor; Flash; 
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Temporizador (timer); Visualizador; Fotômetro; Modo macro; Controle de dioptria; Zoom; 

Tipos de lentes e distancia focal; Filtros / Teleconverter; Modos de exposição. 

Bibliografia: 

Krauss, Rosalind e. O fotográfico. São Paulo:Gustavo Gili Port, 2003 

PRAKEL, David. Fundamentos da fotografia criativa. São Paulo: Gustavo Gili Port, 

2012. 

Disciplina: Fundamentos de Iluminação Carga Horária:  12h 

Ementa: Análise da presença e ou ausência de luz. Atuação de luz e sombra na fotografia.  

Bibliografia: 

ADAMS, Ansel. A Câmera. 2. ed. São Paulo: Senac, 2010. 

CESAR, Newton; PIOVAN, Marco, Making of: Revelações sobre o dia-a-dia da 

Fotografia. São Paulo: Futura, 2003. 

TRIGO, Thales. Equipamento Fotográfico: Teoria e prática. 2. ed. São Paulo: Senac, 

2003. 

Disciplina: Fotografia Aplicada a Prática Profissional  Carga Horária:  24h 

Ementa: A fotografia na cobertura de eventos. Fundamentos da fotografia científica, cultural, 

digital; linguagem e técnicas da fotografia publicitária em diversos segmentos; fundamentos 

da fotojornalismo, estudos das técnicas de fotografia e o papel do repórter fotográfico 

contemporâneo. 

Bibliografia: 

BUSSELE, Michael. Tudo sobre fotografia. São Paulo: Pioneira Thomson  

Learning, 1979. FOLTS, James A. Manual de Fotografia. São Paulo: Pioneira Thomson 

Learning, 2007. 

ZUANETTI, Rose et al. Fotógrafo: o olhar, a técnica e o trabalho. Rio de Janeiro: Senac, 

2002. 

Disciplina: Ética e Legislação  Carga Horária: 04h 

Ementa: Estudos da Legislação na Comunicação aliada aos direitos e deveres fundamentais 

do cidadão; direitos autorais; ética aplicada à produção de imagens. 

Bibliografia: 

GANDELMAN, Henrique. De Gutenberg à internet: direitos autorais na era digital. São 

Paulo: Record, 2001.  

SANCHERS, H. T. Legislação Autoral. São Paulo; LTR, 1999. 



 

9 

 

Disciplina: Pós-Produção de Imagem Carga Horária:  20h 

Ementa: Utilizando software especifico para ferramenta de edição de imagens. 

Processamento de imagens para produção gráfica, multimídia e Internet. 

Recursos de Imagem digital, formatos, padrões de cores, tratamento e restauração 

Bibliografia: 

ANDRADE, M.S.Adobe Photoshop CS6. São Paulo: SENAC, 2015. 

SANTOS, J. Fotoedição.São Paulo: Centro Atlântico, 2012. 

Disciplina: Orientação Prática para Fotografia Carga Horária:  20h 

Ementa: Práticas para produção fotográfica; Aulas de campo (observação: 14h da disciplina 

será realizada em horário extra-classe); Utilização de câmeras para utilização adequada do 

foco, balanço de branco, flash, diafragma, obturador da velocidade, ISO, fotômetro, lentes, 

filtros e composição. 

Bibliografia: 

ADAMS, Ansel. A Câmera. 2. ed. São Paulo: Senac, 2010. 

CESAR, Newton; PIOVAN, Marco, Making of: Revelações sobre o dia-a-dia da 

Fotografia. São Paulo: Futura, 2003. 

TRIGO, Thales. Equipamento Fotográfico: Teoria e prática. 2. ed. São Paulo: Senac, 

2003. 

Disciplina: Trabalho de Conclusão de Curso Carga Horária:  48h 

Ementa: Desenvolvimento de um tema para ser elaborado um ensaio em equipe.  

Bibliografia: 

FLUSSER,Vilem; Ensaio sobre a fotografia. Lisboa Relógio D´Agua,1998. 

CHIZZOTTI, Antonio. Pesquisa em ciências humanas e sociais. São Paulo Cortez,2000. 

Disciplina: Organização de Mostra Fotográfica Carga Horária:  22h 

Ementa: Organização de exposição fotográfica. Recorte e pesquisa das imagens que irão 

compor a mostra. Release: técnicas para elaboração da legenda das fotos. Estratégias de 

exposição: público alvo, espaço e iluminação. 

Bibliografia: 

Chiodetto, Eder. Curadoria em fotografia [livro eletrônico]:da pesquisa à exposição. São 

Paulo : Prata Design, 2013. 
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8. PROCEDIMENTOS DIDÁTICO-METODOLÓGICOS 

A metodologia é um conjunto de procedimentos empregados para atingir os objetivos 

propostos. Respeitando-se a autonomia dos docentes na transposição didática dos 

conhecimentos selecionados nos componentes curriculares, envolvem as atividades didático-

pedagógicas, com vistas a promover o desenvolvimento dos conhecimentos, habilidades e 

atitudes relacionadas a determinadas bases tecnológicas, científicas e instrumentais. 

Tendo-se como foco principal a aprendizagem dos discentes, serão adotadas estratégias 

de ensino que apresentam diferentes práticas. Neste contexto, encontra-se abaixo uma síntese 

do conjunto de princípios pedagógicos que podem ser adotados no decorrer do curso: 

 Envolver os alunos na avaliação de seu processo educativo visando uma 

tomada de consciência sobre o que sabem e o que precisam e/ou desejam aprender; 

 Propor, negociar, planejar e desenvolver projetos envolvendo os alunos 

e a equipe docente, visando não apenas simular o ambiente profissional, mas também 

desenvolver habilidades para trabalho em equipe, onde os resultados dependem do 

comprometimento e dedicação de todos e os erros são transformados em oportunidades 

ricas de aprendizagem; 

 Contextualizar os conhecimentos, valorizando as experiências dos 

alunos e seus conhecimentos prévios, sem perder de vista a (re)construção dos saberes; 

 Problematizar o conhecimento, sem esquecer de considerar os diferentes 

ritmos de aprendizagens e a subjetividade do aluno, incentivando-o a pesquisar em 

diferentes fontes; 

 Respeitar a cultura específica dos discentes, referente a seu 

pertencimento social, étnico-racial, de gênero, etário, religioso e de origem (urbano ou 

rural); 

 Adotar diferentes estratégias didático-metodológicas (seminários, 

debates, atividades em grupo, atividades individuais, projetos de trabalho, grupos de 

estudos, estudos dirigidos, atividades práticas e outras) como atividades avaliativas; 

 Adotar atitude interdisciplinar e transdisciplinar nas práticas educativas, isto 

é, assumir que qualquer aprendizado, assim como qualquer atividade, envolve a mobilização 

de competências e habilidades referidas a mais de uma disciplina, exigindo, assim, trabalho 
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integrado dos professores, uma vez que cada um é responsável pela formação integral do 

aluno; 

 Utilizar recursos tecnológicos adequados ao público envolvido para subsidiar 

as atividades pedagógicas; 

 Adotar técnicas flexíveis de planejamento, prevendo mudanças e 

rearranjos futuros, em função da melhoria no processo de aprendizagem. 

Nota-se uma variedade de técnicas, instrumentos e métodos de ensino a disposição. Esse 

ecletismo é resultado das diversas teorias pedagógicas adotadas ao longo dos tempos. Diante 

dessa diversidade, os docentes deverão privilegiar metodologias de ensino que reconheçam o 

professor como mediador do processo de ensino. 

 Salienta-se a necessidade dos docentes estarem permanentemente atentos 

ao comportamento; concentração; atenção; participação e expressões faciais dos alunos, 

uma vez que estes são excelentes parâmetros do processo educacional. 

9. PRINCIPAIS INSTRUMENTOS DE AVALIAÇÃO 

O processo avaliativo será formativo, levando em consideração o acompanhamento e 

evolução no decorrer do curso. Bem como a verificação dos conhecimentos teóricos e práticos 

e às transformações comportamentais adquiridas no desenvolvimento das aulas. 

No desenvolvimento deste curso, a avaliação do desempenho escolar será feita 

considerando aspectos de domínio do conteúdo teórico e das técnicas apresentadas na 

disciplina, participação nas aulas, demonstrando interesse e iniciativa, 

assiduidade/pontualidade, ética e postura profissional. Para se alcançar os objetivos da 

avaliação poderão ser utilizados como instrumentos: questionários; trabalhos individuais e/ou 

de equipe; atividades práticas, desenvolvidas de acordo com a necessidade do curso; testes 

escritos e/ou práticos; autoavaliação. 

A assiduidade diz respeito à frequência diária às aulas teóricas, práticas e aos trabalhos 

escolares. A mesma será registrada diariamente pelo professor, no Diário de Classe, por meio 

de chamada ou lista de presença. 

A avaliação docente será feita, pelos alunos, por meio do preenchimento de formulário 

próprio ao final de cada módulo e autoavaliação. 
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10. APROVAÇÃO/CERTIFICAÇÃO 

O aluno será considerado apto a qualificação e certificação desde que tenha 

aproveitamento mínimo global de 60% (sessenta por cento) e frequência maior ou igual a 75% 

(setenta e cinco por cento).  

11. INSTALAÇÃO E EQUIPAMENTOS 

Para realização do curso será necessária uma sala de aula contando com a estrutura definida no 

Quadro 2. 

Quadro 2 – Estrutura da sala 

Item Material 

1.  Câmera Fotográfica DLSR 

2.  Tripé 

3.  Quadro Branco 

4.  Projetor Multimídia 

12. CERTIFICAÇÃO 

Após a conclusão do curso o estudante receberá o certificado de conclusão do Curso de 

Fotógrafo, carga horária 190h.  
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