180h
Datas | 16 de Março a Junho
Horário | De 2ª, 4ª e 6ª feira, das 20h às 23h
*As datas poderão ter alterações pontuais, sendo sempre
comunicadas e agendadas para fins-de-semana.

Local | Restart Belém

DIRECÇÃO DE

FOTOGRAFIA
CURSO DE ESPECIALIZAÇÃO

OBJECTIVOS
Formar directores de fotografia para cinema. Estimular e desenvolver
competências no domínio da iluminação e na criação de ambientes para a
ficção cinematográfica. Adquirir capacidades na operação de câmara e
capacidades no domínio da cobertura de cenas de um filme. Adquirir
conhecimentos na manipulação das tecnologias de imagem e iluminação.
Desenvolver a capacidade de liderança e estimular a criatividade.
Compreender as funções globais de um director de fotografia em todas as
suas componentes. Aprender técnicas de filmagem e iluminação que se
integram no ambiente ficcional. Tomar conhecimento das funções de
operação de câmara, assistente de imagem, iluminação e maquinaria.
Munir os formandos de capacidades técnicas e artísticas no domínio da
fotografia para ficção trabalhando a obra em conjunto com o realizador e
outros departamentos como direcção de arte e produção.

APRESENTAÇÃO
A direcção de fotografia não é uma actividade
qualquer, nem uma mera profissão técnica
executante. É uma actividade artística que requer
criatividade e imaginação na adopção de estilos e
de estéticas na narrativa cinematográfica
acompanhada de sólidos conhecimentos técnicos.
Ao director de fotografia é exigido um manancial
de conhecimentos que não é requerido em
nenhum outro departamento na produção de um
filme. O director de fotografia tem de saber
manipular todos os meios técnicos ao seu dispor e
conhecer todas as capacidades técnicas do
equipamento em utilização. O director de fotografia
juntamente com o realizador constrói a obra
cinematográfica em toda a sua construção estética.

CONTEÚDOS
- Abordagem técnica e artística das funções do
director de fotografia (12h)

- Operação de câmara para filmes de ficção (24h)
- As técnicas de filmagem e as regras em cinema (24h)
- A tecnologia de câmara (24h)
- A direcção de fotografia no cinema no seu
contexto histórico e artístico (24h)
- A arte da fotografia cinematográfica (24h)
- Filmagens de uma curta-metragem (24h)
- Correcção de cor (12)

METODOLOGIA
O curso será dividido em diferentes módulos.
Em cada módulo serão executados exercícios
práticos acompanhados com matéria de relevância
teórica. Os trabalhos práticos são executados
pelos formandos em grupo e individualmente.

PARCERIAS RELEVANTES PARA O CURSO
_ Smiling
_ Planar
_ Sony
_ Canon

- Efeitos de cor (12)

FORMADORES
Tony Costa | Diretor de Fotografia
Aurélio Vasques | Diretor de Fotografia
Nuno Garcia | Colorista
+ Convidados profissionais na área da direcção de
fotografia

PÚBLICOPÚBLICO-ALVO
Estudantes da área de imagem ou licenciados na
área de audiovisuais, fotógrafos, operadores de
câmara, assistentes de câmara, profissionais e
recém licenciados que procuram especialização
em direção de fotografia para cinema de ficção.
MODALIDADE DE FORMAÇÃO
FORMAÇ ÃO
Especialização
ORGANIZAÇÃO DA FORMAÇÃO
Presencial
CONDIÇÕ
CONDI ÇÕES
ÇÕES GERAIS
Consultar o “Regulamento Geral da Restart”
disponível na secretaria da escola.
A leitura e aceitação dos termos do Regulamento
são obrigatórias antes do ato da inscrição.
AVALIAÇÃO
Os formandos são avaliados pela qualidade
apresentada pelos exercícios práticos que executam,
da frequência final e pelo relatório final.
EQUIPAMENTO
A utilização de câmaras digitais como HDSLR para
as práticas em aula e câmaras profissionais como
SONY, RED
RED e ALEXA para os exercícios e filmagem
de mini curta-metragem.
CERTIFICAÇÃ
CERTIFICAÇÃO
ÇÃO
Os participantes que atinjam os objectivos
mínimos do curso intensivo, e que não faltem a
mais de 25% das horas totais, receberão um
certificado de formação da Restart.
DIPLOMA
DIPLOM A
O diploma será atribuído ao formando que
ultrapassar os exercícios, frequência com distinção.

ANIMAÇÃO E PRODUÇÃO CULTURAL
A Restart promove ao longo do ano exposições,
concertos, mostras de vídeo, seminários, apoio a
projectos artísticos e outros eventos, nos quais
os alunos seleccionados são convidados a
participar activamente.
CERTIFICAÇÃ
CERTIFICAÇÃO
ÇÃO
Os participantes que atinjam os objectivos mínimos
do curso intensivo, e que não faltem a mais de 25%
das horas totais, receberão um certificado de
formação da Restart.
DIPLOMA
O diploma será atribuído ao formando que
ultrapassar os exercícios, frequência com distinção.

ADMISSÃO
Ter experiência anterior no uso de câmaras de
cinema/videoTV; Ter concluído um dos cursos da
Restart Geral Audiovisuais ou Câmara e
Iluminação; Formação em Fotografia; Outros
cursos na área do audiovisual e cinema.
Profissional no sector de imagem.
Marcação de entrevista de aconselhamento
pedagógico. Solicita o nosso contacto para
marcação de entrevista aqui.
A entrevista será com um dos coordenadores
pedagógicos da Restart sendo gratuita e sem
compromisso.
Conhecimentos mínimos de inglês e de
informática. CV.

INSCRIÇÕES/ INFORMAÇÕES
As inscrições são efectuadas após a admissão,
mediante o pagamento da inscrição e apresentação de:
- Currículo vitae
- Cartão de Cidadão ou documento similar
- 1 fotografia de rosto
- Certificado de habilitações
- Comprovativo de morada

FORMAS DE PAGAMENTO
-Cheque à ordem de: Restarting, SA.
-Transferência bancária:
(NIB: 0033 0000 4523 5128 4110 5)
-Multibanco
-Numerário

PREÇOS
Inscrição: €150
Pronto Pagamento até 15 de Fevereiro €1944
(já com desconto de 10% aplicado)
Pronto pagamento a partir de 15
15 de Fevereiro:
€2052 (já com desconto de 5% aplicado)
6 prestações:
prestações €360
9 prestações:
prestações €240
DESCONTOS
15% | Para inscrição em dois cursos
(apenas num dos cursos)
15% | Antigos alunos de cursos anuais
50% na Inscrição| Parceiros (consultar em
www.restart.pt)
Nota: descontos e promoções/prémios não acumuláveis
1. O preço do curso inclui seguro escolar.
2. O valor da inscrição não é reembolsável.
3. O pagamento por prestações inicia no mês
seguinte à inscrição e deverão ser pagas até
ao dia 5 de cada mês, independentemente do
dia de início e de encerramento do curso

CERTIFICAÇÕES
A Restart é certificada pela APCER (ISO 9001:2008)
e pela DGERT (Direcção Geral do Emprego e
Relações de Trabalho).
RESTART
Tel. 213 609 450
info@restart.pt | www.restart.pt
Rua da Quinta do Almargem, nº10
1300/490 Lisboa

