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EMENTA

Compreensão dos processos de produção em Cinema e Audiovisual relacionada à
experimentação de linguagens através de produtos laboratoriais. História da fotografia. A
câmera de cinema analógica e digital. Técnicas de registro fotográfico. Assistência de
câmera em cinema: apropriação e manipulação das câmeras de cinema e do audiovisual e
seus acessórios; Cor, luz e fotometria; Uso de filtros; equipamentos de iluminação; tipos de
filme. Estilos de iluminação, composição e intenção estética. Análise da fotografia no
cinema e no audiovisual. A direção de fotografia enquanto autoria.
OBJETIVOS

Desenvolver a percepção acerca da linguagem fotográfica na realização audiovisual
Aproximar o aluno dos recursos tecnológicos disponíveis
Apresentar a área de fotografia em cinema e audiovisual no ponto de vista profissional
Apresentar os desdobramentos tecnológicos da área visando preparar o aluno para dialogar
com o cenário atual e saber se orientar em um futuro próximo.
Desenvolver a prática fotográfica em cinema e audiovisual de acordo com a demanda
individual dos discentes.
Propor reflexões acerca da estética fotográfica no audiovisual.

METODOLOGIA

Aulas expositivas e realização de exercícios práticos e teóricos, individuais e em grupo.
AVALIAÇÃO

O aluno será avaliado pela realização das tarefas propostas durante o curso de forma
continuada
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

História da fotografia antes e depois do movimento.
A constituição da técnica fotográfica e os modos de representação na sociedade ocidental.
A técnica aplicada ao audiovisual.
Suportes da imagem ( analógicos e digitais ).
Câmeras, formatos, lentes, filtros, movimento, o controle e a expressividade da luz,
continuidade.
Os equipamentos e as equipes de câmera, elétrica e maquinaria.
Momentos da fotografia na história do cinema.
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