Há mais de 20 anos o Sinergia
na sua luta em defesa dos
trabalhadores incorpora a
ação cultural com o objetivo de
transformar a sociedade.
Por isso mais uma vez temos
imenso prazer em oferecer mais
um ciclo de oficinas.
Oficinas são um espaço de
criação e convivência, de
exercicio da imaginação.
Em 2016, a partir de julho
teremos oficinas de fotografia.
Você nos encontra no www.sinergia.org.br
Rua Lacerda Coutinho, 149 - centro
Florianópolis
(48) 3879-3011
sinergia@sinergia.org.br
saude@sinergia.org.br

Solte sua imaginação!
Oficina de Fotografia
Básica 1

OFICINA DE FOTOGRAFIA BÁSICA 1

Objetivo
Programa
Oficineiros

Estimular o interesse pela fotografia, levando aos participantes as
noções básicas sobre fotografia digital e analógica, apresentando os
diversos conceitos e conhecimentos necessários para a evolução na
arte de fotografar.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Breve história da Fotografia
Introdução às técnicas da Fotografia
A Máquina Fotografica: tipos e partes
O Uso da Máquina: funções e regulagem
Composição, Enquadramento: regra dos terços
Exercícios práticos: sala de aula e saídas de campo
Pós-Produção, noções básicas de edição, uso de Programas
Apresentação de trabalhos realizados durante o curso

Evaldo Silva Filho - eletricitário, técnico manutenção equipamentos de
alta tensão, fotógrafo de esportes radicais
Julio Pavese- sociólogo, eletricitário aposentado e fotógrafo

Os encontros acontecem duas vezes por semana nas terças- feiras e quintas- feiras, das 19h às 21 horas, num
total de 33 horas/aula, com início no dia 05 de julho e término em 9 de agosto de 2016, no auditório do Sinergia
(Lacerda Coutinho, 149). Vagas limitadas.
Taxa de inscrição: Sindicalizado e dependente: isento Não sindicalizados e comunidade: R$ 100,00
Perído de inscrições 20 a 30/06/2016 das 9h às 16 horas no fone 3879-3011 com Julia ou Vilson
Mais informações em sinergia.org.br email: saude@sinergia.org.br fone: 3879-3011
O resultado das oficinas será divulgado em exposições nos locais de trabalho, no jornal Linha Viva, no site do
Sinergia e na programação da TV Floripa.

