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Resumo 
Este curso oferece uma visão introdutória das relações entre fotografia e 
jornalismo. Destina-se a alunos e pessoas ligadas à área da Comunicação Social, 
com conhecimentos básicos de fotografia, que desejem conhecer e exercitar a 
construção da imagem fotográfica no âmbito da comunicação jornalística. 
Balanceando aulas expositivas e atividades práticas, o curso pretende 
desenvolver um olhar crítico sobre a produção de fotografias para a imprensa. 
 
Objetivos 

• Capacitar o aluno nas técnicas básicas da fotografia jornalística. 
• Garantir ao aluno conhecimento prático de uma correta utilização de 

equipamentos e produtos associados à fotografia jornalística, num 
contexto do processo fotográfico analógico assim como no universo da 
fotografia digital. 

• Oferecer ao aluno noções de composição, enquadramento e da linguagem 
fotojornalística. 

• Oferecer ao aluno noções básicas de tratamento de imagens e fluxo de 
saída do material produzido. 

 
Metodologia 
O curso será ministrado através de palestras, ilustrado por slides e com suporte 
de Datashow (em Powerpoint) para demonstrações de efeitos e técnicas da 
fotografia jornalística, para ilustrar exemplos de composição e enquadramento, 
além do emprego correto do Photoshop. Demonstrações práticas e exercícios 
serão propostos durante o curso, incluindo saídas práticas acompanhadas a 
campo e análise do material produzido.  
 
Conteúdo Programático: 

• Introdução geral à fotografia jornalística: o que é e o que visa. Breve 
história do fotojornalismo; 

• Filme ou CCD. A fotografia analógica e a digital.  
• A máquina fotográfica. Componentes da câmara fotográfica digital e 

analógica, seu funcionamento e correta operação. 
• Relações entre luz, diafragma e velocidade. O flash na fotografia. 
• Enquadramento, composição e profundidade de campo na fotografia. 
• A fotografia jornalística nos seus diferentes campos de aplicação. 
• Como fotografar pessoas, paisagens e esportes: o uso da lente correta. 



 

Laboratório de Fotografia 
Faculdade de Comunicação - UFBA 

 
 

 
Rua Barão de Geremoabo, s/n, Ondina, 40170-290, Salvador-BA 

Tel: (071) 3263-6185  Fax: (071) 3263-6177 

• Programa de tratamento de imagens na fotografia digital: produzindo 
efeitos e corrigindo problemas no Photoshop. A fotografia e a Internet.  

• Fluxos de saída: formatos de arquivos, TIFF/JPEG, RGB/CMYK, 
resoluções, número de DPIs.  

 
Público 
Alunos e pessoas ligadas à área da Comunicação Social. 
 
Pré-requisito 
Ter conhecimento básico de fotografia e possuir ou ter acesso a uma câmera 
fotográfica digital ou analógica (filmes, copiões, index e revelação sob 
responsabilidade do aluno). 
 
Carga horária 
16 horas. 
 
Número de participantes 
25 alunos. 
 
Local: Faculdade de Comunicação/UFBA 
Sala climatizada, equipamentos para demonstração, computador conectado à 
internet, data-show e quadro para anotações. 
 
Sobre o Formador 
Paulo Munhoz é fotógrafo, jornalista e designer, formado em Desenho Industrial 
pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná e Mestre em Comunicação e 
Cultura Contemporâneas pela Universidade Federal da Bahia (UFBA). Com 20 
anos de experiência na área, com fotos publicadas em importantes jornais e 
revistas nacionais e tendo recebido diversos prêmios de fotografia pela 
Associação Baiana de Imprensa, foi homenageado em 2000 pela Ong Cipó e 
pela Unicef como Jornalista Amigo da Criança em reconhecimento pelo trabalho 
que vem realizando na promoção e garantia dos direitos da criança e do 
adolescente. Atualmente segue carreira autônoma ministrando cursos de 
Introdução à Fotografia, Fotografia Digital, Fotografia Cênica e Fotografia 
Jornalística, além de pesquisador associado ao Gjol (Grupo de Pesquisa em 
Jornalismo On-line) da Faculdade de Comunicação da Universidade Federal da 
Bahia. 
 


