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Curso de Fotografia Digital Básica 

 
Sobre o curso 
Este curso é direcionado para pessoas com pouco ou nenhum conhecimento de fotografia em geral e voltado para 
o manuseio e princípios da fotografia digital em câmeras compactas. O curso abordará também princípios 
básicos da linguagem fotográfica como luz e composição. 

 

Conteúdo programático 
Da técnica 

• Breve história da fotografia digital – Analógico x Digital 

• Tipos de câmaras fotográficas Digitais  

• Captação da imagem 

• Conceitos básicos: Bit; Bytes; pixel; profundidade de bit, resolução (ppi/dpi); compactação; 
interpolação; tipos de arquivo e formatos digitais; RGB/CMYK; 

• Componentes da câmara fotográfica digital compacta, seu funcionamento e correta operação. 

• Ajustes dos principais recursos: ISO (sensibilidade x ruído); White Balance; Exposição (Velocidade do 
obturador/Aberturado diafragma); Foto-metragem; Foco; Programas manuais, semi-automáticos e 
automáticos. 

• Lentes e distância focal: Fixa X Zoom; Zoom ótico x zoom digital. 

• Uso do flash 

• Cartões de memória, armazenamento, transferência e organização das fotos digitais. 

• Edição de imagens digitais: Ajuste de resolução; cores; contraste; corte; interpolação; nitidez. 

• Impressão: calibragem de cores para impressão; arquivos para impressão; minilab X impressora caseira. 

Da linguagem 

• Breve introdução a historia da fotografia, principais movimentos, escolas e alguns fotógrafos.  

• Luz: fontes; qualidade; direção; temperatura. 

• Composição: equilíbrio; enquadramento, ponto de vista, perspectiva e distorções; elementos; relação 
figura x fundo. 

• Temas fotográficos 

• Experimentações no universo da fotografia digital 

 

Metodologia 
Aulas expositivas, práticas e demonstrações; avaliação e crítica do material produzido. 
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Aprovação de um tema a ser desenvolvido por cada aluno no ensaio final. 
Edição das fotos do ensaio para exposição. 

 

Recursos 
Sala de aula climatizada, computador e projetor para as aulas expositivas. 

 

Carga horária 
Prevê-se um total de 16 horas distribuídas em aulas semanais. 

 

Pré-requisitos 
Os alunos devem dispor de câmera digital compacta ou SLR. 

 

Coordenação Acadêmica 
José Mamede 
Prof. do Departamento de Comunicação da UFBA 
Coordenador do Laboratório de Fotografia (FACOM/UFBA) 
Mestre em Comunicação e Cultura Contemporânea - UFBA 


