
 
Universidade Federal Do Espírito Santo 

Pró-Reitoria De Gestão De Pessoas  

Departamento De Desenvolvimento De Pessoas 

 

_____________________________________________________________________________________ 
Avenida Fernando Ferrari, 514 – Campus Universitário – Goiabeiras/Vitória-ES – CEP: 29075-910 

Telefone: (27) 4009-2266/e-mail: semanadoservidor@ufes.br 
 
 

Oficina de mobgrafia: fotografando com o celular 

Período e locais de realização: 

    - 22/10, de 15 às 17h (parte 1) - Goiabeiras (DDP – sala de informática); 

    - 23/10, de 08 às 10h (parte 2) - Goiabeiras (DDP – sala de informática); 

    - 23/10, de 15 às 17h (parte 1) – Maruípe/Hucam (Auditório da sub-sede do Sintufes); 

    - 24/10, de 08 às 10h (parte 2) – Maruípe/Hucam (Auditório da sub-sede do Sintufes). 

 

Nº de vagas: 25 pessoas por turma 

Obs: A oficina é dividida em duas partes, formada pela mesma turma de participantes. 

Facilitador: 

Nome: Marcos Alves de Alarcão 

Objetivos: 

Gerais: 

Apresentar, aos oficineiros, técnicas de fotografia profissional que eles podem colocar em 

prática utilizando a câmera do celular. O conteúdo será abordado em atividade de campo, 

para que os participantes aprendam enquanto praticam. 

Específicos: 

Apresentar alguns tipos de limitações práticas (e como superá-las) quando se fotografa 

usando o celular; 

Ensinar a identificar diferentes tipos de luz e como explorá-las da melhor forma; 

Relembrar conceitos de composição visual e regras “clássicas”; 

Apresentar alguns “truques” (para o clique e para a edição no celular) com objetivo de 

melhorar a qualidade técnica e estética das imagens. 

Conteúdo Programático: 

- Como funciona a câmera do celular; 

- O que é possível fazer e o que não é possível fazer na câmera do celular; 

- Como identificar as características de uma fonte de luz; 

- Como fazer a exposição correta na câmera do celular; 

- Como contornar alguns problemas recorrentes ao se fotografar com o celular; 

- Como melhorar as fotos feitas no celular usando regras de composição visual; 

- Como melhorar as fotos feitas no celular usando aplicativos de edição; 

 

 


