
Departamento 
 

_____________________________________________________________________________________
Avenida Fernando Ferrari, 514 

Telefone: (27) 4009
 
 

Oficina de 

Carga Horária: 4horas   

Período e locais de realização:
    - 23/10, de 15 às 17h (parte 1) 

    - 24/10, de 08 às 10h (parte 2)

    - 24/10, de 15 às 17h (parte 1) 

    - 25/10, de 08 às 10h (parte 2) 

Nº de vagas: 20 pessoas por turma

FACILITADOR 
Nome: Marcos Alves de Alarcão

Titulação/Função: Graduado em Comunicação Social 

OBJETIVOS: 

Gerais: 

Apresentar, aos oficineiros, técnicas de fotografia 
prática ao utilizarem a câmera do celular.

Específicos: 

Fazer uma introdução breve e sucinta do princípio fotográfico;

Explicar a importância da luz na fotografia;

Apresentar técnicas de composição visual e orientar 
uma. 

Executar uma atividade de campo e fazer a avaliação dela, para que o público da oficina 
possa fixar melhor o conteúdo abordado.

EMENTA: 

Princípio básico da fotografia; 

câmeras de celular; Harmonia, ordem e equilíbrio visual; Princípios da Gestalt;

Semelhança, proximidade, c

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

- O que é fotografia?; 

- A importância da luz; 

- O que é mobgrafia?; 

- Boas Fotos x Câmera de Celular

- Harmonia e Composição x Composição Fotográfica

- Como compor fotograficamente

- Regras famosas; 

- Quebrando as regras. 

 

 
 

Universidade Federal do Espírito Santo 
Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas  

Departamento de Desenvolvimento de Pessoas 

_____________________________________________________________________________________
venida Fernando Ferrari, 514 – Campus Universitário – Goiabeiras/Vitória-

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

Oficina de mobgrafia: fotografando com o celular

e locais de realização: 
(parte 1) - Goiabeiras (DDP); 

(parte 2) - Goiabeiras (DDP); 

(parte 1) - Maruípe (a confirmar); 

(parte 2) - Maruípe (a confirmar). 

20 pessoas por turma 

Marcos Alves de Alarcão 

Graduado em Comunicação Social - Jornalismo; Instrutor

Apresentar, aos oficineiros, técnicas de fotografia profissional que eles podem colocar em 
prática ao utilizarem a câmera do celular. 

Fazer uma introdução breve e sucinta do princípio fotográfico; 

Explicar a importância da luz na fotografia; 

Apresentar técnicas de composição visual e orientar sobre o uso mais adequado de cada 

Executar uma atividade de campo e fazer a avaliação dela, para que o público da oficina 
possa fixar melhor o conteúdo abordado. 

Princípio básico da fotografia; Características de câmeras DSLR; 

Harmonia, ordem e equilíbrio visual; Princípios da Gestalt;

, continuidade, pregnância, fechamento e unidade

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

Boas Fotos x Câmera de Celular; 

Harmonia e Composição x Composição Fotográfica; 

Como compor fotograficamente; 

_____________________________________________________________________________________ 
-ES – CEP: 29075-910 

semanadoservidor@ufes.br 

mobgrafia: fotografando com o celular 

Jornalismo; Instrutor 

profissional que eles podem colocar em 

sobre o uso mais adequado de cada 

Executar uma atividade de campo e fazer a avaliação dela, para que o público da oficina 

aracterísticas de câmeras DSLR; Características de 

Harmonia, ordem e equilíbrio visual; Princípios da Gestalt; 

nidade. 


