
 

 

 

Olá aluno! 

Obrigada pelo seu interesse no curso =D Seguem abaixo informações de 

seu interesse.  

 

Objetivo 

O objetivo do curso é ensinar as pessoas que tem câmera semi-profissional 

ou profissional ou ainda alguma que possua ajuste manual e automático de 

disparo, a tirar fotos em "modo manual", deixando de lado o "modo 

automático". Por isso, o nome do curso: "Saia do automático". É quase um 

"crime"...rsrs, para mim, ver uma pessoa com um super equipamento e que o 

use em modo automático, deixando de usá-lo em todos os recursos que ele 

tem. Mexer no manual te dá uma liberdade criativa, um domínio na hora de 

fotografar que é maravilhoso, já o modo automático limita, a câmera como 

que faz o que ela quer, e nem sempre seus objetivos são bem alcançados. 



 

 

Serão apresentados os diversos modos de disparo, aprofundando o modo 

automático e manual. Além disso, falarei sobre exposição (diafragma e 

velocidade), ISO, entre outros temas que envolvem o ajuste manual e a 

fotografia.  

 

9h de curso divido em 2 dias  

Local:  

Teoria - Salão de festas no Residencial Assuã  

End: Rua Itú, 343 – Baeta Neves – São Bernardo do Campo - SP  

Data: 14 de julho (sábado) de 9h às 12h 

Prática - Parque Rafael Lazzuri 

End: Av. Kennedy, 1111 – Vila Deise (ao lado do Ginásio Poliesportivo) – São 

Bernardo do Campo – SP 

Data: 15 de julho (domingo) de 9h às 12h  

Após a parte prática, depois do almoço de 1h30 (responsabilidade do 

aluno), voltaremos ao Salão de festas no Edifício Assuã, para a avaliação das 

fotos, de 14h às 17h.  

Obs. - Chegar ao salão para avaliação às 1h30, para que possamos 

organizar a passagem das fotos para o computador, a seleção.  

- Em virtude de a parte prática ser em local externo, estamos sujeitos a 

condições de clima, caso chova, marcaremos uma data mais conveniente 

para os participantes.  

 

 



 

 

Forma de pagamento: 

R$ 450 em até 3X (3 parcelas de R$ 150). Uma no ato da inscrição do curso 

e as outras parcelas nos meses seguintes. 

Depósito bancário:   

Banco Bradesco 

Morana Nunes Zambrini 

Conta corrente: 0001108 dígito 8 

Agência: 6569 dígito 2 

 

Lembretes importantes 

- Não deixe de levar seu cabo para descarregar as fotos e cd de instalação 

se necessário; 

- Não deixe de carregar sua bateria na véspera do curso, para não ter 

“surpresas” na hora da prática; 

- Não esqueça seu cartão de memória (leve mais de um se tiver, caso vc seja 

daqueles que se empolgam nos cliques...rs, como eu normalmente...hihi) 

 

Qualquer dúvida estou a disposição! 

Abraços e ate lá =D 

 

Grata 

 

 


