
PROGRAMA DE AULA - CRONOGRAMA 
3º Workshop de Direção de Fotografia de Pedro Rodrigues 
  
Aula 1 - 25/09/2019 – Segunda 
Local: Icaraí – Niterói  
Rua Álvares de Azevedo, 66 – 2º andar 
 
10h – Apresentação / Conteúdo: O que é Direção de Fotografia / O que 
faz um diretor de Fotografia no set / História da fotografia no cinema / 
Grandes nomes e Grandes fotógrafos Mundiais e Nacionais / Influências 
e referências / Exibição de Filmes de referência. 
 
12h – Almoço 
 
13h15 – Como formar uma equipe de fotografia de cinema / Hierarquia, 
Workflow, Mercado. 
 
16h – Intervalo: Lanche 
 
17h – Exibição de trabalhos de cada aluno comentários / Encerramento 
aula 1  
 
Aula 2 - 26/09/2019 – Terça 
Local: Icaraí – Niterói  
Rua Álvares de Azevedo, 66 – 2º andar 
  
10h – Teoria técnica / Luz, Temperatura de cor, Exposição / shutter 
degree e shutter angle / Aberrações Cromáticas / Iluminação base, 
cartão cinza, ISO / Análise de cenário, figurino, arte nas composições 
fotográficas 
 
12h – Almoço 
 
13h15 – Digital, analógico e diferentes formas de captação / Codecs, 
Firmware, upgrades, câmeras e acessórios. 
 
16h – Intervalo: Lanche 
 
17h – Teste de Câmera / montagem de acessórios / Uso do tripé, 
monitores, check list dos equipamentos, câmera. 



  
 
Aula 3 -  27/09/2019 – Quarta  
Locais:  
Manhã: NAYMAR - São Cristóvão – Rio de Janeiro 
Rua Hermes Fontes, 133  
Tarde: Icaraí – Niterói - Rua Álvares de Azevedo, 66 – 2º andar 
 
9h30 – Visita guiada na locadora de luz NAYMAR / Equipamentos de luz, 
entre outros sendo expostos e explicações / Refletores, tipos de 
lâmpadas, novidades / acompanhamento de profissionais de 
maquinária, e elétrica da CiaRio. 
 
12h30 – Retorno e Almoço em Niterói 
 
13h15 – Referências e trechos de filmes / Exercícios sobre iluminação, 
equações fotográficas, posicionamento de luz, soluções teóricas de 
problemas que podem vir a surgir em um SET / Correções dos exercícios. 
 
16h – Intervalo: Lanche 
 
17h – Continuação da aula 
  
  
Aula 4 - 28/09/2019 - Quinta  
Local: Botafogo – Rio de Janeiro  
Estúdio Mundo Novo – Rua Mundo Novo, 324 
 
10h – Estúdio Mundo novo. Testes de Câmera. Direção de Fotografia 
Digital. Uso da A7sMark II SONY format cinema / testes com 
câmera / Set up de câmera / Formato de captação adequado para cada 
trabalho / Storyboard / Análise técnica do roteiro com base em 
fotografia / Escolha de lentes, enquadramentos e Workflow. 
 
12h30 – Almoço 
 
13h15 – Como pensar uma produção de imagem / preparação 
de Storyboard / da captação à finalização (Color Grade) / Da exibição à 
cópia final / Análise gráfica da cor, Curves, Contrast, Color, testes de 
câmera, lentes / Textura, pensamento fotográfico e finalização. 



 
16h – Intervalo: Lanche 
 
17h – Continuação da aula 
  
  
Aula 5 - 29/09/2019 – Sexta 
Local: Humaitá – Rio de Janeiro 
Estúdio Pedro Conforti – Rua Humaitá, 156 – casa 9 
 
10h – Visita ao estúdio do colorista Pedro Conforti. Preparação do 
material para correção, algumas dúvidas sobre captação e luz. Correção 
de Cor com Pedro Conforti. 
 
12h30 – Almoço 
 
13h15h – Análise dos testes / Revisão, dúvidas, exibição de trabalhos e 
testes de câmera dos alunos e finalização dessas imagens com correções 
de cor adequada / abordagem básica de Color Grading, padrões e 
também de sua experiência. 
 
16h30 – Fechamento do Workshop / conversa aberta com alunos, 
dúvidas e finalização de trabalho e avaliação. Entrega do certificado. 
  
 
Regras 
 
1 – O Aluno para frequentar deverá apresentar o comprovante de 
pagamento, tanto, comprovante como nota. 
 
2 – Todo aluno receberá um comprovante via e-mail do pagamento e o 
cronograma do curso. O cronograma também pode ser encontrado no 
site www.mrsportfilms.com. 
 
3 – O aluno poderá levar seu equipamento desde que fique responsável 
pelo mesmo. O curso não se responsabilizará pela perda, danos, roubo, 
furto e outros fins.  
 
4 – O Workshop oferecerá material didático, equipamento de câmera e 
luz e todo suporte necessário. 



 
5 - O Workshop não será responsável pelo transporte dos alunos para os 
locais previstos. Como sala de aula, visita a Naymar e Finalização de cor. 
 
6 – O Workshop, ao final do curso, entregará um certificado pessoal a 
cada aluno, com o número de horas indicado no mesmo. 
 
7 – O Workshop oferecerá toda segurança para que os alunos possam 
usar o equipamento do curso, não sendo estes responsáveis por quebra 
ou roubo. O curso terá um seguro sobre seu próprio equipamento. O 
workshop terá um gaffer no estúdio, que cuidará dos equipamentos e 
segurança dos alunos. Nunca é tarde para ficarmos atentos e não 
queremos que nenhum acidente aconteça. 
 
8 – Todo aluno deverá preencher a ficha técnica, para que possamos 
identificar cada um. 
 
9 – O aluno que provar que não tem condições de pagar o curso tem 
100% de bolsa. Há uma única vaga. 
 
10 – O Workshop poderá não ser realizado por falta de alunos e todo 
dinheiro será devolvido integralmente a cada inscrito. Neste caso será 
marcada nova data, dando preferência aos que se inscreveram e 
pagaram. 
 
 
Formas de pagamento 
 
O aluno pode pagar no cartão parcelado pelo pagseguro ou através de 
transferência bancária para a conta da empresa MR Sport Films. Neste 
caso, para garantia de vaga, o workshop pede 50% de adiantamento e 
50% no primeiro dia de aula. Todos receberão um recibo assinado pela 
diretor da produtora. Para aqueles que pagarem diretamente, o curso 
oferece um desconto de 10%. O valor do investimento no 3º Workshop 
de Direção de Fotografia da MR Sport Films é de R$1.400,00 Reais.  
 
 
 
 
 



FICHA DE INSCRIÇÃO: 
 
 
Nome e Sobrenome: 
 
 
Telefone e WhatsApp: 
 
 
Endereço: 
 
 
Site: 
 
 
e-mail: 
 


