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objetivos
gerais

Introdução ao retrato na História da Fotografia.

Aprendizagem dos diversos tipos de retrato contemporâneo.

Utilizar diferentes técnicas de iluminação de acordo com a proposta.   

Produzir um projeto individual sob a temática do retrato.

Destinado a todos os que pretendem adquirir competências estéticas e técnicas na área 

do retrato, com o objectivo de realizar uma exploração pessoal do tema.

Neste curso é dada a oportunidade de experimentar diferentes abordagens ao retrato, para 

que o formando possa construir o seu discurso criativo que culmina com a produção de 

uma exposição colectiva.

TÉCNICAS DE ILUMINAÇÃO

Luz Natural.

Luz Artificial (iluminação de estúdio e fontes de iluminação artificial).

O RETRATO

A evolução do retrato enquanto disciplina artística e os diferentes tipos 

de utilização nos contextos históricos, políticos e sociais;

Referências artísticas e autores contemporâneos ;

Relação com o sujeito retratado;

Conceito e abordagem estética no retrato;

ANÁLISE CRÍTICA DOS PROJETOS REALIZADOS

CURADORIA E PRODUÇÃO da exposição dos projetos pessoais dos 

formandos.

programa
formativo

formadores

IPCI LISBOA

TATIANA SAAVEDRA é uma realizadora e fotógrafa portuguesa. Em 2020 realiza a série “Olá Como te sentes?” de 5 episódios para a RTP. 

Trabalhou na TAP Air Portugal, onde se envolveu na direção de comunicação, na área de realização e fotografia. Tatiana é licenciada em 

Cinema e vencedora do concurso europeu Cinema and Industry Alliance for Knowledge, onde fazem parte as empresas Zon, Novabase e 

Avid, com o primeiro lugar na categoria de melhor ideia, melhor projecto e melhor plano de negócio. Foi-lhe atribuída a Menção Honrosa 

pela Zon com a curta-metragem “Quadro branco” que escreveu e realizou. A sua curta-metragem “A lucidez do absurdo” foi também 

selecionada para vários festivais nacionais e internacionais. Em 2017 realizou “O descanso na intensidade das cores” tendo a sua estreia 

sido no DocLisboa. Filmou e editou uma série documental de 14 episódios para a Globo, sobre cantoras portuguesas e a relação artística 

entre Brasil e Portugal. Foi também responsável pela produção de videoclips e publicidades, tendo a última sido para o Banco Atlântico 

Europa. Como fotógrafa teve a sua primeira obra exposta na Galeria Fronteriza no México. Simultaneamente teve destaque em distintas 

revistas nacionais e internacionais como o Público, Dodho, Cherry Deck, Our Culture Mag, Fisheye Magazine 2020, Art Fucks Me, entre 

outras. A fotografia de sua autoria para o cartaz do filme “Ouro sobre azul”, ganha em 2019 o 1.º lugar nos Prémios Sophia.

IPCI PORTO

BRUNO SILVA 1983, Porto.

Utiliza a fotografia como veículo narrativo em projectos na área da fotografia documental tendo especial interesse pelo território 

e a memória. Apenas em 2017 começou a apresentar trabalhos publicamente. Nesse mesmo ano recebeu a Bolsa Emergente 

Fotografia Documental no Instituto de Produção Cultural e Imagem , que lhe permitiu frequentar o Master em Fotografia Artística 

também no IPCI.

Em 2018 fez parte da programação do Festival Encontros da Imagem Braga 2018 e no mesmo ano venceu a bolsa Estação 

Imagem Coimbra.

Em 2020 fez parte da programação do Photo Alicante e foi selecionado para o Festival Circulations, Paris.

BRUNO SILVA

TATIANA SAAVEDRA
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fornecido pela escola

Workstation para processamento avançado 

de fotografia e laboratório digital de impressão fine-art.

Estúdio de fotografia e vídeo equipado com sistemas 

de iluminação de flash e luz contínua profissional 

para fotografia e vídeo.

Workstation profissional para edição de vídeo 

com cabine para locução áudio.

Espaço de trabalho para desenvolvimento de projetos 

pessoais.

do formando

Câmera fotográfica digital com regulação manual 

do obturador, diafragma e ISO.

Computador portátil com os seguintes aplicativos: 

Adobe Lightroom.

equipamento espaços
de trabalho

No decorrer da formação os formandos têm ao seu dispor um conjunto de espaços 

onde podem desenvolver os seus projectos e realizar as respectivas apresentações 

públicas:

Galeria

Auditório com ecrã de projeção e sistema de som profissional para apresentações 

audiovisuais

Espaço de trabalho multifuncional

Estúdio Foto e Vídeo
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condições
gerais

Pré-requisitos

Idade a partir dos 18 anos

Turmas de 8 a 12 formandos

A abertura de cada curso/turma/ horário está condicionada a um número mínimo 

de inscrições; 

A inscrição no horário pretendido é limitada ao número de vagas disponíveis;

O horário aplicado pode ser alterado por razões de adequação técnicopedagógica, 

excecionalmente podem ser marcadas aulas fora do horário estabelecido;

A inscrição é válida após a liquidação do valor da inscrição;

A informação apresentada não dispensa a consulta do regulamento interno e dos 

nossos serviços de atendimento, que o podem auxiliar em todas as questões técnicas 

e pedagógicas.

1. Preenchimento da ficha de inscrição em anexo

- Formulário de preenchimento digital

- Na cláusula 6 deve indicar-nos a modalidade de pagamento pretendida

2. Efetuar o pagamento de acordo com a modalidade de pagamento pretendida 

- Consultar tabela com as modalidades de pagamento disponíveis, caso opte pelo 

pagamento em mensalidades o pagamento tem início no mês em que se inscreve. 

- IBAN: PT50 0035 0098 0000 8675 6306 7 

3. Envio da ficha de inscrição juntamente com o comprovativo de pagamento

- Caso pretenda a emissão da fatura em nome da empresa, deve facultar-nos no e-mail 

os dados de faturação da empresa.

4. Após a receção dos documentos, o IPCI entra em contacto para validar toda 

a informação e proceder ao envio da fatura.

como fazer
a inscrição

 contactos 

PORTO

Rua da Alegria n.º 940/942

4000-040 Porto

LISBOA

 Av. Conde Valbom 102B

1050-070 Lisboa

ATENDIMENTO GERAL

 +351 968 379 910 | +351 225 490 993

info@ipci.pt   ipci.pt 06

As fotografias que integram este documento apresentam o quotidiano do IPCI

modalidades
pagamento

calendário

IPCI - LISBOA  Av. Conde Valbom 102B 

Início 24 maio 2022 

Fim 28 junho 2022 

Horário Pós-Laboral:

Aula à terça-feira das 20:00h às 23:00h

IPCI - PORTO  Rua da Alegria 940 

Início 24 maio 2022 

Fim 28 junho 2022  

Horário Pós-Laboral:

Aula à terça-feira das 20:00h às 23:00h

São agendadas 2 aulas ao sábado de manhã, nos dias 4 e 18 de junho, das 10:00h às 

13:00h para a realização de exercícios práticos.

A data de término do curso pode sofrer alterações de acordo com eventuais ajustes 

curriculares.

PRONTO PAGAMENTO ATÉ 15 DIAS ANTES DATA INÍCIO DO CURSO

€210,00
PRONTO PAGAMENTO

€240,00
2 PRESTAÇÕES MENSAIS X €138,00

€276,00
1ª prestação, no ato da inscrição
2ª prestação, até ao dia 08 de junho



BRUNO SILVA


