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CURSO 
DE FOTOGRAFIA ANALÓGICA 36 HORAS  |  PRESENCIAL  |  IPCI PORTO

objetivos
gerais

• Controlar o processo de exposição em película;

• Revelar um filme preto e branco;

• Identificar os principais equipamentos e acessórios num laboratório preto e branco;

• Realizar uma prova por contacto;

• Identificar e controlar as etapas de produção de uma ampliação em papel RC;

• Digitalizar negativos a partir de um scanner de mesa.

O Curso de Fotografia Analógica é dirigido a todas as pessoas que pretendem iniciar o seu processo 

de trabalho fotográfico usando o filme como suporte de registo fotográfico.

Com uma base de formação assente no processo fotográfico a preto e branco, o curso vai dotar os 

participantes de conhecimentos ao nível do domínio técnico de uma máquina fotográfica de filme 

35mm ou médio formato, permitindo também a compreensão do processo de revelação e ampliação 

em laboratório fotográfico.

Este curso permite que os participantes possam explorar de forma criativa e autónoma o processo 

de trabalho da fotografia a preto e branco, tirando o máximo partido das suas potencialidades em 

aplicações de projetos pessoais e artísticos.

Tipos de máquinas fotográficas de filme: formato, cuidados a ter, mecanismos de 

controlo da exposição;

Controlo de exposição;

Tipos de películas: sensibilidade, formato e latitude de exposição;

O Laboratório: normas de segurança, organização, equipamentos e acessórios;

Revelação: manual ou mecânica;

Químicos de revelação: controlo de temperatura, diluição, cuidados a ter;

Tipos de papéis: RC e FB, manuseamento e principais características;

Provas por contacto;

Ampliação: controlo dos níveis de contraste com recurso a filtros e máscaras;

Digitalização de negativos.

programa
formativo

formador

BRUNO SILVA 1983, Porto.

Utiliza a fotografia como veículo narrativo 

em projetos 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. É formador do Curso Profissional 

de Fotografia e do Master em Fotografia 

Artística. 

metodologia

O Curso de Fotografia Analógica segue uma abordagem teórico-prática e contempla 

uma saída fotográfica, onde cada formando terá a oportunidade de fotografar um 

filme, no sentido de dar seguimento a todo o processo de aprendizagem.

Para além da formação, este curso contempla também 20 horas de utilização livre do 

Laboratório. Para este período de utilização, cada formando deve trazer o seu papel 

fotográfico e filmes que pretenda revelar, assegurando o IPCI os equipamentos e os 

químicos de laboratório.

DIRETOR DO CURSO ANTÓNIO PEDROSA

material
de apoio

Os formadores em contexto de sala de aula apresentam a bibliografia recomendada, 

para que os formandos possam ter guias de estudo complementares. 

A entrega das apresentações utilizadas em aula não é obrigatória e encontra-se 

protegida pelo direito de propriedade intelectual, sendo da exclusiva responsabilidade 

do formador disponibilizar ou não esse conteúdo, que é da autoria individual do 

formador. 

A entrega de textos complementares ou outros documentos é feita por via digital pelos 

serviços administrativos do IPCI, sempre que aplicável. 
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fornecido pela escola

Máquina fotográfica Reflex 35mm, uma por formando;

Equipamento de laboratório;

1 filme 35mm, preto e branco, por formando;

25 folhas 13x18cm RC, por formando;

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

Caderno de apontamentos

Filmes e papéis, para o regime de utilização livre do 

laboratório

equipamento espaços
de trabalho

CERTIFICADO 

O IPCI é uma entidade formadora acreditada pela DGERT. 
No final do curso, os formandos têm direito a um certificado de 
formação, onde são avaliados segundo o critério com ou sem 
aproveitamento.
A obtenção do certificado com aproveitamento obriga a uma 
participação igual ou superior a 70% da carga horária do curso. 
Este curso não contempla o acesso a programas de estágio, nem de 
tutoria profissional após o término do curso. 

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

onde podem desenvolver os seus projetos 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

como fazer
a inscrição

06

modalidades
pagamento

calendário
2022-2023

PRONTO PAGAMENTO

€540,00

DESCONTOS

10% de desconto para antigos alunos do IPCI;
10% de desconto para inscrições em grupo, 2 ou mais pessoas.
Descontos não acumuláveis.

HORÁRIO DATA DE INÍCIO DATA DE FIM LOCAL

05 de novembro 2022 10 de dezembro 2022

22 de abril 2023 27 de maio 2023

Fim-de-semana  
sábado das 10h00 às 13h00 e das 14h30 às 17h30     Porto 

É possível a criação de planos de pagamento à medida, desde que 

solicitados por e-mail e desde que o valor do curso seja liquidado 

até à data de início da formação.

As fotografias que integram este documento apresentam o quotidiano do IPCI

 contactos 
ipci.pt

PORTO

Rua da Alegria n.º 940/942

4000-040 Porto

 +351 968 379 910

+351 225 490 993

info@ipci.pt

LISBOA

 Av. Conde Valbom 102B

1050-070 Lisboa

+351 217 961 700

+351 926 574 503

lxsecretaria@ipci.pt

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. 

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.

Pré-requisitos

Idade a partir dos 18 anos

Turmas de 8 a 16 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.

NOTA: a data de início e término do curso pode sofrer alterações devido a motivos de agenda de formadores, ou de gestão de formação.




