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objetivos
gerais

• Identificar e relacionar autores que exploram a temática do retrato no 

seu processo de trabalho fotográfico;

• Aplicar técnicas de edição na construção de uma narrativa aplicada ao 

Retrato Fotográfico;

• Controlar a abordagem e direção da pessoa retratada;

• Identificar diferentes estilos de iluminação aplicados em fotografia de 

retrato;

• Produzir um projeto individual sob a temática do Retrato.

O Workshop de Retrato Fotográfico é destinado a todas as pessoas que querem explorar de forma criativa a área do 

Retrato Fotográfico.

Neste Workshop são abordados temas relacionados com o processo de trabalho do Retrato Fotográfico, ao nível 

criativo, referências fotográficas e processos de abordagem e direção da pessoa retratada.

Este workshop é acessível a todas as pessoas que tenham conhecimentos quanto ao controlo da exposição 

e noções básicas de composição fotográfica, e pretendem desenvolver essas competências no âmbito do 

desenvolvimento criativo aplicado ao retrato fotográfico.

No Workshop de Retrato Fotográfico 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.

O Retrato Fotográfico: enquadramento histórico e social, referências 

culturais, tipos de retrato;

Técnicas de Retrato: enquadramentos, controlo da profundidade de 

campo, medição de luz, abordagem e direção da pessoa retratada;

Construção narrativa: técnicas de sequenciação de imagens;

Técnicas de tratamento e edição fotográfica em ambiente Adobe.

programa
formativo

formadoras

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

LARA JACINTO (1982) é fotógrafa freelance que vive e trabalha no Porto. Licenciada 

em Design, estudou fotografia no Instituto Português de Fotografia. Trabalha como 

fotógrafa independente, com foco em projetos documentais. Seus projetos abordam 

temas contemporâneos, muitas vezes com foco em questões sociais e territoriais. 

Seus últimos trabalhos expõem questões como fronteiras e emigração. Trabalha 

regularmente em projetos comissionados para várias instituições públicas e privadas, 

revistas e publicações.  O seu trabalho é regularmente exibido e publicado. Em 2015, 

Lara cofundou COLECTIVO, uma plataforma experimental e de pesquisa dedicada ao 

documentário.

metodologia

O Workshop de Retrato Fotográfico desenvolve-se sob uma  

metodologia teórico-prática. Ao longo do workshop, as aulas seguem 

uma dinâmica expositiva, na apresentação de conceitos, referências 

e técnicas, prática (através da realização de saídas fotográficas) e 

análise dos resultados produzidos nas saídas, bem como na análise e 

discussão fotográfica do projeto individual.

Existe ainda uma sessão expositiva, relacionada com as práticas de 

tratamento e edição fotográfica utilizadas no âmbito do retrato.

DIRETOR DO CURSO ANTÓNIO PEDROSA
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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.

Caderno de apontamentos.

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.

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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condições
gerais

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.

como fazer
a inscrição

 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 06

As fotografias que integram este documento apresentam o quotidiano do IPCI

modalidades
pagamento

calendário
2022-2023

PRONTO PAGAMENTO

€240,00

HORÁRIO DATA DE INÍCIO DATA DE FIM LOCAL

Pós-laboral  sexta-feira das 20h00 às 23h00 
(Agendamento de 2 saídas fotográficas ao sábado)

21 de outubro 2022 9 de dezembro 2022

Pós-laboral  quinta-feira das 20h00 às 23h00 
(Agendamento de 2 saídas fotográficas ao sábado)

2 de fevereiro 2023 23 de março 2023

DESCONTOS

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

    Porto 
    Lisboa

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

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.




