FORMAÇÃO

OUTUBRO
2015

WORKSHOP DE FOTOGRAFIA

TRATAMENTO
DE IMAGEM

Neste sentido, propõe-se dar a conhecer:

Depois da realização dos Workshops, que incidiram nas matérias essenciais para a realização de imagens fotográficas nas suas vertentes estética
e técnica, iremos dar continuidade a esse trabalho formativo, abordando
agora a área do tratamento da imagem fotográfica.

1 O processo de tratamento de imagem
desde o momento do registo até a
aplicação do ficheiro (impressão em papel
ou visualização no ecrã);

Este Workshop, aberto a sócios e familiares diretos, será realizado em Lisboa na sede do STEC e na delegação do Porto e será orientado pelo fotógrafo Victor Garcia, formador credenciado pelo IEFP.
Posteriormente será lançado o mesmo Workshop no Algarve e em Coimbra, em data a definir.

2 As correções de exposição e temperatura
de cor em ficheiros RAW, com o recurso
aos programas Camera Raw e Aperture;

Para participar basta apenas preencher a ficha de inscrição e enviá-la, com
a maior brevidade possível, dado que as inscrições serão limitadas a 12
participantes, em cada um dos locais.

3 A edição de ficheiros TIFF em Photoshop,
bem como as ferramentas mais utilizadas
no tratamento de imagens fotográficas;

O Workshop terá a duração aproximada de 22 horas, realiza-se em dois
fins-de-semana e destina-se a transmitir conhecimentos sobre alguns dos
processos e métodos que permitem aperfeiçoar os registos fotográficos.

4 A importância dos ficheiros TIFF e JPG, as
suas aplicações e caraterísticas.

Esta atividade será realizada mediante nº mínimo de inscrições possíveis
para o efeito.

LISBOA: 28 e 29 de Novembro,
5 e 6 de Dezembro 2015
PORTO: 9 e 10, 16 e 17 de Janeiro 2016

Condições de participação
- Ser sócio ou familiar de sócio do STEC;
- Preencher a ficha de inscrição;
- Efectuar o pagamento da inscrição,
€ 35 por sócio e € 45 familiar de sócio.

• Sábados, das 09,30 às 20 horas,
com intervalo de uma hora e meia para almoço e um
pequeno intervalo a meio da manhã e a meio da tarde;
• Domingos, das 10 às 13 horas,
com um pequeno intervalo a meio da manhã;

WORKSHOP DE FOTOGRAFIA
“TRATAMENTO DE IMAGENS”

INSCRIÇÕES
ATÉ 20 DE NOVEMBRO 2015
CONTACTOS / INFORMAÇÕES STEC:
Joana Rodrigues - Móv. 93 351 2514
Manuela Graça - Móv. 93 351 2691

ATENÇÃO:
TODOS OS PARTICIPANTES QUE TIVEREM COMPUTADOR
PORTÁTIL DEVEM TRAZÊ-LO PARA A FORMAÇÃO.
Nome

Sócio

Nº

/

Familiar de Sócio

Local de trabalho

Empresa

Telefone / Telemóvel de contacto

E-mail

LISBOA

PORTO
Por favor, preencha o formulário de inscrição e envie por:

- CTT Delegação STEC - Porto
Rua do Bolhão, 85 - 4º Dto
4000-112 PORTO

- Correio Interno Secretariado Sindical STEC-CGD
Av. Aliados – PORTO

- FAX 22 338 9348

- E-mail joana.rodrigues@stec.pt
manuela.graca@stec.pt

