
 
 

 

 

 

ART5030 Tópicos Especiais de Cinema IV Turma B (Fo

Grade de horário: 6ª feira 8.20

Carga horária semestral total: 

Sugestão de oferta para diversas fases e outros cursos
Disciplina optativa 

 

Professor/a responsável: Rodrigo Garcez

Contato virtual: agendamento via 

Horários de atendimento: Sexta

 

EMENTA: Aprofundamento e desenvolvimento prático dos conhecimentos 
dentro de poética e práticas não convencionais
campos da fotografia analógica 
propostos. 

 

OBJETIVOS: Ampliar as possibilidades de criação de imagens 
exercícios em laboratório

Estimular no aluno a apropriação de todo o processo de manipulação da 
imagem para que possa dominar com proprie
produção e finalização.

Desenvolver a capacidade crítica do aluno a partir das discussões em grupo 
sobre os trabalhos realizados.

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

 

1. Revisão dos conceitos básicos de fotografia (relação entre sensibilidade, diafragma e 
obturador)  

2. Pinhole e câmeras artesanais

3. Fotometria para pinhole e outros processos alternativos

4. Prática em placas de raio X

5. Cianotipia;   

6. Fotografia de médio e grande formato

7. Fotografia em papel reversível

 

 

PLANO DE ENSINO  

2022.1 

speciais de Cinema IV Turma B (Fotografia Experimental)

8.20  

Carga horária semestral total: 72 horas-aula 

Sugestão de oferta para diversas fases e outros cursos 

Professor/a responsável: Rodrigo Garcez 

agendamento via email kinokaos@gmail.com  

Sexta 14.30 na sala 711, bloco D, CCE. 

Aprofundamento e desenvolvimento prático dos conhecimentos 
dentro de poética e práticas não convencionais. Realização de exercícios nos 
campos da fotografia analógica experimental. Reflexão sobre os trabalhos 

r as possibilidades de criação de imagens analógicas 
exercícios em laboratório das diversas práticas do campo; 

Estimular no aluno a apropriação de todo o processo de manipulação da 
imagem para que possa dominar com propriedade as diversas etapas de 
produção e finalização. 

Desenvolver a capacidade crítica do aluno a partir das discussões em grupo 
sobre os trabalhos realizados. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO:  

Revisão dos conceitos básicos de fotografia (relação entre sensibilidade, diafragma e 

artesanais;  

Fotometria para pinhole e outros processos alternativos;  

placas de raio X; 

de médio e grande formato; 
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dade as diversas etapas de 

Desenvolver a capacidade crítica do aluno a partir das discussões em grupo 

Revisão dos conceitos básicos de fotografia (relação entre sensibilidade, diafragma e 



 

METODOLOGIA: Aulas expositivas e práticas em laboratório analógico. Leitura de portfólio 
e acompanhamento do desenvolvimento do olhar de cada discente

 

CRONOGRAMA: 

[0] 11 a 16 de abril  - Semana de Integração Acadêmica

 

Semana 1: 
22 abril   

LOCAL: Museu da Imagem e do Som
atualização do plano de ensino
fotográfico analógico
fragmentos de processos imageticos para curadoria.
Sakakibara (Fotográfo e professor

Semana 2:  
29 abril 

LOCAL: Sala de criação fílmica
fotografia analógica

Semana 3:  
06 maio 

LOCAL: Museu da Imagem e do Som
fotografia pinhole

Semana 4:  
13 maio 

LOCAL: Museu da Imagem e do Som
pinhole dia 1 de 2

Semana 5:  
20 maio 

LOCAL: Museu da Imagem e do Som
pinhole dia 2 de 2

Semana 6:  
27 maio 

LOCAL: Museu da Imagem e do Som
pinhole dia 1 de 2

Semana 7:  
03 junho 

LOCAL: Museu da Imagem e do Som
pinhole dia 2 de 2

Semana 8:  
10 junho 

LOCAL: Museu da Imagem e do Som
raio X 

Semana 9:  
17 junho 

LOCAL: Sala de criação fílmica

Semana 10:  
24 junho 

LOCAL: Museu da Imagem e do Som
2) 

Semana 11: 
01 julho 

LOCAL: Museu da Imagem e do Som
2) 

Semana 12:  
08 julho 

LOCAL: Museu da Imagem e do Som
grande formato

Semana 13:  
15 julho 

LOCAL: Museu da Imagem e do Som

Semana 14: 
22 julho 

LOCAL: Museu da Imagem e do Som

Semana 15: 
29 julho 

SEMANA DOS TCCs

  

 

AVALIAÇÃO: A participação ativa 
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e acompanhamento do desenvolvimento do olhar de cada discente durante o processo

Semana de Integração Acadêmica 

Museu da Imagem e do Som1 - Apresentação do curso e 
atualização do plano de ensino. Introdução a dinâmica do laboratório 
fotográfico analógico e experimental. Para próxima aula: 
fragmentos de processos imageticos para curadoria. Participação de 

Fotográfo e professor, MIS-SC)  

ala de criação fílmica2 -  • Revisão das noções básicas da 
fotografia analógica. Análise dos processos imagéticos de cada participante.

LOCAL: Museu da Imagem e do Som - (MIS-SC) -
fotografia pinhole.  

LOCAL: Museu da Imagem e do Som - (MIS-SC) – Construção 
dia 1 de 2. 

LOCAL: Museu da Imagem e do Som - (MIS-SC) – Construção 
de 2. 

LOCAL: Museu da Imagem e do Som - (MIS-SC) – Prática 
dia 1 de 2. 

LOCAL: Museu da Imagem e do Som - (MIS-SC) – Prática 
de 2. 

LOCAL: Museu da Imagem e do Som - (MIS-SC) – Prática em

ala de criação fílmica – Cianotipia (apresentação da técnica)

LOCAL: Museu da Imagem e do Som - (MIS-SC) – Cianotipia

LOCAL: Museu da Imagem e do Som - (MIS-SC) – Cianotipia

LOCAL: Museu da Imagem e do Som - (MIS-SC) - Fotografia 
grande formato  

LOCAL: Museu da Imagem e do Som - (MIS-SC) - Práticas finais livres

LOCAL: Museu da Imagem e do Som - (MIS-SC) - Práticas finais livres

SEMANA DOS TCCs e Recuperação 

A participação ativa nas práticas vale um ponto na média por dia trabal

        
Agronômica, Florianópolis - SC 

Sala 311, terceiro andar, bloco D do CCE 

Aulas expositivas e práticas em laboratório analógico. Leitura de portfólio 
durante o processo. 

Apresentação do curso e 
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