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Plano de ERE (Ensino Remoto Emergencial) 

 
 

 

Disciplina: Laboratório de Fotografia Código: TCI 112 

Natureza:  
(  ) Obrigatória  
(  ) Optativa 

(X) Semestral      (  ) Anual (  ) Modular  

Pré-requisito:  Co-requisito:  Modalidade: (  ) Presencial     (  ) Totalmente EaD   (  )_________ *C.H.EaD 

CH semanal síncrona: 02 

CH semanal assíncrona: 03 

CH total semanal: 05 

CH Total disciplina: 60 

Padrão (PD):  
30  

Laboratório (LB): 
30 

Campo (CP):  Estágio (ES):  
Orientada (OR):  
 

Prática Específica 
(PE):  

Estágio de Formação 

Pedagógica (EFP): 
Extensão 
(EXT):  

Prática como 
Componente 
Curricular 
(PCC):  

    

 

 
 

EMENTA (Unidade Didática)  
História da fotografia. Linguagem fotográfica. Funcionamento da câmera fotográfica. Análise e edição de 

fotografias. 
 
 

 
PROGRAMA (itens de cada unidade didática) 

 
A história da fotografia – da câmara escura ao digital;  
Funcionamento de câmeras fotográficas – componentes e características;  
A linguagem fotográfica – composição, plano, ângulo, textura, luz, foco, movimento e interiores;  
Edição de fotografias – conceito e prática; 
Produção de fotografias utilizando os conceitos vistos em aula. 

 
OBJETIVO GERAL 

 
Compreender a fotografia como forma de comunicação;  

 
OBJETIVO ESPECÍFICO 

 
Conhecer a linguagem fotográfica; Saber utilizar máquinas analógicas e digitais; Analisar e editar 
fotografias 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 
 

1) Organização das atividades: As atividades deste período especial terão início em 03/nov/2020 e fim em 
08/dez/2020, com atividades semanais, divididas em síncronas e assíncronas. O exame, se houver 
necessidade, será no dia 15/dez/2020; 
 
2) Sistema de comunicação: Será utilizado a UFPR VIRTUAL como ambiente virtual de aprendizado 
(https://ufprvirtual.ufpr.br/login/index.php), tanto para disponibilização de material didático, quanto para 
postagem das atividades realizadas pelos estudantes. Para as atividades síncronas será utilizado o E-
Jitsi. Para contato com a professora, os alunos podem encaminhar mensagens para seu email: 
flavia.bespalhok@ufpr.br 
 
3) As mídias e os recursos tecnológicos: Na página da UFPR Virtual, semanalmente, serão postados 
materiais em vídeo e textos de apoio para as atividades assíncronas. Para as atividades síncronas, será 
utilizado o aplicativo E-Jitsi, que é disponível dentro da UFPR Virtual 
 

https://ufprvirtual.ufpr.br/login/index.php
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4) Controle de frequência: A frequência dos estudantes será controlada por meio da entrega das atividades 
propostas. Cada entrega significará um número de presenças, conforme detalhamento ao final deste 
documento; 
  
5) Quantidade de estudantes em cada turma: Cada turma poderá ter, como limite máximo, 49 estudantes 
matriculados.  
 
6) Horário dos encontros: Para as atividades síncronas da disciplina, a professora se encontrará com os 
alunos no E-Jitsi, às segundas feiras, às 10 da manhã, conforme calendário anexo. Esses encontros serão 
gravados, podendo ser acessados pelos alunos a qualquer momento. 

 
 

FORMAS DE AVALIAÇÃO 
 

Os alunos serão avaliados por meio de tarefas e trabalhos que serão disponibilizados ao longo do 
período, conforme a descrição de cada tarefa detalhada ao final deste documento. A nota final será obtida 
pela somatória de cada tarefa, totalizando 100 pontos. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

BONI, Paulo Cesar. O discurso fotográfico: A intencionalidade de comunicação no fotojornalismo. São 
Paulo: USP, 2000. Tese (Doutorado) – Programa de Pós-Graduação em Ciências da Comunicação, 
Universidade de São Paulo, São Paulo, 2000 

FALCÃO, Alexander. Introdução à fotografia digital. eBook Kindle. Disponível em 
encurtador.com.br/tvAWX.  

LIMA, Ivan.  A fotografia e sua linguagem.  Rio de Janeiro: Espaço e Tempo, 1988 

MIRANDA, Adriana. Estratégias do olhar fotográfico: teoria e prática da linguagem visual. São Paulo: 
Paulus, 2015. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

SONTAG, Susan. Sobre fotografia. São Paulo: Companhia das Letras, 2004. 

Revista Discursos Fotográficos. Disponível em 
http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/discursosfotograficos/index 

Textos e artigos selecionados pela professora 

 
 

 
Professor da Disciplina: Flávia Lúcia Bazan Bespalhok 
 
 

Assinatura: __________________________________________ 

 

Coordenadora do Curso:   Ana Carolina de Araújo Silva 
 
 

Assinatura: __________________________________________ 
 
 
 
 

 
  

http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/discursosfotograficos/index
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Setor/Curso: Sept/TCI Período: 1º.  

Disciplina: Laboratório de Fotografia                                       Código: TCI 112 

Turma: A Professor Responsável: Flávia Lúcia Bazan Bespalhok 

 
 
 
 
 

DIA 
CONTEÚDO/ATIVIDADE 

(conteúdo estará disponível a 
partir do dia 03/11 

TAREFA 
DESCRIÇÃO   

Mais informações ao final do 
documento 

Contagem 
de 

PRESENÇA 

Data da 
entega 

Valor da 
tarefa 

Atividade individual de fotografia para 
entrega em 21/02/2021 

Ensaio 
Cada aluno fará um ensaio 
explorando o tema central “vida em 
tempos de pandemia” 

14 
21/02/ 
2021 

35 

Atividade individual de pesquisa para 
entrega em 25/01/2021 

Pesquisa 
Cada aluno escolherá um fotógrafo. 
Deverá pesquisar sobre a sua vida e 
sobre a sua obra. 

10 
18/01/ 
2021 

20 

09/11 História da Fotografia Teste rápido com questões objetivas  1 Até 15/11 1,5 
 Fotografia e Comunicação Teste rápido com questões objetivas  1 Até 15/11 1,5 
16/11 Funcionamento de uma câmera Teste rápido com questões objetivas  1 Até 22/11 1,5 

 

 
Foto semanal com ênfase na iluminação  
 

Fazer uma foto para cada uma das 
DIREÇÕES DA LUZ:  1) de cima, 2) de 
baixo, 3) frontal, 4)contraluz, 5) lateral 
esquerda, 6) lateral direita.. 

4 Até 21/11 6 

 
O que é um Ensaio fotográfico 

Discussão do texto sobre ensaio 
Cada aluno deverá ler o texto, que será 
discutido pela professora 

   

23/11 
Linguagem fotográfica: Composição 
– regra dos terços 

Teste rápido com questões objetivas 
 

1 Até 29/11 1,5 

  Foto Semanal usando regra dos terços Uma foto explorando a regra dos terços 2 Até 28/11 1,5 

 
Linguagem fotográfica: Composição 
- perspectiva 

Teste rápido com questões objetivas 
 

1 Até 29/11 1,5 
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  Foto semanal usando perspectiva  Uma foto explorando a perspectiva 2 Até 28/11 1,5 
30/11 Linguagem fotográfica: Textura Teste rápido com questões objetivas  1 Até 06/11 1,5 
  Foto semanal explorando textura  Uma foto explorando textura 2 Até 05/12 1,5 
 Linguagem fotográfica: Forma Teste rápido com questões objetivas  1 Até 06/11 1,5 
  Foto semanal explorando forma  Uma foto explorando forma 2 Até 05/12 1,5 
07/12 Linguagem fotográfica: Planos Teste rápido com questões objetivas   1 Até 13/11 1,5 

 

 

Foto semanal com uma foto para cada plano visto 

 Fazer uma foto para cada um dos planos 
visto em aula, ou seja: 1) plano 
panorâmico, 2) grande plano geral, 3) plano 
geral, 4) plano médio, 5) plano americano, 
6) primeiro plano ou close-up e 7) 
primeiríssimo plano ou big close-up ou 
plano de detalhe 

4 Até 12/12 7 

14/12 Linguagem fotográfica: Ângulo Teste rápido com questões objetivas  1 Até 20/12 1,5 

 
 

Foto semanal com uma foto para cada tipo de ângulo 
Fazer uma foto para cada um dos ângulos 
vistos em aula, ou seja: 1) normal, 2) 
plongé e 3) contra-plongé 

2 Até 19/12 3 

18/01 Interiores Teste rápido com questões objetivas  1 Até 24/01 1,5 
  

Foto semanal de um banheiro 
Foto explorando as técnicas de foto de 
interiores fotografando um banheiro. 
Cuidado com o paralelismo!!! 

2 Até 23/01 1,5 

25/01 Linguagem fotográfica: Foco Teste rápido com questões objetivas  1 Até 30/01 1,5 
  Foto semanal explorando foco  Uma foto explorando seletividade de foco 2 Até 29/01 1,5 
01/02 Linguagem fotográfica: Movimento Teste rápido com questões objetivas  1 Até 07/02 1,5 
  

Foto semanal explorando movimento 

 Uma foto de cada uma das técnicas vistas 
em aula, ou seja: 1) cavalgadura ou motion 
blur (com câmera parada e objeto em 
movimento e 2) panning 

2 Até 06/02 2 

08/02 Edição Leitura prévia de texto a ser disponibilizado pela 
professora 

 
   

22/02 Apresentação dos Ensaios. AULA COMEÇANDO AS 8 HORAS!!! 
01/03 Apresentação dos Ensaios. AULA COMEÇANDO AS 8 HORAS!!! 
08/03 Exame      
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MAIS INFORMAÇÕES DOS TRABALHOS A SEREM REALIZADOS NA 
DISCIPLINA DE LABORATÓRIO DE FOTOGRAFIA - 2020 

 

NOTA 1 
Testes rápidos acerca do conteúdo de cada aula 
Valor de cada teste: 1 ponto. 
Valor total (somando todos os testes): 18 pontos 
Cada teste ficará aberto por uma semana.  
NOTA 2 
1.1 Exercícios semanais de fotografia. 
Valor total (somando todas as entregas): 27 pontos  
Data da entrega: até o sábado que antecede a aula síncrona.  
Primeira entrega: 21/11 
Onde: As fotos devem ser postadas na tarefa da UFPR Virtual. 
Descrição: A cada aspecto da linguagem estudado (a cada semana) o aluno deverá realizar uma (ou mais) fotografia(s). Na aula 
seguinte, a(s) fotografia(s) será(ão) mostrada(s) e cada aluno irá descrever a intenção da foto. 
 
IMPORTANTE: NOMEIE A FOTO COM O SEU NOME. Ex flavia_bespalhok_foto1 
 

NOTA 3: 
2.Trabalho de pesquisa sobre um fotógrafo  
Descrição: Individualmente, os alunos deverão escolher um fotógrafo, pesquisar sobre a sua vida e elencar 12 fotos de sua autoria. 
Sobre sua vida: Apontar os aspectos primordiais (de onde é, em que área da fotografia mais atuou, qual seu estilo principal etc.). O aluno 
deve pesquisar na internet, mas NÃO DEVE COPIAR O TEXTO. Deve coletar as informações e produzir um texto de sua autoria. É 
essencialmente um texto informativo. Tamanho: De 1400 a 1600 caracteres (incluindo espaços) 
Sobre a escolha das fotos: Escolha 12 fotos à sua livre escolha. Para cada foto deve haver uma pequena legenda identificando ao 
menos um aspecto da linguagem fotográfica trabalhada pelo fotógrafo. Para finalizar o trabalho, o aluno deverá produzir UMA 
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fotografia buscando “homenagear” o fotógrafo pesquisado. A foto pode tentar reproduzir uma das fotos do fotógrafo pesquisado, ou utilizar 
uma das técnicas percebidas no trabalho do fotógrafo, e assim por diante. 
A forma de apresentação do trabalho será explicada pela professora durante as aulas. 
 
Valor: 20 pontos 
Data da entrega: 25/01/2021 
 
Nota 4: 
1.2 Ensaio Fotográfico – Vivendo em tempos de pandemia  
Descrição: Produção de quinze fotografias que reflitam o cotidiano da vida em tempos de pandemia. 
O trabalho a ser enviado à professora consistirá em quinze fotografias, acompanhadas de um texto que apresenta o ensaio. 
Forma de envio: As fotos deverão ser enviadas pela UFPR Virtual, uma em cada arquivo, bem como o texto de apresentação do ensaio 
(que pode ou não conter as fotos) 
Forma de apresentação do ensaio: Pelo E-Jitsi, cada aluno apresentará seu ensaio, no dia 08/12. A apresentação não conta nota. 
Observação: No dia 16/11 será explicado no que consiste um ensaio fotográfico por meio da leitura e discussão de um artigo sobre o 
tema. 
 
Valor 35 pontos 
Data da entrega: 21/02/2021 
 

 
 


