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Escola Judicial - Cursos <cursosej@trt4.jus.br>

EJud4 Semipresencial > Noções Básicas de Fotografia Institucional: Teoria e
Prática (NOVA DATA) 

Escola Judicial - Cursos <cursosej@trt4.jus.br> 20 de abril de 2022 12:55
Rascunho para: Escola Judicial - Cursos <cursosej@trt4.jus.br>

 
Solicitamos aos/às gestores/as das unidades (Secom, Memorial e Escola Judicial)

que repassem aos/às colegas a divulgação desta atividade. 
 
 

 
 

NOÇÕES BÁSICAS DE FOTOGRAFIA INSTITUCIONAL: TEORIA E PRÁTICA
 

Inscrições abertas até o dia 27/04/2022, neste link
(entre com seu login e senha da rede > menu Inscrições > aba Inscrições Abertas).

 
Caso tenha dúvidas para realizar a inscrição pelo novo Sistema EJudTRT, consulte

o tutorial disponível aqui.

Período: 02 a 06/05/2022 (2ª a 6ª-feira)

Horário: 14h às 17h.

Modalidade: Semipresencial.

Locais:
* Etapa 1 (Telepresencial)
Aulas 1 e 2 (02 e 03/05): EJud4 On-Line, onde será disponibilizado link
para a plataforma Zoom.
* Etapa 2 (Presencial)
Aulas 3, 4 e 5 (04, 05 e 06/05): Dependências do TRT4.

Docente: André Nery. Atua como fotógrafo desde meados dos anos 90.
Arquitetura e natureza são os temas preferidos. Completamente convertido ao
formato digital, se especializou no tratamento de imagens como forma de
agregar valor ao trabalho de fotografia. Por esse motivo, tornou-se instrutor nos
aplicativos voltados ao fluxo de trabalho e tratamento de imagem, sendo um
dos pioneiros no Estado. Graças ao seu conhecimento na área digital, presta
consultoria para inúmeros profissionais e empresas que buscam soluções para
casos específicos nesta área.

Carga Horária: 15 horas-aula. 

https://sisejud.trt4.jus.br/ejud/
https://drive.google.com/file/d/1IYdMbvMctsypMA1WyhdiAplnsUjvRzVu/view?usp=sharing
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Objetivo: Compreender os conceitos de luz e regulagem dos componentes
das câmeras do Tribunal, identificar as melhores formas de utilização do flash e
entender como aplicar a linguagem o comportamento da fotografia institucional,
para obtenção de melhores resultados estéticos.

Conteúdo programático:
1) Luz: Caraterística e comportamento da luz; Quantidade de luz
necessária para obter uma imagem; Latitude da luz; Propagação da luz;
Latitude na câmera fotográfica.
2) Regulagem dos componentes da câmera: Identificar e usar diafragma
(grau de indistinção); Identificar e usar velocidade (Grau de mobilidade);
Identificar e usar ISO; Identificar e usar Programas da Câmera, PV, PA,
Custom; Cartões de memória.
3) Flash: Conceitos básicos; Uso e regulagem, noções básicas.
4) Linguagem e comportamento da fotografia institucional:
Recomendações estéticas; Protocolo para fotografia institucional.
5) Tratamento de imagem via Software: Noções mínimas de Ligthroom e
Photoshop.

Público-alvo: Servidores/as da Secom, da Escola Judicial e do Memorial do
TRT4, indicados.

Número de vagas/participantes: 10 vagas (08 destinadas à Secom, 01 ao
Memorial e 01 à Escola Judicial).

Avaliações: Avaliação de reação e avaliação de aprendizagem (teste teórico-
prático ao final do curso).

Certificação: Condicionada à frequência mínima (75%), à realização da
avaliação de aprendizagem e ao preenchimento da avaliação de reação.

Registro da Frequência:
* Nas aulas telepresenciais:

- A frequência será registrada automaticamente quando do acesso ao link
da transmissão ao vivo do evento, disponível no ambiente do curso na
EJud4 On-Line. O registro não será processado caso o acesso se dê
diretamente para a sala do Zoom, sem ter passado pelo ambiente do
curso na EJud4 On-Line.

* Nas aulas presenciais: 
- Será necessário registro da frequência a cada aula, mediante coleta da
assinatura do/a participante. 

Plataforma Zoom:
- Será necessária a prévia instalação, pelo/a participante, do 
aplicativo Zoom, na versão mais recente, no equipamento a ser 
utilizado, conforme orientações constantes neste link. 
- Em caso de dificuldades para a instalação do aplicativo, a Setic
deverá ser contatada, via sistema Assyst. 
-  O acesso à Ejud4 On-Line e aos encontros pela
plataforma Zoom devem ser feitos pelo navegador da internet aberta,

https://docs.google.com/document/d/1Y3loDVrY9vtriYA9EmNGFtjwT_Yp8yWoDz5cyv6BoM8/edit?usp=sharing
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e não pelo ETR (Estação de Trabalho Remoto) ou Gabinete Virtual,
sob pena de bloqueio do acesso ao usuário. 

Adicional de Qualificação: Válido para todos os cargos do TRT4. 

Não há previsão de pagamento de diárias aos/às participantes.

OBSERVAÇÕES:

1. Lembre-se de comunicar a inscrição no curso à sua chefia imediata. 
2. Nos termos do disposto no § 2º do art. 6º da Resolução 159/2015 do CSJT,
não poderão participar de ações de capacitação os servidores/as em gozo de
férias, ou usufruindo as licenças previstas nos incisos I a VII do artigo 81,
detalhadas nos artigos 83, 84, 85, 86, 87, 91 e 92, os afastamentos previstos
nos artigos 93, 94, 95, 96-A, assim como as licenças dispostas nos artigos 202,
207, 208, 210 e 211, todos da Lei nº 8.112/90.

 

Este evento atende ao Objetivo de Desenvolvimento Sustentável (ODS) nº 16 da da Agenda da ONU
2030 

 
***

Calendário Anual de Atividades da EJud4:
Acompanhe a programação em Portal Vox > Vida Funcional > Cronograma de Cursos

 
Site:

https://www.trt4.jus.br/portais/escola
 

Facebook:
www.facebook.com/EscolaJudicialTRT4

 
Instagram:

www.instagram.com/ejud4
 

Canal no YouTube: Escola Judicial TRT4
https://www.youtube.com/c/EscolaJudicialTRT4NucleodeEaD

 
***

Descrição das imagens apresentadas nesta mensagem: 1) Logotipos do TRT da 4ª Região e da Escola Judicial; 2) Selo do ODS nº 16 da
Agenda da ONU 2030 (Paz, Justiça e Instituições Eficazes), quadrado na cor azul, com a ilustração na cor branca de uma pomba com um

ramo de oliveira no bico e carregando um malhete nos pés. Fim da descrição.

https://www.trt4.jus.br/portais/vox/cronograma-de-cursos
https://www.trt4.jus.br/portais/escola
http://www.facebook.com/EscolaJudicialTRT4
http://www.instagram.com/ejud4
https://www.youtube.com/c/EscolaJudicialTRT4NucleodeEaD

