
ISSN: 2526-3250

A Oficina de Fotografia no Campus Canoas

Autor: Nathalia Baptista Huisacayna

Coautores: Maximiliano Kunrath

Orientador: Gustavo Neuberger

Nível: Ensino Médio Técnico

Categoria: ExtensÃo: Cultura

Resumo: 
O Oficina de Fotografia no Campus Canoas, em sua primeira edição como projeto, é uma continuação das
ações que eram realizadas pela Oficina de Fotografia do projeto Oficinas Permanentes de Cultura, após
duas edições. Em 2014, foi dividida em duas etapas de nível básico, onde eram tratados temas como:
distância focal, ISO, abertura, tempo de exposição, profundidade de campo; composição utilizando regra
dos terços, proporção áurea, linhas, diagonais e pontos de fuga; uso avançado da máquina com histograma,
tipos de arquivo e balanço de branco; utilização de softwares específicos como Lightroom e Photoshop
para tratamento de imagens. Já, em 2015, foi dividida em duas etapas: uma de nível básico e outra de nível
avançado, no qual são tratados os temas de maior interesse dos alunos participantes. A Oficina de
Fotografia, desde então, disponibiliza aulas semanais, de fotografia, com duração de duas horas para
alunos do IFRS – Campus Canoas e comunidade externa. Os participantes também são incentivados a
fazer exposições de suas fotos nos diversos eventos culturais e mostras de extensão que ocorrem durante o
ano. Além disso, foram realizadas visitas técnicas, como ao Museu de Arte Scheffel, e palestras com
profissionais da área. Os integrantes, também, são sempre incentivados a colaborar na cobertura
fotográfica de eventos no Campus Canoas, assim como a cobertura realizada pelos bolsistas de eventos
externos. Conjuntamente com suas ações independentes, o projeto contribui com o programa Oficinas
Permanentes de Cultura na realização de mostras culturais, na divulgação das atividades e da instituição e,
principalmente, com a realização de mini-oficinas com temas básicos de fotografia.
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