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DESIGNAÇÃO DA UNIDADE CURRICULAR

 

Teoria e Prática Fotográfica I 

Unidade curricular, teórico-prática, que visa aprofundar os conhecimentos da 
fotográfica, tanto fixa como em movimento
1 - o conhecimento das técnicas 
trabalho - sua constituição, características e utilização em função dos efeitos 
pretendidos - e 
2 - a reflexão sobre a linguagem visual, os elementos plásticos e as ferramentas de 
expressão visual, identificando as escolhas tomadas.
 
Pretende-se que, através deste conhecimento,
conceção, quer técnico quer conceptual, inve
estéticas, permitindoa construção de elementos visuais com bases consistentes e 
coerentes ao nível das várias componentes da linguagem artística: conceito, 
composição, iluminação, registo, exposição/exibição e inter
 
CURRICULAR UNIT   

Photography - Theory and Practice I

The objective of this theoretical and practical
knowledge of the photographic image, both still and moving
1 - Knowledge of the technical tools 
equipment - its contitution, properties and use
2 - The reflection on the visual language, the plastic elements, as well as the tools for 
visual expression, including the identification of the choices made.
 
Through this knowledge it becomes possible to realize a work 
technical and conceptual, investing in the practical application of the aesthetic choices 
thatallows the construction of visual elements with 
the level of the various components of the artistic languag
ilumination, register, exposure/exhibition and interpretation.
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prática, que visa aprofundar os conhecimentos da 
fotográfica, tanto fixa como em movimento. Tem como focos de base: 

das técnicas - seus conceitos e efeitos - e dos equipamentos de 
sua constituição, características e utilização em função dos efeitos 

a reflexão sobre a linguagem visual, os elementos plásticos e as ferramentas de 
expressão visual, identificando as escolhas tomadas. 

, através deste conhecimento,se torne possível um trabalho de 
conceção, quer técnico quer conceptual, investindo na aplicação prática das escolhas 

a construção de elementos visuais com bases consistentes e 
coerentes ao nível das várias componentes da linguagem artística: conceito, 
composição, iluminação, registo, exposição/exibição e interpretação. 
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Theory and Practice I 

theoretical and practical curricular unit is to deepen the 
knowledge of the photographic image, both still and moving, the basic focus being

Knowledge of the technical tools - their concept and effect - as well as of the 
, properties and use depending on the desired effects, and

The reflection on the visual language, the plastic elements, as well as the tools for 
the identification of the choices made. 

hrough this knowledge it becomes possible to realize a work of conception, both 
investing in the practical application of the aesthetic choices 

the construction of visual elements with a solid and coherent foundation at 
the level of the various components of the artistic language: concept, composition, 
ilumination, register, exposure/exhibition and interpretation. 
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SYNOPSIS 

prática, que visa aprofundar os conhecimentos da imagem 

dos equipamentos de 
sua constituição, características e utilização em função dos efeitos 

a reflexão sobre a linguagem visual, os elementos plásticos e as ferramentas de 

possível um trabalho de 
stindo na aplicação prática das escolhas 

a construção de elementos visuais com bases consistentes e 
coerentes ao nível das várias componentes da linguagem artística: conceito, 

to deepen the 
being on: 

as well as of the 
nding on the desired effects, and 

The reflection on the visual language, the plastic elements, as well as the tools for 

of conception, both 
investing in the practical application of the aesthetic choices 

nt foundation at 
e: concept, composition, 


