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Fundamentos



Fundamentos
O curso conta com 6 horas teóricas de apresentação muito dinâmica, para melhorar a aprendizagem de cada participante, com a oportunidade de 
interagir com o conferencista, em qualquer altura, para aumentar a aprendizagem. 
 
Materiais:
 
Cada participante contará com: 
 
- Bloco de notas 
- Esferográfica 
- Pasta 
 
NOTA: Cada participante deverá levar uma PEN para poder descarregar vários livros de fotografia, em PDF, para a sua posterior leitura (inglês)
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Settings
Os alunos ficarão a conhecer quais os settings necessários para realizar a fotografia  
nas suas consultas com o equipamento que tenham à sua disposição 
 
Material (aconselhado): 
 
- Câmara REFLEX 
- Objetiva MACRO 105mm, 100mm ou 60mm 
- Sistema de flash
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hands on
 

Cada participante terá a oportunidade de fazer fotografias intra e extra orais, com os seus  
equipamentos fotográficos, bem como com equipamento fotográfico do formador, sob ambiente 

de estúdio  profissional, com a supervisão personalizada de Abigail Rojas. 
 

Material (aconselhado): 
 

- Câmara REFLEX 
- Objetiva MACRP 105mm, 100mm, ou 60mm 
- Sistema de flash que disponham 
- Espelhos 
- Afastadores
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Ed
iça

o No segundo dia do curo será dada uma breve introdução sobre edição de  
fotografias e revelação de imagens RAW 
 
Material (aconselhado): 
 
- Laptop 
- Ter instalado Photoshop CS6 ou CC 2018 
- Carregador
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Management



Memória descritivaO curso consta de 2 dias, os quais serão divididos em: 
 
Teoria:  

 
- Fundamentos da fotografia
- Introdução à fotografia clínica
 

- TOTAL: 6 horas aprox
 
Hands ON:  
 
-Fotografia extraoral e intraoral
-Protocolo Fotografico usado pelo AACD
-Fotografia Artística Nível Básico
-Edição e revelação RAW em Photoshop CS6
 

- TOTAL 12 horas aprox

Data: 
 
18 y 19
JANEIRO 2019 
 
Local: 
  
BeLearning 
 
LISBOA
PORTUGAL



Investimento
- Tem um custo de 300 EUROS.
- 50% para reservar a vaga e 50% uma semana antes do evento
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Para mais informação 
 

+351 261815243 or +351 918332736
belearning@beclinique.pt

 
Av.António Augusto Aguiar, nº21, R/C. 1050-012 Lisboa

- 15 VAGAS MÁXIMO
- Inclui Coffee Break AM e PM

mailto:belearning@beclinique.pt


Abigail Rojas
abigailrojasodfollow me


