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FOTOGRAFIA NO TERRENO  

Workshop | 14 de Maio a 14 de Julho | campus Foz 

50 h (6 ECTS) 

 

 
 

ENQUADRAMENTO 
Este curso modular consiste num inovador conceito de formação desenvolvido predominantemente 
em tempo real, no Terreno, onde e quando tudo acontece, dentro das mesmas condições para a 
captação de imagem que são dirigidas aos profissionais e à imprensa e nos mais diversos parceiros 
no acolhimento, em constante processo de validação: 
- ensaios, espetáculos e concertos (Fotografia de Espetáculo) 
- jogos, conferências, treinos e competições (Fotografia de Desporto) 
- fotoreportagem; cobertura fotojornalística de acontecimentos em colaboração direta 
(pontualmente) com meios da Comunicação Social parceiros (Fotojornalismo) 
 
A formação acontecerá em diversos locais emblemáticos da cidade do Porto e, pontualmente, 
noutras zonas da região Norte, proporcionando a aprendizagem através da frequência em 
atividades credenciadas, com a possibilidade de publicação dos melhores resultados em órgão de 
comunicação social parceiros do CAPhoto Formação, ou utilizados por parte dos departamentos de 
comunicação dos mesmos parceiros para Press Releases, notícia à imprensa e plataformas online. 
O conhecimento e a prática em Edição de Imagem, noções na óptica do Fotojornalista, são 
regularmente abordados durante cada workshop CAPhoto Formação. 
 
O aluno/formando selecionado pelos melhores resultados e pela assiduidade/disciplina poderá ter a 
possibilidade de efetuar um estágio até 1 mês nos parceiros de acolhimento, ou a oportunidade de 
ser acreditado unicamente para um evento, como qualquer profissional e em jeito de avaliação. 
 

Páginas para consulta de resultados editados das formações CAPhoto já praticadas na 1ª 
Formação Avançada CAPhoto Formação disponíveis aqui 
 
 
DESTINATÁRIOS 
Público em geral 
 
MÍNIMO / MÁXIMO INSCRIÇÕES 
8/10 
 
REGIME 
Fim-de-semana e pós-laboral (Consoante módulo; Frequência flexível na carga horária consoante 
disponibilidade do aluno/formando; formações previstas, semanalmente, em processo de validação 
e de pré-agendamento a serem informadas na sessão de apresentação – formações no Porto e 
descentradas) 
  

https://www.facebook.com/pages/UCPporto_IMAGENS-Formando-CAPhoto-Forma%C3%A7%C3%A3o/763739087036388?fref=ts
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FORMADOR 
Ana de Jesus Ribeiro / CAPhoto Formação 
 
Ana de Jesus Ribeiro é responsável na qualidade de Formadora e de Orientadora [CAP EDF 
561663/2011 DC] do projeto formativo de autor CAPhoto Formação - tendo desenvolvido 
formações em tempo real e “in loco”, em diferentes áreas da fotografia. 
Possui uma vasta experiência como Fotógrafa Profissional e Fotojornalista Freelancer [CP: 7940] 
colaborando em diversos meios da Comunicação Social nacional, assim como diferentes publicações 
do Grupo Controlinveste, tais como, o Jornal de Notícias, Diário de Notícias, 24 Horas e Revista 
Magazine, entre outras https://anajesusribeiro.wordpress.com/  
 
O aluno/formando receberá uma credencial de identificação CAPhoto Formação / Escolas das 
Artes no início do curso, como photo press /coletes disponibilizados pelos parceiros para uso 
obrigatório ao longo do curso. 
Será atribuído um certificado de formação no final.  
 
Eventual oportunidade de integração como estagiário (extra) curricular ou como profissional na 
Agência Multimédia CAPhoto Book  
 
  
 
 
 

 

 

 
 
 

PROPINA: 170,00€ 
 

 aplicação de desconto de 10% a toda a comunidade UCP (alunos e antigos alunos de todas as unidades de 

ensino, docentes e funcionários) 

 possibilidade de oferecer a inscrição no curso através da aquisição de um vale de oferta. 
 
 
 
 
 
 

INSCRIÇÕES ONLINE aqui | Será atribuído certificado de presença no final. 
 
Para mais informações p.f. entre em contacto através de: fa.artes@porto.ucp.pt | 226196275 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

http://www.facebook.com/CAPhotoFormacao
https://anajesusribeiro.wordpress.com/
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https://gestao.porto.ucp.pt/loja/lojaListaProdutos.php?lg=pt&idP=LU-000674
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