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Alunos do curso de Introdução à Fotografia Pro-
fissional, oferecido pelo Laboratório de Multi-
mídia da Unir, em Porto Velho, entram na fase 

final de atividades do módulo. De acordo com as 
informações prestadas pela coordenação do Projeto, 
o instante agora é de materializar o apren-
dizado e visualizar o que foi re-
passado em exposição 
fo tográ f i ca 

que está sendo programada 
para acontecer até o final de 
novembro deste ano.

Durante o mês de outu-
bro, os alunos tiveram 
contato com equipa-
mentos mecânicos 
de fotografia, eletrô-
nicos e digitais. As 
aulas foram minis-
tradas pelos fotó-
grafos Mário Ve-
nere e Analton 
Alves com ati-

vidades teóricas e práticas. Quando do manuseio 
de câmeras fotográficas, os participantes utilizaram 
o próprio ambiente da Unir, área verde e arquite-
tônica, em Porto Velho, para a a contraprova das 

discussões. Motivados, os alunos 
registraram cenas do cotidia-
no no campus, fizeram macro 
fotografia, paisagem e interagi-
ram com visualizações de 
cenários distintos 
do local. 

As experiências, na opinião dos próprios partici-
pantes, estão contribuindo para a construção de 
um olhar mais crítico em fotografia. A professora 
Tânia Brasileiro coordena os trabalhos no Lab-
mídia. O curso de introdução à fotografia profis-
sional, foi anunciado no início do ano pelo La-
boratório, em parceria com o Grau Informativo. 

Restrito para a comunidade acadêmica 
da Unir, antecede o Curso Básico de Fo-
tografia que tem previsão de acontecer 
ainda este ano. O objetivo principal 
do curso é possibilitar aos estudantes 
contato direto com equipamentos 
indispensáveis ao universo do pes-
quisador. Ficam à disposição dos 
participantes ferramentas tecno-
lógicas essenciais para a aquisi-
ção, captura e manipulação de 
imagens. Isto, de acordo com 
depoimento do professor 
Mário Venere, um dos ins-
trutores do curso, são apenas 
incentivos para o pesquisa-
dor que “diariamente tem 
necessidade de armazenar 
dados dessa natureza”.

II Fotovaral

Alunos iniciam fase final e preparam exposição
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Dia 18 de novembro na Praça 
das Caixas D’Água

No próximo dia 18 de novembro, na 
Praça das Três Caixas D’Água, em Porto 
Velho, acontece o II Fotovaral realizado 
pelo Grupo de Fotógrafo do Foto Clube 
Amazônia. O objetivo do encontro, que 
deve juntar amantes da fotografia de todos 
os setores, é inicar atividades de fortaleci-
mento das composições sobre imagem na 
região. 

Á frente do Encontro, o fotógrafo Ro-
naldo Nina, explica que Rondônia já pro-
duz farto material e, segundo ele, organizar 
tudo isso para se inserir no nicho Nacional 
das questões de fotografia é fundamental 
para a Região. Entrevistado pelo Grau In-

formativo, Nina também destacou que o 
Encontro visa gerar mais espaço para a 
criticidade em imagem fotográfica. “Se a 
região cresce profissionalmente pode parti-
cipar, competindo em concursos Nacionais 
e Internacionais.”

Ronaldo Nina explica que, organizados 
em um clube de fotografia, é possível tra-
zer profissionais de renome para troca de 
experiências.O II Fotovaral é aberto à toda 
a sociedade. 

Mais informações podem ser obtidas 
através da comunidade aberta pelo Foto 
clube no Orkut, internet: (Foto Clube Ama-
zônia).

O 
Curso de 
Fotografia 

foi ofere-
cido para 

acadêmicos 
da Unir e, 

ao final, deve 
computar 30h 
de aulas teóri-

cas e práticas

O professor Mário 
Venere explica sobre 

melhores tomadas 
e qualidade na fo-

calização do objeto 
desejado

Os iniciantes em fotografia preparam temas 
para registros e, todoo material, deve render 
exposição que está sendo programada para 
o final do mês de novembro, no campus da 
Unir, em Porto Velho


