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CONHEÇA SEU PROFESSOR

Ricardo Stuckert

Tem 33 anos de profissão. Foi fotógrafo oficial da
Presidência da República entre 2003 e 2011. Também
trabalhou no jornal O GLOBO e nas revistas CARAS, ISTOE
e VEJA. Como repórter fotográfico, cobriu 5 posses
presidenciais.
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Apresentação do Curso
O curso tem como objetivo apresentar um panorama sobre a
fotografia contemporânea na era digital e ressaltar a importância
da imagem no cenário atual. A ideia central é debater este novo
momento da comunicação, ensinar técnicas de fotografia e vídeo e
desenvolver um olhar artístico para a composição fotográfica.
Nesse sentido, serão abordados temas como fotojornalismo,
fotografia política e documental e assessoria de comunicação e
imagem. Para o desenvolvimento de nosso curso, buscaremos
apresentar um panorama sobre a fotografia contemporânea na era
digital; ensinar técnicas de fotografia e vídeo; promover a discussão
sobre a composição dos elementos visuais de uma imagem; discutir
criticamente a importância da narrativa por meio da imagem; expor
o conceito de fotojornalismo, falar sobre as imagens que mudaram
o mundo e sobre a história do Brasil por meio de fotografias; expor
o conceito de fotografia política e ressaltar a importância da
assessoria de comunicação e imagem; promover a discussão sobre o
registro em tempos de pandemia; discutir o papel da fotografia
documental no cenário atual; orientar sobre como deve ser
desenvolvido um projeto de fotografia documental.



Confira o que você irá aprender em cada aula no  
curso

CONTEÚDO 
PROGRAMÁTICO
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Aula 01 Aula 02

Aula 03 Aula 04

Aula 05 Aula 06

Aula 07 Aula 08

Aula 09 Aula 10

O registro na prática | Técnicas de 
fotografia I

O registro com o celular | Técnicas de 
fotografia e vídeo com o celular

Conceito de fotojornalismo e 
importância da união da busca pela 
notícia com a sensibilidade artística

O registro na prática | Técnicas de 
fotografia II

Conceito de fotografia política

Fotografia na prática O registro em tempos de pandemia

Fotografia Política | Narrativa por 
meio da imagem

Divulgação Fotografia Documental
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Aula 11

Como desenvolver um projeto de 
fotografia documental
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