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A ESCOLHA CERTA DOS INICIANTES

100% ONLINE
VOCÊ ASSISTE AO CONTEÚDO DE QUALQUER LUGAR (com acesso à internet) SEMPRE QUE PRECISAR!

CONTEÚDO INTERATIVO EXCLUSIVO

VOCÊ PRATICA E ENTENDE OS CONCEITOS ATÉ SEM TER UMA CÂMERA EM MÃOS

CONTEÚDO SEQUENCIAL

MÓDULOS QUE SE SOMAM, FORTALECEM CONCEITOS E ELIMINAM DÚVIDAS NATURALMENTE

INTERAÇÃO COM OUTROS ALUNOS

VOCÊ PARTICIPA DO GRUPO EXCLUSIVO DOS ALUNOS DO CANAL DA FOTO

1 ÚNICO PROFESSOR

NÃO SERÁ SURPREENDIDO POR OUTRO PROFESSOR COM DIDÁTICA INEFICIENTE
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4 PLANOS
BÁSICO

Para qualquer pessoa aprender a fazer fotos melhores até com o smartphone.

INICIANTE

Para quem quer fazer fotos melhores com o celular e dominar o uso de qualquer
câmera fotográfica. Para quem quer ter sua experiência com a fotografia de verdade.

PRO

Para quem quer investir na fotografia como profissão ou hobby avançado.
Entramos em iluminação, pós-produção e venda.

DIAMANTE

Para quem quer conhecer diversas técnicas em diversas áreas
da fotografia, focado em criatividade e profissionalização.
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5 MÓDULOS SEQUENCIAIS
PLANOS
BÁSICO
INICIANTE
PRO
DIAMANTE

INICIANTE
PRO
DIAMANTE

PRO
DIAMANTE

PRO
DIAMANTE

PRO
DIAMANTE

Desenvolver o verdadeiro olhar fotográfico criativo

MESMO QUE VOCÊ AINDA NÃO TENHA UMA CÂMERA FOTOGRÁFICA

Dominar a sua câmera e experimentar técnicas

E SE A FOTO NÃO FICAR BOA, SABER COMO CORRIGIR

Dominar a luz e ser confiante em qualquer situação

SEM IMPORTAR SE A LUZ É NATURAL, DO SPEEDLITE OU NO ESTÚDIO

Transformar imagens comuns em imagens incríveis

DOMINANDO TODAS AS TÉCNICAS DE PÓS-PRODUÇÃO DO ARQUIVO RAW

Saber calcular o valor do seu trabalho

ENTENDENDO E CALCULANDO O CUSTO DA SUA HORA DE TRABALHO E USANDO A NOSSA CALCULADORA INTELIGENTE

CANAL DA FOTO - Por Daniel Farjoun

PLANO BÁSICO
O OLHAR FOTOGRÁFICO

TRANSFORMANDO O OLHAR DE PESSOAS COMUNS

•

Como dar destaque ao que realmente importa;

•

•

3 maneiras-chave de posicionar a sua câmera
para contar melhor a sua história;

Saber como usar luzes e sombras pro atrair o
olhar humano;

•

Criar composições equilibradas e chamativas;

•

Explorar as belezas de qualquer lugar, por
mais feio que pareça ser;

•

Aprender a usar, quebrar e criar as suas
próprias regras;

•

Entender os elementos da composição de uma
foto;

•

Fazer fotos maravilhosas até com o seu
smartphone;

•

Ter uma foto impactante que comunica bem a
sua ideia;

•

Usar as cores com maestria e criatividade.
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PLANO INICIANTE
DESCOMPLICANDO A FOTOGRAFIA

CONTROLE A SUA CÂMERA E EXPLORE DIVERSAS TÉCNICAS

•

Todo o conteúdo do PLANO BÁSICO e mais:

•

Dominar os ajustes para uma foto impecável;

•

Desfocar o fundo com maestria;

•

Congelar os movimentos mais rápidos com
garantia de sucesso;

•

•

Criar fotos intrigantes e lindas com rastros de
movimentos;
Descobrir a maior mentira contada nas
escolas de fotografia e como tirar proveito;

•

Nunca mais ter dúvidas na hora de escolher
a câmera ou lente ideal;

•

Saber o que errou e como corrigir quando
fizer uma foto errada;

•

Etapas que você não pode deixar de fazer;

•

Exemplos práticos de como clicar dentro das
regras e ter sucesso;

•

Conhecer os acessórios e quando utilizá-los;

•

Fazer fotos nítidas com qualquer lente de kit.
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PLANO PRO
DOMINANDO A ILUMINAÇÃO

DOMINE A LUZ EM QUALQUER SITUAÇÃO (NATURAL, DO SPEEDLITE OU DENTRO DO ESTÚDIO)

•

Todo o conteúdo do PLANO INICIANTE;

•

•

A regra de ouro para um rosto bem
iluminado 100% das vezes;

Criar imagens impactantes com o flash fora
da câmera em externa ou no estúdio;

•

Saber para que servem e como usar flashes
de estúdio e os modificadores de luz
(sombrinhas, softboxes, octaboxes,
stripboxes, beautydish, etc);

•

Fazer uso criativo da temperatura de luz;

•

Criar um “estúdio” praticamente em
qualquer lugar;

•

Dominar o uso dos flashes portáteis
(speedlites) e seus modificadores;

Aplicar soluções maravilhosas gastando
nada ou muito pouco;

•

Ter conhecimento técnico para usar a luz do
sol a seu favor para fotos incríveis;

•

Aprender a fotografar com lâmpada comum.

•

•

O que nunca acoplar aos seus speedlites;
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PLANO PRO
O PODER DO RAW

APRENDA A TRANSFORMAR IMAGENS COMUNS EM IMAGENS MARAVILHOSAS
•

Entender O Poder do RAW e nunca mais usar
JPG quando quiser usufruir deste poder;

•

Aprender o grande problema no uso de
PRESETS;

•

Saber fazer pós-produção em QUALQUER
software de edição de imagens do planeta;

•

Criar 7 estilos clássicos de imagem para
desenvolver seus próprios ajustes perfeitos;

•

Dominar os ajustes de imagem do ACR
(Photoshop) e Lightroom;

•

Dominar um único ajuste para sempre ter
uma conversão perfeita para preto e branco;

•

Os segredos para retirar manchas
indesejadas, pessoas ou até duplicar objetos
na cena sem deixar rastros;

•

Fazer download dos arquivos utilizados em
aula para acompanhar de onde estiver.
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PLANO PRO
QUANTO COBRO?

APRENDA A SE VALORIZAR FAZENDO ORÇAMENTOS LUCRATIVOS
•

4 etapas fundamentais para não perder
dinheiro;

•

Quanto cobrar baseado em horas de
trabalho;

•

O que é importante saber antes de começar
a pensar no orçamento;

•

Quanto cobrar baseado em volume de
trabalho;

•

4 gastos fundamentais que mudam o jogo
na hora de preparar um orçamento;

•

Licenciamento? Comissões? Impostos?
Gastos do obturador? Pensamos em tudo!

•

Possui outra fonte de renda? Saiba quanto
você precisa ganhar com a fotografia e
programe os seus orçamentos;

•

Download da planilha inteligente.
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PLANO DIAMANTE
TODO O CONTEÚDO DOS PLANOS ANTERIORES E MAIS:

1

CURSO DE PHOTOSHOP BÁSICO/INTERMEDIÁRIO (R$800)
Entender os recursos mais importantes usados pelos maiores fotógrafos.

Para você se entender no painel de avião que parece o Photoshop quando você abre pela
primeira vez. Vai entender as ferramentas principais que os fotógrafos utilizam e a pensar
de forma inteligente ao usar os recursos de forma simples e extremamente profissional.

2

CURSO DE PHOTOSHOP AVANÇADO (R$800)

Aprender técnicas avançadas de fusão, recorte, tratamento de pele avançado.
Para você entrar num outro estágio de pós-produção com criação de fusões de imagens
avançadas, recortes, tratamento de pele avançado, criação de efeitos como chuva,
mudança de cenário, etc.
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PLANO DIAMANTE
3

CURSO DE TÉCNICA DE ILUMINAÇÃO E FUSÃO DE IMAGENS (R$ 399)
Com uma única fonte de luz, aprender a criar imagens incríveis.

Você será capaz de criar um anúncio com ferramentas absurdamente simples e muito
conhecimento de pós-produção. Vai conhecer uma técnica de iluminação e pós-produção
muito usada pelos maiores profissionais da fotografia de produto, mais um nicho que paga
bem por boas produções.

4

CURSO DE COLORIZAÇÃO DE FOTOS EM PRETO E BRANCO (R$ 600)
Dar vida às fotos históricas em preto e branco e poder trabalhar em novo nicho de mercado.
Você vai ser capaz de colorir uma foto em preto e branco de forma extremamente realista
com os 3 níveis de dificuldade apresentados dentro do curso. Técnicas simples e eficientes
para resultados extremamente convincentes. Vai poder explorar um novo nicho de
mercado e ganhar dinheiro onde pouca gente atua.

CANAL DA FOTO - Por Daniel Farjoun

PLANO DIAMANTE
5

CURSO DE MAQUIAGEM DIGITAL NO LIGHTROOM (R$ 399)
Primeiro curso no Brasil de tratamento de imagem e maquiagem digital.
O primeiro curso no Brasil que te capacita a fazer maquiagem digital dentro do Lightroom.
Também vai aprender o processo de tratamento de imagem e pele dentro do Lightroom.

6

CURSO DE FOTOGRAFIA GRAVIDADE ZERO (R$ 600)
Aprender a fotografar objetos que parecem estar flutuando.

O mercado de fotografia publicitária pode pagar muito bem.
Você vai aprender com o inventor da técnica no Brasil a produzir imagens com produtos
flutuantes para ser diferente na sua cidade. Você pode usar o mesmo recurso para
fotografar pessoas ou qualquer outro objeto. Vai aprender técnicas de iluminação
profissional com apenas 1 fonte de luz e recursos caseiros para obter resultados
impactantes. Vai aprender todo o processo de captura e pós-produção.
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PLANO DIAMANTE
7

PASSO A PASSO NO MENU DA CANON 6D (R$ 199)
Aprender o que significam os principais ítens dos menus da Canon 6D.

Você vai conhecer os menus da Canon 6D e aprender o que significam as opções
disponíveis. Vale também para usuários de outras câmeras da Canon que compartilham de
um sistema de Menu muito parecido.

8

CURSO DE FOTOGRAFIA E TOUR VIRTUAL 360º (R$ 4100)

Primeiro curso online do Brasil de fotografia 360º e produção de tour virtual interativo.
Você vai conhecer todos os equipamentos necessários para a realização de um tour virtual
interativo em 360º impecável sem jogar dinheiro fora. Verá que é possível fazer com pouco
equipamento, diferente do que costumam falar por aí.
Será capaz de entregar uma foto 360º perfeita, sem emendas, sem tripé e perfeitamente
alinhada nas horizontais e verticais (defeito mais encontrado no mercado).
Dicas para uma produção rápida e livre de erros. Explore um novo mercado e fature alto
com o boom da tecnologia no mundo.
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GARANTIAS
7SemDIAS
DE
GARANTIA
letras miúdas. 100% do seu dinheiro de volta se você não gostar do curso.
UPGRADE
GARANTIDO
Você tem até 1 ano para fazer upgrade de plano
e usar o valor já investido como desconto.
Você paga só a diferença!
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EXTRAS ESPECIAIS

5

5 ENTREVISTAS COM PROFISSIONAIS DA FOTOGRAFIA

!

CERTIFICADO DE CONCLUSÃO

Entrevistas com fotógrafos de casamento, retrato, moda, gastronomia, macro.
Disponíveis no plano INICIANTE em diante.

Certificado fornecido mediante avaliação do conhecimento.

GRUPO EXCLUSIVO DOS ALUNOS NO FACEBOOK
Conheça pessoas, troque experiências, compartilhe, aprenda e acompanhe
a evolução dos outros alunos.
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INVESTIMENTO
5 MÓDULOS ACADEMY R$ 3.397,00
7 CURSOS DE EXTENSÃO R$ 7.897,00
PLANOS:

BÁSICO R$ 197,00
INICIANTE R$ 597,00
PRO R$ 997,00
DIAMANTE R$ 1.497,00

FORMAS DE PAGAMENTO

MÓDULO 01
MÓDULOS 01 e 02
MÓDULOS 01 a 05
MÓDULOS 01 a 05 + 8 CURSOS DE EXTENSÃO

À VISTA: BOLETO OU CARTÃO
PARCELADO: EM ATÉ 12x SEM JUROS
NO CARTÃO DE CRÉDITO

ACESSE PARA GARANTIR A SUA VAGA:

www.canaldafoto.com.br/planos/

