Fotografia
WORKSHOP DE

COM

Sobre mim
Olá! Fiquei super feliz com o seu contato e em saber que me escolheu
para ser sua professora de fotografia.
Se você chegou até aqui, metade do caminho já percorreu. O sucesso
escolhe sempre aqueles que buscam o conhecimento.
Nas próximas páginas você vai conhecer os diferentes cursos que
possuo e encontrar o que mais se encaixa com as suas necessidades
no momento.
Para mim, será um prazer ter você como aluno nessa jornada divertida
que é aprender sobre fotografia.
Fotografo há 9 anos e tenho mais de 5 anos de mercado, vivendo
exclusivamente da fotografia infantil e de famílias. Tenho certeza de que
juntos conseguiremos atingir seus objetivos e impulsionar sua carreira.

Workshop

INTRODUÇÃO
A FOTOGRAFIA

VIP PRESENCIAL OU ONLINE

O Workshop Introdução à Fotografia, é voltado àqueles que ainda não
possuem conhecimentos sobre as técnicas fotográficas primárias.
Ele abrange os primeiros conceitos-base da fotografia, que dão o
pontapé inicial para qualquer área fotográfica que o aluno queira seguir.
VOCÊ VAI APRENDER

Como usar sua câmera e escolher o equipamento mais adequado para você.
Elementos fundamentais da fotografia.
Conceitos básicos da boa fotografia: abertura, velocidade, ISO, distância focal e
profundidade de campo.
Composição e Linguagem Fotográfica.
Como usar a luz natural à seu favor.
Tipos de câmeras e objetivas.
Acessórios: tripé, flash, rebatedor, difusor, parasol... Para que servem?
Termos da fotografia contemporânea: megapixels, resolução, balanço de
brancos, formatos de arquivo.
Manutenção do equipamento fotográfico.

CARGA HORÁRIA

INVESTIMENTO

6 horas/aula

R$600 à vista ou 2x de R$330

Workshop

CARREIRA NA
FOTOGRAFIA
INFANTIL

VIP PRESENCIAL

O Workshop de Fotografia Infantil, é voltado para fotógrafos iniciantes,
que já trabalham ou estão começando a atuar no seguimento
fotográfico infantil. O conteúdo é bastante voltado para os desafios da
fotografia infantil, limitações e outros aspectos do início de carreira.
O objetivo desse curso é trilhar os caminhos, para que se trabalhe de
maneira coerente com o mercado, aprendendo a educar e se relacionar
com seu cliente e se tornar um bom profissional desta área.

VOCÊ VAI APRENDER

E MAIS ...

• Como driblar os maiores desafios na fotografia infantil.
• Aprender a ser ágil e a “prever” certos comportamentos da
criança, de modo a se antecipar para conseguir bons cliques.
• Como ter um bom relacionamento com os pais (clientes).
• Atender as expectativas dos pais e das crianças no dia do
ensaio.
• Como [e o que] instruir aos seus clientes antes e durante o
trabalho.
• Como precificar o seu trabalho [como cobrar].
• Orçamentos bonitos, eficientes e que “vendem o seu peixe”.
• Elaborar um contrato eficaz e livre de duplas interpretações.
• Montar diferentes pacotes para aniversário, ensaios,
acompanhamentos...
• Como entregar seu trabalho de maneira diferenciada e
surpreender seus clientes.
• Que equipamentos usar, o que é melhor e pior na fotografia
infantil. Câmeras, lentes e acessórios em geral.
• Aprenderá meus truques para regular a câmera e conseguir
fotos claras e nitidas.
• Como utilizar o lightroom para agilizar o seu fluxo de
trabalho.
• Organizar e catalogar seus ensaios, para tê-los sempre à mão
e conseguir localizar suas fotos com rapidez.
• Pós-produção no Lightroom
• Como apresentar seu trabalho na internet e divulgar sua
marca.

Aula prática!
Com duração de 1h.
Em ambiente externo ou na casa do cliente, conforme o aluno
preferir.
• Lembre-se que é necessário escolher com antecedência
o tipo de ensaio que gostaria de fazer, para que possamos
selecionar modelos.
• Não se esqueça de que essa é uma aula VIP, anote suas
dúvidas, pois terá toda a liberdade do mundo para saná-las.

CARGA HORÁRIA

• 10 horas/aula
INVESTIMENTO

• R$1.800 à vista ou 2x de R$990.

Workshop

COMBO

PRESENCIAL

Se o aluno desejar, poderá se inscrever nos
DOIS WORKSHOPS PRESENCIAIS
(Introdução à Fotografia e Carreira na Fotografia Infantil)
EM DOIS DIAS CONSECUTIVOS,

abrangendo todo o conteúdo, com uma
CARGA HORÁRIA TOTAL DE 16 HORAS/AULA.
INVESTIMENTO

• Os dois workshops
contratados simultaneamente
tem valor promocional de R$2.160

Workshop

ONLINE

A idéia do bate-papo online, surgiu da necessidade e procura
dos alunos que não podiam se deslocar até Cascavel para um
Workshop VIP, ou não tinham possibilidade de comparecer à um
workshop em turma.
Nessas 3 horas de bate-papo online, você poderá tirar todas
as suas dúvidas sobre os principais temas que ministro em
meus workshops. O melhor de tudo, é adaptar para as suas
dificuldades específicas, o que não acontece quando estamos
em turma.

COMO FUNCIONA

Quem escolhe a data e o horário é você! Poderemos inclusive,
agendar no período da noite. Indo no máximo, até 0h00. As
aulas são ministradas somente em dia de semana.
Como temos 3 horas para conversar, o aluno deve anotar todas
as suas dúvidas, para não perdermos muito tempo. E poderá
também me enviar essas perguntas por email, em até 48 horas
antes da aula, para que eu possa me preparar para te responder
direitinho.
Os temas do bate-papo, serão os assuntos que já ministro em
meus workshops, como:
• Fotografia básica
• Fluxo de trabalho
• Lightroom
• InDesign
• Gestão da carreira
• Precificação
• Marketing/divulgação/vendas
• Fotografia de família
• Newborn lifestyle
• Aniversários infantis e outros eventos.
• Iluminação na fotografia na casa do cliente.
• E o que mais você quiser perguntar!

É claro que é importante ter em mente, que o tipo de
fotografia que eu não faço, como casamentos, fotos
de arquitetura ou gastronomia [still], ou newborn
clássico, eu não terei 100% de domínio sobre o
assunto. Ou seja, este bate-papo é para você que se
identifica com meu trabalho e com minha proposta
e quer aprender mais sobre como fazer aí na sua
cidade.
Pré-requisitos: Ser maior de 18 anos. Ter internet com
boa conexão, para que a aula flua com facilidade.
Webcam é opcional, mas recomendo que tenha, pois
facilita o contato.
CARGA HORÁRIA

• 3 horas/aula

INVESTIMENTO

• R$600 à vista.

O Workshop Fotografia Lifestyle – Business, direção e prática é voltado
para fotógrafos que já passaram pelos estágios iniciais do estudo da
fotografia e buscam conhecimentos mais avançados. Para aqueles que já
trabalham e/ou vivem da fotografia e querem aperfeiçoar sua empresa.
E, principalmente, para os apaixonados pela fotografia lifestyle.
CONTEÚDO

Workshop
FOTOGRAFIA LIFESTYLE • BUSINESS, DIREÇÃO E PRÁTICA.

PARTE DA MANHÃ:

EM TURMA

•
•
•
•
•

Definindo quem você é e como você é visto.
Marketing
Posicionamento da marca
Estratégias de divulgação
Pricing

PARTE DA TARDE:

• O que é lifestyle.
• Newborn Lifestyle – quais as diferenças e como fazer um bom trabalho.
• Aula prática. Fotografaremos uma família, com um recém-nascido e um
filho mais velho (que ainda não sabemos a idade).
• Direção de modelos, para quem não é modelo. Como se soltar e fazer
os clientes se sentirem à vontade. Como fazer para o ensaio fluir com
naturalidade.
• Conhecendo melhor a família para registrar seu estilo de vida.
• Ganhando a confiança da família e, principalmente, das crianças.
• Finalização do trabalho, entrega e pós-venda.
Importante: A seleção de modelos é sempre aberta 30 dias antes das
aulas.

PRÉ-REQUISITOS

Ser maior de 18 anos. Possuir conhecimentos básicos de fotografia e de
edição de imagens.
CARGA HORÁRIA

A duração da aula é de 8 horas, manhã e tarde, com intervalos para
almoço e coffe break.
A aula pela manhã ocorre entre 8h e 12h e à tarde entre 13h30 e 17h30.
NÚMERO DE VAGAS

As turmas são de 6 a 8 alunos. Ou seja, é necessário um mínimo de 6
alunos inscritos para nossa aula acontecer. Caso isso não aconteça, o
valor da inscrição será devolvido integralmente. O número máximo é de
8 alunos para que a aula prática flua com naturalidade e todos possam
fotografar.
ONDE E QUANDO?

Onde houver uma turminha que precise de mim!
No momento não há turmas aberturas em cidades específicas, mas eu
posso ir até a sua cidade desde que ha jam no mínimo 6 alunos interessados.
É só entrar em contato que analisaremos as possibilidades juntos.
INVESTIMENTO

• R$1.250 por aluno.

Mentoria

ONLINE

PARA FOTÓGRAFOS: DE FAMÍLIA, GESTANTES, BEBÊS E EVENTOS INFANTIS

A mentoria é um processo
de acompanhamento,
onde um fotógrafo mais
experiente orienta um
menos experiente, a fim de
desenvolver sua carreira
fotográfica como um todo.
O mentor é como um
mestre, que impulsionará o
aprendizado e carreira do
fotógrafo em formação.
Serão 6 meses de
trabalho, analisando
portfólio, posicionamento,
criatividade, finanças,
estratégias de negócio e
técnica fotográfica.
O objetivo é a judar o aluno
a melhorar seu trabalho e
planejamento, para chegar
mais longe.
É um processo individual
de crescimento profissional
voltado para o melhor
desempenho do fotógrafo e
seu negócio.

COMO FUNCIONA

• 6 meses de trabalho.
• 2 encontros online por mês (12 no total), com 1h30 de duração, via
Skype ou FaceTime.
• Dicas de fornecedores, profissionais, equipamentos.
• Assessoria por email.
• Análise de portfólio e dicas para melhoria da técnica fotográfica.
• Análise de site/blog/fanpage/instagram
ASSUNTOS ABORDADOS:

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Negócios: Marketing, vendas, formação de preços e propostas.
Gerência do tempo e das finanças.
Montagem e análise de portfólios.
Criatividade.
Direção na Fotografia.
Aniversários e outros eventos infantis.
Ensaios de família e gestantes.
Newborn Lifestyle.
Atendimento.
Estratégia online: Website, Facebook, Instagram etc.
Diagramação de álbuns.
Tratamento de Imagem e fluxo de trabalho.
Equipamentos.

INVESTIMENTO

• R$3.000 à vista ou 6x de R$500.

Mentoria

ONLINE

PARA FOTÓGRAFOS: DE FAMÍLIA, GESTANTES, BEBÊS E EVENTOS INFANTIS

“Fazer o Workshop VIP foi a melhor escolha. Aprendi desde o
funcionamento básico da câmera, à como se relacionar com
os clientes e conduzir o fluxo de trabalho.
A Huaíne compartilha todo seu conhecimento abertamente,
como uma verdadeira profissional.”
Grasieli Favato

Depoimentos

“Sempre admirei o trabalho a Huaíne, então comecei a assistir
o canal da Hua e pensei: “a menina é boa no que faz mesmo”.
Além de ter umas fotos lindas, ensina muito bem. Foi então
que decidi fazer o Workshop Vip. Foi o melhor investimento
em fotografia que fiz por que ela dividiu muitas experiências
comigo, então amei! ❤ Ela é incrível! Muito obrigada, Hua.”
Angela Montenegro

“Tive horas maravilhosas de aprendizado com a Hua. Foi um
curso totalmente dinâmico e de fácil compreensão. Curso
bem distribuído, com muita informação. Acredito até em
informações totalmente valiosas, pois foi com sua experiência
de anos que conquistou e sem medo algum mostrou e explicou
da forma mais linda... Me encantei!”
Michelle Waess

Observações
• As aulas, tanto presenciais quanto online, são ministradas somente em dias
de semana, podendo o aluno escolher o horário, inclusive à noite.
• Reservas de data serão feitas somente mediante pagamento antecipado.
• O pagamento é feito na forma de depósito em conta, sendo, no valor à
vista, o valor integral para reserva de data e no valor à prazo, a primeira
parcela para reserva de data e o restante poderá ser pago por depósito até
o dia da aula.
• No caso da MENTORIA, o pagamento é feito 1x ao mês, por 6 meses, sendo
o pagamento antes do 1º encontro online daquele mês. Há 10% de desconto
para o pagamento integral à vista no primeiro mês.

• WORKSHOPS EM TURMA são para no mínimo 6 alunos e no máximo 8.
O valor do investimento é por aluno e caso uma turma de amigos se una
e queira que eu me desloque até a cidade, as custas com deslocamento,
hospedagem, além de aluguel de sala, welcome-coffe e coffe-break já estão
inclusas nesse valor.
Adoraria, no entanto, que a turminha me desse dicas de onde me hospedar
e onde fazer a aula, já que conhecem a cidade melhor do que eu.
Com relação à data, a turminha escolherá junto se preferem fim de semana
ou dia de semana e decidiremos a data, desde que ha ja disponibilidade em
minha agenda.

DADOS BANCÁRIOS

• As AULAS VIP-PRESENCIAIS são realizadas no meu escritório particular, em
Cascavel - PR. A capacidade do escritório é para até 2 alunos. Os valores
aqui são para aula individual, mas trazendo um amigo, a segunda pessoa
paga 50% do valor do curso escolhido.

Favorecido: Huaíne Barreto Nunes
CNPJ: 15.144.118/0001-60
Agência: 438
C/C: 1674-8
Bradesco (237)

fotografia@huainenunes.com
45 9

9906 0102

www.huainenunes.com

