MINICURSO
ILUMINAÇÃO CRIATIVA EM FOTOGRAFIAS DE CAVERNAS
Instrutor: Solon Rodrigues de Almeida Netto - Membro da Sociedade Espeleológica Potiguar - SEP
Solon Almeida Netto é dos espeleológos mais ativos do Nordeste brasileiro. Coordena a SEP, entidade
da qual é sócio-fundador, desde 2006. Seu trabalho está voltado à prática técnico-esportiva, com
destaque à topografia e fotografia de ambientes cársticos. Na área acadêmica, é graduado com
especialização em Direito, também possuindo formação técnica em Geologia.
Data, horário e local: 22 de maio de 2016 – das 8h30 às 13h00 - Auditório Robson Queiroz
Carga horária: 4 horas (teórico e prático)
Número de vagas: 15
Conteúdo:







Reflexão introdutória sobre os motivos que levam à fotografia de cavernas;
Breve abordagem sobre as particularidades da fotografia em ambientes cavernícolas;
O papel do fotógrafo de cavernas como diretor de cena;
Reflexão sobre modelos humanos, métodos e equipamentos;
A finalidade do trabalho
Exercício prático - Fotografar na caverna.

Público alvo: Curso dinâmico, voltado ao público amador ou interessados em debater e discutir
técnicas e soluções aplicadas à fotografia de cavernas.
Equipamentos e Pré-requisitos: Máquina DSLR equipada com grande angular (fixa ou zoom) e tripé
(mínimo necessário). Equipamento de proteção individual básico para entrar em cavernas como
capacete equipado com lanterna, calças, botas, cantil e lanche (obrigatório). Cabo disparador, unidades
de flash, rádio flash e lanternas (opcional).
Observação: É importante que os participantes tenham noções/domínio básico dos controles do
próprio equipamento fotográfico, especialmente da forma de seleção dos modos M, A, S e P; além de
controle de ISO, para tornar o debate mais dinâmico. Será destinada uma parte da exposição à teoria
e, um segundo momento, à prática em ambiente de caverna.

Os minicursos e excursões estão disponíveis apenas para os inscritos no encontro.
As inscrições poderão ser feitas na ficha de inscrição disponível em:

www.cavernas.org.br/3ene.asp

Realização: Sociedade Brasileira de Espeleologia (SBE) – Organização: Sociedade Baiana de Espeleologia (SBAE)
Auditório Robson Queiroz, Iraquara BA - 20 a 22 de maio de 2016 - www.cavernas.org.br/3ene.asp

