




Nossa missão é ensinar a “pensar a fotografia”, de maneira que o fotógrafo possa tomar decisões corretas diante das mais diversas
situações, para que a imagem produzida atenda suas expectativas, multiplicando a arte e a cultura, bem como preparando os interessados, 

para atuar no mercado de trabalho em qualquer área.

Trabalhamos a técnica e a arte.
Nossas instalações são perfeitas para facilitar o aprendizado - salas climatizadas, ambiente agradável, acolhedor e moderno.

Nosso estúdio é amplo, funcional e bem equipado para as práticas!

Estamos, constantemente, ampliando nosso cardápio de cursos, incluindo temas de grande importância para a especialização dos fotógrafos 
- novas dinâmicas foram adotadas e nossa equipe de professores cresceu.

Aqui, você tem uma formação completa e se prepara para ser, realmente, competitivo no mercado.
Tudo guiado por nossa maior paixão - a Fotografia!

Os cursos foram desenvolvidos por profissionais da área de artes, pedagogia, design e comunicação, apoiados na tradicional, porém,
inovadora conduta do aprendizado progressivo e ensino afetivo, que nos elevou a uma das melhores escolas de fotografia do país.

Os programas abrangem teoria e prática, ministrados por professores qualificados e experientes, em turmas reduzidas, em dias de semana 
pela manhã, à tarde, à noite ou aos Sábados, pela manhã, em ambiente agradável, com toda infraestrutura necessária e preços reduzidos, 

além da possibil idade de intercâmbio com outras modalidades artísticas.
Nossos alunos têm ainda, a possibil idade de práticas em situações reais fazendo coberturas de espetáculos de dança, teatro e música, 

eventos institucionais e de moda, conforme credenciais obtidas.
Oferecemos material didático, constantemente, atualizado, internet wireless, estúdio bem equipado, plantões agendados para esclarecimento 

de dúvidas e professores qualificados.

Nosso método de trabalho inclui dinâmicas de grupo, sistemas áudios-visuais, práticas de campo, seminários, palestras e 
pesquisas, buscando desenvolver no aluno, conhecimento técnico e artístico.

Nossos contatos: studio3.matriculas@gmail.com [31] 2551-3720 / 98499-0402

A Studio3 Escola de Fotografia e Vídeo atua há nove anos no mercado mineiro como escola independente e em 
parceria com várias instituições, oferecendo regularmente, diversos cursos voltados para a área da fotografia, cinema 

e design, com objetivo de produzir conhecimento, proporcionando a construção de trajetórias fotográficas 
consistentes, tanto para profissionais, quanto para amadores





Para os que querem iniciar a carreira na área da fotografia newborn ou para quem deseja se aperfeiçoar, o curso
oferece, entre teoria e prática, conhecimento sobre técnicas específicas para lidar com o recém nascido com

segurança, poses,conceituação, iluminação natural e artificial, enquadramento, cenários, acessórios, tratamento de imagens, 
relacionamento com a família e marketing.

Formar profissionais responsáveis e qualificados para exercer a fotografia newborn de maneira ética e segura.
Treinamento prático em modelo anatômico e com o bebê em ensaios e situações reais permitindo a aplicação da teoria, na prática.

. Terá conhecimento e dominará os diversos estilos da Fotografia Newborn..
. Terá conhecimento sobre a anatomia e a fisiologia do recém-nascido e suas especificidades.

. Saberá como agir profissionalmente com ética e segurança, através do conteúdo adquirido e na prática.
. Saberá quando e como fazer um ensaio fotográfico newborn, mesmo diante de situações adversas e 
especiais. . Saberá dos riscos, evitará acidentes e garantirá um ensaio seguro e confortável ao bebê.

. Dominará técnicas fotográficas específicas da fotografia newborn.
. Elaborará poses corretas e manipulará o bebê de maneira segura durante a realização do ensaio fotográfico.

. Dominará a util ização de props e receberá indicação de fornecedores.
. Terá conhecimento sobre o planejamento da sessão fotográfica e dos pais.

. Saberá usar com criatividade, as cores e a luz, para criar composições de alto nível estético.  
. Saberá elaborar contratos e termos de segurança, garantindo os aspectos jurídicos do trabalho..

. Saberá valorizar seu trabalho, através de uma pós produção diferenciada nas imagens..
. Será um expert nas melhores estratégias de marketing nas mídias sociais, garantindo seu sucesso.

O Curso

Objetivos

O que Você vai Ganhar



Adriana Finelli é mãe de Cecília, esposa, irmã, filha e fotógrafa.

Bacharel em Ciências Contábeis, descobriu cedo sua paixão pela fotografia e a
partir de 2010, deu início à sua formação com  o primeiro curso básico de
fotografia, passando depois por dois cursos profissionalizantes e vários outros de 
especialização na área de família, gestantes e recém- nascidos.

Iniciou sua carreira no estilo “Lifestyle”, até se identificar plenamente com a
Fotografia Newborn, à qual se dedica atualmente.

Em 2018, Adriana passou a integrar a equipe de professores da Studio3 Escola 
de Fotografia e Vídeo, com todo seu conhecimento, experiência e generosidade 
ao compartilha-lo.
Esperamos por você com um conteúdo completo para transformá-lo num 
fotógrafo de sucesso!

Entre os cursos realizados por ela, estão:

Workshop Newborn Simone Silvério / Workshop Newborn Paloma Schell / Workshop Newborn Gisele Fap / Workshop Marketing Silvia Martins
Workshop IPS Luciene Pestana / Curso de Segurança Newborn- SIS - Selo “Como Funciona o Recém- nascido” / Workshop Newborn Studio3 
Andréia Bueno / Workshop Newborn Vip Nina Estanislau / Workshop Newborn Vip Gilliane Dolatta / Laboratório de Iluminação com Nanda Greis
Workshop Newborn e Gestante Ana Brandt / Curso de Segurança Newborn - Studio3 com Ana Mendes / Workshop Photoshop Cinara Piccolo
Workshop Photoshop Ana Mendes / Workshop Photoshop José Neto / Workshop Marketing Fotografia Família - Huaíne Nunes

ADRIANA FINELLI







Programa

FOTOGRAFIA NEWBORN X FOTOGRAFIA LIFESTYLE
Fotos posadas e elaboradas ( Estúdio – Casa cliente);

Fotografias documentais, na casa cliente;

O BEBÊ
Conhecendo o bebê

Técnicas para acalmar o bebê
Fisiologia bebê

Comportamento nos primeiros dias
Segurança
Refluxos

Amamentação

A SESSÃO
Estúdio x casa cliente

Higiêne
Equipamento

Iluminação
Estilo e criatividade

Composição
Círculo Cromático

TÉCNICA NEWBORN
Poses

Ângulos
Props e acessórios

Amarrações de wrap
Planejamento da sessão
Fotografia pais e irmãos

Tratamento básico Photoshop

MARKETING E MERCADO
Público Alvo
Precificação

Inspiração, conhecimento contínuo
Público Alvo

Mídias sociais
Técnicas de vendas

Agregar valor ao produto
Identidade visual



As inscrições serão feitas, exclusivamente, por email e o interessado deve, para isso, solicitar o envio da ficha de
matrícula e devolvê-la preenchida ao email studio3.matriculas@gmail.com

Faremos então, a conferência e enviaremos os dados para pagamento, contrato e informações sobre o curso.
Após o pagamento, a vaga estará garantida.

Data de Inscrição: a partir do dia 05 de Agosto de 2019 

Curso de Especialização, com duração média de 40 horas, dividido em três meses.

Local de Realização: Studio3 Escola de Fotografia e Vídeo
Unidade Tulipa Esplanada . BH . MG

Período de Realização e Turma Disponíve l:. 
Turma FN1902 - Sábados,pela manhã, de 09:00h às 13:00h

Aulas uma vez por semana, com duração de 4 horas cada uma.

Período de Realização: de 28 de Setembro a 14 de Dezembro de 2019 
Início das Aulas: 28 de Setembro de 2019 . Sábado

Metodologia
Aulas teóricas dialogadas com util ização de recursos áudiovisuais e práticas em estudio,

com modelo anatômico e bebês reais.
Oferta de Vagas: máximo de 15 alunos

Professora: Adriana Finelli -Equipe da Studio3 Escola de Fotografia
Direção / Coordenação: Andreia Bueno

Certificação
A Studio3 conferirá certificado aos alunos que alcançarem conceito mínimo e freqüência de, pelo menos, 60% e conceito adequado nas 

avaliações de trabalhos e testes.

ServiçoServiço



. 3 parcelas de R$420,00 pagas através de depósito ou transferência bancária,sendo a primeira com vencimento imediato e as 
demais nos dias 10/10/2019 e 10/11/2019.

Para pagamento à vista através de depósito ou transferência bancária,oferecemos desconto de 10% (dez por cento).

Para pagamento parcelado através de cartão de crédito, consulte as condições através do email da escola:
studio3.matriculas@gmail.com

Câmera Fotográfica e acessórios (considerados material de uso individual do aluno).
Acessórios: baterias, cartões de memória, carregador de bateria.

. Para as aulas de tratamento de imagens é desejável, que o aluno possua e leve para a sala de aula,
seu próprio notebook, com os programas instalados (Lightroom e Photoshop).

A Escola fornece apostilas e apresentações em PDF, entregues via email ou outro meio digital. 
E-mail para contato da Coordenação: studio3.matriculas@gmail.com

Investimento e Forma de Pagamento

Material Necessário

Material Didático



Studio3 Escola de Fotografia e Vídeo

Unidade Tul ipa
Tel: (31) 2551-3720 / 98499-0402
Emai l: studio3.matr iculas@gmai l.com




