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INTRODUÇÃO

O programa do Laboratório de Representação 
Fotográfica da UDESC tem como segmento a bolsa 
de ensino.

O bolsista de ensino tem como objetivo auxiliar o 
professor nas atividades de aula e extraclasse, 
como por exemplo a utilização do estúdio e 
laboratório de revelação. As matérias de Foto I e 
Foto II fazem parte da grade do curso de Design 
Gráfico, já no curso de Design Industrial , Foto I 
apenas. Geralmente a procura pela área é 
relacionada a projetos pessoais ou acadêmicos, e 
para isso utilizam o espaço oferecido pela 
Universidade.

OBJETIVO GERAL

Auxiliar o professor e alunos de graduação nas 
atividades executadas em laboratório e estúdio de 
fotografia. 

Reserva do estúdio e aluguel de equipamentos, 
assim como o atendimento e disponibilidade à 
solução de dúvidas.

O atendimento é voltado a outros cursos além dos 
pertencentes ao Centro de Artes, com um 
agendamento prévio.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

• Auxílio dentro e fora de sala;

• Assistência aos alunos;

• Empréstimo de equipamentos para 
alunos;

• Disponibilização e auxílio na utilização 
do estúdio do Laboratório de 
Representação Fotográfica;

• Oficinas relacionadas à Fotografia;

• Divulgação do projeto para alunos de 
outros cursos;

• Disponibilização e auxílio na utilização 
do Laboratório de Revelação.

• Esclarecer dúvidas quanto as técnicas de 
construção de uma fotografia.

• Ajudar  os alunos na compreensão do 
funcionamento dos equipamentos;

• Registro de trabalhos para portfólio;

• Estimular o interesse dos alunos pela 
área;

RESULTADOS PRELIMINARES

• Divulgação do estúdio aos alunos de outros 
cursos, que muitas vezes não fazem ideia de 
que o estúdio e laboratório de revelação 
existem;

• Esclarecimento de dúvidas com relação aos 
equipamentos e visível melhora dos alunos no 
manuseio deles;

• Auxílio nos exercícios das disciplinas da 
graduação;

• Disponibilização do estúdio de fotografia do 
Laboratório de Representação Fotográfica para 
os alunos;

• Empréstimo de equipamento do Laboratório de 
Representação Fotográfica para os alunos na 
intenção de reforçar os exercícios da aula;

• Produção de ensaios fotográficos para melhor 
entendimento de ramos mais específicos da 
fotografia, como a fotografia de moda e de 
produto;

• Saída fotográfica ao Parque do Córrego Grande 
para entender a fotografia de rua e de 
natureza;

• Disponibilização do Laboratório de Revelação 
para realização de exercícios trabalhados pelo 
professor, bem como o esclarecimento de 
dúvidas sobre a fotografia de filme e auxílio no 
procedimento de revelação.
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