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É OLHANDO QUE
SE VÊ.

FOTOGRAFIA



O curso
O curso ÉOQSV – Fotografia tem como 
objetivo desenvolver o seu olhar e senso de 
estética para a fotografia do dia a dia. 
Através de projeções, estudos de casos 
reais e análise de fotos de redes sociais 
dos participantes, você vai melhorar o nível 
das suas composições fotográficas, seja na 
área pessoal ou profissional.



Programa
Planos de enquadramento

Regra dos terços

Elementos gráficos aplicados à 
fotografia

A cor na composição fotográfica

Processo criativo

Análise de fotos das redes sociais de 
alguns participantes 



Por que
devo
fazer

o curso?

Neste curso você desenvolverá um
olhar mais crítico e cuidadoso. Antes
mesmo de “clicar”, aprenderá a focar
a sua atenção naquilo que realmente
importa e a eliminar distrações.
Também vai aprender técnicas de
enquadramento e de composição, que 
serão os grandes diferenciais  nas
suas fotos, tornando-as mais
atrativas, comunicativas e poderosas.



Quem
vai
aprender?
Pessoas que queiram elevar o nível da 
sua comunicação através da fotografia, 
seja ela pessoal ou corporativa de uma 
forma simples, sem investimento em 
equipamentos ou conhecimento técnico 
anterior, apenas através de uma nova 
percepção do que está ao seu redor.



Quem vai
ensinar?

A fotografia faz parte da vida de Cacio Murilo desde a sua infância, 
por influência de seus pais e irmãos que também eram fotógrafos.

Em 1993, montou seu primeiro estúdio em João Pessoa, Paraíba.
Em 1995, foi para Nova York, onde estudou e estagiou no ICP – 
International Center of Photography.

Atualmente conta com um banco de imagens com mais de 30 mil 
fotografias e atende a clientes de todo o país. Seu talento aliado
a um profundo conhecimento técnico, fizeram dele um respeitado 
profissional, que atua nas áreas da fotografia de viagens, artística, 
publicitária, gente, arquitetura, moda, gastronomia, hotelaria, 
indústria, off road, entre outras.

Para esse biólogo graduado pela Universidade Federal da Paraí ba, 
fotografar a natureza e seus encantos deixa de ser apenas uma 
profissão e torna-se um dos temas preferidos para desenvolver seu 
trabalho pessoal.

Para ele, o trabalho não deve ser apenas fruto de uma 
necessidade, e sim, uma fonte permanente de prazer e de 
aprendizado que acompanha o homem por toda a sua existência.



2007 – “Fauna Vegetal” 
– A Arte de Cacio Murilo



O que os
alunos
dizem
sobre o
curso



O Curso foi uma grata surpresa na minha 
caminhada fotográfica. Foi melhor do que 
imaginava. Um fotógrafo como Cacio Murilo 
com formação e atuante na área para lhe 
dar conselhos e avaliar o seu trabalho foi 
algo essencial, só tenho a agradecer. 
Recomendo o curso a qualquer pessoa que 
queira aprender a arte de fotografar, 
possuindo ou não conhecimento.

Carla Pontes

O curso é excelente, o Cacio nos passa uma 
segurança na forma de transmitir o que ele já 
domina com tanta habilidade. Valeu todo o 
investimento, e o melhor de tudo é praticar o que 
aprendemos. Hoje consigo fazer imagens bem 
melhores e ainda me ajudou a conseguir alguns 
trabalhos na área, que era um projeto antigo! 

Giselda Bezerra



Registrar lugares importantes e que marcam 
momentos da vida daqueles que estão sendo 
fotografados, brincar na composição do cenário, 
clicar de surpresa e recordar lembranças, faz 
qualquer um se apaixonar pelas lentes. E para 
quem quer garantir sorriso no rosto com 
profissionalismo, eu recomendo a todos o curso de 
fotografia de Cacio Murilo. Qualidade e amor no 
que faz, nos permite querer buscar amar cada vez 
mais a arte de fotografar. 

Ju Machado

Ele também transmite sua experiência, 
seu olhar e muitos macetes adquiridos ao 
longo de sua carreira. Para amantes de 
fotografias e profissionais que queiram 
aprimoramento, este curso é perfeito. 

Mayrles Emille



Local
APCEF

Data
28/09/2019

Horário
08:00 – 12:00
14:00 – 18:00 



Investimento
R$ 870,00,
em até 10 x R$ 87,00
no cartão de crédito

R$ 826,50 à vista



Alguma dúvida?

@annekiepe
www.annek.com.br
cursos@annek.com.br
    (83) 99996-0084



Nos
vemos
lá



T O D A S  A S  F O T O S  D E S TA  A P R E S E N TA Ç Ã O
S Ã O  D E  C A C I O  M U R I L O


