ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO-ASCOM

Orientações para tirar fotos com o celular
Para o registro e memória dos acontecimentos na Unespar, contamos com a colaboração
de todos para a produção de fotografias que acompanharão as matérias solicitadas. Para
isso, como ainda não dispomos de equipamentos de fotografia, listamos algumas
orientações para tirar fotos melhores com o celular:
1. Limpe a lente do celular.

2. Em locais fechados aproveite para aproximar o fotografado da luz da janela, a luz
natural melhora a nitidez da foto, cuidando sempre com o contraluz. Abra as janelas
ou cortinas e aproveite a luz clara do dia.

(A foto acima exemplifica um contraluz de celular - luz que bate atrás do objeto fotografado)

(Acima um exemplo de bom aproveitamento da luz de janela para iluminar o objeto
fotografado)
3. No caso de ausência de entrada de luz do dia ou de um ambiente escuro, tente
aproveitar para aproximar o fotografado de lâmpadas. Use o flash somente em
último caso, atento para o fato que o flash só funciona bem com certa proximidade

da pessoa fotografada. Muitas vezes o flash deixa os olhos das pessoas vermelhos
ou a pele muito branca.
4. Quando fotografar, tenha em mente o cenário que está em volta, pois ele ajuda a
contar a história da notícia. Exemplo: Logos da Unespar ao fundo podem melhorar o
caráter institucional da imagem.
5. Nunca use a câmera frontal, pois a qualidade é menor.
6. No momento do click, prenda a respiração e firme os braços para a foto não sair
“tremida”.
7. Fotos com o uso do zoom do celular são de menor nitidez, portanto movimente-se
na hora de fotografar, se for necessário aproxime-se.
8. Quando a foto é de um grupo de várias pessoas, é normal uma delas piscar. Tire
várias fotos seguidas, em pelo menos alguma das imagens todos os membros
estarão com os olhos abertos.
9. Posicione os membros na foto considerando possível hierarquia de cargos. Pessoas
que ocupam cargos superiores ficam ao centro e a frente. Pessoas de alta estatura,
se não forem de um cargo de nível superior, em fotos de grupos devem ficar nas
pontas.
10. Tire fotos com o celular na posição horizontal.

11. Conheça as configurações de seu celular e mantenha as fotos e vídeos na melhor
resolução disponível.

12. Não trate suas fotos com filtros do instagram ou outros aplicativos afins, eles podem
diminuir a qualidade do seu arquivo. Para tratamento de fotos existem softwares específicos
usados pela equipe de comunicação e se as imagens forem manipuladas de maneira
correta elas podem ficar ainda melhor.

