
 

 

TELEM promove workshop sobre técnicas de iluminação aplicada 

Nos dias 17 e 18 de março, iluminadores, técnicos, diretores de fotografia e todos os profissionais envolvidos 

de maneira direta ou indireta na captação e transmissão de imagens terão uma oportunidade de 

aprimoramento profissional. Com apoio da Sony e dos Estúdios Quanta, a TELEM realiza o “Workshop 

Intensivo de Iluminação Aplicada”. 

O curso, que é conceitual e expositivo, irá abordar desde o funcionamento da visão humana, detalhando o 

que é luz e cor, até os diferentes tipos de luz e refletores, lâmpadas e LED, CODECs, ajustes de câmera, 

operação de vídeo e tecnologia SD x HD, entre outros tópicos. 

As vagas são limitadas. 

Sobre os palestrantes 

Walter Zucchini Jr.: Trabalha com iluminação há mais de 20 anos. É pós-graduado em Iluminação Aplicada e 

tem  extensão universitária em Direção de Fotografia, além de vários outros cursos de iluminação e elétrica 

pelo SESC/SENAC/SENAI. É professor de iluminação no SENAC-SP e ministra workshops em emissoras de TV e 

produtoras de vídeo, entre elas: TV Globo de São Paulo, Vitória, São Bernardo do Campo e Bauru; ESPN; 

ShoptourTV e TV Unifesp. Já trabalhou na iluminação de programas, supervisão de operações e operação de 

câmera e luz em emissoras como Globo São Paulo, Record, SBT e Bandeirantes.  

Acompanhe Zucchini falando sobre a iluminação em estúdios diretamente do miniestúdio montado pela 

TELEM na Broadcast & Cable 2011: http://youtu.be/PpHuUAdthLQ  

Thiago Taboada: gerente de Operações e Produção da MTV Brasil nas áreas de edição, pós-produção e acervo 
digital. No Grupo Abril, cuidou dos fluxos de trabalho e técnicos e as tecnologias empregadas no “TV Ideal”, 
“Fiz TV”, “100% tape less” e a digitalização do acervo da MTV. Em cinema finalizou mais de 20 curtas 
metragens como montador e sonoplasta e finalizador. Como diretor realizou os documentários “Vozes do 
Brasil doc (o) mentado” e “Viola Peregrina”.  
 
Emerson Calvente: diretor de fotografia e diretor nos mercados de vídeo, TV e cinema. Possui um extenso 
currículo em operação de câmera e iluminação. É professor do Senac São Paulo desde 1996 em cursos de 
operação de câmera, planejamento visual e linguagem cinematográfica. É colaborador das principais revistas 
técnicas dedicadas ao mercado audiovisual, entre elas: Tela Viva, Videomaker e Video Zoom Magazine. 
 
Elvis Natali: é formado em Rádio e TV, fez extensão em Mídias Interativas e tem qualificação técnica em 

edição de vídeo, operação de câmera, locução e pedagogia técnica. É professor de Captação de Imagens no 

Senac-SP e atua como adjunto à coordenação na atualização e criação de cursos na área audiovisual. Realizou 

pesquisas em evolução tecnológica nas emissoras de TV e produtoras de vídeo. Em instituições de ensino 

como IBEMEC SP, USP TRT, UNASP SP e Senac, faz consultoria educacional e técnica. 

 
Workshop Intensivo de Iluminação Aplicada 

Quando: dias 17 e 18 de março*, das 8h30 às 17h30. 

Onde: Estúdios Quanta. Rua Othão, 285 – Vila Leopoldina. São Paulo – SP 



 

 

Investimento: R$ 600,00 

Para informações e inscrições, TELEM: (11) 2714-9750 / telemsp@telem.com.br  

*Caso não seja alcançado o número mínimo de alunos para formação da turma, as datas serão remanejadas. 

 


