
Aprenda a fotografar com o curso master cara da foto 

 

A fotografia tem uma grande importância na vida das pessoas. Seja para 

registrar um momento importante, guardar uma paisagem bonita, ou ainda, para 

aumentar nossa autoestima como uma imagem bem produzida. A foto é uma 

memória eterna. 

Engana-se quem pensa que uma boa imagem depende apenas do aparelho. Na 

verdade, é possível fazer uma foto incrível com seu celular mesmo, o importante 

é saber as técnicas ideais. 

Nada melhor do que apostar em um curso de qualidade que possa ensinar como 

fazer fotos perfeitas, como o curso master cara da foto. Você aprenderá passo a 

passo, todas as técnicas e segredos para uma foto perfeita. 

Jornada fotográfica 

Os dias estão cada vez mais corridos, então nem sempre conseguimos encontrar 

cursos presenciais em nossa cidade e que batam com a nossa disponibilidade. 

Desta forma, os cursos online apareceram para revolucionar. 

Você terá toda autonomia de organizar a melhor forma de acontecer a sua 

jornada fotográfica. Defina seus horários, os dias da semana que pode realizá-

lo e estude no conforto de seu lar. 

No curso master cara da foto você irá aprender: 

 A dominar fotos de retrato, com técnicas, truques, dicas e demonstrações 

práticas e específicas de como capturar e processar fotos de pessoas; 

 A dominar fotos de natureza e criar verdadeiras obras de arte a partir de 

segredos especiais de captura; 

 Técnicas e táticas para fotografar independente do tempo, faça sol, 

chuva, noite ou frio; 

 Técnicas avançadas de fotografia macro, preto e branco e com a nitidez 

absoluta; 

 Sobre composição de fotos e como criar a imagem perfeita em um 

ambiente que é aparentemente “feio”; 

 Segredinhos especiais de como impactar com fotos urbanas; 

 Planejar suas viagens e como montar um itinerário perfeito; 

 A escolher o equipamento ideal e como dominá-lo; 

 Técnicas de pós-processamento, que fará a sua imagem ganhar ainda 

mais vida e tornar-se digna de uma galeria de arte; 

Todo o conteúdo do curso é dividido em oito grandes módulos, totalizando mais 

de 100 vídeo-aulas e mais de 25 horas de vídeo. Após a compra o acesso é 

vitalício e você poderá acessar o conteúdo sempre que desejar. 

Os módulos são: “vídeo-aulas sobre planejamento de viagens”; “minicurso sobre 

equipamento fotográfico”; “caixa de ferramentas de composição”; “vídeos com 

truques e técnicas de fotografia”; “minicurso de adobe lightroom”; “minicurso de 



photoshop”; “14 vídeo-aulas gravadas em campo” e o “certificado de 

participação”. 

É claro que você receberá um certificado de conclusão de curso. Imprima a exiba 

para todos a sua formação em fotografia, especialmente se deseja trabalhar na 

área. 

Vantagens 

Além de todo o conteúdo citado acima, ao adquirir o pacote completo do curso 

master cara da foto você ainda ganhar nove bônus e vantagens que tornarão 

seu investimento ainda mais proveitoso. 

Com o investimento você terá: acesso ao clube do cara da foto; curso de 

introdução à fotografia digital; minicurso de adobe photoshop; minicurso de 

adobe lightroom; guia completo de planejamento de viagens; download de todas 

as fotos do curso (RAW+ processadas); módulo especial de fotografia com o 

celular na prática; pacote especial de 20 presets para o adobe lightroom; vídeo 

com bastidores do curso. 

Garantia 

Para que você fique antes mais tranquilo ao adquirir o curso, a garantia blindada 

é total e o reembolso é de 100% caso não seja o que esperava. Além disso, as 

aulas estão em um portal totalmente estável e monitorado, com acesso vitalício 

para quem comprar. 

O aluno tem até 30 dias após o curso para solicitar o reembolso do investimento 

caso não esteja satisfeito com o material. Sem burocracias, ele poderá entrar em 

contato direto com os responsáveis e solicitar seu dinheiro de volta. 

Vale a pena o curso master cara da foto? 

Conheça alguns depoimentos de ex-alunos do curso e perceba como o conteúdo 

é de qualidade. 

“Caraca, vocês não têm noção do quanto estou aprendendo com os vídeos de 

vocês, parabéns pelo trabalho, minhas fotos melhoraram um milhão de vezes, 

Parabéns! E muito obrigado! ” – Roger Santos. 

“O curso é fantástico e vale muito mais do que paguei por ele. Tenho mais de 

5.000 fotos de uma viagem de moto através de 28 estados americanos que, a 

partir das dicas iniciais, transformaram-se em objeto de admiração de parentes 

e amigos. Algumas ficaram incríveis mesmo. Muito obrigado por tudo e 

recomendo enfaticamente a todos os amantes da fotografia” – Hélio 

“Admiro muito a simplicidade com que vocês explicam cada assunto. Eu achava 

que fotografia era uma coisa muito complexa e hoje vejo como é prática. 

Obrigado Rodrigo e Ricardo pela ajuda que estão nos dando. Fiquem com Deus” 

– Gilberto Monteiro. 

Invista em fotografia 



Já deu para perceber que investir no curso master cara da foto não irá causar 

nenhum arrependimento. Clique aqui para comprar agora mesmo e aproveite as 

formas de parcelamento. 

Além de investir em fotografia, está criando uma nova possibilidade de trabalho, 

que pode gerar lucros e em pouco tempo você estará com uma quantia muito 

maior do que a usou inicialmente para adquirir o curso. Comece agora mesmo.  

 

http://cursomaster.caradafoto.com.br/intro/?gclid=CjwKCAjwmq3kBRB_EiwAJkNDpwxEaWKiWccxd1b8-ezTRaNYjvZLPGmH9elbYOeF_GbmKwdOEJcMlhoCPAAQAvD_BwE&ref=Q6974254F

