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O áudio: conceitos sonoros e estéticos; noções de sonorização e técnicas de gravação,
mixagem e edição de áudio; a evolução técnica dos equipamentos e gravação e edição;
exercícios de planejamento de produção, produção e finalização de áudio em publicidade.
OBJETIVOS
GERAL
Introduzir o aluno no universo da linguagem e estética sonora para capacitá-lo à criação e
direção de produção sonora de peças direcionadas à comunicação nas áreas publicidade e
propaganda e de obras audiovisuais;
ESPECÍFICOS
* Desenvolver e estimular a percepção e sensibilidade auditiva do aluno;
* Apresentar aos alunos as noções básicas da Teoria do Áudio;
* Estimular o aluno à compreensão da relação entre as seguintes linguagens: textual x
visual x sonora;
* Habilitar os alunos para a sonorização audiovisual;
* Habilitar os alunos ao reconhecimento e diferenciação das principais peças do áudio
publicitário, como jingles, trilhas e spots; * Habilitar os alunos à criação de peças sonoras
voltadas para o mercado publicitário; * Habilitar o aluno na produção de peças de áudio
para as novas mídias;
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PERFIL DO EGRESSO
O curso de Comunicação Social com habilitação em Publicidade e Propaganda da FAT,
objetiva formar profissionais com capacidade de gestão, empreendedores, preparados
para exercer funções de assessoramento, chefia, gerenciamento, direção de pesquisa e
planejamento no âmbito da Publicidade e Propaganda. Esses profissionais devem ter
conhecimento cientifico, técnico, artístico e estético necessários para a compreensão dos
fenômenos da comunicação no sentido de propor soluções a partir do domínio desses
conhecimentos.
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1.0. Percepção e Teoria do Áudio
1.1. Som
1.1.1. Percepção sonora
1.1.2. Ondas Sonoras (frequência, amplitude, velocidade, medidas)
1.1.3. A importância do som para o homem
1.1.4. Reprodução Sonora
1.1.4.1. Microfones
1.1.4.2. Tipos e Aplicações de Microfones
2.0. Sonorização
2.1.Técnica de Sonorização
2.1.1. Estúdio de gravação (equipamentos)
2.1.2. Ilha de edição (softwares e plug-ins)
2.2. Imagem e Som, o Audiovisual.
2.2.1. Elementos do Projeto de Som
2.2.2. Combinações Imagem/ Som
2.3.Gravação do Som para Mídias Diferentes
2.3.1. Som de Cinema
2.3.2. Som de Vídeo
3.0. Peças de áudio em publicidade (forma e conteúdo)
3.1.Tipos de Mídia
3.2.Jingle
3.3.Spot
3.4.Trilha
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3.5.Peças mistas
METODOLOGIA
Aulas teóricas com exposição de textos e imagens; leitura de textos e debates realizados
pelos alunos em sala de aula.
Aulas práticas com realização de atividades/exercícios em sala de aula.
Criação e produção: conceituação, planejamento e produção de peças sonoras e
audiovisuais;

AVALIAÇÃO
O processo de avaliação da disciplina é contínuo. Durante cada encontro os alunos devem
cumprir com tarefas.
A disciplina será dividida em DUAS UNIDADES com as seguintes tarefas:
UNIDADE I
* Leitura e escritura de textos – resenhas dos temas abordados em sala;
* Exercícios – atividades práticas executadas em sala de aula; Desenvolvimento e
produção de peças sonoras e audiovisuais e apresentação em sala de aula.
UNIDADE II
* Leitura e escritura de textos – resenhas dos temas abordados em sala;
* Exercícios – atividades práticas executadas em sala de aula; Desenvolvimento e
produção de peças sonoras e audiovisuais.
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