
 
 

 

 

PLANO DE ENSINO  

 

ART 5213 – SOM I 

 

Carga horária semestral total: 72hr/aula 

Carga horária teórica: 36 horas-aula  Carga horária prática: 36 horas-aula  

Horário de aula: Segundas-feiras, das 8h20 às 11h50 

Não haverá pré-requisito  

Disciplina obrigatória  

 

PROFESSORES RESPONSÁVEIS: André Luiz Sens e Rodrigo Garcez 

Contato virtual: andrelsens@gmail.com e kinokaos@gmail.com 

Horários de atendimento: Quintas-feiras, das 10h às 12h (com agendamento prévio) 

 

EMENTA 

Aspectos técnicos da captação e reprodução de som no cinema. Propriedades físicas do 

som. Fisiologia da escuta. Som analógico e digital. Microfones. Síntese e edição de sons. 

 

OBJETIVOS 

● Apresentar os fundamentos técnicos, estéticos e narrativos do componente sonoro, 

com enfoque nas práticas em projetos audiovisuais;  

● Capacitar à prática de captação e edição sonora associada à concepção de 

produtos audiovisuais. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

I. Fundamentos do som: aspectos acústicos, estéticos e semânticos; 

II. Som no audiovisual: música, voz e foley; 

III. Som direto: tipos de microfone e técnicas de gravação 

IV. Manipulação de áudio: frequência, intensidade e efeitos;   

V. Mixagem e sincronização sonoras em audiovisual; 

VI. Narrativa sonora: roteiro, captação e edição de audiodrama. 

 

METODOLOGIA  

As aulas teóricas consistem em explanações embasadas em slides, a partir de materiais 

textuais e audiovisuais, a serem disponibilizados via Moodle (artigos, e-books, vídeos e 

videoaulas).   

As aulas práticas consistem em atividades de captação e edição de áudio a partir da 

infraestrutura do LabSom e de softwares de edição de som (Audacity ou Audition). 



 

 

Como interações assíncronas, considera-se: resolução de dúvidas via Mensagem (Moodle) 

ou e-mail.  

 

INFRAESTRUTURA TÉCNICA 

A disciplina fará uso do estúdio e demais equipamentos do LABSOM (microfones, interfaces 

de gravação e acessórios) durante suas práticas. Há previsão de gravação de foley e 

dublagens no estúdio assim como saída de equipamentos para gravação de som direto 

(lapelas e direcionais) com acompanhamento e anuência do coordenador do laboratório. 

 

CRONOGRAMA (16 semanas de aulas)  

Aula Data Conteúdo Atividade 

1 22/08 Integração UFSC. - 

2 29/08 Programa de Ensino. 

3 5/09 Fundamentos do som: aspectos acústicos, estéticos e 
semânticos.  

Questionário 

4 12/09 Introdução à Acústica: considerações físicas e técnicas do som. 

5 19/09 Introdução à Psicoacústica: percepção técnica e estética do 
som. 

6 26/09 Visualização, manipulação e tratamento do áudio digital. 

7 3/10 Mixagem sonora: integração de fontes sonoras, cortes e efeitos. Mixagem 

8 10/10 Sonoplastia no audiovisual. Sonoplastia em 
Filme 

9 17/10 Som direto: tipos de microfone e técnicas de gravação. Audiodrama 

10 24/10 Oficina de gravação de som em estúdio (LabSom). 

11 31/10 Oficina de gravação de som externo. 

12 7/11 Captura de Áudios para Audiodrama.  

13 14/11 Captura de Áudios para Audiodrama. 

14 21/11 Orientações para Audiodrama. 

15 28/11 Orientações para Audiodrama. 

16 5/12 Orientações para Audiodrama. 

17 12/12 Orientações para Audiodrama; Entrega do Audiodrama.  

18 19/12 Apresentação de TCCs do Cinema. 

 

AVALIAÇÃO  

As atividades avaliativas são:  

Atividade Critérios de Avaliação 

Questionário Avaliação (com nota) e feedback automático. 

Mixagem  a. Execução de acordo com as instruções solicitadas (1,0) 
b. Pontualidade na entrega do trabalho (1,0); 
c. Qualidade da mixagem (4,0) 
d. Consistência estética e semântica na relação imagem-som (4,0). 



 

 

Análise de 
Sonoplastia 

a. Execução de acordo com as instruções solicitadas (1,0) 
b. Pontualidade na entrega do trabalho (1,0); 
c. Clareza na elaboração discursiva (4,0) 
d. Precisão e profundidade da análise (4,0). 

Sonoplastia em 
Filme 

a. Execução de acordo com as instruções solicitadas (1,0) 
b. Pontualidade na entrega do trabalho (1,0); 
c. Precisão na sincronização (4,0) 
d. Consistência na relação imagem-som (4,0). 

Audiodrama a. Execução de acordo com as instruções solicitadas (1,0)  
b. Pontualidade na entrega do trabalho (1,0);  
c. Eficiência na edição da atuação de voz (1,0);  
d. Eficiência na escolha e edição de músicas (2,0);  
e. Eficiência na escolha e edição de efeitos sonoros (2,0);  
f. Qualidade da mixagem e eficiência narrativa (3,0).  

 

Quanto a frequência, será considerado suficiente o valor superior a 75% da presença em 

sala e/ou laboratório, conforme o regimento vigente.  
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PROTOCOLO DE SEGURANÇA 
 
Devido à continuidade da circulação do SARS-cov-2 e suas variantes, é obrigatório: 

• uso de máscara para todos os presentes e em todos os períodos das aulas; 

• higienização das mãos com álcool em gel para o manuseio responsável de 
equipamentos; 

• distanciamento mínimo de 1,5m para espaços com pouca ventilação; 

• a apresentação do comprovante de vacinação contra a Covid-19 (Resolução 
Normativa 103/2022/CGRAD); 

 
Observação: as pessoas com contraindicação médica para a vacinação poderão realizar 
amatrícula inicial (na disciplina) apresentando atestado médico da contraindicação. [...] em 
casode dúvidas [...], o atestado poderá ser enviado ao DAE e a uma Comissão Médica para 
avaliar aadequação da contraindicação (Resolução Normativa 103/2022/CGRAD). 
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