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EMENTA: 
  

 Som, acústica, áudio. Áudio analógico x áudio digital. Captação e gravação de áudio através de interfaces 
ADDA (Analog to digital - Digital to analog). Formatos de arquivo de captura de áudio e suas aplicações. 
Monitoração da gravação, processamento ou edição através de fones de ouvidos e/ou caixas acústicas. 
Digitalização de áudio de fontes analógicas: Videocassete, Tape-decks cassete, discos de vinil e Gravadores 
de rolo full track 1/4”; Processamento digital de áudio para recuperação de gravações antigas ou 
defeituosas. Parâmetros técnicos para finalização de trilhas de áudio para aplicações diversas. Masterização 
para obtenção de HDA (High Definition Audio ou áudio de alta definição).  

  

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS:  
  

 Capacitar o aluno a: 
Compreender as diferenças áudio analógico e digital; 
Compreender as diferenças entre captação e gravação de áudio no domínio analógico ou no digital; 
A saber discriminar adequadamente os tipos de formato de arquivo de áudio e sua correta utilização 
conforme a finalidade; 
A capturar áudio de fontes analógicas em meio digital; 
A definir que tipo de processamento de áudio é requerido para áudio capturado, seja de fontes analógicas 



ou digitais, conforme as diversas aplicações; 
A saber definir os procedimentos necessários para finalizar os arquivos de áudio, atendendo os requisitos 
técnicos da finalidade a que se destina. 

  

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 
  

 Unidade I - Conceituação e definições 
Som, acústica e áudio: Brevíssima introdução 

Som x acústica; som e áudio; Transdutores: Microfones, caixas acústicas, fones de ouvido e 
interfaces ADDA (Analog to digital - Digital to analog)...  

Áudio analógico e digital 
Suportes físicos de armazenamento de áudio: 
Analógicos Lineares e não lineares; Digitais Lineares e não lineares; 

 
Unidade II - Conversão de áudio analógico em digital 

Procedimentos para captura de áudio; cabos e conexões; Ajuste de nível do sinal de áudio; 
Procedimentos para tratamento e restauração de áudio de fontes analógicas antigas. 
Procedimentos para tratamento e restauração de áudio de fontes digitais danificadas. 
Tipos de processamento aplicáveis ao sinal de áudio durante a captura; 
Tipos de processamento aplicáveis ao sinal de áudio após a captura; 
 

Unidade III - Parâmetros técnicos e formatos 
Parâmetros técnicos 

Níveis de áudio aplicáveis conforme a finalidade; Amostragem e resolução;  
Formatos de armazenamento de áudio 

Formatos de áudio não comprimidos e comprimidos; 
Áudio Multicanal 2.0, 3.0, 3.1, 4.0, 4.1, 5.1, 7.1. 

 
Unidade IV - Atividade prática em laboratório. 

 Exercícios de Captura, processamento, edição e masterização de áudio de diversas fontes 
Exercício programado 01 - aprendendo a processar para reduzir ruído; 
Exerc. prog. 02 - Aprendendo a processar áudio com equalização e compressão; 
Exerc. prog. 03 - Captura, processamento e masterização de áudio de fontes analógicas (disco de 
vinil, fitas magnéticas, fitas de vídeo; 
Exerc. prog. 04 - Captura, process. e masterização de áudio de fontes digitais (DVDs, Blu-Rauy 
discs (BRDs); 
Exerc. prog. 05 - Processamento de arquivos de áudio para HDA (High Definition Audio); 
 

  

 
METODOLOGIA: 
  

 Aulas teóricas expositivas com demonstração dos aspectos sonoros qualitativos da gravação de áudio e 
armazenamento nos diversos tipos de suporte físicos. 
Exercícios práticos de captura, processamento edição e masterização de áudio, em arquivos originados de 
fontes analógias. 
Exercícios práticos de captura, processamento edição e masterização de áudio, em arquivos digitais. 

  

 
CRITÉRIOS/PROCESSO DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM: 
  

 A avaliação será feita através da audição, análise e julgamento dos trabalhos produzidos, de acordo com os 
critérios de criação (roteiro), produção (captação), processamento e edição de peças publicitárias sonoras. 
O julgamento dos trabalhos será individual (cada aluno julga os trabalhos de todos os grupos menos o do 
seu). A composição da nota final será a seguinte: 50% avaliação do professor; 40% avaliação dos alunos; 
10% atendimento dos requisitos técnicos de cada trabalho. 
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CRONOGRAMA 
Aula 01 Aula expositiva - Apresentação do programa 

Unidade I - Conceituação e definições 
Som, acústica e áudio: Brevíssima introdução 

Som x acústica; som e áudio; Transdutores: Microfones, caixas acústicas, fones de ouvido e 
interfaces ADDA (Analog to digital - Digital to analog)...  

Aula 02 Aula expositiva - Unidade I - Conceituação e definições 
Áudio analógico e digital 

Suportes físicos de armazenamento de áudio: 
Analógicos Lineares e não lineares; Digitais Lineares e não lineares; 

Aula 03 Aula expositiva - Unidade II - Conversão de áudio analógico em digital 
Procedimentos para captura de áudio; cabos e conexões; Ajuste de nível do sinal de áudio; 
Procedimentos para tratamento e restauração de áudio de fontes analógicas antigas. 
Procedimentos para tratamento e restauração de áudio de fontes digitais danificadas. 

Aula 04 Aula prática de gravação de áudio - Unidade II - Conversão de áudio analógico em digital 
Tipos de processamento aplicáveis ao sinal de áudio durante a captura; 
Tipos de processamento aplicáveis ao sinal de áudio após a captura; 

Aula 05 Aula expositiva - Unidade III - Parâmetros técnicos e formatos 
Parâmetros técnicos 

Níveis de áudio aplicáveis conforme a finalidade; Amostragem e resolução;  
Formatos de armazenamento de áudio 

Formatos de áudio não comprimidos e comprimidos; 
Áudio Multicanal 2.0, 3.0, 3.1, 4.0, 4.1, 5.1, 7.1. 

Aula 06   Unidade IV - Atividade prática em laboratório. (Parte 1/2) 
 Exercícios de Captura, processamento, edição e masterização de áudio de diversas fontes 

Exercício programado 01 - aprendendo a processar para reduzir ruído; 
Exerc. prog. 02 - Aprendendo a processar áudio com equalização e compressão; 



 

 
CRONOGRAMA (CONT.) 
Aula 07 Unidade IV - Atividade prática em laboratório. (Parte 2/2) 

Exercícios de Captura, processamento, edição e masterização de áudio de diversas fontes 
Exercício programado 01 - aprendendo a processar para reduzir ruído; 
Exerc. prog. 02 - Aprendendo a processar áudio com equalização e compressão; 

Aula 08  Unidade IV - Atividade prática em laboratório. (Parte 1/3) 
Exercícios de Captura, processamento, edição e masterização de áudio de diversas fontes 

Exerc. prog. 03 - Captura, processamento e masterização de áudio de fontes analógicas (disco 
de vinil, fitas magnéticas, fitas de vídeo; 

Aula 09 Unidade IV - Atividade prática em laboratório. (Parte 2/3) 
 Exercícios de Captura, processamento, edição e masterização de áudio de diversas fontes 

Exerc. prog. 03 - Captura, processamento e masterização de áudio de fontes analógicas (disco 
de vinil, fitas magnéticas, fitas de vídeo; 

Aula 10 Unidade IV - Atividade prática em laboratório. (Parte 3/3) 
 Exercícios de Captura, processamento, edição e masterização de áudio de diversas fontes 

Exerc. prog. 03 - Captura, processamento e masterização de áudio de fontes analógicas (disco 
de vinil, fitas magnéticas, fitas de vídeo; 

Aula 11 Unidade IV - Atividade prática em laboratório. (Parte 1/2) 
 Exercícios de Captura, processamento, edição e masterização de áudio de diversas fontes 

Exerc. prog. 04 - Captura, process. e masterização de áudio de fontes digitais (DVDs, Blu-Ray 
discs (BRDs); 

Aula 12 Unidade IV - Atividade prática em laboratório. (Parte 2/2) 
 Exercícios de Captura, processamento, edição e masterização de áudio de diversas fontes 

Exerc. prog. 04 - Captura, process. e masterização de áudio de fontes digitais (DVDs, Blu-Ray 
discs (BRDs); 

Aula 13 Unidade IV - Atividade prática em laboratório. (Parte 1/2) 
 Exercícios de Captura, processamento, edição e masterização de áudio de diversas fontes 

Exerc. prog. 05 - Processamento de arquivos de áudio para HDA (High Definition Audio); 
Aula 14 Unidade IV - Atividade prática em laboratório. (Parte 2/2) 

 Exercícios de Captura, processamento, edição e masterização de áudio de diversas fontes 
Exerc. prog. 05 - Processamento de arquivos de áudio para HDA (High Definition Audio); 

Aula 15 Apresentação dos trabalhos e avaliação final 

 


