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Compreensão dos processos básicos de produção do som no cinema e no audiovisual; A
experimentação de linguagens através de produtos laboratoriais; O emprego de som no filme;
Funções da música no cinema e em outros produtos audiovisuais; Introdução às técnicas para o
registro do som - Uso dos equipamentos de captação e processamento do som cinematográfico;
Noções de acústica e eletrônica relativas ao processo de sonorização em cinema e em produtos
audiovisuais
OBJETIVOS

Fornecer ao futuro profissional de cinema ferramentas operacionais e conceituais que o capacitem a explorar, com
apuro técnico e sensibilidade artística, o potencial expressivo do som em produtos audiovisuais.
METODOLOGIA

Atividades síncronas:
Encontros expositivos semanais de 02:30, com participação eventual de profissionais da área do som.
Atividades Assíncronas:
Palestras, conferências e mesas redondas on line sobre o som no audiovisual (com relatório ou resposta a questionário);
Apreciação-análise de filmes (com resenha ou resposta a questionário);
Fichamento de textos;
Outros (sugestões do corpo discente).

AVALIAÇÃO

– Prova escrita;
– Relatórios de atividades assíncronas;
– Resposta aos questionários;
– Trabalhos práticos experimentais (individuais ou em grupo) ou artigo no formato acadêmico
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO

- Produção, propagação e recepção do som
- Noções básicas de eletrônica e acústica aplicada.
- Microfones: tipologia e aplicações; filtros e atenuadores.
- Gravadores e mixers
- Plataformas digitais de processamento, edição e finalização
- Breve panorama histórico, técnico e estético, do som no audiovisual: tradições, transformações e permanências;
estilos, escolas, tendências. Especificidades da trilha sonora em diversos produtos audiovisuais (telejornalismo,
publicidade, filme documental, cinema de ficção, telenovela, videoarte etc.)

- O projeto sonoro da obra (sound design)
- Etapas de pré-produção
- Produção no set: técnico(a) de gravação, operadores(as) de boom, auxiliares.
- O boletim de som.
- A pós-produção: o boletim de pós-produção; artistas de foley, criadores(as) de efeitos sonoros, compositores(as),
diretor(as) musical, pesquisador(a) musical, engenheiros(as) de gravação/mixagem/masterização, editores(as) de
diálogo.
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