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Plano de ERE (Ensino Remoto Emergencial) 
 

 

Disciplina: Laboratório de Áudio Código: TCI 125 

Natureza:  
(x) Obrigatória  
(  ) Optativa 

(x) Semestral      (  ) Anual (  ) Modular  

Pré-requisito:  Co-requisito:  Modalidade: (  ) Presencial     (  ) Totalmente EaD   (  )_________ *C.H.EaD 

H semanal síncrona:02 

CH semanal assíncrona: 04 

CH total semanal: 06 

CH Total disciplina:60 

Padrão (PD): 
20 

Laboratório (LB): 30 
Campo (CP): 
00 

Estágio (ES): 
00 

Orientada (OR):  
10 

Prática Específica 
(PE): 00 

 

Estágio de Formação 

Pedagógica (EFP): 
Extensão 
(EXT): 00 

Prática como 
Componente 
Curricular 
(PCC): 00 

     

 

 

EMENTA (Unidade Didática)  
Conceitos básicos da comunicação sonora. A linguagem radiofônica. Os gêneros de áudio e 
suas especificidades. Roteiros em áudio, preparação de textos e scripts. Produção radiofônica. 
Edição de som. As possibilidades do áudio na Comunicação Institucional. Elaboração de 
projetos e produtos laboratoriais em áudio.  

 
 

PROGRAMA 
 
Unidades do Programa  
 
A Linguagem Radiofônica 
a) As características da comunicação sonora;  
b) A música, os efeitos sonoros, o silêncio e a palavra (texto) como elementos da linguagem radiofônica 
 
Produção e Edição 
a) Os elementos de áudio necessários na produção de programas; 
b) A edição sonora em software livre 
 
Gêneros e formatos em áudio 
a) Os gêneros e formatos de programas de áudio e suas especificidades 
b) A notícia como um formato em áudio 
 
Projetos, Roteiros e Produção 
a) Noções de projetos editoriais em áudio 
b) O roteiro de áudio 
c) Produção de formatos de programas em áudio 

 

OBJETIVO GERAL 

Compreender a importância do áudio na Comunicação Institucional; 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Conhecer os aspectos básicos da comunicação sonora; 
Produzir formatos em áudio. 
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PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 

1) Organização das atividades: As atividades deste período especial terão início em 06/11/2020 
e fim em 05/02/2020, com atividades semanais, divididas em síncronas e assíncronas. O 
exame, se houver necessidade, será no dia 12/02/2020; 
 
2) Sistema de comunicação: Será utilizado a UFPR VIRTUAL como ambiente virtual de 
aprendizado (https://ufprvirtual.ufpr.br/login/index.php), tanto para disponibilização de material 
didático, quanto para postagem das atividades realizadas pelos estudantes. Para as atividades 
síncronas será utilizado o TEAMS. 
 
3) As mídias e os recursos tecnológicos: Na página da UFPR Virtual, semanalmente, serão 
disponibilizados materiais em vídeo, áudio e textos de apoio para as atividades assíncronas. Para 
as atividades síncronas, será utilizado o aplicativo TEAMS, que é disponível para todos os 
servidores e alunos UFPR por meio do pacote Office 365. 
 
4) Controle de frequência: A frequência dos estudantes será controlada por meio da entrega das 
atividades propostas. Cada entrega significará presença num conjunto de aulas, conforme 
Detalhamento do Cronograma, ao final deste documento; 
  
5) Quantidade de estudantes em cada turma: Cada turma poderá ter, como limite máximo, 21 
estudantes matriculados, para que se possa atender a todos de maneira adequada.  
 
6) Horário dos encontros: Para as atividades síncronas da disciplina, a professora se encontrará 
com os alunos no TEAMS, às sextas feiras, às 10 da manhã, conforme calendário ao final deste 
documento. Esses encontros serão sempre gravados, podendo ser acessados pelos alunos a 
qualquer momento. 
 

FORMAS DE AVALIAÇÃO 
 Os alunos serão avaliados por meio de tarefas e trabalhos que serão disponibilizados ao longo 
do período, conforme a descrição de cada tarefa constante ao final deste documento. 
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Material próprio desenvolvido pela professora 

 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 
ZUCULOTO, Valci; LOPEZ, Debora; KISCHINHEVSKY, Marcelo (org.). Estudos Radiofônicos 
no Brasil: 25 anos do Grupo de Pesquisa Rádio e Mídia Sonora da Intercom. São Paulo: 
Intercom, 2016. (E-book - http://www.portcom.intercom.org.br/ebooks/arquivos/estudos-radiofonicos-no-
brasil.pdf) 
 

Material próprio desenvolvido pela professora 
 

 
Professor da Disciplina: Flávia Lúcia Bazan Bespalhok 
 

Assinatura: __________________________________________  

 

Coordenadora do Curso:   Ana Carolina de Araújo Silva 
 

Assinatura: __________________________________________ 
 
 
 
 

 
 
 

 

Setor/Curso: Sept/TCI Período: 1º.  

Disciplina: Laboratório de Fotografia                                       Código: TCI 112 

Turma: A Professor Responsável: Flávia Lúcia Bazan Bespalhok 

 

DIA CONTEÚDO/ATIVIDADE 
06/11 Apresentação da disciplina e aula sobre dramatização (síncrono) 

13/11 
Linguagem radiofônica: Música (síncrono) 
Linguagem radiofônica: Efeitos (assíncrono)  
Linguagem radiofônica: Silêncio (assíncrono) 

20/11 
Linguagem radiofônica: Texto  (síncrono) 
Linguagem radiofônica: Locução (assíncrono) 

27/11 
Os elementos de áudio necessários na produção de programas (síncrono) 
A edição sonora em software livre (assíncrono) 

04/12 Escuta de dramatização (síncrono) 

11/12 
Notícia radiofônica (síncrono) 
Gêneros e formatos de programas (assíncrono) 

18/12 Projetos editoriais em áudio e roteiro (síncrono) 
22/01 Atendimento escalonado dos grupos para produção de podcast (síncrono) 
29/01 Atendimento escalonado dos grupos para produção de podcast (síncrono) 
05/02 Escuta de podcasts (síncrono) 
12/02 Exame 
  
  

 
 

 
 

Detalhamento do cronograma 

http://www.portcom.intercom.org.br/ebooks/arquivos/estudos-radiofonicos-no-brasil.pdf
http://www.portcom.intercom.org.br/ebooks/arquivos/estudos-radiofonicos-no-brasil.pdf


  
 
 

Ministério da Educação  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
Setor de Educação Profissional e Tecnológica 
Coordenação do Curso Superior de Tecnologia em Comunicação Institucional 
 

DIA CONTEÚDO/ATIVIDADE 
Tarefa referente ao conteúdo 

Abaixo, descrição detalhada das 
tarefas 

Presença 
Entrega da 

tarefa 
Valor da 
tarefa 

06/11 
Apresentação da disciplina e aula 
sobre dramatização (síncrono) 

AT A Escolha de um podcast 4 13/11 05 

13/11 
Música (síncrono) 

AT B Análise do podcast em relação ao uso da 
música, efeitos e silêncio 

8 27/11 10 Efeitos (assíncrono)  
Silêncio (assíncrono) 

20/11 
Texto  (síncrono) 

AT C – Análise do podcast em relação ao texto e 
locução 

8 04/12 10 

Locução (assíncrono) AT D – Redação e Locução de notícias 8 18/12 15 

27/11 
Produção (síncrono) 

AT E - Exercício de edição e produção  4 11/12 5 
Edição (assíncrono) 

04/12 Escuta de dramatização (síncrono) AT F – Produção de dramatização 12 04/12 15 

11/12 
Notícia radiofônica (síncrono) 
Gêneros e formatos (assíncrono) 

AT G - Exercício de notícia radiofônica 
4 18/12 5 

18/12 
Projetos editoriais em áudio e roteiro 
(síncrono) 

 
 

  

22/01 Atendimento escalonado dos grupos 
para produção de podcast (síncrono) 

 
 

  

29/01 Atendimento escalonado dos grupos 
para produção de podcast (síncrono) 

 
 

  

05/02 Escuta de podcasts (síncrono) AT H – Produção de Podcast 12 05/02 35 
12/02 Exame     
      

VALOR TOTAL 
60 

presenças 
 100 

pontos 

 
Descrição Detalhada das tarefas 

AT A - Escolha de um podcast 
 
Tipo: Individual                                                        
Descrição:  Cada aluno deverá pesquisar exemplos de podcasts de uso nas mais diversas áreas, como 
jornalismo, entretenimento, esporte, cultura e, principalmente, INSTITUCIONAL. 
Depois de ouvir alguns exemplos de podcasts, cada aluna/o deverá escolher um que o acompanhará ao longo 
do semestre. 
Valor: 5 
 
Data da Entrega: 13/11 
Vale 04 presenças 
AT B - Análise do podcast em relação ao uso da música, efeitos e silêncio 
 
Tipo: Individual 
Descrição:  Tomando como exemplo o podcast escolhido (corpus), a/o aluna/o deverá fazer uma análise de 
como este podcast faz uso da música, dos efeitos sonoros e do silêncio. 
Essa análise não pode ser baseada na opinião, ou seja, gostei/não gostei, mas deverá ser uma análise 
embasada na teoria disponibilizada nas aulas. 
Valor: 10 
 
Data da Entrega: 27/11 
Vale 08 presenças 
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AT C – Análise do podcast em relação ao texto e locução 
 
Tipo: Individual 
Descrição:  Tomando como exemplo o podcast escolhido (corpus), a/o aluna/o deverá fazer uma análise de 
como este podcast faz uso do texto radiofônico e que características tem sua locução. 
Essa análise não pode ser baseada na opinião, ou seja, no gostei/não gostei, mas deverá ser uma análise 
embasada na teoria disponibilizada nas aulas. 
Valor: 10 
 
Data da Entrega: 04/12 
Vale 08 presenças 
AT D – Redação e Locução de notícias 
 
Tipo: Individual 
Descrição: Redação e Locução de 6 textos informativos. Os(As) alunos(as) deverão escolher 6  textos 
(informativos) da mídia impressa e reescreve-los na forma da abertura de um podcast, com duração média de 
40 segundos cada. Obs.: o tempo é contado pelo número de linhas e não pelo tempo final da gravação. 
Esses textos devem ser gravados de dois em dois, sendo que deverá haver um espaço de, pelo menos, um dia 
entre as gravações. 
Ao terminar a gravação de cada dupla de textos, cada aluno deve fazer uma auto avaliação, por escrito, 
indicando onde percebe problemas e o que pode ser feito para melhorá-los. 
As gravações (em mp3), os textos e as auto avaliações (em pdf) deverão ser postados na UFPR Virtual. 
Valor: 15 
 
Data da Entrega: 18/12 
Vale 08 presenças 
AT E - Exercício de edição e produção  
Tipo: Individual 
Descrição:  Cada aluna/o fará um exercício de edição proposto pela professora e o enviará pela UFPR Virtual. 
Valor: 5 
 
Data da Entrega: 11/12 
Vale 04 presenças 
AT F – Produção de dramatização 
Tipo: Em grupo 
Descrição:  Cada grupo deverá criar um roteiro para dramatização, fazer a gravação e edição final. 
Tempo médio de 5 minutos. 
O roteiro deverá ser enviado pela UFPR Virtual e a radionovela (em MP3) deverá ser gravada e disponibilizada 
na UFPR Virtual em formato de arquivo ou por meio de link para download e escuta.  
 
Valor: 15 
Data da Entrega: 04/12 
Vale 12 presenças 
AT G - Exercício de notícia radiofônica  
Tipo: Individual 
Descrição:  A professora irá disponibilizar uma entrevista bruta e cada aluna/o dever produzir uma notícia com 
citação e uma notícia com entrevista. 
Valor: 5 
 
Data da Entrega: 18/12 
Vale 04 presenças 
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AT H – Produção de Podcast 
Tipo: Em grupo 
Descrição:  Cada grupo deverá elaborar um projeto de Podcast para o SEPT, parceiro da agência Ziip. O grupo 
fará o projeto editorial do programa (modelo a ser apresentado pela professora) e gravará um programa piloto. 
O tempo do programa piloto dependerá da proposta do programa. Entretanto, é necessário que, ao todo, o 
áudio tenha, no mínimo, 10 minutos. (Se a proposta for um programa menor, como por exemplo de cinco 
minutos de duração, dois pilotos deverão ser gravados para se chegar a 10 minutos). 
O projeto e o roteiro deverão ser enviados pela UFPR Virtual e o programa deverá ser gravado (MP3) e 
disponibilizado pela UFPR Virtual por meio de link para download e escuta 
Valor: 35 
Data da Entrega: 05/02 
Vale 12 presenças 

 


