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Ficha 2 (variável) 
 

 

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 
CH Total: 60 
CH semanal: 06 

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  
 
Módulo 1 – 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 
 
Módulo 2 – Produção e Edição 
a) Os elementos de áudio necessários na produção de programas; 
b) A edição sonora em software livre 
 
Módulo 3 – 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 
 
Módulo 4 – 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 17/jul/2020 
e fim em 24/set/2020, com atividades semanais, divididas em síncronas e assíncronas. O 
exame, se houver necessidade, será no dia 25/set/2020 (cronograma completo no Anexo I); 
 
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 no conjunto de aulas a que a atividade 
se refere; 
  
5) Quantidade de estudantes em cada turma: Cada turma poderá ter, como limite máximo, 20 
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 anexo. 
Entretanto, mesmo não havendo atividades síncronas, a professora estará disponível toda sexta 
feria, às 10 horas, para tirar dúvidas e/ou explicar conteúdos postados na UFPR Virtual. 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 no anexo II. 
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR
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Professor da Disciplina: Flávia Lúcia Bazan Bespalhok
Assinatura: __________________________________________

Coordenadora do Curso: Ana Carolina de Araújo Silva
Assinatura: __________________________________________


