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FICHA DA UNIDADE CURRICULAR / CURRICULAR UNIT FORM 

3º SEMESTRE - ANO LETIVO 2018 / 2019 

3RD SEMESTER - SCHOOL YEAR 2018 / 2019 

1. DESIGNAÇÃO DA UNIDADE CURRICULAR - Nº CRÉDITOS ECTS 3 

Eletroacústica I 

1. CURRICULAR UNIT - 3 ECTS CREDITS 

Electroacoustics I 

2. DOCENTE RESPONSÁVEL E RESPETIVA CARGA LETIVA NA UNIDADE CURRICULAR 

(PREENCHER O NOME COMPLETO) 
Filipe Carlos Fonseca da Costa Oliveira - 4h/semanais 
Total de horas de trabalho: 75 
Total de horas de contacto: 40 
Aulas teórico-práticas: 30 h 
Orientação tutorial: 10 h 

2. INSTRUCTOR IN CHARGE AND INDIVIDUAL TEACHING TIME (FILL IN THE FULL NAME) 

Filipe da Costa Oliveira Carlos Fonseca - 4h / weekly  

Total hours worked: 75 

Total contact hours: 40 

Theoretical-practical classes: 30 h 

Tutorials: 10 h 

3. OUTROS DOCENTES E RESPETIVAS CARGAS LETIVAS NA UNIDADE CURRICULAR 

(PREENCHER O NOME COMPLETO) 
      

3. OTHER INSTRUCTORS AND THEIR TEACHING TIME (FILL IN THE FULL NAME) 

      

4. OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM (CONHECIMENTOS, APTIDÕES E COMPETÊNCIAS A 

DESENVOLVER PELOS ESTUDANTES) (MÁX. 1000 CARACTERES) 
Esta unidade curricular semestral de 3 ECTS, de perfil analítico e técnico, pretende 
transmitir as competências genéricas, necessárias ao operador de som. Em 
complemento serão abordadas as temáticas da produção áudio digital. 
 
Com incidência em matérias de aplicação, da construção sonora e registo de som, por 
vezes em estúdio, permite a preparação de bandas sonoras integrais, que com a 
imagem pré-determinada, dialogam e constituem a prática conceptual artística. A sua 
respetiva montagem e mistura final com a imagem são realizadas, seguidas de análise e 
avaliação. 
 
A componente prática e de execução, é tutorada pelo professor, representando para o 
aluno, um trabalho de conceptualização do objeto sonoro, traduzido na produção e pós-
produção no estúdio de som. 
   
Os alunos são divididos por parcerias criativas, com funções conceptuais e 
operacionais, autores da montagem de som e mistura final, desenvolvida em pós-



 

2/6 
 

produção digital com software, Protools HD e LE ou equivalente. 

4. LEARNING OBJECTIVES (KNOWLEDGE, SKILLS AND COMPETENCIES TO BE DEVELOPED 

BY THE STUDENTS) (1000 CHARACTERS MAX) 

This semester course of 3 ECTS, analytical and technical profile, intended to convey 

the general skills needed for the boom operator. In addition we will discuss the issues 

of digital audio production  

 

Focusing on issues of application of sound construction and sound recording, 

sometimes in the studio, allows the preparation of integrated soundtracks, what with 

the predetermined image, dialogues and constitute the conceptual artistic practice. 

Their respective assembly and final mix with the image are performed, followed by 

analysis and evaluation. 

 

The practical component and implementation, is tutored by the teacher to the student 

representing a work of conceptualising the sound object, translated into production 

and post-production sound studio. 

 

Students are divided into creative partnerships with conceptual and operational 

functions, the authors of the assembly and final sound mix, developed in digital post-

production with software, Protools HD and LE or equivalent. 

5. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS (MÁX. 1000 CARACTERES)  
1 
Workflow de som para vídeo digital 
Gravação na câmara e diálogos 
Ruído e limpidez de narração 
Computador e periféricos na edição 
Mistura final e audição em sala 
 
2 
Gama de frequências e harmónicas 
Envelopes e formas de onda – softwares de som e filme 
Pressão sonora e Decibel 
Ecos e coloração 
Lei do inverso do quadrado 
Tratamento acústico simples 
 
3 
Conversão Analógica Digital 
Resolução e dinâmica 
Web e Multimédia 
Redução de dados áudio 
Codificação Delta e MP3 
Codificação áudio AAC 
Codificação não destrutiva 
Transferências de ficheiros áudio e formatos 
 
4 
Circuitos áudio 
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Lei de Ohm 
Fontes de alimentação 
Filtros e Crossovers 
Níveis nominais 
Linhas de áudio analógico e digital 
 
5 
Gravação áudio na câmara vídeo 
Vídeo, Filme e imagens 
Telecinema, vídeo e compressão  
Ruído e distorção harmónica das câmaras 
Sistema duplo e sincronismo 
Algoritmos de deteção de fala e música 
Estabilidade de velocidade sem timecode 
Gravadores digitais de memória amovível, smartphones e computadores. 

5. SYLLABUS (1000 CHARACTERS MAX)  

1 

Digital video sound workflow 

Camera recording of dialogues 

Voice-over clarity and noise 

Editing peripherals computer 

Final mix reproduction at cinema 

 

2 

Range of frequencies and harmonics  

Envelopes and waveforms – sound and film software 

Sound pressure and Decibel 

Echoes and sound coloration 

Inverse square law  

Simple acoustic treatment 

 

3 

Analog to Digital Conversion 

Resolution and dynamic 

Web and Multimedia 

Audio data reduction 

Delta Encoding and MP3 

AAC Encoding 

File transfers and audio formats 

 

4 

Audio circuits 

Ohm's Law  

Power Supplies 

Filters and Crossovers 

Nominal levels 

Lines of analog and digital audio 

 

5 
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Recording audio in video camera 

Video, Film and Graphics 

Telecine, and video compression 

Noise and camera sound harmonic distortion 

Dual system and synchronization 

Algorithms for speech and music 

Speed stability without time code 

Removable memory digital recorders, smartphones and computers 

6. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS 

OBJETIVOS DA UNIDADE CURRICULAR (MÁX. 1000 CARACTERES) 
Os fundamentos de áudio permitem um trabalho criativo mais preciso e extenso 
através da representação elétrica do som. A conversão analógica digital, a gravação 
digital, a redução de dados e demais técnicas utilizadas na Web ou em Multimédia, são 
competências complementares do operador de som, a serem adquiridas. 
Destacando conteúdos programáticos fundamentais 
 Eletricidade Aplicada ao Som 
 Áudio Digital 
 Áudio na Web e em Multimédia 
 Gravação Áudio na Câmara Vídeo 
A demonstração da coerência dos conteúdos é obtida com a finalização dos 6 a 8 
objetos sonoros, prova da consolidação dos conhecimentos e objetivos enunciados, 
através da prática e conceptualização artísticas que culminam no visionamento e 
análise em turma com a integração no portfólio do aluno. 

6. PROOF OF COHERENCE BETWEEN THE SYLLABUS AND THE LEARNING OBJECTIVES 

(1000 CHARACTERS MAX) 

The fundamentals of audio allow a more accurate and creative work through the 

extensive electrical representation of sound. The analogue to digital conversion, 

digital recording, data reduction and other techniques used in Web or Multimedia, are 

complementary skills to the sound assistant, to be acquired. 

Contents: 

 Electricity Applied to Sound 

 Digital Audio  

 Audio on Web and Multimedia 

 Video Camera Audio Recording and Double System Recording 

The demonstration of consistency of content is achieved with the completion of 6-8 

sound objects, evidence of consolidation of knowledge and set goals through practical 

and artistic conceptualization culminating in viewing and analysis in class with 

integration in the student portfolio. 

7. METODOLOGIAS DE ENSINO (AVALIAÇÃO INCLUÍDA) (1000 CARACTERES) 
A exposição e análise teórica de conhecimentos são feitas oralmente com o recurso a 
projeções esquemáticas e dinâmicas com a exemplificação correspondente. 
É desenvolvida a manipulação dos sistemas e equipamentos específicos de registo e 
processamento de som para cinema, incluindo a montagem e mistura, executada em 
estúdio com software dedicado ao processamento de som. 
Esta unidade curricular, permite o regime de avaliação final, para alunos com o 
estatuto de estudante trabalhador. 
A avaliação contínua compreende três componentes: 
a) 30% Presença e participação ativa nas aulas. 
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b) 30% Participação na orientação tutorial com vista à apresentação oral de um estudo, 
versando uma das matérias constantes do programa, ou um trabalho prático versando 
uma aplicação de projeto ou objeto sonoro. 
c) 40% Teste escrito versando as matérias constantes dos sumários. 
A avaliação final compreende duas componentes: 
d) 50% Prova escrita 
e) 50% Trabalho prático. 

7. TEACHING METHODS (INCLUDING ASSESSMENT) (1000 CHARACTERS MAX) 

The exhibition and theoretical analysis of knowledge are made orally with the use of 

schematic and dynamic with related exemples. 

The practical component is developed with the application of knowledge in the 

handling of specific systems and equipment for recording and processing sound for 

film, including assembly and mixing, performed in studio with software dedicated to 

sound processing. 

 This course, allows the system of final assessment for students with worker 

student status. 

 

Continuous assessment comprises three components, with the weighting: 

a)30% Attendance and active participation in class. 

b)30% Participation in the tutorial guidance for the oral presentation of a study, 

dealing with one of the subjects in the program, or a work about a practical design 

application, embodied in a sound object. 

c)40% Written test containing the matters in the summaries. 

 

The final assessment consists of two parts, with equal weighting: 

d)50% A written test (exam) 

e)50%  A practical work. 

8. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM DA UNIDADE CURRICULAR (MÁX. 3000 CARACTERES) 
A coerência da metodologia é comprovada pela necessidade de reflexão da função 
sonora como elemento narrativo e integrador da experiência cinematográfica, no 
ensaio de soluções criativas e dialogantes com a imagem que nem sempre é possível 
empreender no quadro de uma produção e pós-produção multidisciplinar 
calendarizada. 
 
É feita a construção da banda sonora com recurso a software de som, Protools, 
Soundtrack Pro ou equivalente, música, base de dados de sons existentes na nuvem e 
na rede interna da ESTC, e processamento digital sonoro. A prática artística é 
exercitada através do visionamento e análise sonora, em sala de aula. 
 
A componente tutorial da u.c. visa a preparação e execução dos objetos sonoros. A 
metodologia consiste no desenvolvimento das competências de processamento e 
registo de som. As competências associadas à conceção e desenho de som do objeto 
sonoro ocorrem em estúdio e concluem a autoria artística do trabalho. 

8. PROOF OF COHERENCE BETWEEN THE TEACHING METHODS AND THE LEARNING 

OBJECTIVES (3000 CHARACTERS MAX) 

The consistency of the methodology is proven by the need to reflect the sound function 

as a narrative and cinematic experience of the integrator when testing creative 
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solutions and dialoguing with the image that is not always possible to undertake as 

part of a multidisciplinary production and post-production scheduled. 

 

The construction of the soundtrack using the sound software, Protools, Soundtrack Pro 

or equivalent, music, sound effects databases, existing in the cloud and in the internal 

network of the ESTC, and digital sound processing is done. The artistic practice is 

exercised by the viewing and sound analyzing in the classroom. 

 

The tutorial component aims at preparation and implementation of sound objects. The 

methodology consists in developing the skills of processing and recording sound. The 

skills associated with conception and sound design of the sonic object occur in the 

studio and complete the authorship of the work. 

9. BIBLIOGRAFIA PRINCIPAL (MÁX. 1000 CARACTERES) / MAIN BIBLIOGRAPHY (1000 

CHARACTERS MAX) 

Jay Rose – Producing Great Sound for Digital Video 
 CMP Books, 2005, ISBN: 1 57820 208 6 
 
Wyatt, H. e Amyes, T. – Audio Post Production for Television and Film 
 Focal Press, 2007 ISBN10: 0240519477 
 
Watkinson, John - Introduction to Digital Audio 
 Focal Press, 2002 ISBN: 0240516435 
 
Fonseca, Nuno – Introdução à Engenharia de Som 
 FCA, Editora de Informática, 2007 ISBN: 9789727225552 
 
Smith, Michael Talbot -Sound Assistance 
 Focal Press, 1997 ISBN 0240514394 
 
Huber, David e Runstein, Robert – Modern Recording Techniques 7th ed.  
 Focal Press 2010 ISBN: 9780240810690 
 
Mellor, David  - Sound Person's Guide to Video 
 Focal Press, 2000 ISBN: 0240515951 
 
Howard, David  - Acoustics and Psychoacoustics 
 Focal Press, 2000 ISBN: 0240516095 
 
Watkinson, John – Art of Digital Audio 
Focal Press, 2000 ISBN: 0240515870 

10. OBSERVAÇÕES 
      

10. GENERAL REMARKS 

      

 


