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FICHA DA UNIDADE CURRICULAR / CURRICULAR UNIT FORM 

3º SEMESTRE - ANO LETIVO 2019 / 2020 

3RD SEMESTER - SCHOOL YEAR 2019 / 2020 

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) 

Ricardo Jorge Ramires Guerreiro - 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) 

Ricardo Jorge Ramires Guerreiro - 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) 

A Unidade Curricular de Electroacústica I, de perfil técnico, analítico e criativo, 

propõe-se dotar o aluno das competências genéricas necessárias ao operador de som 

bem como, em complemento, servir de introdução aos fundamentos da produção áudio 

digital. Como tal, o aluno deverá ser capaz de identificar e caracterizar os diversos 

dispositivos e acessórios electroacústicos que lhe são apresentados, de maneira a 

garantir a sua correcta utilização. Além desta vertente, o aluno deverá também saber 

aplicar a terminologia técnica e conceptual conveniente à comunicação e discussão 

informadas, em ambiente profissional e académico. Ao aluno será ainda colocado o 

desafio de conceber e produzir uma composição electroacústica. A realização 

individual desta componente prático-criativa, discutida no conjunto da turma e tutorada 

pelo professor, deverá assentar predominantemente na produção e pós-produção 

sonoras em contexto de estúdio. 

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

BY THE STUDENTS) (1000 CHARACTERS MAX) 

The Electroacoustics I Curricular Unit, with its technical, analytical and creative 

profile, aims to provide the student with the generic skills needed by the sound 
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operator and, in addition, to serve as an introduction to the fundamentals of digital 

audio production. As such, the students should be able to identify and characterize the 

various electroacoustic devices and accessories presented to them in order to ensure 

their correct use. Moreover, the student should also know how to apply the technical 

and conceptual terminology suitable for an informed communication and discussion, 

in professional or academic contexts. The student will also be challenged to design 

and produce an electroacoustic composition. The individual realization of this 

practical-creative component, discussed in the class as a whole and tutored by the 

teacher, should be predominantly based on sound production and post-production in 

the studio environment. 

5. CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS (MÁX. 1000 CARACTERES)  

Sistemas electroacústicos 

 fundamentos físicos do electromagnetismo 

 microfones, amplificadores e altifalantes 

 deciBel 

 potência e impedância 

 ruído e distorção 

 efeito de Larsen 

 circuitos e conectores áudio 

 filtros e crossovers 

 headroom, níveis nominal e de alinhamento 

 

Áudio Digital 

 fundamentos do áudio digital 

 conversões de sinal ADC e DAC 

 representações analógica e digital do sinal sonoro 

 formatos de codificação digital de áudio 

 relação sinal-ruído (S/N ratio) 

 o computador e respectivos periféricos áudio 

 

Introdução à criação electroacústica 

 a situação acusmática 

 ‘objecto sonoro’ e ‘escuta reduzida’ (Pierre Schaeffer) 

 “a arte dos sons fixados” (Michel Chion) 

 imagem sonora e ’i-son’ (François Bayle) 

 a “partitura de escuta” 

 field-recording 

 performance electroacústica 

 

Técnicas e tecnologias de produção e pós-produção electroacústica 

 captação e gravação mono em estúdio (voz e bruitage) 

 edição (dinâmica, panorâmica e equalização) 

 montagem, mistura e masterização 

5. SYLLABUS (1000 CHARACTERS MAX)  

Electroacoustic systems 

 physical foundations of electromagnetism 

 microphones, amplifiers and speakers 

 deciBel 

 power and impedance 
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 noise and distortion 

 Larsen Effect 

 audio circuits and connectors 

 filters and crossovers 

 headroom, nominal and alignment levels 

 

Digital audio 

 fundamentals of digital audio 

 ADC and DAC signal conversions 

 analog and digital representations of sound 

 digital audio encoding formats 

 Signal-to-Noise Ratio (S/N) 

 the computer and its audio peripherals 

 

Introduction to electroacoustic creation 

 the acousmatic situation 

 'Sound object' and 'reduced listening' (Pierre Schaeffer) 

 “The art of fixed sounds” (Michel Chion) 

 sound image and 'i-son' (François Bayle) 

 the “listening score” 

 field-recording 

 electroacoustic performance 

 

Electroacoustic production and post-production techniques and technologies 

 mono studio sound caption and recording (voice and effects) 

 editing (dynamics, pan and equalization) 

 stereo montage, mixing and masterization 

6. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DOS CONTEÚDOS PROGRAMÁTICOS COM OS 

OBJETIVOS DA UNIDADE CURRICULAR (MÁX. 1000 CARACTERES) 

De forma a permitir que o discente possa dotar-se das competências necessárias à 

realização dos objetivos que lhe são propostos, é-lhe garantido: 

. adquirir conhecimento teórico e técnico sobre eletricidade aplicada ao som e em 

contexto de mediação digital; 

. introdução histórica, conceptual e técnica às práticas e conceitos teóricos 

desenvolvidos em torno da criação electroacústica; 

. contacto prático com o equipamento electroacústico em contexto de estúdio, 

precedido de introdução tutorial ao mesmo; 

. adquirir, em estúdio, experiência prática de captação, gravação e mistura sonoras que 

lhe facilite uma aproximação progressivamente mais autónoma; 

. desenvolvimento acompanhado de um projecto individual criativo que lhe possibilite 

obter uma perspectiva útil para a continuação futura do trabalho. 

O programa descrito satisfaz estas necessidades, preparando assim o aluno para a 

realização bem sucedida dos objetivos enunciados. 

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

(1000 CHARACTERS MAX) 

In order to enable the students to acquire the necessary competences to achieve the 

proposed objectives, they are guaranteed to: 

. acquire theoretical and technical knowledge about electricity applied to sound and in 

the context of digital mediation; 
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. historical, conceptual and technical introduction to the theoretical practices and 

concepts developed around electroacoustic creation; 

. practical contact with electroacoustic equipment in a studio setting, preceded by 

tutorial introduction; 

. studio practical experience of sound recording, recording and mixing to facilitate a 

progressively more autonomous approach; 

. accompanied development of a creative individual project that may give them a 

useful perspective for further work. 

The program described meets these needs, thus preparing the student for the successful 

accomplishment of the stated objectives. 

7. METODOLOGIAS DE ENSINO (AVALIAÇÃO INCLUÍDA) (1000 CARACTERES) 

As 30 horas lectivas estão divididas por igual em 10 sessões. Cada uma destas 

compreenderá a conjugação de uma parte teórico-expositiva com uma outra de 

discussão aberta em torno de conceitos afectos à criação electroacústica e da escuta 

analítica de excertos sonoros representativos. 

As 10 horas de orientação tutorial, desenvolvidas em contexto de estúdio de som, 

assumem um carácter demonstrativo por parte do docente e a subsequente experiência 

prática do aluno. 

 

Seguindo um regime de avaliação contínua, o cálculo da nota final contempla os 

seguintes elementos e respectivas ponderações: 

Aulas (30%): assiduidade (15%) e participação (15%); 

Teste escrito (40%); 

Exercício prático de criação electroacústica (30%): apresentação (10%), criatividade 

(10%) e execução técnica (10%). 

 

Esta unidade curricular permite, aos alunos com o estatuto de estudante trabalhador, a 

submissão ao regime de Avaliação Final, implicando nesse caso a realização de: 

Prova escrita (50%); 

Trabalho prático (50%). 

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

The 30 teaching hours are evenly divided into 10 sessions. Each of these will comprise 

the combination of a theoretical-expository part with an open discussion about 

concepts related to electroacoustic creation and to the analytical listening of 

representative sound excerpts. 

The 10 hours of tutorial guidance, developed in the context of a sound studio, assume a 

demonstrative character on the part of the teacher and the subsequent practical 

experience by the student. 

 

Following a continuous evaluation regime, the final grade will be calculated 

according to the following elements and their respective weights: 

Classes (30%): attendance (15%) and participation (15%); 

Written test (40%); 

Practical exercise of electroacoustic creation (30%): presentation (10%), creativity 

(10%) and technical execution (10%). 

 

This CU allows students with the 'working student' status to submit to the Final 

Assessment regime, in which case the following applies: 

Written test (50%); 
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Practical work (50%). 

8. DEMONSTRAÇÃO DA COERÊNCIA DAS METODOLOGIAS DE ENSINO COM OS 

OBJETIVOS DE APRENDIZAGEM DA UNIDADE CURRICULAR (MÁX. 3000 CARACTERES) 

A metodologia adotada visa promover no aluno a aquisição de competências para 

operar, produzir e criar som por intermédio da tecnologia electroacústica, em contexto 

de estúdio, implicando a presença da mediação informática como elo de ligação de 

toda a cadeia global de equipamento. 

 

Os contextos técnico, analítico e criativo em que esta UC se desenvolve criam 

condições para que o aluno adquira o conhecimento e a experiência necessários à 

realização bem sucedida dos objetivos de aprendizagem definidos. A coerência desta 

metodologia é comprovada pela necessidade de conhecimento técnico-operativo mas 

também de reflexão conceptual crítica em torno das tecnologias electroacústicas 

implicadas no registo, codificação e criação do som. A metodologia contempla o início 

da experiência prática do aluno depois de lhe terem sido comunicados os 

conhecimentos técnicos fundamentais e demonstrados os procedimentos operativos 

básicos necessários. O contacto operativo e/ou criativo com os dispositivos 

electroacústicos exige preparação teórica versada não apenas para a escolha e o 

domínio desses mesmos dispositivos mas também para a interpretação e o 

enquadramento conceptual das práticas criativas a eles associadas. Essa preparação 

teórica está estruturalmente garantida nos conteúdos atrás descritos. À medida que o 

aluno reitera a sua experiência e se depara com novas dificuldades ou questões, estas 

poderão implicar a sua discussão à luz de um aprofundamento técnico e/ou conceptual 

sustentado preferencialmente pela bibliografia tomada como referência. 

 

Está contemplado, em cada sessão, um espaço de escuta analítica comentada seguida 

de discussão conjunta dos aspectos daí relevados. Associada a isso, a metodologia 

aplicada na componente de orientação tutorial, desenvolvida em contexto de estúdio de 

som, deverá promover a orientação do aluno na definição do seu projeto criativo 

individual, reforçando a possibilidade de desenvolvimento de uma dimensão mais 

autoral. 

 

A UC de Electroacústica I propõe uma aproximação à criação inteiramente dedicada às 

especificidades do estúdio de som electroacústico. Mas, para além disso, esta UC 

consciencializa gradualmente o aluno, sob novas perspectivas, para a relevância da 

função da banda sonora no cinema, preparando-o para a UC que dá continuidade aos 

mesmos conteúdos, estendendo-os, no semestre seguinte (Electroacústica II). 

Efectivamente, com o fim de preparar o trabalho de criação electroacústica aplicada ao 

cinema propõe-se aqui em primeiro lugar uma aproximação exclusivamente dedicada 

ao som dissociado de qualquer elemento visual. Esta proposta metodológica reforça a 

diferença entre duas UCs que estabelecem uma continuidade no desenvolvimento do 

mesmo tipo de conteúdos. 

 

A metodologia proposta satisfaz as necessidades de docente e discentes, criando as 

condições para que estes cumpram com sucesso os objectivos propostos. 

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

OBJECTIVES (3000 CHARACTERS MAX) 

The methodology adopted aims to promote in students the acquisition of skills to 
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operate, produce and create sound through electroacoustic technology, in studio 

context, implying the presence of computer mediation as a link between the entire 

global equipment chain. 

 

The technical, analytical and creative contexts in which this course develops create 

conditions for the student to acquire the knowledge and experience necessary for the 

successful achievement of the defined learning objectives. The consistency of this 

methodology is evidenced by the need for technical-operative knowledge but also for 

critical conceptual reflection around the electroacoustic technologies implied in sound 

recording, coding and creation. The methodology contemplates the beginning of the 

student's practical experience after being exposed of the fundamental technical 

knowledge and demonstrated the necessary basic operating procedures. Operative 

and/or creative contact with electroacoustic devices requires theoretical preparation 

not only for the choice and mastery of such devices, but also for the interpretation and 

conceptual framing of the creative practices associated with them. This theoretical 

preparation is structurally guaranteed in the contents described above. As the student 

reiterates his or her experience and faces new difficulties or questions, these may 

imply their discussion in the light of a technical and/or conceptual deepening 

preferably supported by the main bibliography. 

 

Each session comprises a commented analytical listening space followed by a joint 

discussion of the aspects highlighted. Associated with this, the methodology applied in 

the tutorial orientation component, developed in the context of sound studio, should 

promote the student orientation in order to help defining their individual creative 

project, reinforcing the possibility of developing a more authorial dimension. 

 

The CU of Electroacoustics I proposes an approach to creation entirely dedicated to 

the specifics of the electroacoustic sound studio. But, furthermore, this CU gradually 

makes, from new perspectives, the student aware of the relevance of the role of the 

soundtrack in cinema, preparing him for the CU that continues the same contents, 

extending them in the following semester (Electroacoustics). II). Indeed, in order to 

prepare the work of electroacoustic creation applied to the cinema, it is first proposed 

here an approach exclusively dedicated to the sound dissociated from any visual 

element. This methodological proposal reinforces the difference between two CUs that 

establish a continuity in the development of the same type of contents. 

 

The proposed methodology meets the needs of teachers and students, creating the 

conditions for them to successfully meet the proposed objectives. 

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

CHARACTERS MAX) 

Chion, M. (2017), La Musique Concrète/Acousmatique, un Art des Sons Fixés. 

Disponível em: http://michelchion.com/books/32-l-art-des-sons-fixes 

 

Fonseca, N. (2007). Introdução à Engenharia de Som (2ª ed.). Lisboa: FCA - Editora 

de Informática. 

 

Howard, D. (2000) Acoustics and Psychoacoustics. Burlington, MA: Focal Press. 

 

Huber, D., & Runstein, R. (2010). Modern Recording Techniques (7th ed.). 
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Burlington, MA: Focal Press.  

 

Mellor, D. (2000). Sound Person's Guide to Video. Burlington, MA: Focal Press. 

 

Rose, J. (2003). Producing Great Sound for Digital Video, San Francisco, CA: CMP 

Books. 

 

Smith, M.T. (1997). Sound Assistance. Burlington, MA: Focal Press. 

 

Watkinson, J. (2000) Art of Digital Audio (2nd ed.). Woburn, MA: Focal Press. 

 

Watkinson, J. (2002). An Introduction to Digital Audio (2nd ed.). San Diego, CA: 

Focal Press. 

 

Wyatt, H., & Amyes, T. (2005). Audio Post Production for Television and Film (3rd 

ed.). Oxford, UK: Focal Press. 

10. OBSERVAÇÕES 

      

10. GENERAL REMARKS 

      

 


