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1. EMENTA / ABSTRACT
Editoração de partituras via computador; conhecimento das técnicas, procedimentos e equipamentos para gravação e
produção sonora digital.
Music score editing at the computer; the techniques, procedures and equipment for digital audio recording and
production.

2. OBJETIVOS / OBJECTIVES
Estudar os princípios básicos da editoração de partituras via computador e da operação básica de um estúdio de
produção e de pós-produção sonora digital. Inserir o aluno no campo das possibilidades tecnológicas da área musical.
To study the fundamentals of music score editing at the computer and the fundamentals of the basic operations of a
digital studio for audio production and post-production. To insert the student in the technological possibilities in the
musical field.

3. CONTEÚDO PROGRAMÁTICO / COURSE CONTENTS
•
•

•

•
•

Introdução à gravação sonora digital;
Introdução à cadeia eletroacústica:
computadores, placas de áudio, mesas de
mixagem, amplificadores, cabos, plugues e
conectores, microfones e alto-falantes;
Produção sonora básica: captação,
processamento, produção e pós-produção
sonoras digitais, masterização;
Montagem e mixagem multipista;
Edição de partituras ao computador com o
software Finale.

•
•

•

•
•

Introduction to digital audio recording;
Introducion to the electroacoustic chain:
computers, sound cards, mixing consoles,
amplifiers, cables, plugs and connectors,
microphones, and loudspeakers;
Basic audio production: capture, processing,
digital production and post-production,
masterization;
Multitrack mixing and montage;
Music score editing at the computer with the
software Finale;
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