
Game SFX 101
Roteiro de Aulas do Módulo 1



–Ben Burtt

“A verdadeira prosperidade é o resultado de 
uma confiança bem colocada em nós mesmos 

e em nossos semelhantes.” 



MODULO 1



M1A1

- Uma breve história sobre a trajetória do professor, como os módulos do curso 
estão formatados e o que o aluno pode esperar do curso Game SFX 101.

Introdução

22:03



M1A2

- Explicação sobre a importância do áudio em um game e um overview completo 
sobre os profissionais de áudio para games que fazem parte de um time AAA e um 
time Indie.

Os papéis do Sound Designer

59:05



M1A3

- Teoria básica do som, elementos de ondas sonoras, fisiologia da orelha, 
explicação sobre decibel, gama dinâmica e espectro complexo e tipos de 
compressão de arquivos de áudio.

Os Fundamentos básicos do Som

91:52



M1A4

- Exemplos e explicações sobre hardwares e softwares fundamentais que fazem 
parte do setup de um estúdio de Sound Design, necessários para lapidar o som de 
maneira otimizada e profissional.

Ferramentas e Equipamentos básicos

75:34



M1A5

- Como iniciar uma sessão de Pro Tools, setup básico e eficiente do sistema, 
walkthrough das ferramentas e comando básicos, tipos de tracks e automação.

Pro Tools - Setup e comandos básicos

100:08



M1A6

- Ensinamento sobre os grupos variados de SFX que fazem parte de uma 
sonoplastia completa, tais como: ambiência, foley, UI, weapons, inimigos etc, 
maneiras de implementação e playback de SFX.

Grupos e Tipos de SFX

56:54



M1A7

- Demonstração e explicação detalhada sobre vários microfones compostos por 
diferentes padrões polares e para qual aplicação cada um deles serve.

Microfones

77:56



M1A8

- Audição das principais ferramentas de processamento de áudio básicas e como 
usá-las de maneira criativa dependendo do contexto e da necessidade de cada 
SFX.

Processamento de Áudio

94:46



M1A9

- Passo a passo da pré-produção de um projeto de game completo até o seu pós-
release. Conclusão do módulo 1!

Workflow, Planejamento e Documentação

65:18



Matrículas Abertas
www.gameaudioschool.com

http://www.gameaudioschool.com

