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Pré-requisitos: 

Código Disciplina 

  

 
Ementa: 

Conceitos básicos de psicoacústica. Métricas piscoacústicas. Audição biauricular.Avaliação subjetiva. 
Métodos de avaliação pelo júri. Métodos de análise usados na avaliação subjetiva. 

 
Programa: 

 Conceitos básicos de psicoacústica: a orelha humana; leis básicas da psicofísica; sensação auditiva e 
percepção sonora; superposição de tons puros; mascaramento; bandas críticas. 

 Métricaspiscoacústicas: loudness; sharpness; fluctuation strength; roughness; tonality; pitch; 
annoyance 

 Audição biauricular: diferenças interaurais de intensidade, tempo e fase; localização e lateralização 
de fontes sonoras; efeito de precedência; funções de transferência relacionadas à cabeça (HRTF); 
cabeças artificiais. 

 Avaliação subjetiva: elaboração de testes subjetivos; ambientes de escuta; sujeitos de teste, 
preparação de amostras; preparação de testes; escalas de atributos. 

 Métodos de avaliação pelo júri: testes de diferença; ordenamento; comparação pareada; diferencial 
semântico. 

 Métodos de análise usados na avaliação subjetiva: estatística descritiva: análise de distribuição, 
média, mediana, moda, variância; regressão linear múltipla; correlação entre dados objetivos e 
subjetivos. 

 
Critério de Avaliação: 

Duas avaliações teóricas do conteúdo ministrado. 
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