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1. Apresentação 
A proposta de ofertar a Graduação em Comunicação Social, com habilitação 

em Publicidade e Propaganda, decorre da busca de uma consolidação da Faculdade 

de Tecnologia e Ciências, de Vitória da Conquista como uma Instituição formadora 

de profissionais competentes em áreas que se mostrem comprovadamente 

estratégicas para o desenvolvimento do Estado da Bahia. 

Este projeto pedagógico se constitui um documento de reestruturação do Curso 

de Comunicação Social, com habilitação em Publicidade e Propaganda da 

Faculdade de Tecnologia e Ciências, campus Vitória da Conquista. Seu objetivo é  

apresentar a estrutura e funcionamento do curso, bem como a relevância deste para 

o cenário regional. Ele foi concebido buscando atender aos fundamentos legais, 

consubstanciado na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº. 9.394, 

de 20 de dezembro de 1996, que confere autonomia às Instituições de Ensino 

Superior (IES) para a elaboração dos projetos pedagógicos de seus cursos, 

apresentando assim uma proposta curricular adequada às tendências nacionais e 

demandas regionais. Este projeto também foi subsidiado pelas Diretrizes 

Curriculares Nacionais para os Cursos de Graduação em Comunicação Social 

(Pareceres CNE/CES 492/2001 e 1.363/2001 - Resolução Nº 16, de 13 de Março de 

2002) e em consonância com os preceitos fundamentados no PDI e PPI da 

Instituição.  

Neste sentido, parte-se da concepção de que formar profissionais 

competentes significa habilitá-los a compreender e resolver situações complexas e 

interdependentes dentro de um contexto sócio-político-econômico no qual o 

publicitário tem um papel preponderante. Nessa perspectiva, o papel da FTC se 

configura na produção e socialização de conhecimentos e informações, bem como, 

formação de profissionais críticos e reflexivos, tecnicamente competentes, em 

condições que correspondam às exigências políticas, sociais e técnicas da 

sociedade atual.  

A formação em Comunicação Social exige uma base teórica sólida, elevada 

capacidade de percepção e habilidade para o relacionamento dos fatos com os 

diversos aspectos que envolvem a sociedade. Todos esses elementos são o alicerce 

para a prática profissional adequada às novas necessidades de mercado. O 

Ministério da Educação, através das diretrizes curriculares para o curso de 

Comunicação Social, apresenta suas habilitações como sendo Jornalismo, Relações 
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Públicas, Editoração, Radialismo, Cinema, Publicidade e Propaganda ou outras 

habilitações que venham a ser criadas. 

A Faculdade de Tecnologia e Ciências, unidade de Vitória da Conquista, tem 

autorização para ofertar as habilitações em Rádio e TV; Cinema e Vídeo; 

Jornalismo; Relações Públicas; Publicidade e Propaganda. Esta última é a opção 

ofertada à comunidade por essa ser uma demanda regional e, assim, poder 

contribuir de maneira ainda mais significativa para o desenvolvimento social, 

econômico e cultural. O curso tem duração de quatro anos e apresenta em sua 

matriz curricular disciplinas teóricas e práticas capazes de possibilitar uma formação 

completa no que diz respeito à diversidade da atuação publicitária. 

Este projeto Pedagógico se propõe, em princípio, apresentar a filosofia 

institucional da FTC, sua inserção política e, finalmente a proposta curricular 

responsável pela concretização de seus objetivos educacionais. 

Entendemos também que, para a consolidação desta proposta, emerge a 

necessidade do envolvimento da direção geral, do corpo docente, pessoal técnico-

administrativo e corpo discente desta Instituição estar comprometidos com a 

formação de profissionais aptos a atuarem no mercado de trabalho, assim como 

exercer seu papel político-social como sujeito de mudança. 
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2. CONTEXTUALIZAÇÃO 

 

A Faculdade de Tecnologia e Ciências de Vitória da Conquista - FTC é mantida 

pelo Instituto Mantenedor de Ensino Superior da Bahia Ltda – IMES, pessoa jurídica 

de direito privado, com sede e foro no município de Salvador, Bahia, Estado da 

Bahia, Praça da Inglaterra, 02, Bairro Comércio, CEP 40015-140, inscrita no CNPJ 

sob o n. CNPJ 04.670.333/0001-89 - em ato registrado na JUCEB – Junta Comercial 

do Estado da Bahia, sob o NIRE 29.2.0271047.0). A Faculdade de Tecnologia e 

Ciências de Vitória da Conquista, situada na Av. Ubaldino Figueira, 200, CEP: 

45020-510, na cidade de Vitória da Conquista, Estado da Bahia, está credenciada 

pela Portaria MEC n. 1.310, publicada no DOU n. de  03 de setembro de 1999. A 

Faculdade de Tecnologia e Ciências de Vitória da Conquista - FTC está instalada 

em uma área total de 18.245m2 (9.553,32m2 de área construída), distribuídos em 03 

módulos onde se destinam às salas de aulas, laboratórios, setor administrativo e 

anexos (auditório, laboratórios, academia de ginástica, sanitários e área de 

convivência). A Unidade está registrada no Cartório Comarca de Vitória da 

Conquista - Estado da Bahia, 1º Ofício Notas no livro 02, folha 07, sob o n. 34839, 

em 18/11/1999.  

O Plano de Desenvolvimento Institucional - PDI apresenta como missão da IES: 

ser agente responsável pela formação de profissionais de nível superior nas 

diferentes áreas do conhecimento, comprometida com o desenvolvimento científico 

e tecnológico de acordo com as exigências regionais e nacionais, bem como com a 

formação humanística, crítico-científico e cultural dos cidadãos aptos à convivência 

harmônica na sociedade e à promoção do bem comum, da paz e da justiça social. A 

IES está inserida no município de Vitória da Conquista, no estado da Bahia que 

apresenta uma população total de 318.901 habitantes, destes 70,68% urbana. Em 

área geográfica o estado da Bahia representa 564.692km2, distribuídos em 417 

municípios e abrange 14.600.000 habitantes.  

Economicamente representa um PIB dividido por setores: agricultura/pecuária 

(3,91%); indústria (10,58%); serviços (70,88%), correspondente na 0,10% do PIB 

nacional (IBGE, 2007). Dentre as cidades mais populosas (Censo, 2000), Vitória da 

Conquista (318.901 hab), tem área de 564.692km2, sendo a terceira maior e mais 

populosa cidade da Bahia, destes 94% vivem na área urbana. Tem o IDH de 0,708 

(6º lugar), 9º IDE, tornando-se pólo econômico do Estado.  
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A estrutura organizacional da Faculdade de Tecnologia e Ciências de Vitória da 

Conquista é composta pela mantenedora representada pelo presidente e vice-

presidente, pelo Conselho Superior, e integram: CPA e Ouvidoria, Diretor Geral e 

Acadêmico; Assessoria Acadêmica e Pedagógica, Coordenador de Ensino (onde 

vinculam-se as coordenações de curso), Coordenador Administrativo-Financeiro e 

Coordenador de Pós-Graduação. Atualmente a IES possui 3341 discentes, 165 

docentes, 181 funcionários técnico-administrativos para 10 cursos de graduação; 10 

cursos de pós-graduação Lato Sensu. 
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3. O curso e a Necessidade Social 
O ensino de Comunicação Social no Brasil iniciou-se em 1947, com a criação 

do primeiro Curso de Jornalismo, mantido pela Fundação Cásper Líbero, em São 

Paulo, com uma formação predominantemente humanística, inspirado nas escolas 

europeias. Influenciado pelo novo modelo de crescimento e modernização 

implantado, nesse momento, no país, o sistema de ensino de Comunicação sofre 

profunda mudança na segunda metade dos anos 60. Expande-se com grande 

rapidez, multiplicando-se o número de escolas. Simultaneamente, o enfoque, antes 

restrito ao Jornalismo, amplia-se para outras atividades profissionais do campo da 

Comunicação. Esta nova orientação é oficializada pela Resolução 11/69, do 

Conselho Federal de Educação. O curso passa a ser de Comunicação Social, 

contemplando as demais habilitações. 

A pesquisa dos fenômenos comunicacionais passa a ocupar espaço nas 

atividades universitárias, ensejando equilíbrio entre prática e teoria e aprofundando o 

aprendizado das metodologias indispensáveis à produção e difusão (estética, 

linguagem, tecnologias, mercadologias).  As faculdades de Comunicação Social 

passam a cada vez mais formar profissionais heterogêneos. 

Ao instituir a liberdade curricular para as universidades, a nova LDB se tornou 

um instrumento útil ao aperfeiçoamento dos cursos de Comunicação. As Diretrizes 

Curriculares para o curso de Comunicação propõem uma formação interdisciplinar, 

com abordagem de conteúdos básicos já previstos nas especificações curriculares - 

incluindo o plano geral da Comunicação e os espaços específicos de cada 

habilitação. Estes conhecimentos são assim categorizados: conteúdos teórico-

conceituais; conteúdos analíticos e informativos sobre a atualidade; conteúdos de 

linguagens, técnicas e tecnologias midiáticas; conteúdos ético-políticos. 

O curso de Publicidade e Propaganda da FTC, atento às necessidades desse 

cenário, entende a importância da formação de indivíduos, antes de tudo, críticos, 

cuja prática profissional se alicerce sobre princípios éticos, desenvolvidos pela 

reflexão e consciência de que a sociedade é um organismo vivo, em mutação 

constante. Ao mesmo tempo, o curso os possibilita a tornarem-se profissionais 

qualificados para as novas exigências do mercado. 

Por outro lado, essa formação crítica, subsidiada pelo embasamento 

humanístico, deve privilegiar também a visão globalizante da sociedade e do mundo 

atual, pois, é nosso dever, além de formar cidadãos, possibilitar a atuação de 
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profissionais no mundo, independentemente do cenário onde atuam. Nesse sentido, 

enfoca-se de maneira significativa no curso da FTC, a formação de profissionais 

capazes de utilizar as ferramentas de sua atividade, mas acima de tudo, 

profissionais pensantes, pessoas altamente qualificadas para a criação, a produção 

e a veiculação de mensagens publicitárias, com visão sistêmica e atitudes 

empreendedoras. 

    As novas competências profissionais extrapolam os limites do saber técnico. 

Exige-se cada vez mais, uma postura de pensador, de aprendiz, de alguém que é 

capaz de compreender as múltiplas facetas de um fenômeno e interferir sobre elas. 

Cobra-se dos novos profissionais uma abertura ao novo e os domínios de um saber 

plural. E para isso, os currículos devem contemplar uma flexibilidade tal que possam 

ser adaptados constantemente. 

Os cursos de Comunicação Social encontram-se, portanto, diante do desafio de 

se adaptarem não só ao novo contexto de flexibilização dos currículos, respeitadas 

as Diretrizes Curriculares Nacionais, emanadas da Resolução CNE/CES nº 16/2002, 

mas também, e principalmente, às novas demandas sociais por um saber crítico, 

criativo, empreendedor e ético. 

É possível assim, vislumbrar um campo fértil para a inserção dos egressos de 

Publicidade e Propaganda da Faculdade de Tecnologia e Ciências  na sua região de 

influência.  

A região Sudoeste da Bahia, constituída por 39 municípios baianos tem a 

superfície de 42.542,9 km², que corresponde a 7,5% da área total do Estado. Os 

números da Contagem Geral da População – 2007 (IBGE, 2007) contabilizaram 

quase 1.144.138 de pessoas residentes na Região, representando cerca de 8,13 % 

de toda a população do Estado da Bahia. Do ponto de vista geoeconômico e 

cultural, entretanto, a região abrange 156 municípios baianos e do norte de Minas 

Gerais. A cidade é um pólo comercial e de serviços que atende à demanda de vários 

municípios. É a cidade mais importante da região e a terceira do Estado. 

Geograficamente, situa-se em uma localização privilegiada, articulando grandes 

eixos como a BR 116 (Rio-Bahia), que permite o acesso Centro-Sul e Norte-

Nordeste; a BA-415 (V. Conquista-Itabuna), que dá acesso ao litoral; e a BA 262 (V. 

Conquista-Brumado), que dá acesso à Região Centro-Oeste. Essa integração 

proporcionada a várias localidades confirma o status de centro comercial regional a 

Vitória da Conquista.  
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O setor de serviços é o que mais cresce no município. Destacam-se os serviços 

nas áreas de saúde, os quais têm se ampliado em quantidade e qualidade; de 

consultoria e assessoria contábil e empresarial; de telecomunicações; informática, 

engenharia, educação, veículos de comunicação e agências de publicidade. Vitória 

da Conquista representa hoje o papel de polo educacional da região. A cidade conta 

com 305 escolas do Ensino Fundamental e 20 do Ensino Médio. No ensino superior, 

a oferta de vagas vem aumentando com a contribuição da Universidade Estadual do 

Sudoeste da Bahia - UESB, a recém implantação de cursos da Universidade Federal 

da Bahia – UFBA e do Instituto Federal de Educação da Bahia - IFBA e das três 

instituições de ensino superior privadas instaladas nos últimos anos, além dos 

centros de educação à distância. Esse rápido crescimento do sistema educacional 

superior tem atraído estudantes de várias partes do Brasil, revertendo a situação de 

alguns anos atrás em que as famílias da cidade tinham que enviar seus filhos para 

estudarem nos grandes centros.  

Dentro deste contexto, é importante lembrar que o estado da Bahia é, 

reconhecidamente, um dos mais importantes centros fomentadores da cultura no 

Brasil, gozando de excepcional conceito — inclusive no exterior — graças à 

repercussão de sua história, música, cinema, literatura, entre outros conjuntos. O 

segmento da comunicação, a exemplo do que acontece em todo o mundo, vem 

sofrendo um incremento considerável em nosso Estado, o que pode ser aferido pelas 

inúmeras corporações de comunicação, assessorias, emissoras de rádio e televisão, 

jornais, agências de publicidade, produtoras de cinema e vídeo, empresas de 

informática, entre as variadas iniciativas que aqui encontramos. Esta característica 

do mercado baiano é muito forte não somente na capital, mas também na região 

sudoeste da Bahia, a partir da cidade de Vitória da Conquista, onde está localizado o 

campus da FTC. Assim, o curso de publicidade e propaganda estará, por um lado 

contribuindo para o crescimento e profissionalização deste mercado e, por outro, 

assumindo a função de um interlocutor imprescindível para um redimensionamento 

da comunicação na contemporaneidade, onde a comunicação, a cultura e a 

tecnologia apontam para um cenário extremamente promissor de qualificações. 

Almeja-se que o curso de Publicidade e Propaganda da FTC insira no mercado 

profissionais que participem ativamente das estratégias das empresas públicas, 

privadas e não-governamentais, dos veículos de comunicação e das agências de 

publicidade, contribuindo para o desenvolvimento e implementação de processos de 

comunicação, que tragam resultados efetivos para as atividades políticas, 
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econômicas e sócio-culturais da sociedade de toda a região. Estes benefícios 

apresentados de forma reduzida neste texto justificam a importância do curso de 

publicidade e propaganda da FTC oferecido na sua unidade de Vitória da Conquista-

BA. 

3.1– Missão 

O curso de Comunicação Social, com habilitação em Publicidade e 

Propaganda, tem como missão estimular o desenvolvimento e a disseminação dos 

conhecimentos da comunicação social e da publicidade e propaganda, a fim de 

formar um profissional com atuação crítica, ética, que tenha capacidade para 

contribuir na evolução da sociedade regional nos campos científico, técnico, 

econômico e cultural. 

3.2 - Visão 

Tornar o curso de Comunicação Social, habilitação em Publicidade e 

Propaganda, da FTC conhecido e reconhecido na região e no Estado como 

formador de profissionais diferenciados, a partir da excelência do ensino oferecido. 

3.3  – Credo 

Crê-se: 

- na cidadania como uma ação transformadora da sociedade; 

- no senso crítico como fundamento da evolução; 

- nas habilidades e competências como inteligências a serem desenvolvidas; 

- na importância da comunicação social para o desenvolvimento político, social 

e econômico do nosso país; 

- no conhecimento como libertação do cidadão; 

- na parceria como condição para o crescimento conjunto; 

- na comunicação social como instrumento para conscientização e divulgação 

as ações de preservação do meio ambiente; 
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4 Objetivos do Curso 
 

As demandas do mundo contemporâneo são constantemente complexas e 

mutuamente dependentes de uma educação integrada que utiliza conhecimento e 

modos de saber de diversos campos e disciplinas. Só uma educação interdisciplinar 

baseada em uma integração de todos os campos relacionados ao conhecimento 

poderá responder aos desafios das transformações sociais e culturais que 

presenciamos.    

Por sua vez, o curso de Comunicação Social da FTC (Faculdade de Tecnologia 

e Ciências) é projetado para satisfazer as necessidades da nossa sociedade da 

informação de maneira ampla, proporcionando aos estudantes uma visão 

multidisciplinar, habilidades analíticas e conhecimento técnico imprescindíveis para 

carreiras nos diversos segmentos da comunicação.  

Construir um ambiente de aprendizagem estabelecido sobre as realidades das 

comunicações e mídia, hoje, significa uma aproximação histórica e analítica entre os 

sistemas de mídia impressa, radiodifusão, audiovisual e online, promovendo uma 

compreensão acerca dos processos de sociabilidade no contexto da comunicação e 

das relações sociais. Sob esta perspectiva, acreditamos que as novas mídias e 

tecnologias de informação nos imprimem um redimensionamento da natureza e do 

significado de todas as mídias e formas de comunicação vigentes em nossa 

sociedade.  O curso de Comunicação Social da FTC, sensível a esta realidade, 

também enfatiza as dimensões culturais e sociais das comunicações, 

compreendendo o fomento à cultura e à educação como a melhor forma de 

preservação e avanço da sociedade brasileira.  

 
4.1 Objetivo Geral 
 

Formar profissionais com competências sociais e intelectuais para criar, 

produzir e distribuir produtos da comunicação relacionados à publicidade e 

propaganda, tornando-os aptos a lançar mão dos seus conhecimentos para a 

promoção humana e o desenvolvimento da sociedade em respeito aos aspectos 

culturais, políticos e econômicos da região em que vivem. 
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4.2 Objetivos Específicos 
 

- Permitir ao profissional formado pelo curso a concepção crítica e consciente de seu 

papel na sociedade, exercendo suas funções a partir dos princípios éticos e morais. 

- Estimular a capacidade criativa e a iniciativa do aluno.  

- Capacitar para a utilização das ferramentas específicas da comunicação, 

permitindo ainda sua interação com condições reais de trabalho. 

- Desenvolver habilidades para o planejamento, criação, produção e veiculação de 

campanhas publicitárias e promocionais. 

- Garantir a interdisciplinaridade do curso através de esforços para a integração das 

disciplinas ministradas.  

- Possibilitar o entendimento da Publicidade e Propaganda como disciplina 

integradora da Comunicação Integrada, dando-lhe a capacidade de se tornar um 

gestor da comunicação organizacional. 

- Habilitar para o desempenho de funções de gerência de agências, fornecedores, 

veículos de comunicação, departamentos de propaganda de empresas industriais, 

prestadoras de serviços, públicas ou não governamentais. 

- Incentivar a atitude e o pensamento empreendedor. 

- Capacitar no planejamento e execução de projetos de pesquisa como instrumento 

gerador de conhecimento, da realidade em que atua e do desenvolvimento de 

técnicas adequadas a essa realidade. 
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5 Perfil Profissiográfico 
 

Considerando a filosofia e missão da FTC frente às novas imposições da era 

pós-industrial, o curso de publicidade e propaganda objetiva formar um publicitário 

numa concepção generalista, humanista, crítica, reflexiva e empreendedora, com 

uma sólida formação técnico-científica, capaz de identificar, formalizar e resolver 

problemas e compreender as relações com o meio ambiente. Um profissional 

consciente do seu papel na sociedade, capaz de avaliar com rigor e seriedade os 

impactos ambientais, sociais, técnicos e políticos de suas intervenções, assumindo 

postura ética e responsável, exercendo de forma natural a cidadania.  

Ainda dentro desta filosofia, o curso de Publicidade e Propaganda da FTC, 

unidade de Vitória da Conquista, trabalha no sentido de formar profissional capaz de 

tanto comandar o trabalho de administração da comunicação publicitária, quanto o 

profissional empreendedor de estratégias na área da propaganda. Ele deverá 

interferir nos processos de gestão da comunicação na sociedade e na produção e 

difusão da imagem das instituições, grupos ou produtos. Deverá, também, estar 

habilitado ao amplo desempenho de funções de gerência de agências de 

publicidade, assessorias de comunicação, empresas e veículos de comunicação, 

departamentos de propaganda de empresas industriais, de marketing, comerciais ou 

de prestação de serviços.  

Em Publicidade e Propaganda, o estudante, futuro profissional, terá formação 

teórica e prática para o trabalho com a comunicação dirigida em atividades diversas 

tais como relacionamento com clientes, fornecedores, imprensa, comunidade, 

instituições governamentais, entre outros, apoiando objetivos de marketing, 

comunicação corporativa e aconselhamento no sentido da administração da 

comunicação, no contexto sócio-econômico empresarial e de grupos de interesses 

comuns. O curso visa também capacitar o profissional a conhecer a realidade social 

em que vai intervir e também as técnicas e linguagens relacionadas à sua profissão. 

Dessa forma, o publicitário que será formado terá não só as qualidades gerenciais e 

profissionais solicitadas pelo mercado, mas poderá desenvolver com maior 

habilidade e qualidade os produtos que lhe forem solicitados, desenvolvendo desde 

campanhas de comunicação em longo prazo até estratégias circunstanciais para o 

marketing mercadológico. 
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Este conhecimento não se limita às técnicas consagradas pelo uso, já que 

contempla a possibilidade de transcender às práticas usuais, pela pesquisa e criação 

de novos recursos expressivos. Além disso, na formação do comunicólogo, 

aprofunda-se o conhecimento sistemático dos meios de comunicação (rádio, 

televisão, cinema, jornais, revistas, outdoor) — o que irá suprir as demandas da área 

de radiodifusão da região — e são pesquisadas as novas mídias como atividade de 

comunicação.  

O curso possibilita ainda, ao futuro profissional, a compreensão do significado 

de seu trabalho e do significado do trabalho das instituições de comunicação dentro 

da sociedade, integrando teoria e prática, remetendo sempre ao questionamento 

recíproco desses procedimentos. É importante também, ampliar a profissionalização 

do mercado publicitário regional, principalmente no que diz respeito ao 

relacionamento entre agências e clientes e ao incremento do planejamento e da 

pesquisa. Permitirá também ao profissional criar campanhas publicitárias e facultará 

a ele especialização em diferentes ramos da publicidade, tais como: planejamento, 

criação, mídia, atendimento e pesquisa de mercado, bem como elaboração de planos 

de marketing. A docência universitária poderá, também, integrar a rede de sua 

atuação profissional. 

Assim, o perfil do nosso profissional é executivo, capaz de planejar e 

implementar políticas de publicidade e propaganda para qualquer formato ou 

especialização de empresas ou instituições, sejam na área de produtos ou de 

prestação de serviços, da administração política ou de intervenção social. É, 

efetivamente, o profissional com qualificação e formação constante na atividade 

profissional de Publicidade e Propaganda, ou em outra a que venha a se dedicar, 

com a visão ampla das possibilidades que a comunicação pode instaurar a cada 

momento. Isso implica, exatamente, na abertura de oportunidades e administração 

de negócios, valorização de atividades de marketing e organização de eventos.  

De modo geral, o profissional de Publicidade e Propaganda formado pela FTC 

deverá, ao terminar o curso, estar apto a gerar negócios, planejar estratégias, criar e 

desenvolver atividades publicitárias atento às novas tecnologias de comunicação e 

informação e às peculiaridades impostas pelo mercado e respeitar o meio ambiente. 

Deve manusear com habilidade os recursos tecnológicos disponíveis no campo da 

comunicação eletrônica, operar com competência equipamentos fotográficos e de 

vídeo e, principalmente, empregar as técnicas publicitárias para obtenção de 
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resultados para seus clientes, de forma ética e responsável. Deve ser crítico e 

criativo. Empregar seu conhecimento para exercer com absoluto profissionalismo sua 

atividade e, para isso, deve combinar ao seu conhecimento técnico e humanístico, o 

domínio dos valores culturais locais e regionais, as especificidades do mercado em 

que está inserido e o conhecimento da realidade social, econômica e política do país. 

O respeito ao ser humano deve ser um dos princípios que comandam sua carreira 

profissional. A ética no desempenho de suas funções como publicitário deve estar 

permanentemente presente nas campanhas, estratégias, promoções por ele 

planejadas, criadas ou produzidas. O profissional também deverá desenvolver uma 

capacidade reflexiva acerca dos processos de sociabilidade, relacionando-os à 

esfera da comunicação e reconhecendo a importância e o desempenho da 

comunicação como elementos estruturantes da realidade.  

 

5.1 Competências e Habilidades: 

a) Competências e habilidades gerais: 

- assimilar criticamente conceitos que permitam apreensão de teorias;  

- usar tais conceitos e teorias em análises críticas da realidade; 

- posicionar-se de modo ético-politico; 

- dominar as linguagens habitualmente usadas nos processos de comunicação, 

nas dimensões de criação, de produção, de interpretação e da ética; 

- experimentar e inovar no uso destas linguagens;  

- refletir criticamente sobre as práticas profissionais no campo da comunicação; 

- ter competência no uso da língua nacional para escrita e interpretação de 

textos gerais e especializados na área; 

- comunicação interpessoal e expressão correta nos documentos técnicos 

específicos e de interpretação da realidade; 

- selecionar estratégias adequadas de ação, visando a atender interesses 

interpessoais e institucionais; 

- selecionar procedimentos que privilegie formas e atuação em prol de objetivos 

comuns; 

- reconhecer e definir problemas, equacionar soluções, pensar estrategicamente; 
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- introduzir modificações no processo de trabalho, acompanhando as tendências 

do mercado; 

- identificar e interpretar tendências, reconhecer as oportunidades e vantagens 

competitivas, e aprender a importância e as conseqüências das inovações 

tecnológicas. 

b) Competências e habilidades específicas 

- estimular a desenvolver pesquisas que permitam mapeamento da região, 

possibilitando, assim, a identificação de dados capazes de subsidiar ações de 

comunicação local como: desenvolvimento de mídias alternativas; criação de 

setores de comunicação em organizações publicas e privadas, assim como no 

terceiro setor; 

- despertar no aluno a sensibilidade para a captação de imagens exponenciais 

próprias da região visto que vitória da conquista se constitui um baluarte, uma 

alternativa estético/cultural na região sudoeste da bahia; 

- estimular o egresso a identificar e valorizar diferenças culturais locais a 

exemplo das linguagens, dos costumes e das manifestações culturais, 

transformando-as em símbolos agregadores de uma imagem forte para a 

região; 

- ordenar as informações conhecidas e fazer diagnóstico da situação dos 

clientes; 

- realizar pesquisas de consumo, de motivação, de concorrência de argumentos 

etc; 

- definir objetivos e estratégias de comunicação como soluções para problemas 

de mercado e institucionais dos anunciantes, atento aos novos media; 

- executar e orientar o trabalho de criação, produção, e veiculação de 

campanhas de propaganda e veículos impressos, eletrônicos e digitais; 

- realizar e interpretar pesquisas como subsidio para a preparação de 

campanhas publicitárias; 

- dominar linguagens e competências estéticas e técnicas para criar, orientar e 

julgar materiais de comunicação pertinentes à suas atividades; 
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- planejar, executar e administrar campanhas de comunicação com o mercado, 

envolvendo o uso da propaganda e de outras formas de comunicação, como a 

promoção de vendas, o merchandising e o marketing direto; 

- identificar e analisar as rápidas mudanças econômicas, sociais e ambientais 

em escala global, nacional e regional que influem no ambiente empresarial, 

apresentando-lhes soluções; 

- identificar a responsabilidade social da profissão mantendo os compromissos 

éticos estabelecidos, além de estendê-la à pratica do marketing societal, bem 

como de outros segmentos associados à publicidade e propaganda. 

 

5.2 Acompanhamento do Egresso 

 

 O Colegiado do Curso de Graduação em Publicidade e Propaganda monitora 

os egressos através de pesquisa anual a fim de estabelecer dados significativos no 

que tange aos locais de trabalho, área de atuação, ingresso em programas de pós-

graduação e outros programas de formação continuada. 

A partir dos dados, o Colegiado de Publicidade e Propaganda desenvolve a 

aproximação com os egressos do curso a fim de proporcionar integração e formação 

continuada.   
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6 Campos de Atuação Profissional 
 

O Curso de Publicidade e Propaganda da FTC contribui diretamente para um 

aprofundamento da formação sociocultural, do pensamento acadêmico brasileiro e 

regional. A ênfase dada a este conjunto da comunicação contemporânea reflete a 

importância social dos seus profissionais no lidar cotidiano com as tarefas das mais 

diversas, ampliando seu campo de atuação junto à sociedade. Além desta questão, 

o curso de Publicidade e Propaganda a cada dia, torna-se imprescindível para o 

crescimento da região Sudoeste da Bahia, pois contribui para a inserção de 

profissionais altamente especializados, aptos a atuarem em setores de comunicação 

e marketing de empresas públicas, privadas e não-governamentais, em veículos de 

comunicação (Audiovisuais, Impressos, Multimídias) e agências de publicidade, 

fornecedores de comunicação publicitária como gráficas, empresas de outdoor, 

bureaus de serviços comunicacionais, entre outras empresas do segmento 

contribuindo para o desenvolvimento e implementação de processos de 

comunicação que trazem resultados efetivos para as atividades políticas, 

econômicas e sócio-culturais da sociedade de toda a região.  
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7 Estrutura e Concepção Curricular 
A matriz curricular de comunicação reflete a absorção de uma série de 

matérias que formam um conjunto de ciências e práticas em desenvolvimento na 

sociedade contemporânea. Construiu-se um viés teórico em que a relação teoria-

prática articula a estratégia de aprendizagem do ensino com a pesquisa. A 

sistematização das disciplinas está organizada em quatro ciclos, atentando para 

aspectos como: infra-estrutura de apoio como elemento motivador e necessário aos 

cursos (laboratórios e estúdios técnicos); corpo docente qualificado nas áreas de 

estudo e acentuado componente experimental, metodologias de ensino que 

permitem refinamento conceptual e explicações abrangentes dos fenômenos de 

comunicação. 

Buscando corroborar o estímulo à análise, à capacidade de compor e recompor 

dados, informações, argumentos e ideias, imbricados pela reflexão científica foram 

instituídos os seguintes ciclos que dimensionam o curso de Publicidade e 

Propaganda da FTC: 

a. Ciclo de Conteúdos teórico-conceituais: 

 Visam a desenvolver familiaridade com o uso de conceitos e um raciocínio 

conceitual, que permita aos alunos apreender e lidar rigorosamente com teorias 

gerais e específicas, inclusive acionando-as quando do processo de interpretação da 

realidade social e profissional. 

b. Ciclo de Conteúdos analíticos e informativos sobre a atualidade 

 Objetivam propiciar aos alunos um rico estoque de informações sobre 

variados aspectos da atualidade, pois esta constitui a matéria prima essencial para 

os futuros profissionais da comunicação. Estas informações devem, 

simultaneamente, assegurar a apreensão de interpretações consistentes da 

realidade e possibilitar aos estudantes a realização de análises qualificadas acerca 

dos fatos e contextos culturais, políticos, econômicos e sociais. 

c. Ciclo de Conteúdos de linguagens, técnicas e tecnologias midiáticas 

 Devem assegurar ao estudante o domínio das linguagens, das técnicas e 

tecnologias tipicamente empregadas nos processos e nas habilitações de 

comunicação, bem como assegurar uma reflexão rigorosa sobre suas aplicações e 

processos. Também devem possibilitar a pesquisa e a experimentação de inovações 
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das linguagens, técnicas e tecnologias, visando a formação de um profissional 

versátil e em sintonia com as tendências de acelerada mutabilidade dos sistemas e 

práticas de comunicação e suas habilitações na contemporaneidade. 

d. Ciclo de Conteúdos éticos-políticos 

 Devem permitir ao estudante posicionar-se sobre a atuação dos profissionais 

da comunicação, sobre o exercício do poder da comunicação, sobre os 

constrangimentos a que a comunicação pode ser submetida, sobre as repercussões 

sociais que ela enseja e sobre as demandas e necessidades da sociedade 

contemporânea, sempre em uma perspectiva de fortalecimento da idéia de 

cidadania, com o estímulo do respeito aos direitos humanos, às liberdades, à 

pluralidade e à diversidade, à justiça social e à democracia, inclusive na área da 

comunicação. 

 

7.1 Número de Vagas e Turmas 
 

Cem (100) vagas anuais, sendo 50 vagas para o turno matutino e 50 vagas 

para o noturno. 

 
7.2 Turno de Funcionamento 

Diurno e noturno, de segunda a sexta-feira e, quando necessário, o sábado 

será utilizado para atividades extracurriculares ou avaliações. 

 

7.3 Carga horária e Período de Integralização do curso 
 

O curso organiza-se em oito semestres letivos, totalizando duas mil, oitocentas 

e oitenta horas, com a integralização em, no mínimo, quatro anos, com o 

desenvolvimento de componentes curriculares variados obrigatórios. 

Tendo em vista a necessária articulação teoria-prática o Curso se constitui de 

acordo com as Diretrizes Curriculares para os Cursos de Comunicação Social, 

pareceres CNE/CES 492/2001 e 1.363/2001 - Resolução Nº 16, de 13 de Março de 

2002. 
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7.4 Matriz Curricular 
 

1º Semestre 
 Disciplinas Carga-horária 

Metodologia do Trabalho Científico 60 
Língua Portuguesa 40 
Fundamentos de Marketing 80 
Psicologia  60 
Fundamentos de Publicidade e Propaganda 60 
História da Comunicação e da PP  60 

TOTAL 360 
   

2º Semestre 
 Disciplinas Carga-horária 

Linguagens e Produção de Texto 60 
Marketing de Serviços 60 
Economia 60 
Teorias da Comunicação  60 
Percepção e Fundamentos das Artes Visuais 40 
Criação Publicitária I 60 

TOTAL 340 
   

3º Semestre 
 Disciplinas Carga-horária 

Filosofia, Ética e Desenvolvimento Humano 60 
Trabalho Interdisciplinar Dirigido I - TID I 60 
Estatística 60 
Legislação e Ética em Comunicação e PP 40 

Mídia e Mercado 60 
Criação Publicitária II 80 

TOTAL 360 
   

4º Semestre 
 Disciplinas Carga-horária 

Meio Ambiente e Sociedade 60 
Trabalho Interdisciplinar Dirigido II - TID II 60 
Sistemas Multimídia e Hipermídia 60 
Editoração Eletrônica e Diagramação 60 
Produção Audiovisual 80 

TOTAL 320 
   

5º Semestre 
 Disciplinas Carga-horária 

Cidadania e Interculturalismo 60 
Trabalho Interdisciplinar Dirigido III - TID III 60 
Optativa: Promoção de Vendas e Merchandising ou 
Libras 60 

Propaganda em Meios Interativos 60 
Fotografia em Propaganda 60 
Laboratório de Produção Gráfica e Imagem 60 

TOTAL 360 
   

6º Semestre 
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 Disciplinas Carga-horária 
Liderança e Empreendedorismo  60 
Trabalho Interdisciplinar Dirigido IV - TID IV 60 

Pesquisa Mercadológica 60 
Estágio Supervisionado I 80 
Tópicos Especiais I 60 

TOTAL 320 
   

7º Semestre 
 Disciplinas Carga-horária 

Planejamento Estratégico 80 
Tópicos Especiais II 60 
TCC I 80 
Planejamento Publicitário 80 
Estágio Supervisionado II 80 

TOTAL 380 
   

8º Semestre 
 Disciplinas Carga-horária 

Tópicos Especiais III 40 

Gestão de Empresas 60 
Comunicação Integrada 60 

TCC II 80 
TOTAL 240 

  
ESTÁGIO SUPERVISIONADO 160 
ATIVIDADES COMPLEMENTARES 200 

TOTAL 2880 
  

 
7.4.1 Disciplinas de Tópicos Especiais: 
Semestre Disciplinas CH 

  Tópicos Especiais I  
VI Org. de Eventos Esp. e de Lazer 60 
VI Gestão e Controle de Empreendimentos 60 
VI Ciências Políticas 60 
VI Criatividade e Inovação 60 
VI Responsabilidade Social e Terceiro Setor 60 
  TOTAL 60 
  Tópicos Especiais II e III   

VII Comportamento do Consumidor 60 
VIII Processos de Negociação 60 
VII Atendimento Publicitário 60 
VIII Marketing Cultural 60 
VII Marketing Digital 60 
VII Marketing Social e Ambiental 60 
VIII Branding 60 

  TOTAL 120 
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7.5 Ementário e Bibliografias das Disciplinas 
 
COMPONENTE 
CURRICULAR 

EMENTA 

Fundamentos da 
Publicidade e da 
Propaganda 

Conceitos básicos de Publicidade e Propaganda: 
ofício, profissão, arte e ciência. Publicidade e 
propaganda: funções e características. Origem e 
importância da propaganda para a economia 
moderna. A propaganda no marketing mix. O 
público alvo e o processo de tomada de decisão. 
Agência de propaganda: tipos, departamentos. 
Panorama da atividade publicitária brasileira no 
contexto da globalização e da regionalização. 
Mercado de trabalho.  Responsabilidade social. 

Bibliografia Básica: 

DIAS, Julio Ribeiro (Org.). Tudo que você queria saber sobre propaganda e 
ninguém teve paciência para explicar. São Paulo: Atlas, 1998. 

SAMPAIO, Rafael. Propaganda de A a Z: como usar a propaganda para construir 
marcas e empresas de sucesso. 3. ed. rev.atual. Rio de Janeiro: Campus, 2003 

SANT’ANNA, Armando. Propaganda: Teoria, Técnica e Prática. São Paulo: 
Pioneira Comunicação, 1998. 

 

Bibliografia Complementar: 

GIACOMINI, Filho. Consumidor versus propaganda. São Paulo: Summus, 1991.  

GUATARRI, Félix. As três ecologias. São Paulo: Papirus, 1991. VC(2).574.5G953  

KOTLER, Philip. Administração de Marketing: análise, planejamento, 
implementação e controle. 5 ed. São Paulo: Atlas, 1998 

PINHO, José Benedito,. Comunicação em marketing: princípios da comunicação 
mercadológica / . 6. ed. -. Campinas: Papirus, 2002 

RAMOS, Ricardo. Contato Imediato com propaganda. São Paulo: Global, 1994. 

COMPONENTE 
CURRICULAR 

EMENTA 

Metodologia do Trabalho 
Científico 

 

Ciência, Conhecimento e Saber. Teoria do 
Conhecimento. Metodologia Científica, Educação e 
Procedimentos de Estudo na Universidade. 
Métodos Científicos. Estratégias de Estudo e 
Aprendizagem. Diretrizes Metodológicas para 
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Leitura, Análise e Interpretação de Textos. 
Processos e Técnicas de Elaboração do Trabalho 
Científico: Fichamento, Resumo e Resenha. 
Pesquisa. Tipos e Fases da Pesquisa Científica. 
Estudo de Caso, Seminário, Relatório de Pesquisa, 
Projeto de Pesquisa, Monografia e Artigo. Normas 
da ABNT, Citações, Bibliografia e Referências. 

Bibliografia Básica: 

LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Maria de Andrade. Fundamentos de 
Metodologia Científica. 6.ed. São Paulo: Atlas, 2006. 

SEVERINO, Antonio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. 23. ed.. São 
Paulo: Cortez, 2007. 

GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. São Paulo: Atlas, 
2007. 

 

Bibliografia Complementar: 

ANDRADE, Maria Margarida de, HENRIQUES, Antonio. Língua Portuguesa: 
Noções básicas para cursos superiores. 8.ed. São Paulo: Atlas, 2008.  

FACHIN, Odília. Fundamentos de metodologia. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2006. 

LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Maria de Andrade. Metodologia do trabalho 
científico. 7.ed. São Paulo: Atlas, 2007. 

SALOMON, Délcion Vieira. Como fazer uma monografia. 11. ed. São Paulo: 
Martins Fontes, 2004. 

BARROS, A. J. S.; LEHFELD, N. A. S. Fundamentos de Metodologia Científica. 
3.ed. São Paulo: Prentice-Hall, 2007. 

COMPONENTE 
CURRICULAR 

EMENTA 

Língua Portuguesa 

 

A leitura e sua prática. A comunicação. Estudo 
das variedades linguísticas com ênfase à norma 
padrão da língua. Abordagem dos aspectos fono-
morfo-sintáticos e semânticos da língua. 
Elementos essenciais das frases, bem como a 
articulação com os elementos da sintaxe. 

Bibliografia Básica: 

CUNHA, Celso. Nova gramática do português contemporâneo. 5 ed.  Rio de 
Janeiro: Nova Fronteira. 2008. 
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FARACO. Carlos Alberto. Prática de texto para estudantes universitários. 10 ed. 
Petrópolis, RJ: Vozes, 1992. 

LIMA, Carlos Henrique da Rocha. Gramática normativa da língua portuguesa. 33 ed. 
Rio de Janeiro: José Olympio, 1996. 

 

Bibliografia Complementar: 

ANDRÉ, Hildebrando A. Gramática ilustrada. 5ed. São Paulo: Moderna. 1997. 

CEREJA. William Roberto. Gramática reflexiva: texto, semântica e interação. São 
Paulo: Atual, 1999. 

MARTINS, Dileta Silveira. Português instrumental. 21 ed. Porto Alegre: Sagra 
Luzzatto, 2000. 

MESQUITA, Roberto Melo.  Gramática da língua portuguesa. 8 ed. São Paulo: 
Saraiva, 1999. 

PASCHOALIN, Maria Aparecida. Minigramática. São Paulo: FTD, 1997. 

COMPONENTE 
CURRICULAR 

EMENTA 

Psicologia 

 

Estudo das principais teorias psicológicas e suas 
contribuições mais relevantes acerca do objeto da 
Psicologia, enfatizando a visão que entende o 
desenvolvimento do ser humano a partir do 
processo histórico. Os processos psicológicos de 
percepção, motivação e emoção. Utilização da 
Psicologia nas práticas profissionais e sua 
percepção enquanto agente de transformação 
social. As principais teorias psicossociais das ações 
pessoais e de grupos. Princípios psicológicos de 
uma comunicação adequada.  

Bibliografia Básica: 

ATINKSON, Rita L , Atinkson, Richard C.,Smith, Edward E. E Bem, Darly I. 
Introdução À Psicologia.11 Ed. Porto Alegre:Artes   Médicas,1995 

BOCK, Ana M. B. Et Al. Psicologias:Uma Introdução Ao Estudo Da Psicologia. 
São Paulo:Saraiva,1999. 

GADE, Christiane. Psicologia Do Consumidor E Da Propaganda. São Paulo:Epu, 
1988. 

 

Bibliografia Complementar: 
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Conselho Federal de Psicologia. Mídia e psicologia: produção de subjetividade e 
coletividade. Brasilia: COnselho Federal de Psicologia, 2009. 

DAVIDOFF, Linda L. Introdução À Psicologia. São Paulo: Pearson Makron Books, 
2001. 

ECO, Umberto. Limites da Interpretação.São Paulo: Perspectiva, 1995. 

MAFFESOLI, Michel. No fundo das aparências. São Paulo: Vozes, 1996 

MYERS, David. Introdução À Psicologia Geral. Rio De Janeiro, Rj: Ltc, 1999 

COMPONENTE 
CURRICULAR 

EMENTA 

História da Comunicação e 
da Publicidade e 
Propaganda 

 

Estudo histórico dos meios de comunicação no 
Brasil e no mundo: jornal, revista, rádio, 
publicidade, TV, internet. Compreensão das 
relações sócio-culturais e políticas entre os 
meios de comunicação e a sociedade de 
mercado, os meios de comunicação e a 
economia de mercado, bem como os meios de 
comunicação e o Estado. Surgimento e evolução 
da publicidade no Brasil e no mundo. 

Bibliografia Básica: 

GIOVANNINI, Giovanni.; GIOVANNINI, Barbara.. Evolução na comunicação do 
sílex ao silício. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, c1984. 

TUNGATE, Mark. História da Propaganda Mundial.  Cultrix 

BARRETO, Roberto Menna. Agência de Propaganda e as engrenagens da 
história. Ed. Summus 

 

Bibliografia Complementar: 

DIAZ BORDENAVE, Juan E.. Além dos meios e mensagens: introdução à 
comunicação como processo, tecnologia, sistema e ciência. 10. ed. Petrópolis: 
Vozes, 2002. 

GIOVANNINI, Giovanni.; GIOVANNINI, Barbara.. Evolução na comunicação do 
sílex ao silício. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, c1984. 

MATTELART, Armand.; MATTELART, Michele. História das Teorias da 
Comunicação. 6. ed. -. São Paulo: Loyola, 2003. 

MCLUHAN, Marshall.  Os meios de comunicação como extensão do homem. 
Cultrix, 1992. 
MIÈGE, Bernard.. O pensamento comunicacional. Petrópolis: Vozes, 2000. 
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COMPONENTE 
CURRICULAR 

EMENTA 

Fundamentos de Marketing 

 

Fundamentos do Marketing. O estudo do 
composto mercadológico. Desenvolvimento de 
produtos. Ciclo de vida dos produtos. Canais de 
distribuição. Promoção de vendas. Estratégias de 
preços. Segmentação e posicionamento de 
mercados. O estudo do comportamento do 
consumidor. Tendências do marketing. 

Bibliografia Básica: 

COBRA, Marcos,. Administração de marketing. 2. ed. -. São Paulo: Atlas, 1992. 

KOTLER, Philip. Princípios de Marketing: Análise, Planejamento, Implementação e 
Controle. 5. ed. São Paulo: Atlas, 1998. 

McCARTHY, Jeromi; PERREAULT JR, William D. Marketing Essencial: Uma 
abordagem gerencial e global. São Paulo: Atlas, 1997 

PINHO, José Benedito,. Comunicação em marketing: princípios da comunicação 
mercadológica / . 6. ed. -. Campinas: Papirus, 2002. 

 

Bibliografia Complementar: 

CHURCHILL JR., Gilbert A.; PETER, J. Paul. Marketing: criando valor para os 
clientes / . São Paulo: Saraiva, c2000. 

DIAS, Sérgio Roberto. Gestão de Marketing. São Paulo: Saraiva, 2003  

KOTLER, Philip. Marketing para o século XXI: Como criar, conquistar e dominar 
mercados. São Paulo: Futura, 1999.  

LAS CASAS, Alexandre Luzzi,. Marketing: conceitos, exercícios, casos. 5.ed. São 
Paulo: Atlas, 2001. 

MEGIDO, José Luiz Tejon; Szulcsewski, Charles John. Administração Estratégica 
de Vendas e Canais de Distribuição, José Luis Tejon Megido; Charles Johon 
Szulcsewski. Sao Paulo-SP: São Paulo, 2002 

COMPONENTE 
CURRICULAR 

EMENTA 

Teorias da Comunicação 

 

O objeto da Comunicação Social. O conceito de 
teoria. Pressupostos históricos e contribuições 
interdisciplinares para a constituição de uma Teoria 
da Comunicação.  As diversas correntes teóricas. 
Meios de comunicação de massa e Indústria 
Cultural. Transformações históricas, processos de 



 

 29

comunicação e seu inter-relacionamento, com 
ênfase no período contemporâneo. Comunicação 
contemporânea: por uma nova teoria da 
comunicação. 

Bibliografia Básica: 

DEFLEUR, Melvin e BALL-ROKEACH, Sandra. Teorias da comunicação de 
massa. Rio de Janeiro, Jorge Zahar Editor, 1993. 

MIÈGE, Bernard. O Pensamento Comunicacional. Petrópolis: Vozes, 2000. 

WOLF, Mauro. Teorias da Comunicação. Presença, 1994.  
 

Bibliografia Complementar: 

BORDENAVE, Juan E. Diaz. Além dos meios e Mensagens: Introdução à 
Comunicação como processo, tecnologia, sistema e ciência. Rio de Janeiro: 
Vozes, 1983.  

KELLNER, Douglas. A Cultura da Mídia. EDUSC, 2001 

LIMA, LUIZ Costa (org.). Teoria da Cultura de Massa. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 
1988. 

MATTELART, Armand e MATTELART, Michéle. História das teorias da 
Comunicação. São Paulo: Loyola, 1999. 

THOMPSON, John B.. A mídia e a modernidade: uma teoria social da mídia . 7. ed. 
Petrópolis, RJ: Vozes, 2005. 

COMPONENTE 
CURRICULAR 

EMENTA 

Linguagens e Produção de 
Texto 

 

As diversas linguagens e sua comunicação. A 
importância do vocabulário mediante seu 
emprego. Frase, oração, período e parágrafo. O 
texto e suas propriedades. Tipologia textual: 
narração, descrição e dissertação, consoante 
suas partes imprescindíveis. Os diversos 
gêneros textuais.  Os conectivos e a ligação das 
partes dos textos. O texto e seu sentido 

Bibliografia Básica: 

ANDRADE, Maria M.; HENRIQUES, Antônio. Língua Portuguesa.  Noções  Básicas 
para Cursos Superiores. 6. ed. São Paulo: Atlas, 1999. 

BECHARA, Evanildo. Moderna gramática portuguesa. 37 ed. Rio de Janeiro: 
Editora Lucerna, 2001. 
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MANDRYK, D.; FARACO, C. A. Língua portuguesa: prática de redação para 
estudantes universitários. 11. ed. Petrópolis: Vozes, 2004. 

 

Bibliografia Complementar: 

CAMPEDELLI, S. Y. Produção de textos & usos da linguagem. 2ed. São Paulo: 
Saraiva. 1999. 

CARNEIRO, A. D. Redação em construção. 2 ed. São Paulo: Moderna, 2001. 

CASTRO, A. B. B. Os degraus da produção textual. Bauru, SP: Edusc, 2003. 

SOUZA, L. M.de. Compreensão e produção de textos. 6ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 
1995. 

VALENÇA. A. Roteiro de redação: lendo e argumentando. São Paulo: Scipione, 
1998. 

COMPONENTE 
CURRICULAR 

EMENTA 

Marketing de Serviços 

 

Os serviços no contexto contemporâneo e a sua 
importância na economia. A evolução do setor de 
serviços. Tipos e Características de serviços. O 
composto mercadológico do marketing de 
serviços. Qualidade em Serviços. Ciclo de vida 
para os serviços. O comportamento do 
consumidor de serviços. Marketing de 
Relacionamento. 

 

Bibliografia Básica: 

HOFFMAN, K. Douglas.; BATESON, John E. G.. Princípios de marketing de 
serviços: conceitos, estratégias e casos. São Paulo: Thomson, 2003. 

LAS CASAS, Alexandre. Marketing de Serviços. Editora Atlas, São Paulo, 2002.  

LOVELOCK, Christopher. Serviços Marketing e Gestão, Saraiva, São Paulo 2005 

 

Bibliografia Complementar: 

BATESON, John E.G. Marketing de Serviços 4a. ed. Porto Alegre, Bookman, 2001  

GRONROOS, Christian.  Marketing: Gerenciamento e Serviços. Editora Campus, 
R.J, 2003. 

KOTLER, Philip. Marketing para o século XXI: Como criar, conquistar e dominar 
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mercados. São Paulo: Futura, 1999.  

ROCHA, Ângela de; MELLO, Renato Cotta de. Marketing de serviços: casos 
brasileiros. Atlas, 2000. 
 
SPILLER, Eduardo; PLÁ, Daniel; Gestão de Serviços e Marketing Interno. 3 ed. 
Ed. FGV, 2006. 
 

COMPONENTE 
CURRICULAR 

EMENTA 

Percepção e Fundamentos 
das Artes Visuais 

 

História das artes visuais O conceito de Arte. 
Compreensão estética e cultural dos meios 
visuais e de comunicação. Arte como linguagem; 
Visualidade como modelo de representação de 
mundo; Estratégias de representação visual: 
intenção, articulação e interpretação; A Semiótica 
Peirciana; Teoria dos Signos aplicada às Artes 
Visuais. O estudo dos elementos de visualidade 
(Desenho Geométrico, Perspectiva, Cores, 
Movimento, Luz e Sombra). Gestalt e percepção 
visual. Sintaxe e semiologia das cores.  

Bibliografia Básica: 

BARTHES, Roland. Elementos de semiologia. [15. ed.].  São Paulo: Cultrix, [2003]. 

ECO, Umberto,. Tratado geral de semiótica. 4. ed. -. São Paulo: Perspectiva, 2002 

JANSON, H. W. (Horst Woldemar),. HIstória Geral da Arte: H. W. Jason. 2.ed. São 
Paulo: Martins Fontes, 2001. 

PEIRCE, Charles Sanders,. Semiótica. 3. ed. -. São Paulo: Perspectiva, 2000. 

SANTAELLA, Lucia. A teoria geral dos signos: como as linguagens significam as 
coisas . São Paulo: Thomson Pioneira, 2004. 

SANTOS, Maria das Graças Vieira Proença dos. História da arte. 16. ed. São 
Paulo: Ática, 2005. 

 

Bibliografia Complementar: 

CANCLINI, Nestor Garcia. Culturas Hibridas. 4.ed. São Paulo: Edusp, 2003 

CANEVACCI, Massimo. Antropologia da comunicação visual. Rio de Janeiro: 
DP&A, 2001. 

COELHO NETTO, Jose Teixeira,. Semiótica, informação e comunicação: 
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diagrama da teoria do signo / . 6. ed. -. São Paulo: Perspectiva, 2003. 

DUBOIS, Philippe.. O ato fotográfico e outros ensaios. 6. ed. São Paulo: Papirus, 
2003 

EISENSTEIN, Sergei,. O sentido do filme. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2002. 

FARINA, Modesto.. Psicodinâmica das cores em comunicação. 4. ed. -. São 
Paulo: Edgard Blucher, 1990. 

FERNANDES, Nanci. Cinema: Arte e Indústria. São Paulo: Perspectiva, 2002 

FISCHER, Ernst.. A necessidade da arte. 9. ed. -. Rio de Janeiro: Guanabara, 
c1987. 

HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. 11.ed. Rio de Janeiro: 
DP&A, 2006. 

JOLY, Martine.. Introdução à análise da imagem. 4. ed. Campinas S.P: Papirus, 
2001. 

COMPONENTE 
CURRICULAR 

EMENTA 

Criação Publicitária I 

 

Criatividade e processos de criação em 
publicidade. Criatividade Editorial e visual. 
Produção de textos publicitários. O estudo do 
briefing. O texto publicitário. Estudo dos 
elementos que fazem parte da criatividade 
editorial: O título. A ilustração. O layout (conceito 
e funções). O trabalho de criação em equipe. 
Prática Criacional.  

Bibliografia Básica: 

CARRASCOSA, João. A Evolução do Texto Publicitário. São Paulo: Futura, 1999. 

FIGUEIREDO, Celso. Redação Publicitária: Sedução pela Palavra. São Paulo: 

Thomson, 2005. 

PICHON-RIVIÉRE, Enrique. O Processo de Criação. Martins Fontes, 2000. 

 

Bibliografia Complementar: 

BARRETO, Roberto Mena. Criatividade em Propaganda. São Paulo: Summus, 
1982.   

BIGAL, Solange.  O que é criação publicitária. São Paulo: Nobel, 1999.  
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CARVALHO, Nelly de. Publicidade: a Linguagem da Sedução. Ática, 2001. 

MARTINS, Zeca. Redação Publicitária: a Prática na Prática. São Paulo: Atlas, 

2003. 

VESTERGAARD, Torben. A linguagem da propaganda. São Paulo: Martins 

Fontes, 1998. 

COMPONENTE 
CURRICULAR 

EMENTA 

Filosofia, Ética e 
Desenvolvimento Humanos 

 

A origem e história da filosofia em sua dimensão 
epistemológica e as diversas correntes filosóficas, 
apresentando fatos inerentes ao processo de 
conhecimento e dos modos de conhecer. 
Discussão em torno de eixos temáticos para o 
despertar do senso crítico – reflexivo e que 
desenvolva o homem e o mundo, dialeticamente. A 
filosofia moral: conceitos fundamentais de ética 
desde a Grécia Antiga à contemporaneidade. 
Reflexões sobre a ética aplicada às organizações e 
a formação profissional. A dimensão profissional e 
sua relação com clientes, fornecedores, 
subordinados e superiores. 

Bibliografia Básica: 

ARANHA, M.L.A.; MARTINS, M.H.P. Filosofando: introdução à filosofia. 2. ed. 
São Paulo: Moderna, 2002. 

COTRIM, G. Fundamentos da filosofia: história e grandes temas. 15. ed. São 
Paulo: Saraiva, 2002.  

SROUR, Robert Henry.. Poder, cultura e ética nas organizações. 6. ed. -. Rio de 
Janeiro: Campus, 2001. 

 

Bibliografia Complementar: 

BUZZI, A. R. Introdução ao pensar: o ser, o conhecer, a linguagem. 7 ed. Rio de 
Janeiro: Editora Vozes, 1978. 

MONDIN, B. Curso de filosofia. 10. ed. -. São Paulo: Paulus, 1982. 

MORRA, G. Filosofia para todos. São Paulo: Paulus, c2001. 

NALINI, J. R. Ética geral e profissional. 5. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Rev 
Tribunais 2006. 

LUCKESI, C.; PASSOS, E. S. Introdução à filosofia: aprendendo a pensar. 5 ed. 
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São Paulo:Cortez Editora, 2004 

COMPONENTE 
CURRICULAR 

EMENTA 

Trabalho Interdisciplinar 
Dirigido I 

 

Constitui-se na elaboração de uma situação 
problema de caráter interdisciplinar e 
contextualizada na área de Comunicação Social, 
que leve o aluno a buscar, de forma independente, 
informações oriundas de várias fontes, desde a 
literatura científica e técnica, até as pesquisas de 
opinião. O aluno deve sistematizar, analisar e 
compreender tais informações a fim de gerar 
conhecimentos, possibilitando-o a encontrar 
respostas para situação problema proposta. Esta 
disciplina requer uma inserção na transversalidade 
de conteúdos de Metodologia Científica 
apresentados em mídias interativas e de expressão 
oral e escrita, por meio de dinâmicas desenvolvidas 
nos momentos presenciais. 

Bibliografia Básica: 

CERVO, A. L.; BERVIAN, P. A. Metodologia científica. 5. ed. São Paulo: Printice 
Hall, 2002. 

KÖCHE, J. C. Fundamentos de metodologia científica: teoria da ciência e 
prática da pesquisa. 20. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2002.  

MARCONI, M. de A.; LAKATOS, E. M. Fundamentos de metodologia científica. 5. 
ed. São Paulo: Atlas, 2003. 

 

Bibliografia Complementar: 

BOAVENTURA, E. M. Metodologia da Pesquisa: monografia, dissertação, tese. 
São Paulo: Atlas, 2004.  

DEMO, P. Metodologia do conhecimento científico. São Paulo: Atlas, 2000. 

RUIZ, J. A. Metodologia científica: guia para eficiência nos estudos. 5. ed. São 
Paulo: Atlas, 2002.  

VIEIRA, S.; HOSSNE, W. S. Metodologia científica para a área de saúde. Rio de 
Janeiro: Elsevier, 2002. 

WAYNE, B, C. et al.; A Arte da Pesquisa. 2ª ed. São Paulo, Martins Fontes, 2005. 
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COMPONENTE 
CURRICULAR 

EMENTA 

Economia 

 

Conceitos de economia. Microeconomia: relação 
entre empresas e mercado. Os conceitos de 
economia digital, inovação tecnológica. Economia 
Industrial: estratégias de inovação. 
Macroeconomia: noções de funcionamento de 
uma economia moderna e globalizada. Economia 
Internacional: vantagens comparativas, vantagens 
competitivas, barreiras comerciais. 
Desenvolvimento Econômico: dificuldades 
estruturais de uma economia subdesenvolvida, 
impacto da tecnologia no desenvolvimento e 
crescimento econômico. 

Bibliografia Básica: 

FROYEN, R. T. Macroeconomia. 5ª ed. São Paulo: Saraiva, 2001. 

TROSTER, R. L., MÓCHON, F., Introdução a Economia. São Paulo: Pearson. 

VASCONCELLOS, M. A. S., OLIVEIRA, R. G. Manual de Microeconomia. 2ª ed. 
São Paulo: Atlas, 2001. 

 

Bibliografia Complementar: 

KENEN, P. B. Economia Internacional. Rio Janeiro: Campus, 1998. 

PASSOS, C.R.M; NOGAMI, O. Princípios de Economia. 4ª ed. São Paulo: Pioneira 
Thomson Learning. 2003. 

ROSSETTI, J. P. Introdução a Economia. 20 ed. São Paulo: Atlas, 2003. 

SALVATORE, D. Economia Internacional. 6ª ed. Rio de Janeiro: LTC, 2000. 

VARIAN, H. R., Microeconomia: princípios básicos. Rio de Janeiro: Campus, 
2006. 

COMPONENTE 
CURRICULAR 

EMENTA 

Legislação e Ética em 
Comunicação e Publicidade 

 

Leis que regem os meios de comunicação. 
Legislação e ética publicitária. Direito autoral. 
Estudo da legislação vigente e aplicável em 
matéria de Publicidade e Propaganda. 
Autoregulamentação profissional. 

Bibliografia Básica: 
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ARRUDA, Maria Cecília Coutinho de. Código de ética: um instrumento que 
adiciona valor / . São Paulo: Negócio, c2002.  

CHAISE, Valéria Falcão. A publicidade em face do código de defesa do 
consumidor: Valéria Falcão Chaise. Rio de Janeiro: Saraiva, 2001. 

DUPAS, Gilberto. Ética e poder na sociedade da informação. São Paulo: 
UNESP, 2001. 

 

Bibliografia Complementar: 

CAMPBELL, Colin. A ética romântica e o espírito do consumismo moderno 
Colin Campbell. Rio de Janeiro: Rocco, 2001 

LOPES, Vera Maria de Oliveira Nusdeo,. O direito à informação e as concessões 
de rádio e televisão. São Paulo: Revista dos Tribunais, 1997. 

MORAES, Denis de. Por uma outra comunicação. Ed. Record 

PAESANI, Liliana Paesani.. Direito e Internet: liberdade de informação, privacidade 
e responsabilidade civil / . São Paulo: Atlas, 2000. 

SHULTZ, Roberto. O Publicitário Legal: alguns toques, sem juridiquês, sobre o 
direito da publicidade no Brasil. RJ: Qualitymark, 2005 

 

COMPONENTE 
CURRICULAR 

EMENTA 

Criação Publicitária II 

 

Técnicas de Criação Publicitária para material 
impresso, o que o inclui a criação e produção de 
peças referentes a publicidade direta e a 
publicidade do ar livre, passando pelo estudo de 
suas características, tipos de texto  e  técnicas 
de produção. Técnicas de Criação Publicitária 
para TV, Rádio e Internet. A criação de Marcas. 
A criação de Campanhas Publicitárias. 

 

Bibliografia Básica: 

BARRETO, Roberto Mena. Criatividade em Propaganda. São Paulo: Summus, 
1982.   

CARVALHO, Nelly de. Publicidade: a Linguagem da Sedução. Ática, 2001. 

PICHON-RIVIÉRE, Enrique. O Processo de Criação. Martins Fontes, 2000. 
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Bibliografia Complementar: 

CARRASCOSA, João. A Evolução do Texto Publicitário. São Paulo: Futura, 1999. 

DUALIBI, Roberto. Cartas a um Jovem Publicitário. Ed. Elsevier 

MARTINS, Zeca. Redação Publicitária: a Prática na Prática. São Paulo: Atlas, 
2003. 

RIES & TROUT. Al, Jack. Posicionamento: Como a mídia faz sua cabeça . São 
Paulo: Pioneira, 1993. 

RIBEIRO, Júlio & EUSTACHIO, José. Entenda Propaganda. São Paulo, Ed. 
SENAC. 

COMPONENTE 
CURRICULAR 

EMENTA 

Meio Ambiente e Sociedade 

 

A Questão ambiental.  Contextualização das 
Questões Ambientais. Histórico da problemática 
e a tomada de uma consciência ambiental. 
Agenda 21. Desenvolvimento Sustentável. 
Principais Ameaças (padrão de consumo e 
matriz energética). Conseqüências da 
degradação de recursos naturais (Erosão, 
Desmatamento, Desertificação, Práticas 
agrícolas, Poluição do solo, Poluição da água, 
Poluição do ar, Perda de Biodiversidade) Meio 
Ambiente e Qualidade de Vida. Legislação 
Ambiental (Art. 225 da Constituição Federal/88, 
Política Nacional de Meio Ambiente e Lei dos 
Crimes Ambientais). Instrumentos: C&C e IES. 
Gestão de Resíduos: Domésticos e Saúde. 
Educação Ambiental. Correntes econômicas 
ambientais, Governança Corporativa. Inovações 
tecnológicas ambientais. Responsabilidade 
Socioambiental. Mudanças Climáticas 
(Definições, causas e conseqüências, Protocolo 
de Quioto, Mecanismos de MDL e Mercado de 
carbono, Oportunidades Empresariais). 

 

Bibliografia Básica: 

HINRICHS, R. A.; KLEINBACK, M. Energia e meio ambiente. São Paulo: Pioneira 
Thomson Learning, 2003. 

GUIMARÃES, T. Meio ambiente e Sociedade. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 
2008. 



 

 38

SEIFFERT, M. E. B. Gestão ambiental: instrumentos, esferas de ação e educação 
ambiental. São Paulo: Atlas, 2009.  

 

Bibliografia Complementar: 

CAVALCANTI. C. Desenvolvimento e Natureza: estudos para uma sociedade 
sustentável. Recife: FNJSP, 1995 

DIAS, R. Gestão ambiental: responsabilidade social e sustentabilidade. São Paulo: 
Atlas, 2006. 

LEITE, A. L.T.A.; MEDINA-MININI. Educação ambiental: curso básico à distância: 
questões ambientais: conceitos, história, problemas e alternativas. Coordenação-
Geral: Ana Lúcia Tostes de Aquino Leite e Nana Mininni-Medina. 2. ed. Brasília: 
MMA, 2001.  

COIMBRA, J. de A. A. O outro lado do meio ambiente uma incursão humanista na 
questão ambiental. Campinas: Millenium, 2002. 

MANO, E. B.; PACHECO, E. B. A. V.; BONELLI, C. M. C. Meio ambiente, 
poluição e reciclagem. São Paulo:Edgard Blucher, 2005. 

COMPONENTE 
CURRICULAR 

EMENTA 

Trabalho Interdisciplinar 
Dirigido II 

 

Constitui-se na elaboração de uma situação 
problema de caráter Interdisciplinar e 
contextualizada na área de Comunicação Social, 
que leve o aluno a buscar, de forma 
independente, informações oriundas de várias 
fontes, desde a literatura científica e técnica, até 
as pesquisas de opinião. 

Bibliografia Básica: 

PRESTES, Maria Luci de Mesquita. A Pesquisa e a Construção do Conhecimento 
Científico. Do Planejamento aos Textos, da Escola à Academia. 3ª ed. Ver. 
Atual. cf ABNT. São Paulo: Rêspel , 2005.  

GIL, Antonio Carlos. Como elaborar Projetos de Pesquisa. 4ª ed. São Paulo: 
Atlas, 2002. 

LAKATOS, Eva Maria. Fundamentos de Metodologia. 4ª ed. Ver. Amp. São Paulo: 
Atlas, 2001.  

 

Bibliografia Complementar: 

SILVA, Edna Lúcia da. MENEZES, Estera Muszkat. Metodologia da Pesquisa e 
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Elaboração de Dissertação. 3ª ed. Revisada e atualizada. Florianópolis: 2001 

LUCK, Heloisa. Metodologia de Projetos: uma ferramenta de planejamento e 
gestão. Petrópolis, RJ: Vozes, 2003. 

MINAYO, M.C.S. O desafio do conhecimento: pesquisa qualitativa em saúde. 8ª 
ed. São Paulo: Hucitec, 2004. 

FINDLAY, E.A.G; COSTA, M.A.; GUEDES, S.P.L.C. Guia para elaboração de 
projetos de pesquisa. Joinvile, SC: Univille, 2006. 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS (ABNT). NBR 14724: 
Informação e Documentação - trabalhos acadêmicos: apresentação. Rio de 
Janeiro, 2003. 

COMPONENTE 
CURRICULAR 

EMENTA 

Sistemas Multimídia e 
Hipermídia 

 

Conceitos de multimídia e sistemas multimídia. 
Software de Autoria. Arquitetura e aplicações 
multimídia. Classificação dos tipos de sistemas 
multimídias. Dispositivos de entrada e saída em 
ambientes multimídia. Fundamentos de animação. 
Critérios de seleção de soluções multimídia. 
Modelagem e desenvolvimento de sistemas 
multimídia. Ambientes de realidade virtual. 

Bibliografia Básica: 

CASTELLS, Manuel,. A sociedade em rede. 3. ed. -. São Paulo: Paz e Terra, 2003. 

JACOBSON, Dov; JACOBSON, Jesse. Flash MX e XML: guia do web designer. São 
Paulo: Pearson Education, 2003. 

LEVY, Pierre,. O que é o virtual?. São Paulo: Ed. 34, 1996 

 

Bibliografia Complementar: 

CASTELLS, M. A Galáxia da Internet: reflexões sobre a internet, os negócios e 
a sociedade. Jorge Zahar Editores, 2003 
CAVALCANTI, Marcos / NEPOMUCENO, Carlos. O conhecimento em rede: como 
implantar projetos de inteligência coletiva. Rio de Janeiro: Campus, 2006 
MEMÓRIA, Felipe. Design para a internet: projetando a experiência perfeita. Rio de 
Janeiro: Elsevier, 2005. 

PINHO, J.B.. Publicidade e Vendas na Internet. Sao Paulo: Summus, 2003. 

TELLES, André. A Revolução das Mídias Digitais. Ed. M. Books, 2010 
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COMPONENTE 
CURRICULAR 

EMENTA 

Estatística 

 

Introdução aos conceitos básicos, métodos 
quantitativos. Técnicas de representação gráfica 
por variáveis; tipos de gráficos, freqüência, 
distribuição de freqüência, regras de elaboração, 
histogramas. Medidas representativas, medidas 
de tendência central – moda, média e mediana, 
quartis, medidas de dispersão: variância e desvio 
padrão, coeficiente de variação, medidas e tipos 
de assimetria. Teoria  da probabilidade, 
Distribuição normal e binomial . Teoria das 
amostragen; erro padrão, determinação do 
tamanho da amostra. Teoria das hipóteses e 
estimativas;  Correlação e Regressão. 

 

Bibliografia Básica: 

FONSECA, Jairo Simon da & MARTINS, Gilberto de Andrade. Curso de Estatística. 
São Paulo, Atlas, 1996.  

STEVENSON, J. Willian. Estatística Aplicada à Administração. São Paulo, Harbra, 
1981. 

TOLEDO, Geraldo Luciano & OVALLE, Ivo Izidoro. Estatística Básica. São Paulo, 
Atlas, 1989. 

 

Bibliografia Complementar: 

COSTA, Sérgio Francisco. Introdução á Estatística. São Paulo, Harbra, 1980. 

MEYER, Paul L. Probabilidade – Aplicações á Estatística. Rio de Janeiro, LTC, 1995. 

SPIEGEL, Marray R. Probabilidade e Estatística. Rio de Janeiro, Makrom Books, 
1978. 

ANDERSE, Sweeney, Estatística Aplicada, Ed Pioneira, 2002 

MOORE, David S. Introdução à Prática da Estatística, Ed LTC, 2004 

COMPONENTE 
CURRICULAR 

EMENTA 

Editoração Eletrônica e 
Diagramação 

Panorama dos principais softwares de editoração 
eletrônica utilizados no mercado de comunicação 
e artes gráficas. A representação gráfica. 
Elementos da comunicação visual. Linguagem 
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 visual. Meios de expressão visual. 
Desenvolvimento da habilidade de criar, preparar 
e apresentar ideias para material visual. 
Tipografia e medidas gráficas. Sistemas de 
impressão.  

Bibliografia Básica: 

COLLARO, Antonio Celso. Projeto gráfico: teoria e prática da diagramação / . 4. ed. 
rev. e atual. São Paulo: Summus, 2000 

HURLBURT, Allen. Layout: o design da página impressa. São Paulo: Nobel, 1986. 

RIBEIRO, Milton. Planejamento Visual Gráfico. LGE Editora, 2007 

 

Bibliografia Complementar: 

BAER, Lorenzo. Produção Gráfica. São Paulo: SENAC, 1999. 

CESAR, Newton. Direção de Arte na Propaganda. Makron Books, 2006. 
FARINA, Modesto. Psicodinâmica das cores em comunicação. 4. ed. -. São 
Paulo: Edgard Blucher, 1990. 

KANDINSKY, Wassly. Ponto, Linha, Plano. Martins, 1987.      

WILLIAMS, Robin. Design para quem não é designer. Noções básicas de 
planejamento visual. Callis, 1995 

COMPONENTE 
CURRICULAR 

EMENTA 

Produção Audiovisual 

 

Compreensão dos processos de produção 
publicitária relacionada à experimentação de 
linguagens audiovisuais.  A evolução dos veículos 
no Brasil. Linguagem radiofônica: som, fala e 
sonoplastia. Formatos da publicidade radiofônica. 
Técnicas de produção de spots, trilhas, jingles, 
vinhetas e chamadas radiofônicas. Estrutura e 
funcionamento das emissoras de televisão, rádio 
e produtoras cinematográficas. Tomadas de 
televisão: movimentação, angulação, ritmo. 
Linguagem de televisão: codificação audiovisual. 
Linguagem cinematográfica. O filme publicitário. 
Teoria e prática na elaboração de roteiros. 
Estrutura dos comerciais (drama, comédia, etc.) O 
papel da forma no conteúdo do anúncio 
publicitário. Desenvolvimento de campanhas 
publicitárias.  
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Bibliografia Básica: 

BERTOMEU, João Vicente Cegato. Criação em Filmes Publicitários. Ed. Cengage 
Learning 

COMPARATO, Doc,. Da criação ao roteiro. 5.ed. rev. e atual.-. Rio de Janeiro: 
Rocco, 2000. 

ARMES, Roy,. On video: o significado do video nos meios de comunicação / . São 
Paulo: Summus, 1999. 

 

Bibliografia Complementar: 

MARCONDES FILHO, Ciro,. Televisão. São Paulo: Scipione, 1994. 

ORTRIWANO, Gisela Swetlana,. A informação no rádio: os grupos de poder e a 
determinação dos conteúdos / . 3.ed. -. São Paulo: Summus, c1985. 

POSSEBON, Samuel. TV por assinatura: 20 anos de evolução. São Paulo: save 
produção, 2009 

SODRÉ, Muniz. A Máquina de Narciso: televisão, indivíduo e poder no Brasil /. 3. 
ed. São Paulo: Corter, 1999 

TAVARES, Reynaldo C.. Histórias que o Rádio não Contou : do galena ao 
digital, desvedando a radiodifusão no Brasil e no mundo/ Reynldo C Tavares. 
2. ed. São Paulo: Harbra, 1999. 

WATTS, Harris.. On camera: o curso de produção de filme e vídeo da BBC / . São 
Paulo: Summus, 1990 

COMPONENTE 
CURRICULAR 

EMENTA 

Cidadania e 
Interculturalismo 

 

Conceito de interculturalidade. Noções de 
reciprocidade e troca de aprendizagem na 
comunicação e nas relações humanas. A 
mundialização da cultura e o respeito pelas 
diferenças. A hibridação, a interculturalidade, as 
fusões raciais denominadas de mestiçagem ou o 
sincretismo religioso, e a inter-relação entre 
modernas culturas do artesanal com o industrial, do 
culto com o popular e do escrito com o visual do 
mundo contemporâneo. Interação entre os 
complexos processos combinatórios de tecnologias 
avançadas e os processos sociais modernos ou 
pós-modernos. A cidadania como resultante da 
tolerância, igualdade de direitos e a alteridade.  
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Bibliografia Básica: 

CANCLINI, N. G. Culturas híbridas. São Paulo: Universidade de São Paulo, 2006. 

EVANGELISTA, J. E. Teoria social da pós-modernidade. Introdução Crítica. Porto 
Alegre: Sulina, 2007. 

CARVALHO, M. G. de.  Identidade étnica, mobilização política e cidadania. 
Salvador, Universidade Federal da Bahia e Organização dos Estados  Americanos. 
Empresa Gráfica da Bahia, 1989  

 

Bibliografia Complementar: 

CASTELLS, M. A sociedade em rede - a era da informação: economia, sociedade e 
cultura. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2005. 

FRANÇOIS, D. O império dos sentidos: a humanização das ciências humanas. 
Tradução: Ilka Stern Cohen. Bauru/SP: Edusc, 2003. 

SOARES, C. (Org.). Corpo e história. 3. ed. Campinas/SP: Autores Associados, 
2006. 

SANTOS, J. L. dos. O que é cultura. Editora brasiliense, 1996.  

ORTIZ, R. Mundialização e cultura. 3ª ed. São Paulo: Brasiliense, 1994. 

COMPONENTE 
CURRICULAR 

EMENTA 

Trabalho Interdisciplinar 
Dirigido III 

 

Tipos de métodos. Tipos de pesquisa científica 
quanto aos objetivos (pesquisa descritiva, pesquisa 
exploratória, pesquisa explicativa); natureza 
(qualitativa, quantitativa) e procedimentos técnicos 
(estudo de caso, pesquisa bibliográfica, pesquisa 
documental, levantamento, pesquisa ação). 
Técnicas de coleta de dados (observação, 
formulário, questionário etc.); Normas da ABNT 
para trabalhos científicos.  

 

Bibliografia Básica: 

RUIZ, J. A. Metodologia Científica: Guia para eficiência nos estudos. 5ª ed. São 
Paulo: Atlas, 2002.  

SEVERINO, A. J. Metodologia do Trabalho Científico. 22ª ed. rev. e ampl. São 
Paulo: Cortez, 2002.  

GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. São Paulo: Phorte, 2007.  
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Bibliografia Complementar: 

DEMO, P. Metodologia do conhecimento científico. São Paulo: Atlas, 2000. 

KÖCHE, J. C. Fundamentos de metodologia científica: teoria da ciência e 
prática da pesquisa. 20. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2002.  

VIEIRA, S.; HOSSNE, W. S. Metodologia científica para a área de saúde. Rio de 
Janeiro: Elsevier, 2002. 

WAYNE, B, C. et al.; A Arte da Pesquisa. 2ª ed. São Paulo, Martins Fontes, 2005. 

BOAVENTURA, E. M. Metodologia da Pesquisa: monografia, dissertação, tese. 
São Paulo: Atlas, 2004.  

COMPONENTE 
CURRICULAR 

EMENTA 

Propaganda em Meios 
Interativos 

 

Mídia interativa e novos formatos para a 
publicidade digital. Criação publicitária 
multimídia. As características da linguagem 
digital. Principais softwares para criação na mídia 
interativa. Desenvolvimento de um roteiro em 
multimídia. Mobile marketing. Blogs e Redes 
Sociais como instrumentos publicitários. 
Marketing Viral.  

 

Bibliografia Básica: 

CORREA, Rodrigo Stefani. Propaganda Digital. Juruá Editora 

PINHO, J.B. Publicidade e Vendas na Internet: Técnicas e estratégias. São Paulo: 
Summus, 2000. 

STERNE, Jim. Marketing na web: integrando a web à sua estratégia de 
marketing. Rio de Janeiro: Campus, 2000. 

 

Bibliografia Complementar: 

CALAZANS, Flávio. Propaganda Subliminar Multimídia. Ed. Summus 

CASTELLS, M. A Galáxia da Internet: reflexões sobre a internet, os negócios e a 
sociedade. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editores, 2003.  

CHLEBA, Márcio. Marketing Digital. São Paulo: Futura, 1999. 

LEVY, Pierre. Tecnologias da inteligência: o futuro do pensamento na era da 
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informática. Rio de Janeiro: Ed. 34, 1993. 

_______. Que é o virtual. São Paulo: Ed. 34, 1996. 

 

COMPONENTE 
CURRICULAR 

EMENTA 

Fotografia em Propaganda 

 

História da Fotografia. Técnicas de registro 
fotográfico.  Operação de câmera fotográfica e 
de seus acessórios. Filtros e lentes especiais. 
Recursos técnicos das câmeras profissionais. 
Iluminação natural e artificial O uso do estúdio 
fotográfico, sua administração, e sua utilização. 
Linguagem fotográfica e técnicas fotográficas 
avançadas aplicadas à Publicidade. Processo 
digital e sistemas mistos. A importância do 
Layout. Relação fotógrafo, agência e banco de 
imagens. Ética. Prática de fotografia de modelos, 
still, ambientes e alimentos para anúncios 
publicitários. 

Bibliografia Básica: 

BARBOSA, Umberto. Fotografia Básica. São Paulo: Omega, 1999. 

BELLOUR, Raymond. Entre-Imagens. São Paulo: Papirus, 1997. 

DUBOIS, Philippe.. O ato fotográfico e outros ensaios. 6. ed. São Paulo: 
Papirus, 2003. 

 

Bibliografia Complementar: 

AUMONT, Jacques. A imagem. Campinas, SP: Papirus, 2010 

KOSSOY, Boris. Realidades e ficções na trama fotográfica. São Paulo: Ateliê, 
1999. 

PIOVESAN, Lais. Imagem: cognição, semiótica, mídia. São Paulo: Iluminuras, 
1998. 

TRIGO, Thales. Equipamento Fotográfico – teoria e prática. São Paulo: 
SENAC, 1998. 

ROSE, Carla. Aprenda em 14 dias Fotografia Digital. São Paulo: Campus, 
1998. 

COMPONENTE 
CURRICULAR 

EMENTA 
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Laboratório de Produção 
Gráfica e Imagem 

 

O design; Elementos de uma peça gráfica; 
Tratamento de imagem digital; Fluxograma de uma 
peça gráfica e suas etapas de produção; Os 
processos de criação de peças gráficas; Mídias 
gráficas.  

Bibliografia Básica: 

BAER, Lorenzo. Produção Gráfica. São Paulo: SENAC, 1999. 

CESAR, Newton. Direção de Arte na Propaganda. São Paulo: Makron Books, 
2006. 

FARINA, Modesto. Psicodinâmica das cores em comunicação. 4. ed. -. São 
Paulo: Edgard Blucher, 1990. 

 

Bibliografia Complementar: 

CARRAMILLO NETO, Mario. Contato Imediato com Produção Gráfica. São 
Paulo:Global, 1997. 

HURLBURT, Allen. Layout: o design da página impressa. São Paulo: Nobel, 1986. 

KANDINSKY, Wassly. Ponto, Linha, Plano. São Paulo: Martins, 1987.      

RIES, Al. As 22 Consagradas Leis de Marcas. São Paulo: Makron Books LTDA., 
1999. 

WILLIAMS, Robin. Design para quem não é designer. Noções básicas de 
planejamento visual. São Paulo: Callis, 1995 

COMPONENTE 
CURRICULAR 

EMENTA 

Liderança e 
Empreendedorismo 

 

Paradigmas da liderança. Tipologias e atitudes e 
comportamentos das lideranças e papel numa 
gestão empreendedora. Habilidades cognitivas da 
liderança. Componentes de um sistema de 
liderança. Planejamento, coordenação, processo 
decisório e a estrutura organizacional. Áreas 
funcionais da organização. As implicações das 
teorias administrativas no processo de 
empreendedorismo. Identificação de oportunidades 
de investimentos. Análise de mercado. 
Desenvolvimento e implementação de negócios. 
Teoria da localização e escala do empreendimento. 
Finanças de um projeto de investimentos. Análise 
de sensibilidade. Empreendedorismo e inovação: 
liderança estratégica.  
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Bibliografia Básica: 

DUBRIN, A. J. Princípios de administração. 4. ed. -. Rio de Janeiro: LTC, c2001. 

HESSELBEIN, F.; GOLDSMITH, M.; BECKHARD, R. O líder do futuro. 9.ed. São 
Paulo: Futura, 2001. 

DOLABELA, F. O segredo de Luísa. São Paulo: Cultura, 1999. 

 

Bibliografia Complementar: 

HITT, M. A.; IRELAND, R. D. Administração estratégica: competitividade e 
globalização. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2003. 

HISRICH, R. D.; PETERS, M. P. Empreendedorismo. 5. ed. Porto Alegre: Artmed, 
2004. 

DORNELAS, J. C. A. Empreendedorismo: transformando idéias em negócios. Rio 
de Janeiro: Campus, 2005.b 

HUNTER, J. C. O monge e o executivo: Uma história sobre a essência da 
liderança. São Paulo: Sextante,2007. 

QUINN, R.E, et al; Competências Gerenciais: princípios e aplicações tradução 
Cristiana de Assis Serra.-. Rio de Janeiro: Elsevier, 2003. 

COMPONENTE 
CURRICULAR 

EMENTA 

Metodologia do Trabalho 
Científico 

 

Ciência, Conhecimento e Saber. Teoria do 
Conhecimento. Metodologia Científica, Educação e 
Procedimentos de Estudo na Universidade. 
Métodos Científicos. Estratégias de Estudo e 
Aprendizagem. Diretrizes Metodológicas para 
Leitura, Análise e Interpretação de Textos. 
Processos e Técnicas de Elaboração do Trabalho 
Científico: Fichamento, Resumo e Resenha. 
Pesquisa. Tipos e Fases da Pesquisa Científica. 
Estudo de Caso, Seminário, Relatório de Pesquisa, 
Projeto de Pesquisa, Monografia e Artigo. Normas 
da ABNT, Citações, Bibliografia e Referências. 

Bibliografia Básica: 

LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Maria de Andrade. Fundamentos de 
Metodologia Científica. 6.ed. São Paulo: Atlas, 2006. 

SEVERINO, Antonio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. 23. ed.. São 
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Paulo: Cortez, 2007. 

GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. São Paulo: Atlas, 
2007. 

 

Bibliografia Complementar: 

ANDRADE, Maria Margarida de, HENRIQUES, Antonio. Língua Portuguesa: 
Noções básicas para cursos superiores. 8.ed. São Paulo: Atlas, 2008.  

FACHIN, Odília. Fundamentos de metodologia. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2006. 

LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Maria de Andrade. Metodologia do trabalho 
científico. 7.ed. São Paulo: Atlas, 2007. 

SALOMON, Délcion Vieira. Como fazer uma monografia. 11. ed. São Paulo: 
Martins Fontes, 2004. 

BARROS, A. J. S.; LEHFELD, N. A. S. Fundamentos de Metodologia Científica. 
3.ed. São Paulo: Prentice-Hall, 2007. 

COMPONENTE 
CURRICULAR 

EMENTA 

Trabalho Interdisciplinar 
Dirigido IV 

 

Visa fornecer as diretrizes para ações comunitárias 
e de extensão subsidiando o aluno para que o 
mesmo possa atuar de forma transdisciplinar e 
contextualizada na área de Comunicação Social.  

 

Bibliografia Básica: 

RUIZ, J. A. Metodologia Científica: Guia para eficiência nos estudos. 5ª ed. São 
Paulo: Atlas, 2002.  

SEVERINO, A. J. Metodologia do Trabalho Científico. 22ª ed. rev. e ampl. São 
Paulo: Cortez, 2002.  

GIL, A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. São Paulo: Phorte, 2007. 

 

Bibliografia Complementar: 

BOAVENTURA, E. M. Metodologia da Pesquisa: monografia, dissertação, 
tese. São Paulo: Atlas, 2004.  

DEMO, P. Metodologia do conhecimento científico. São Paulo: Atlas, 2000. 

KÖCHE, J. C. Fundamentos de metodologia científica: teoria da ciência e 
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prática da pesquisa. 20. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2002.  

VIEIRA, S.; HOSSNE, W. S. Metodologia científica para a área de saúde. Rio de 
Janeiro: Elsevier, 2002. 

WAYNE, B, C. et al,. A Arte da Pesquisa. 2ª ed. São Paulo, Martins Fontes, 2005. 

COMPONENTE 
CURRICULAR 

EMENTA 

Pesquisa Mercadológica 

 

Estudo do comportamento do consumidor; 
Tipologia do cliente; Papéis do cliente no 
processo de compra; Fatores que influenciam o 
comportamento do consumidor; Processo de 
compra no mercado organizacional; Métodos de 
pesquisa: Pesquisa Exploratória e a Pesquisa 
Conclusiva; Abordagens Qualitativas e 
Quantitativas. A atividade de pesquisa e o 
processo de planejamento: Instrumentais, coleta 
de dados, métodos estatísticos em pesquisas 
mercadológicas e de comunicação. Definição da 
compra organizacional; As diferenças entre o 
mercado organizacional e o de varejo; Situações 
de compra. 

Bibliografia Básica: 

LIVINGSTONE, James M., Pesquisa de mercado: uma abordagem 
operacional. Sao Paulo: Atlas, 1989 

MALHOTRA, N. Pesquisa de marketing: uma abordagem orientada e aplicada. 3ª  
ed. Porto Alegre: Bookman, 2001.  

MATTAR, FAUZE NAJIB. Pesquisa de marketing: edição compacta. 3ª ed. São 
Paulo: Atlas 2001.  

 

Bibliografia Complementar: 

CARVALHO, Pedro Carlos de,. Administração mercadológica: história, conceitos 
e estratégias / . 2. ed. -. Campinas, SP: Alínea, 2002.  

CHURCHILL JR., Gilbert A.; PETER, J. Paul. Marketing: criando valor para os 
clientes / . São Paulo: Saraiva, c2000 

DAY, George S.. Estratégica Voltada para o Mercado, George S. Day. Rio de 
Janeiro: Record , 1990 

KARSAKLIAN, Eliane.. Comportamento do consumidor. São Paulo: Atlas, 2000 

SOLOMON, Michael R.. O comportamento do consumidor: comprando, 



 

 50

possuindo e sendo Michael R. Solomon. 5ª.ed. Porto Alegre: Bookman, 2002 

COMPONENTE 
CURRICULAR 

EMENTA 

Estágio Supervisionado I 

Prática de atividades numa agência 
experimental, abrangendo todo o campo da 
propaganda: do briefing ao planejamento,  da  
pesquisa  ao  diagnóstico,  da  consulta  ao 
planejamento. 

Bibliografia Básica:  

Manual de Estágio Supervisionado do Curso de Publicidade e Propaganda da 
FTC/Vitória da Conquista 

COMPONENTE 
CURRICULAR 

EMENTA 

Mídia e Mercado 

Conceituações básicas sobre o papel e as funções 
do departamento de Mídia. Circulação, audiência e 
seleção de veículos para a mensagem publicitária: 
levantamento, tabulação e análise de dados.  

Bibliografia Básica: 

CORRÊA, Roberto. Planejamento de Propaganda. São Paulo: Global, 2001. 

SISORS, Jack Zanville e GOODDRICH, Willian B. Planejamento de Mídia. 
Coleção Grupo de Mídia. São Paulo: Editora Nobel, 2006. 

TAHARA, Mizuho. Contato Imediato com Mídia. São Paulo: Global, 1993. 

 

Bibliografia Complementar: 

DIAS, Julio Ribeiro (Org.). Tudo que você queria saber sobre propaganda e 
ninguém teve paciência para explicar. São Paulo: Atlas, 1998. 

GOODRICH, William B. Praticando o Planejamento de Mídia – 36 exercícios. 
São Paulo: Nobel, 2001. 

GRACIOSO, Francisco. Propaganda: engorda e faz crescer a pequena 
empresa. São Paulo: Atlas, 2002.  

SANT’ANNA, Armando. Propaganda: Teoria, Técnica e Prática. São Paulo: 
Pioneira Comunicação, 1998. 

VERONEZZI, José C. Mídia de A a Z. São Paulo:Flight, 2005. 
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COMPONENTE 
CURRICULAR 

EMENTA 

Planejamento Estratégico 

 

A Administração Estratégica. O pensamento 
Estratégico. O planejamento como processo 
administrativo. O planejamento estratégico 
aplicado à política de negócios da empresa. As 
etapas do planejamento estratégico e sua 
implantação. As fases e os níveis do 
planejamento O ambiente do Planejamento. A 
organização e a operacionalização do 
planejamento. O enlace planejamento-
orçamento, tendo em vista os negócios da 
empresa. A avaliação das estratégias e das 
políticas empresariais. Ferramentas de 
Planejamento Estratégico e Fundamentos do 
Balanced Score Card – BSC. 

 

Bibliografia Básica: 

CERTO, S. C. e Peter, J. P. Administração Estratégica, Planejamento e Implantação 
da Estratégia.São Paulo, Makron Books, 1993. 

OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças de. Planejamento Estratégico: Conceitos, 
metodologia e práticas/ Djalma de Pinho Rebouças de Oliveira – 21.ª Ed. – São 
Paulo: Atlas, 2004; 

PORTER, M. Vantagem Competitiva. Rio de Janeiro, Campus, 1989. 

 

Bibliografia Complementar: 

ABELL, Derek F., Definição do negócio: ponto de partida do planejamento 
estratégico / São Paulo: Atlas, 1991 

ANSOFF, H. I. Implantando a Administração Estratégica. 2 ed.São Paulo, Atlas, 
1993.  

MATOS, Francisco Gomes de,. Estrategia de empresa. São Paulo: Makron: 
McGraw-Hill, Inc. 1993 

MINTZBERG, Henry. Safari de estratégia – Um roteiro pela selva do Planejamento/ 
Henry Mintzberg. Ed. Bookman Companhia ED.  

PORTER, Michael E., Estratégia competitiva: técnicas para análise de indústrias e 
da concorrência / . [7. ed. ]-. Rio de Janeiro: Campus, c1986 

COMPONENTE EMENTA 
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CURRICULAR 

TCC I 
A Comunicação Social e a Publicidade e 
Propaganda como objetos de estudo. Estrutura 
de um projeto de pesquisa e de um projeto 
experimental. Etapas da pesquisa. 

Bibliografia Básica: 

LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Maria de Andrade. Fundamentos de 
Metodologia Científica. 6.ed. São Paulo: Atlas, 2006. 

SEVERINO, Antonio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. 23. ed.. São 
Paulo: Cortez, 2007. 

GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. São Paulo: Atlas, 
2007. 

 

Bibliografia Complementar: 

BARROS, A. J. S.; LEHFELD, N. A. S. Fundamentos de Metodologia Científica. 
3.ed. São Paulo: Prentice-Hall, 2007. 

FACHIN, Odília. Fundamentos de metodologia. 5. ed. São Paulo: Saraiva, 2006. 

LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Maria de Andrade. Metodologia do trabalho 
científico. 7.ed. São Paulo: Atlas, 2007. 

SALOMON, Délcion Vieira. Como fazer uma monografia. 11. ed. São Paulo: 
Martins Fontes, 2004. 

SANTAELLA, Lúcia. Comunicação e Pesquisa. Ed. BlueCom, 2010 

COMPONENTE 
CURRICULAR 

EMENTA 

Planejamento Publicitário 

 

Adequação da mensagem publicitária ao veículo 
e público-alvo. Frequência das inserções. 
Orçamentos. Planejamento de mídia. Formatos 
de publicidade e de cobrança.  Aspectos 
qualitativos e quantitativos. As particularidades 
do negócio publicitário na web: estudo dos ad-
clicks, click trough rate, CPC, CPM. 

Bibliografia Básica: 

CORRÊA, Roberto. Planejamento de Propaganda. São Paulo: Global, 2001. 

SISORS, Jack Zanville e GOODDRICH, Willian B. Planejamento de Mídia. 
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Coleção Grupo de Mídia. São Paulo: Editora Nobel, 2006. 

TAHARA, Mizuho. Contato Imediato com Mídia. São Paulo: Global, 1993. 

 

Bibliografia Complementar: 

DIAS, Julio Ribeiro (Org.). Tudo que você queria saber sobre propaganda e 
ninguém teve paciência para explicar. São Paulo: Atlas, 1998. 

GOODRICH, William B. Praticando o Planejamento de Mídia – 36 exercícios. 
São Paulo: Nobel, 2001. 

SANT’ANNA, Armando. Propaganda: Teoria, Técnica e Prática. São Paulo: 
Pioneira Comunicação, 1998. 

THOMPSON, John B. A mídia e a modernidade. Petrópolis/RJ, Vozes, 1998. 

VERONEZZI, José C. Mídia de A a Z. São Paulo:Flight, 2005. 

COMPONENTE 
CURRICULAR 

EMENTA 

Estágio Supervisionado II 

Atividades práticas supervisionadas em condições 
para a ambientação profissional possibilitando 
vivenciar o exercício da profissão de Publicidade e 
Propaganda, fundamentadas nas abordagens 
teóricas aplicadas durante o curso. 

Bibliografia Básica: 

Manual de Estágio Supervisionado do Curso de Publicidade e Propaganda da 
FTC/Vitória da Conquista 

COMPONENTE 
CURRICULAR 

EMENTA 

Gestão de Empresas 

O Negócio da comunicação.  Perfil empreendedor.  
Planejamento e gestão.  Estudos de viabilidade 
mercadológica.  Os vários tipos de empresas de 
comunicação: organização, planejamento e  
administração. As principais funções 
administrativas de uma empresa publicitária. 
Conceitos de administração aplicados a agências e 
setores de publicidade e propaganda. 
Administração orçamentária. Gestão da informação 
eletrônica. Novos paradigmas da administração e 
sua aplicação em empresas de comunicação. 
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Bibliografia Básica: 

COBRA, Marcos,. Administração de marketing. 2. ed. -. São Paulo: Atlas, 1992 

LONGENECKER, Justin. Administração de pequenas empresas: ênfase na 
gerência empresarial. São Paulo, Makron Books. 1997 

LUPETTI, Marcélia. Administração em Publicidade. São Paulo: Thomson, 2003. 

 

Bibliografia Complementar: 

LOVELOCK, Christopher H.; WRIGHT, Lauren. Serviços: marketing & gestão. São 
Paulo: Saraiva, 2003 

MANUAL de gestão empresarial. Sao Paulo: Atlas, 1999 

MINTZBERG, Henry.. Criando organizações eficazes: estruturas em cinco 
configurações / . São Paulo: Atlas, c1995 

MONTANA, Patrick J.; CHARNOV, Bruce H.. Administração. 2. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2005 

OLIVEIRA, Djalma de Pinho Rebouças de,. Estratégia empresarial: uma 
abordagem empreendedora. 2 rev. e atual. São Paulo: Atlas, 1991 

COMPONENTE 
CURRICULAR 

EMENTA 

Comunicação Integrada 

 

Gestão da comunicação na sociedade. O 
planejamento estratégico da comunicação. 
Captação e aplicação de recursos em 
comunicação. Comunicação integrada. O conceito 
de communication-mix. Assessoria de 
comunicação. O mercado da Comunicação. 
Panorama dos negócios emergentes em 
Comunicação Organizacional. Análise de mercado. 
O papel do Marketing para novos produtos e novos 
mercados. Perspectivas do marketing: 
mercadológica, institucional, cultural. 

Bibliografia Básica: 

KUNSCH, Margarida Maria Krohling,. Relações públicas e modernidade: novos 
paradigmas na comunicação organizacional. São Paulo: Summus, 2 ed. 1997 
PREDEBON, José & EUSTÁQUI, José. Curso de Propaganda: do anúncio à 
comunicação integrada. São Paulo: Atlas, 2004. 

TORQUATO, Gaudêncio. Tratado de comunicação organizacional e política. 
São Paulo: Pioneira, 2002. 
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Bibliografia Complementar: 

ANDRADE, Cândido Teobaldo de Souza,. Curso de relações públicas: relações 
com os diferentes públicos / . 5. ed. -. São Paulo: Atlas, 1994 
CAHEN, Roger. Comunicação Empresarial. São Paulo: Best Seller, 1990. 
KUNSCH, Margarida Maria Krohling.. Planejamento de relações públicas na 
comunicação integrada. 4. ed. rev. atual. e ampl. São Paulo: Summus, 2003 
MATTELART, Armand. A Globalização da Comunicação. São Paulo: EDUSC, 
2001. 
REGO, Francisco G. T. do. Comunicação Empresarial / Comunicação 
Institucional. São Paulo, Summus, 1987. 

COMPONENTE 
CURRICULAR 

EMENTA 

TCC II 

Desenvolvimento de um projeto de caráter 
experimental, de natureza técnico-artística 
(acompanhado de um memorial), ou uma 
monografia, esboçando os conteúdos teóricos, 
práticos e reflexivos engendrados pelas disciplinas, 
devidamente articulados com seu objeto de estudo 
ou produto.  

Bibliografia Básica: 

Manual de Trabalho de Conclusão de Curso de Publicidade e Propaganda da FTC 
/ Vitória da Conquista 

 
 
7.5.1 Ementário das disciplinas optativas e tópicos especiais: 
 

COMPONENTE 
CURRICULAR OPTATIVO 

EMENTA 

Libras 

Visão contemporânea sobre os fundamentos da 
Inclusão e a ressignificação da Educação Especial. 
Reconhecimento da linguagem de movimentos, 
gestos, comunicação e expressão possível através 
do corpo. Propriedades das línguas humanas e as 
línguas de sinais. Tradução e Interpretação em 
Libras. Noções e aprendizado básico da LIBRAS. 

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
 
Acessibilidade Brasil. LIBRAS - Dicionário da Língua Brasileira de Sinais. 
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Disponível em http://www.acessobrasil.org.br/libras/.  
 
MAZZOTTA, Marcos José Silveira. Educação Especial no Brasil: história e 
políticas públicas. São Paulo: Cortez, 1996. 
 
ARANHA, Maria Salete Fábio. Paradigmas da relação da sociedade com as 
pessoas com deficiência. Revista do Ministério público do trabalho, ano XI, n. 21, 
março, 2001, p. 160-173. 
 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
 
BUENO, José Geraldo Silveira. Práticas institucionais e exclusão social da pessoa 
deficiente. Educação Especial em debate. São Paulo: Casa do psicólogo. 1997. 
 
MIRANDA, T. G. e JESUS, T. R. de. Educação Inclusiva ou Integração escolar? 
Salvador: Revista de educação CEAP, ano IX, n. 35. 2002. p 45-58. 
 
DECLARAÇÃO DE SALAMANCA, CEDIPOD, http://www.cedipod.org.br, 2001. 
 

COMPONENTE 
CURRICULAR OPTATIVO 

EMENTA 

Promoção de Vendas e 
Merchandising 

 

Promoção de vendas no marketing mix. 
Planejamento e táticas promocionais. Calendário 
promocional. Ações pontuais de merchandising. A 
propaganda de varejo. 

Bibliografia Básica: 

ANGELO, Claudio Felisoni de; SILVEIRA, José Augusto Giesbrecht da. Varejo 
competitivo. São Paulo: Atlas, 2001 

CORTEZ, Edmundo Vieira.. Conversando sobre vendas. 2. ed. -. São Paulo: Atlas, 
c1996. 

ROBINSOM, William A.; HAURI, Christine. Marketing Promocional A Promoção 
de Vendas Integradas Como Ferramenta Estratégica para o Sucesso do 
Marketing dos Anos 90, William A. Robinsom e Christine Hauri. São Paulo: 
Makron Books 

 

Bibliografia Complementar: 

MEGIDO, José Luiz Tejon; Szulcsewski, Charles John. Administração Estratégica 
de Vendas e Canais de Distribuição, José Luis Tejon Megido; Charles Johon 
Szulcsewski. Sao Paulo-SP: São Paulo, 2002. 

KOTLER, Philip. Marketing para o século XXI: Como criar, conquistar e dominar 
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mercados. São Paulo: Futura, 1999.  

LOVELOCK, Christopher. Serviços Marketing e Gestão, Saraiva, São Paulo 2005 

HOFFMAN, K. Douglas.; BATESON, John E. G.. Princípios de marketing de 
serviços: conceitos, estratégias e casos. São Paulo: Thomson, 2003. 

PINHO, José Benedito,. Comunicação em marketing: princípios da comunicação 
mercadológica / . 6. ed. -. Campinas: Papirus, 2002. 

COMPONENTE 
CURRICULAR – TÓPICOS 

ESPECIAIS 

EMENTA 

Organização de Eventos 
Esportivos e de Lazer 

Eventos Esportivos: etapas para organização, 
congresso técnico e científico, cerimonial de 
abertura e encerramento. Elaboração do 
regulamento e sistemas de disputa. O lazer, a  
socialização e sociabilização do indivíduo. 
Interpretação dos conceitos de lazer e recreação na 
sociedade. Planejamento, programação, execução 
e avaliação do lazer e recreação. 

Bibliografia Básica: 

CESCA, Cleuza G. Gimenes.. Organização de eventos: manual para planejamento 
e execução / . [5. ed.]. -. São Paulo: Summus, c1997 

DERZI, Tufic. Comunicação e negociação em eventos esportivos. Rio de 
Janeiro: SPRINT, 2005 

NICOLINI, Henrique. O evento esportivo como objeto de marketing. São Paulo: 
Phorte, 2006 

OLIVEIRA, J. B.. Como Promover Eventos: J. B. Oliveira. São Paulo - SP: Madras, 
2000 

 

Bibliografia Complementar: 

BETTEGA, Maria Lucia (org.) Eventos e cerimonial: simplicando as ações: Maria 
Lucia Bettega (org.). 7ª.ed. Caxias do Sul: EDUCS, 2002 

GIACAGLIA, Maria Cecilia. Organização de Eventos: Teoria e Pratica. São Paulo: 
Thomson, 2004 

HOYLE JR, Leonard H. Marketing de Eventos: Como promover com sucesso 
eventos, festivais, convenções e exposições. São Paulo: ATLAS, 2003 

MARTIN, Vanessa. Manual prático de eventos. São Paulo: Atlas, 2003 

MELO NETO, Francisco Paulo de. Marketing de eventos. 3. ed. -. Rio de Janeiro: 
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Sprint, 2001 

MEIRELLES, Gilda Fleury. Tudo Sobre Eventos: Gilda Fleury Meirelles. São Paulo 
- SP: STS, 1999. 

MELO NETO, Francisco Paulo de,. Criatividade em eventos. 2. ed. -. São Paulo: 
Contexto, 2001 

WATT, David C., Gestão de eventos em lazer e turismo. Porto Alegre: Bookman, 
2004 

COMPONENTE 
CURRICULAR – TÓPICOS 

ESPECIAIS 

EMENTA 

Gestão e Controle de 
Empreendimentos 

Conceito de Empreendedorismo. Desenvolvimento 
histórico do Empreendedorismo. As principais 
correntes de pensamento. Características do 
Comportamento Empreendedor. O papel do 
Empreendedorismo no desenvolvimento 
econômico. O papel do Empreendedor na criação 
da empresa. As estratégias e os aspectos 
operacionais, financeiros, jurídicos e tributários. 
Fatores críticos e de sucesso. Relatos e vivência 
sobre novos empreendimentos. Esboço de novos 
empreendimentos (Introdução ao Plano de 
Negócio). 

Bibliografia Básica: 

DOLABELA, Fernando. O Segredo de Luisa. São Paulo: Cultura Editores, 1999  
DOLABELA, Fernando. Oficina do empreendedor: a metodologia de ensino que 
ajuda a transformar conhecimento em riqueza. São Paulo: Cultura, c1999 
HISRICH, Robert / Michael Peters; Trad. Lene Belon Ribeiro – Empreendedorismo 
– 5ª edição – Porto Alegre : Bookman, 2004. 

 

Bibliografia Complementar: 

BERNARDI, Luiz Antônio. Manual de Empreendedorismo e gestão: Fundamentos, 
estratégias e dinâmicas. São Paulo: Atlas, 2003. 
 
CHÉR, Rogério. O meu próprio negócio: Todos os passos para avaliação, 
planejamento, abertura e gerenciamento de um negócio próspero. São Paulo: 
Negócio Editora, 2002. 
 
DRUCKER, Peter F. Inovação e Espírito Empreendedor: entrepreneurship. 
3.ed.São Paulo: Pioneira, 1987. 
DRUKER, P. F. Inovação e espírito empreendedor. São Paulo: Editora Pioneira, 
1994 
 
DORNELAS, José Carlos Assis. Empreendedorismo:  Transformando idéias em 
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negócios.Rio de Janeiro: Campus, 2002. 
 
FILLION, L. J. & DOLABELA, F. Boa idéia! E agora – Plano de negócios: O 
caminho seguro para 
gerenciar uma empresa. São Paulo : Cultura editora associados, 2000.  
 

             PEREIRA, Heitor José. Criando seu próprio negócio. Brasília: SEBRAE, 1995.    
 
RIBEIRO, L. O Sucesso não ocorre por acaso. Rio de Janeiro: Objetiva, 1996. 

Sites da Internet; jornais e revistas. 

 

COMPONENTE 
CURRICULAR – TÓPICOS 

ESPECIAIS 

EMENTA 

Ciências Políticas 

Introdução à Ciência Política. Conceito. Evolução 
Histórica do Pensamento Político: Grécia, Roma, 
Idade Média e Modernidade. Pensamento Político 
Contemporâneo. Movimentos Sociais. Poder 
Político. Legalidade e Legitimidade. Golpe de 
Estado, Revolução. Democracia. O Estado e 
Teorias do Estado. Governo e Formas de Governo. 
Governo e Poder.  Partidos Políticos. Estado e 
Governo. Estado Moderno e Contemporâneo. 

Bibliografia Básica: 
BASTOS, Celso Ribeiro,. Curso de teoria do estado e ciência política. 4. ed. -. 
São Paulo: Saraiva, 1999.  
BONAVIDES, Paulo,. Ciência política. 13. ed., rev. e atual. São Paulo: Malheiros, 
2006.  
WEBER, Max. Ciência e política: duas vocações. São Paulo: Cultrix, 2000. 

 
Bibliografia Complementar: 
ARISTÓTELES, Política (texto integral). São Paulo: Martin, Claret, 2002. 
DALLARI, Dalmo de Abreu,. Elementos da Teoria Geral do Estado. 25.ed. São 
Paulo: Saraiva, 2005. 
MAQUIAVEL. O Príncipe (texto integral). São Paulo: Martin Claret, 2002. 
PATEMAN, Carole. Participação e Teoria Democrática. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 
1992. 
PLATÃO. A República. 1ª ed. Lisboa: Calouste Gulben Kian, 2001. 
ROSSEAU, Jean Jacques. Do Contrato Social. 1ª ed. São Paulo: Marint Claret, 
2002. 
WEBER, Max. A ética protestante e o espírito do capitalismo. São Paulo: Pioneira, 
2001. 
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COMPONENTE 
CURRICULAR – TÓPICOS 

ESPECIAIS 

EMENTA 

Criatividade e Inovação 

Estudo da criatividade e inovação como elementos 
fundamentais no processo de desenvolvimento 
social, profissional e pessoal. As abordagens 
teóricas e práticas sobre criatividade e inovação. 
Gestão da mudança. A inovação nas organizações 
que aprendem. Análise das barreiras à criatividade 
e inovação e estratégias sistêmicas para sua 
superação. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

MIRSHAWKA Jr.; MIRSHAWKA, Victor. Qualidade da criatividade. São Paulo: DVS, 
2003. 

SIMANTOB, Moysés; LIPPI, Roberta. Guia Valor Econômico de inovação nas 
empresas. São Paulo: Globo, 2003. 

LUBART, Todd. Psicologia da criatividade. Porto Alegre: Artmed, 2007. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ALENCAR, Eunice. Criatividade. Brasília: Ed. UNB, 1993. 

CHRISTENSEN, Clayton M.; Raynor, Michael E. O crescimento pela inovação. São 
Paulo: Campus, 2003. 

DAVILA, Tony. As regras da inovação. Porto Alegre: Bookman, 2007. 

KELLEY, Tom; LITTMAN, Jonathan. A arte da inovação. São Paulo: Futura, 2001. 

WECHSLER, Solange. Criatividade: descobrindo e encorajando. Campinas: PSY, 
1998 

 

COMPONENTE 
CURRICULAR – TÓPICOS 

ESPECIAIS 

EMENTA 

Responsabilidade Social e 
Terceiro Setor 

Emergência do Terceiro Setor e as conseqüências 
do fenômeno da mobilização da sociedade civil na 
dinâmica mundial. Voluntariado e oportunidades de 
trabalho no setor social. Cidadania Empresarial e 
Responsabilidade Social. Gerenciamento de 
projetos sociais e estruturas e organizacionais 
inovadoras. Marketing Social e Estratégias de 
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Comunicação no contexto das organizações do 
terceiro setor.  

Bibliografia Básica: 

LEISINGER, Klaus M.; SCHMITT, Karin. Ética empresarial: responsabilidade global 
e gerenciamento moderno / . 2. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2002 

ACHIZAWA, Takeshy.. Gestão ambiental e responsabilidade social corporativa: 
estratégias de negócios focadas na realidade brasileira / . São Paulo: Atlas, 2002 

TACHIZAWA, Takeshy.. Organizações não governamentais e terceiro setor: 
Criação de ONGs e estratégias de atuação . São Paulo: Atlas, 2002 

 

Bibliografia Complementar: 

CAMAROTTI, Ilka. O que as Empresas podem Fazer Pela Erradicação da 
Pobreza: ilKA cAMAROTTI. São Paulo: Instituto Ethos, 2003 

CANTON, Antonia Marisa. Eventos: ferramenta de sustentação para as 
organizações do terceiro setor: Antonia Marisa Canton. 1.ed-. São Paulo-SP: 
Roca, 2002 

LOURENÇO, ALEX GUIMARÃES; INSTITUTO ETHOS. Responsabilidade social 
das empresas: a contribuição das universidades. São Paulo: Peirópolis, 2003. 

DEMO, Pedro. Participação é conquista. 5.ed. São Paulo: Cortez , 2001 

WOOD JR., Thomaz. Gestão Empresarial: Oito propostas para o terceiro milênio / . 
São Paulo: Atlas, 2001 

COMPONENTE 
CURRICULAR – TÓPICOS 

ESPECIAIS 

EMENTA 

Comportamento do 
Consumidor 

O consumidor como tomador de decisões. 
Determinantes básicos do comportamento do 
consumidor e dos compradores organizacionais. O 
papel do indivíduo, do ambiente e da empresa nas 
decisões de consumo e compra. Modelos de 
comportamento do consumidor e compradores 
organizacionais. 

Bibliografia Básica: 

KARSAKLIAN, Eliane.. Comportamento do consumidor. São Paulo: Atlas, 2000 

SOLOMON, Michael R.. O comportamento do consumidor: comprando, 
possuindo e sendo Michael R. Solomon. 5ª.ed. Porto Alegre: Bookman, 2002 

WIND, Yoram (Jerry); GUNTHER, Robert E.; MAHAJAN, Vijay com Robert E. 
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Gunther. Marketing de convergência: estratégias para conquistar o novo 
consumidor Yoram (Jerry) Wind. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2003 

 

Bibliografia Complementar: 

CARRASCOZA, João Anzanello.. Redação publicitária: Estudos sobre a retórica do 
consumo. 3.ed. São Paulo: Futura, 2003. 

GADE, Christiane.. Psicologia do consumidor e da propaganda. Ed. rev. e ampl. -
. São Paulo: EPU, 1998 

GIACOMINI, Filho. Consumidor versus propaganda. São Paulo: Summus, 1991.  

KOTLER, Philip. Administração de Marketing: análise, planejamento, 
implementação e controle. 5 ed. São Paulo: Atlas, 1998 

PINHO, José Benedito,. Comunicação em marketing: princípios da comunicação 
mercadológica / . 6. ed. -. Campinas: Papirus, 2002 

COMPONENTE 
CURRICULAR – TÓPICOS 

ESPECIAIS 

EMENTA 

Processos de Negociação 

Conceito de negociação. Importância da 
Comunicação na  Negociação; O processo da 
negociação. Competências do negociador. O perfil 
de um negociador. A negociação na harmonização 
de interesses, no planejamento e na organização, 
na tomada de decisão, na solução de problemas, 
na solução de conflitos. A Ética na Negociação. 

Bibliografia Básica: 

CAMARA JÚNIOR, J. Mattoso,. Manual de expressão oral e escrita. 17. ed. -. 
Petrópolis, RJ: Vozes, 1999. 

GOMES, Luiz Flavio Autran Monteiro, Gomes, Carlos Francisco Simões, Almeida, 
Adiel Teixeira de. Tomada de Decisão Gerencial: Enfoque Multicriterio, Gomes, 
Luiz Flavio Autran Monteiro, Gomes, Carlos Francisco Simões, Almeida, Adiel 
Teixeira. São Paulo: Atlas, 2002. 

PERELMAN, Chaïm,; OLBRECHTS-TYTECA, Lucie. Tratado da argumentação: a 
nova retórica. São Paulo: M. Fontes, 2002. 

 

Bibliografia Complementar: 

ABREU, Antônio Suárez. A arte de argumentar: gerenciando razão e emoção. 6. 
ed. São Paulo: Ateliê, 2003. 
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ALLAN, Jane. Como identificar e resolver problemas em sua equipe: roteiros e 
check-lists para cada situação : supervisão, disciplina, motivação, conflito, 
comunicação, negociação. São Paulo: Nobel, 1992 

MARTINELLI, Dante P.; ALMEIDA, Ana Paula de.. Negociação: como transformar 
confronto em cooperação. São Paulo: Atlas, 1997. 

MATOS, Francisco Gomes de,. Negociação: modelo de estratégia e estudo de 
casos. Rio de Janeiro: Reichmann & Affonso, 2003. 

WANDERLEY, José Augusto.. Negociação total: encontrando soluções , vencendo 
resistências, obtendo resultados / . [7. ed.]. -. São Paulo: Gente, 1998. 

COMPONENTE 
CURRICULAR – TÓPICOS 

ESPECIAIS 

EMENTA 

Atendimento Publicitário 

A importância do atendimento: Relação entre 
cliente/agência. Definição e criação do Briefing. 
Relacionamento com os outros departamentos na 
Agência.  O atendimento em produtoras, gráficas e 
veículos de comunicação. 

Bibliografia Básica: 

DIAS, Julio Ribeiro (Org.). Tudo que você queria saber sobre propaganda e 
ninguém teve paciência para explicar. São Paulo: Atlas, 1998. 

SAMPAIO, Rafael. Propaganda de A a Z: como usar a propaganda para construir 
marcas e empresas de sucesso. 3. ed. rev.atual. Rio de Janeiro: Campus, 2003 

SANT’ANNA, Armando. Propaganda: Teoria, Técnica e Prática. São Paulo: 
Pioneira Comunicação, 1998. 

 

Bibliografia Complementar: 

GIACOMINI, Filho. Consumidor versus propaganda. São Paulo: Summus, 1991.  

GUATARRI, Félix. As três ecologias. São Paulo: Papirus, 1991. VC(2).574.5G953  

KOTLER, Philip. Administração de Marketing: análise, planejamento, 
implementação e controle. 5 ed. São Paulo: Atlas, 1998 

PINHO, José Benedito,. Comunicação em marketing: princípios da comunicação 
mercadológica / . 6. ed. -. Campinas: Papirus, 2002 

RAMOS, Ricardo. Contato Imediato com propaganda. São Paulo: Global, 1994. 

 

COMPONENTE 
CURRICULAR – TÓPICOS 

EMENTA 
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ESPECIAIS 

Marketing Cultural 

Conceito de Cultura. Formação Cultural Brasileira e 
nordestina. Estratégias de Marketing aplicadas à 
cultura. Planejamento de eventos culturais. 
Relacionamento com a imprensa. Incentivos fiscais 
à Cultura e estratégias para captação de recursos. 

Bibliografia Básica: 

HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. 11.ed. Rio de Janeiro: 
DP&A, 2006. 

MELO NETO, Francisco Paulo de. Marketing de eventos. 3. ed. -. Rio de Janeiro: 
Sprint, 2001. 

HOYLE JR, Leonard H. Marketing de Eventos: Como promover com sucesso 
eventos, festivais, convenções e exposições. São Paulo: ATLAS, 2003. 

 

Bibliografia Complementar: 

BAIARDI, Amílcar. A Dimensão cultural, institucional, educacional e a 
interdisciplinaridade no desenvolvimento local sustentável. Cruz das Almas: 
UFBA, 2003. 

CUCHE, Denys. A noção de cultura nas ciências sociais Denys Cuche. 2.ed. 
Bauru, RJ: EDUSC, 2002. 

CHOAY, Françoise. A alegoria do patrimônio. São Paulo: UNESP, 2001. 

KOTLER, Philip. Princípios de Marketing: Análise, Planejamento, Implementação e 
Controle. 5. ed. São Paulo: Atlas, 1998. 

PINHO, José Benedito,. Comunicação em marketing: princípios da comunicação 
mercadológica / . 6. ed. -. Campinas: Papirus, 2002. 

 

COMPONENTE 
CURRICULAR – TÓPICOS 

ESPECIAIS 

EMENTA 

Marketing Digital 

Introdução aos conceitos do marketing digital; E-
commerce; Planejamento de marketing para atividades 
online e implementações; As ferramentas do marketing 
digital; Segmentação, análise do mercado-alvo, 
comportamento do consumidor e gerenciamento de 
dados; A integração do mix promocional; 
Desenvolvimento de marcas na Internet; CRM. 
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Bibliografia: 

CARDOSO, Mario Sérgio; GONÇALVES FILHO, Cid. CRM em ambiente e-
business: como se relacionar com clientes, aplicando novos recursos da Web 
São Paulo: Atlas, 2001. 

FILHO, Jayme Teixeira. Comércio Eletrônico. Rio De Janeiro: SENAC, 2001 

FLEURY, Andre Leme. Dinâmicas organizacionais em mercados eletrônicos; 
criando estratégias na era da internet. São Paulo: Atlas, 2001. 

GATES, Bill. A empresa na velocidade do pensamento: com um sistema 
nervoso digital. São Paulo: Companhia das Letras, 2000. 

GIACOMINI, Filho. Consumidor versus propaganda. São Paulo: Summus, 1991.  

KOTLER, Philip. Administração de Marketing: análise, planejamento, 
implementação e controle. 5 ed. São Paulo: Atlas, 1998 

PINHO, José Benedito,. Comunicação em marketing: princípios da comunicação 
mercadológica / . 6. ed. -. Campinas: Papirus, 2002 

WIND, Yoram (Jerry); GUNTHER, Robert E.; MAHAJAN, Vijay com Robert E. 
Gunther. Marketing de convergência: estratégias para conquistar o novo 
consumidor. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2003. 

 

COMPONENTE 
CURRICULAR – TÓPICOS 

ESPECIAIS 

EMENTA 

Marketing Social e Ambiental 

Ética nos negócios e responsabilidade social 
empresarial. Pressupostos do marketing social e 
ambiental. Comportamento do consumidor frente 
aos temas da responsabilidade social e ambiental. 
Imagem organizacional. Estratégias de Marketing 
Social e Ambiental. 

Bibliografia Básica: 

ACHIZAWA, Takeshy.. Gestão ambiental e responsabilidade social corporativa: 
estratégias de negócios focadas na realidade brasileira / . São Paulo: Atlas, 2002 

TACHIZAWA, Takeshy.. Organizações não governamentais e terceiro setor: 
Criação de ONGs e estratégias de atuação . São Paulo: Atlas, 2002 

KOTLER, Philip. Administração de Marketing: análise, planejamento, 
implementação e controle. 5 ed. São Paulo: Atlas, 1998 
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Bibliografia Complementar: 

CAMAROTTI, Ilka. O que as Empresas podem fazer Pela Erradicação da 
Pobreza: ilKA cAMAROTTI. São Paulo: Instituto Ethos, 2003 

CANTON, Antonia Marisa. Eventos: ferramenta de sustentação para as 
organizações do terceiro setor: Antonia Marisa Canton. 1.ed-. São Paulo-SP: 
Roca, 2002 

LEISINGER, Klaus M.; SCHMITT, Karin. Ética empresarial: responsabilidade global 
e gerenciamento moderno / . 2. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2002 

LOURENÇO, ALEX GUIMARÃES; INSTITUTO ETHOS. Responsabilidade social 
das empresas: a contribuição das universidades. São Paulo: Peirópolis, 2003. 

DEMO, Pedro. Participação é conquista. 5.ed. São Paulo: Cortez , 2001 

WOOD JR., Thomaz. Gestão Empresarial: Oito propostas para o terceiro milênio / . 
São Paulo: Atlas, 2001 

COMPONENTE 
CURRICULAR – TÓPICOS 

ESPECIAIS 

EMENTA 

Branding 

Conceito de Branding. Conceito de marca, patente 
e licenciamento. Marca e os cinco sentidos. A 
evolução da gestão de marcas. Gestão de marcas 
junto ao público consumidor. Estudos tipográficos 
voltados ao Branding. Conceito, elaboração e 
layout de marca. Manual de identidade e sua 
importância na manutenção da gestão da marca. 

Bibliografia Básica: 

AAKER, David A.. Marcas: Brand Equity : gerenciando o valor da marca. 9.ed. São 
Paulo: Elsevier, 1998. 

SAMPAIO, Rafael. Propaganda de A a Z: como usar a propaganda para construir 
marcas e empresas de sucesso. 3. ed. rev.atual. Rio de Janeiro: Campus, 2003. 

TORQUATO, Gaudêncio,. Cultura, poder, comunicação e imagem: fundamentos 
da nova empresa / . São Paulo: Pioneira, c1992. 

 

Bibliografia Complementar: 

CANEVACCI, Massimo. Antropologia da comunicação visual. Rio de Janeiro: 
DP&A, 2001 

FORTES, Waldyr Gutierrez.. Transmarketing: estratégias avançadas de relações 
públicas no campo do marketing / . São Paulo: Summus, 1999. 
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PINHO, José Benedito,. Comunicação em marketing: princípios da comunicação 
mercadológica / . 6. ed. -. Campinas: Papirus, 2002. 

KOTLER, Philip. Administração de Marketing: análise, planejamento, 
implementação e controle. 5 ed. São Paulo: Atlas, 1998 

MELO NETO, Francisco Paulo de; CARVALHO, Sérgio. Gestão de marcas nos 
esportes: teoria e prática. Jundiaí, SP: Fontoura, 2006  

SOUZA, Marcos Govêa de. Marca e Distribuição, Marcos Govêa de Souza, Artur 
Nemer. São Paulo: Markron Books do Brasil, 1993 
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8 Concepção e Princípios Metodológicos 
Pensar na concepção e princípios metodológicos de um curso de ensino 

superior é estabelecer os caminhos que indicarão as propostas e alternativas 

adequadas para a concretização da formação pretendida, visto que o êxito de 

propostas de formação que buscam a construção progressiva das competências 

está diretamente relacionado à metodologia utilizada devido à inter-relação entre o 

que se aprende e como se aprende.  

Compreendida como um conjunto de processos que o ser humano lança mão 

para alcançar um determinado fim, as escolhas metodológicas se respaldam em 

concepções e princípios que auxiliam o professor na organização da sua práxis 

didática, potencializadoras da aprendizagem dos alunos. 

As metodologias propostas visam à solidez e a integração dos conhecimentos 

teóricos e práticos, voltados para a formação do profissional e do cidadão, capaz de 

produzir novos conhecimentos. A construção de um projeto apoiado em relações 

democráticas previstas na concepção do curso fica garantida nas metodologias 

participativas e integradoras, tais como trabalhos em grupos e aulas dialogadas. 

Assim, as estratégias e princípios metodológicos, seguirão prioritariamente uma 

visão interdisciplinar e sistêmica da formação do aluno, implicando em atividades 

que se complementam e se inter-relacionam. Concebe-se assim, uma dinâmica que 

prevê a interface entre a teoria e a prática, entre o pensar e o fazer, entre a 

descrição e a prescrição, entre a análise e a síntese, entre o real e o desejado das 

situações do contexto de aprendizagem.   

O curso de Publicidade e Propaganda da Faculdade de Tecnologia e Ciências, 

unidade de Vitória da Conquista, numa abordagem voltada para a análise crítica e 

reflexiva da realidade, busca fomentar uma formação interdisciplinar, privilegiando 

uma interação entre a comunicação, a cultura e a tecnologia. 

O sistema educacional tradicional confiou, ao longo do tempo, no poder 

expressivo da palavra impressa. O currículo de Publicidade e Propaganda, de 

acordo com o espírito da FTC, busca desenvolver um programa de educação geral, 

articulando os modos multifacetados nos quais a comunicação humana se forma. 

Novos sistemas devem ser construídos, agregando esforços comuns para sempre 

desenvolver meios mais sofisticados e poderosos de interação social e expressão. 

No mundo contemporâneo, nas artes, nos rituais sociais e interpessoais, as mídias 
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eletrônicas estenderam nossa habilidade dramaticamente para criar e interagir de 

forma comunicativa. Elas levantam questões novas e importantes: questões sobre o 

significado e o propósito da experiência humana, sobre a ética da civilização, a 

criatividade, a moral.  

Tomando como parâmetro as diretrizes curriculares, buscamos o entendimento 

do currículo não como uma simples agregação e listagem de disciplinas, mas como 

um conjunto articulado de atividades que possibilitem a transmissão do 

conhecimento através de variados procedimentos pedagógico-acadêmicos, 

adequados a seus conteúdos. A partir de uma interpretação ampla do Art. 53 da Lei 

Darcy Ribeiro (Lei n.9394, de 1996), que dá autonomia para as Universidades em 

questões de organização curricular, várias universidades estão introduzindo 

“currículos experimentais”. Tal interpretação, no entanto, não está em dissonância 

para com o Currículo Mínimo, uma vez que o Item II do Parágrafo Único do referido 

artigo estabelece a autonomia universitária para “fixar currículos dos seus cursos e 

programas, observadas as diretrizes gerais pertinentes”. 

Nosso currículo, com enfoque na expressão social e nas relações com a cultura 

e a tecnologia, introduz um novo olhar para os problemas de nossa época, 

complexificando-os a fim de uma melhor perspectiva. Assim, as implicações sociais 

e éticas do mundo contemporâneo passam, necessariamente, pela análise reflexiva 

do uso dos media em nossas vidas privadas e públicas, aferindo como estes 

transformam nossos modos tradicionais de envio, recepção e negociação das 

informações, fundamentais para uma comunicação eficiente.    

O programa de Publicidade e Propaganda da FTC é fundado na convicção de 

que uma compreensão sofisticada e adequada da comunicação requer uma 

combinação dos aspectos sociais, artísticos, históricos e teóricos da comunicação 

através de um entendimento global de todo o processo. Desta maneira, o curso 

prevê um currículo pertinente e inclusivo que contempla o desenvolvimento da 

comunicação mediante uma abordagem epistemológica — da oralidade primária à 

informática planetária e as mais recentes tecnologias de informação —, avaliando a 

repercussão do uso dos meios de comunicação e suas conseqüências sociais, 

políticas, econômicas e culturais. Nossos estudantes serão familiarizados com o 

desenvolvimento histórico, político, e econômico da comunicação social, 

nacionalmente e globalmente. Esta perspectiva histórica objetiva o estímulo ao 

desenvolvimento de uma habilidade para se antecipar às mudanças vindouras.  
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Por outro lado, o embasamento teórico do curso também propicia o debate 

acerca das principais teorias e perspectivas relativas à comunicação como a matriz 

fundamental na qual a vida social e cultural é ordenada. Aqui, enaltecemos o papel 

essencial da comunicação na criação e entendimento da identidade e da alteridade, 

no desenvolvimento e na interpretação da vida social, na construção, expressão e 

transmissão de variadas culturas. Estimulamos, assim, uma fundamentação crítica, 

moral e social da comunicação — integrada à pesquisa e à extensão — como um 

elemento estruturante e regulador das instituições, modulador de decisões pessoais 

e políticas. 

Vale destacar que, como requisito parcial para conclusão do curso, o aluno 

deverá apresentar um projeto de caráter experimental, de natureza técnico-artística 

(acompanhado de um memorial), ou uma monografia de cunho teórico, onde ele 

deverá esboçar os conteúdos teóricos, práticos e reflexivos engendrados pelas 

disciplinas, devidamente articulados com seu objeto de estudo ou produto. 

Buscamos, desta maneira, superar a contraposição entre a formação 

profissionalizante e intrumentalizadora e a fundamentação acadêmica, crítica e 

reflexiva. 

 

8.1 Interação Teoria e Prática 
A interação entre a teoria e a prática, caracterizada no Programa de Prática 

Acadêmica e Estágio Supervisionado visa a aplicação dos conhecimentos 

estudados, realizando a transposição de conhecimentos adquiridos ao longo de sua 

formação acadêmica, possibilitando o desenvolvimento da prática profissional, onde 

estão envolvidos os aspectos técnicos, científicos, sociais e humanos da profissão. 

O Curso de Publicidade e Propaganda da FTC, fiel ao cumprimento da 

integração teoria e prática que visa inserir gradativamente o aluno no mercado de 

trabalho, oferece condições e incentiva os discentes a participarem das atividades 

acadêmicas e correlacionarem a teoria aprendida em sala de aula com atividades 

práticas desenvolvidas no núcleo laboratorial à disposição na instituição. 

O núcleo corresponderá à Agência Experimental, TV FTC, Laboratório de 

Fotografia e Laboratório de Criação Gráfica. A finalidade é integrar instituição, aluno 

e comunidade, prestando serviços comunicacionais e, especialmente, ser suporte 

para as disciplinas práticas e desenvolver as competências profissionais no discente 

de Publicidade e Propaganda. 
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As atividades serão desenvolvidas pelos alunos, sob a supervisão dos 

professores responsáveis pelas disciplinas práticas, pela coordenação de curso e 

por um técnico. Todas as atividades terão o objetivo de fomentar o aperfeiçoamento 

dos estudantes, que por meio de práticas, aplicaram os conhecimentos adquiridos 

em sala de aula. E, através de ações conjuntas entre os acadêmicos, busca-se 

estimular as boas idéias, a inovação e a criatividade, preparando-os para o ingresso 

no mercado. 

a)  Agência Experimental 

A Agência Experimental Ideal Publicidade é um espaço de experimentação e 

aproximação com outros cursos da instituição e todos os seus níveis estruturais, 

como os projetos de pesquisa, de ensino e de extensão,  

Ela pretende criar um espaço incentivador de uma aprendizagem dinâmica e 

inovadora, utilizando a extensão universitária para correlacionar teoria e prática. 

Com uma equipe formada através de eleição e com uma estrutura similar a 

uma agência real, a agência experimental executará projetos relacionados às 

campanhas publicitárias, sempre sob a supervisão de um professor ou da 

coordenação do curso. 

 b) Laboratório de Fotografia 

 Local destinado ao desenvolvimento das atividades da disciplina Fotografia em 

Publicidade a fim de proporcionar maior integração entre teoria e prática. 

Além disso, a estrutura do Laboratório de Fotografia do curso de Publicidade e 

Propaganda da FTC/ Vitória da Conquista servirá também às atividades 

desenvolvidas pela Agência Experimental.  

c) TV FTC  

A TV FTC objetiva disponibilizar aos alunos, professores e comunidade em 

geral, além de um laboratório para as práticas das disciplinas audiovisuais, uma 

televisão real, com transmissão interna.   

Além de preparar o estudante para o mercado de trabalho, a TV levará o 

conhecimento produzido no curso para toda a comunidade acadêmica. 
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A TV FTC proporcionará que os estudantes criem e produzam programas 

televisivos, veiculados dentro da instituição, além de integrá-los aos setores, 

profissionais e demais estudantes.  

 d)  Laboratório de Criação Gráfica 

O laboratório tem por objetivo geral oferecer as condições necessárias para as 

produções que envolverem recursos multimídia no âmbito do curso de Comunicação 

Social, habilitação em Publicidade e Propaganda da FTC/Conquista. Suas atividades 

envolvem práticas curriculares e extracurriculares, com objetivo de sistematizar a 

implementação de atividades editoriais (impressos, eletrônicos, audiovisuais e 

digitais). 

 
8.1.1 Estágios Supervisionados 

O Curso de Graduação em Comunicação Social, com habilitação em 

Publicidade e Propaganda da FTC, Campus Vitória da Conquista, entende a 

atividade de estágio como parte essencial do processo de formação do corpo 

discente. A experiência do estágio supervisionado propicia ao aluno adquirir 

experiências profissionais específicas e contribui para a sua absorção pelo mercado 

de trabalho. 

Assim, enquadra-se como estágio supervisionado as atividades que promovam 

experiências de convivência em um ambiente de trabalho previamente determinado 

pela coordenação do curso e professor responsável, com cumprimento de tarefas 

pré-estabelecidas com prazos determinados.  

Serão considerados espaços para estágios os ambientes hierarquizados e que 

desenvolvam atividades de natureza publicitária. O objetivo é que essas 

organizações formais proporcionem aos alunos a oportunidade de aplicar seus 

conhecimentos acadêmicos em situações de prática profissional, exercitando suas 

habilidades.  

As atividades do Estágio Supervisionado serão norteadas pelo Manual de 

Estágio Supervisionado do Curso de Publicidade e Propaganda da FTC/Vitória da 

Conquista e se desenvolverão em dois semestres letivos, nas disciplinas Estágio 

Supervisionado I e Estágio Supervisionado II. Todas as atividades estarão sob a 

supervisão de um docente que acompanhará e orientará o cumprimento das 

atividades por parte dos discentes e por parte da organização receptora.  Além 

disso, suas ações estarão regulamentadas pela Lei Nº 11.788/08. De acordo com 
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esse documento, os estágios devem propiciar a complementação do ensino e da 

aprendizagem e devem ser planejados, executados, acompanhados e avaliados em 

conformidade com os currículos e programas. Por configurar um serviço profissional, e 

considerando que o aluno ainda não possui habilitação legal nem técnica para prestar 

esse serviço, todo estágio pressupõe o envolvimento de um profissional supervisor, que 

será o responsável técnico, legal e ético pelo serviço. 

 

8.1.2 Estágios Extra-curriculares:  

Considera-se estágio as atividades de aprendizagem profissional, social e 

cultural proporcionadas ao estudante pela participação em situações reais de 

trabalho oferecidas por pessoas jurídicas de direito privado, órgãos da administração 

pública e instituições de ensino, sempre sob responsabilidade e coordenação da 

escola a que pertence, para o desenvolvimento das situações de aprendizagem 

destinadas à sua área de formação profissional. 

Os estudantes poderão realizar o estágio não-obrigatório como atividade 

opcional, conforme determinação das diretrizes curriculares do curso, e poderá ser 

aproveitado como Atividade Complementar. 

O estágio não obrigatório somente ocorre na área de formação do estudante, 

com o objetivo de enriquecer sua formação acadêmico-profissional, e pode iniciar 

logo após a aprovação do plano de atividades pela Coordenação do Curso e 

recolhimento de assinatura da instituição de ensino, no termo de compromisso de 

estágio. 

A organização e coordenação do Estágio não obrigatório ficam sob a 

responsabilidade do Núcleo de Ações Acadêmicas – NAAC, da Coordenação de 

Curso, do Professor Orientador, da Empresa Concedente e do Agente de Integração 

e Estagiário. 

 
8.2 Atividades Complementares 
 

As atividades complementares caracterizam-se como um componente 

curricular que visam estimular a formação do aluno autônomo, que busca novas 

oportunidades de aprendizagem além dos componentes da estrutura curricular 

estabelecidos pelo curso. É um mecanismo de aproveitamento de estudos e 

experiências realizadas pelo acadêmico, complementares à integralização curricular, 
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que deverá ser realizado ao longo do curso, desde que obedecidas as normas e 

prazos da instituição para o cumprimento de tal atividade. 

Prevê-se a inclusão de atividades de caráter científico, cultural e acadêmico, 

articulando-se com e enriquecendo o processo formativo do aluno como um todo, 

prevendo a ampliação do universo cultural dos alunos e diversificando os espaços 

educacionais, tais como: seminários, apresentações, exposições, participações em 

eventos científicos, estudo de caso, ações de caráter científico, técnico, cultural e 

comunicativo, produções coletivas, monitorias, resolução de situação-problema e 

projetos de ensino.  

A carga horária das atividades complementares é de, no mínimo, duzentas 

horas e deve seguir o Quadro de Atividades Complementares: 

 

Carga-horária Atividade Mínima Máxima 
Grupo 01: Ensino 
1. Monitoria em disciplinas de graduação 0 60 
2. Estágio Extra-curricular na área 0 60 
3. Disciplina extra-curricular que complemente a 

formação em Comunicação. 
0 60 

4. Curso livres (teatro, línguas, música, etc) 0 40 
Grupo 02: Pesquisa 
5.Participação em projetos de iniciação científica ou 
programas de pesquisa 

0 60 

6.Publicação de artigos, resumos, pôster em jornal, 
revista ou anais de eventos com relevância científica, 
impressa ou eletrônica 

0 60 

7. Grupos de estudo da área devidamente registrado 
junto aos órgãos competentes 

0 60 

8. Apresentação comprovada de trabalhos ou 
comunicações em eventos culturais ou científicos da 
área. 
 

0 60 

Grupo 03: Extensão 
9. Participação como ouvinte em eventos técnico-
científicos da área. 

0 60 

10. Participação como ouvinte em eventos técnico-
científicos em outras áreas; 

0 30 

11. Participação como ministrante ou em comissão 
organizadora, de atividades ou projetos de extensão 
na área 

0 60 

12. Participação como ministrante ou em comissão 
organizadora, de atividades ou projetos de extensão 
em outras áreas. 

0 40 

Grupo 04: Serviços Comunitários 
13. Participação em entidades de classes, pastorais, 0 50 
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ações sociais voluntárias, associações de bairros, 
ONGs, entre outros. 
 
Grupo 05: Estágio 
14. Estágio Extra-curricular desenvolvido em empresas 
com atuação em área específica do curso 
 

0 70 

Grupo 06: Outras Atividades Acadêmicas 
15. Participação em grupos de representação 
estudantil, órgãos da FTC e, Empresa Júnior; 
 

0 60 

16. Participação em atividades que viabilizam os 
processos internos do Colegiado, departamentos, ou 
outros órgãos da FTC. 
 

0 40 

 

São objetivos das Atividades Complementares: 

I. preparar e integrar o discente na prática profissional; 

II. comprometer o estudante no desenvolvimento de um processo de auto-

gestão em diferentes setores de atuação, a partir do saber acadêmico adquirido; 
III. ampliar a visão acadêmico-científico-cultural do discente, visando à 

formação de um profissional atento às transformações da sociedade; 
IV. proporcionar ao estudante espaços diferenciados para a aquisição do 

saber, estabelecendo relações com a atuação profissional; 
V. levar o estudante à reflexão, considerando o saber acadêmico e as 

implicações com os princípios éticos e de cidadania; 
VI. inserir o estudante na pesquisa, visando à autonomia do sujeito na 

construção do saber; 
VII. formar profissionais qualificados para atuar com flexibilidade, adequação 

e criatividade na prática profissional. 
VIII. flexibilizar o currículo pleno do curso; 

IX. proporcionar ao estudante aperfeiçoamento crítico-teórico e técnico-

instrumental. 

 
8.3 Trabalho de Conclusão de Curso 

A elaboração do Trabalho de Conclusão de Curso - TCC será resultado de um 

processo gradativo de construção de conhecimento e valorização do trabalho em 

pesquisa desenvolvido durante todo o curso, promovendo a capacidade de 

identificação de temáticas, a formulação de problemas, a elaboração de projetos, a 

identificação de métodos e de técnicas, e o controle de planejamento dos alunos. 
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O TCC se caracteriza como um trabalho obrigatório individual, de caráter 

teórico e/ou prático, configurando-se num momento de reflexão critica e 

investigativa, de consolidação do percurso da graduação, onde o futuro profissional 

tem a possibilidade de experienciar, com autonomia, um aprofundamento de seus 

conhecimentos em tema específico, mediante orientação de um professor que 

componha o quadro de professores-orientadores da FTC e estabelecido pelo 

Colegiado do Curso de Publicidade e Propaganda. 

Os componentes curriculares de TCC são contemplados na disciplina Trabalho 

de Conclusão de Curso I, ofertada no sétimo semestre e Trabalho de Conclusão de 

Curso II, ofertada no oitavo semestre. As atividades da disciplina serão realizadas 

sob a orientação do professor responsável pela disciplina, mais atendimento 

semanal de um professor para orientação temática.  O TCC poderá ser realizado 

nas modalidades monografia ou produto comunicacional, acompanhado de memorial 

descritivo e seguirá Manual Próprio. 

São objetivos da elaboração do TCC: 

I. avaliar as condições de qualificação do formando para acesso ao 

exercício profissional; 

II. possibilitar ao aluno o desenvolvimento de suas capacidades científicas 

e criativas na sua área de formação; 

III. correlacionar teoria e prática do curso; 

IV. propiciar aos graduandos condições necessárias à elaboração de um 

estudo teórico e/ou trabalho de campo de acordo com as normas técnicas que 

configuram a pesquisa científica; e 

V. incentivar o desenvolvimento de projetos de responsabilidade social. 

 

As normas de avaliação do TCC serão definidas pelo Núcleo de 

Acompanhamento de Ações Acadêmicas - NAAC que obedece às normas 

estabelecidas pela LDB 9394/96. 

8.4 Monitoria 
 

A Monitoria visa proporcionar aos discentes do curso de Publicidade e 

Propaganda da FTC a oportunidade de engajar-se em um plano de atividades de 

ensino, a partir do planejamento do professor responsável pela disciplina, 

possibilitando o aprofundamento do conhecimento em determinada área específica e 
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o desenvolvimento de atitudes e habilidades favoráveis à sua formação acadêmica 

profissional. 

A orientação e o acompanhamento pedagógico do monitor estarão a cargo do 

professor responsável pela disciplina e da coordenação do curso a que estiver 

vinculada a mesma, que buscarão criar condições para que o discente possa 

desenvolver o pensamento e o comportamento necessários para a realização do 

trabalho científico independente. 

Caberá ao professor responsável pela disciplina o estabelecimento de novas 

práticas e experiências pedagógicas, fortalecendo a articulação teoria/prática e a 

integração curricular em seus diferentes aspectos, promovendo a cooperação 

acadêmica entre discentes e docentes, de modo a intensificar o relacionamento 

entre alunos e professores. 

São objetivos das atividades de Monitoria: 

I. ampliar a participação de alunos de graduação no processo 

educacional e nas atividades relativas ao ensino; 

II. favorecer o desenvolvimento de atividades de nivelamento escolar, de 

modo a superar problemas de repetência, evasão e falta de motivação; 

III. criar condições para a iniciação da prática da docência por meio de 

atividades de caráter pedagógico diferenciadas e do desenvolvimento de 

habilidades relacionadas a estas atividades;  

IV. propor formas de acompanhamento de alunos que apresentem 

dificuldades; 

V. pesquisar metodologias de ensino adequadas ao ensino da disciplina 

em questão;  

VI. desenvolver projetos de pesquisa e/ou de extensão relativos à 

disciplina; 

VII. contribuir para a formação do aluno-monitor, visando à docência no 

ensino superior, por permitir a vivência pedagógica. 

8.5 Integração Ensino/Pesquisa/Extensão 
A Rede de Ensino FTC entende que unir ensino, pesquisa e extensão significa 

caminhar para que a educação seja realmente integrada, envolvendo docentes e 

discentes numa criação e re-elaboração do conhecimento, com intuito de que a 

realidade seja apreendida e não somente reproduzida. Desta forma, a instituição 

busca vincular, cada vez mais, suas ações às necessidades da comunidade, 
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permitindo que as mesmas sejam realmente relevantes a esta sociedade, bem como 

promovendo o fortalecimento do ensino através de um processo de 

ação/reflexão/ação. 

É através de um trabalho coletivo e participativo de toda a comunidade 

acadêmica, do envolvimento de todos os segmentos na execução, avaliação, re-

elaboração e encaminhamento das ações educativas que se pretende desenvolver a 

consciência de cada um frente ao processo de ensinar e aprender, assumindo, com 

responsabilidade e comprometimento, o seu papel dentro do grupo. 

A Rede de Ensino FTC trabalha o processo ensino-aprendizagem como 

elemento estrutural fundamental na qualidade do ensino, pois compreende que a 

relação entre o ensino e a aprendizagem não é mecânica, não é simples 

transmissão do professor que ensina para o aluno que aprende, ao contrário, é uma 

relação recíproca na qual se destacam o papel orientador do professor e as 

atividades dos discentes.  

A instituição tem como base de sua proposta pedagógica a melhoria qualitativa 

do ensino superior, que inclui a formação de grupos de estudos nos cursos de 

graduação, favorecendo o surgimento de linhas de pesquisa, que contribuem para o 

amadurecimento intelectual e profissional dos educadores e, conseqüentemente, 

viabilizando a participação dos alunos no desenvolvimento da iniciação científica. 

Isto certamente favorecerá a construção da cientificidade do processo de ensinar e 

aprender que envolve, indissociavelmente, a pesquisa e a extensão, além do ensino. 

A Rede de Ensino FTC compreende que é fundamental a continuidade do 

desenvolvimento dos conhecimentos e, para tal, desenvolve atividades de extensão 

nos seus diferentes ângulos: para o desenvolvimento comunitário e a formação da 

consciência social; como ação cultural; como educação continuada; e como 

prestação de serviço. 

Por essas razões, a base de sua proposta pedagógica é a busca da melhoria 

qualitativa do ensino superior, incentivando a criação de linhas de pesquisa, que 

contribuam para o amadurecimento intelectual e profissional dos educadores e, 

conseqüentemente, viabilizando a participação dos alunos no desenvolvimento da 

iniciação científica. Isto certamente favorecerá cada vez mais a construção da 

cientificidade do processo de ensinar e aprender. 
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Dessa maneira, busca o desenvolvimento das atividades de extensão nos seus 

diferentes ângulos: para o desenvolvimento comunitário e a formação da consciência 

social, como ação cultural, como educação continuada e como prestação de serviço.  

O Colegiado de Curso implementa ações interdisciplinares com a execução de 

projetos de pesquisa que subsidiam a orientação e o ensino com enfoque 

multidisciplinar, a exemplo dos Trabalhos Interdisciplinares Dirigidos (TID) propostos na 

matriz curricular.  

Os grupos de pesquisa serão construídos com o objetivo de incentivar a 

comunidade acadêmica a promover pesquisas, práticas aplicadas e programas de 

extensão direcionados aos alunos e professores da instituição, assim como para a 

comunidade. 

Considerando a extensão como elemento imprescindível para a formação do 

estudante de Publicidade e Propaganda, o curso promove ações semestralmente que 

visam à complementação da formação, integração à comunidade e benefício da 

sociedade.: 

- Encontro de Publicidade e Propaganda da Região Sudoeste da Bahia; 

- Visitas técnicas; 

- Prêmio FTC de Propaganda da Região Sudoeste; 

- Agência Experimental de Publicidade; 

- FTC Sem Fronteiras 

- Simpósio de Marketing 

- Cursos de Extensão semestrais; 

- Seminário de Gestão e Marketing; 

- Drops Publicitário 

- Dia da Responsabilidade Social 

 
8.6 Trabalho Interdisciplinar Dirigido – TID 

A inclusão do componente curricular intitulado Trabalho Interdisciplinar 
Dirigido – TID, nos Cursos de Graduação das Unidades de Ensino da Faculdade de 

Tecnologia e Ciências – FTC, baseia-se no Parecer do Conselho Nacional de 

Educação nº 583/2001, o qual destaca que as Diretrizes Curriculares dos Cursos de 

Graduação devem assegurar a flexibilidade e a qualidade da formação oferecida aos 

estudantes.  
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Dentro desta abordagem, o Trabalho Interdisciplinar Dirigido estimula e propicia 

a concretização das bases filosóficas do Projeto Pedagógico Institucional da FTC, 

que enfatiza a necessidade de pensar a interdisciplinaridade como essência e a 

transdisciplinaridade como perspectiva. Desta forma, o TID, apresenta-se como 

sendo uma proposta oportuna e significativa no processo de ensino-aprendizagem, 

tendo em vista sua concepção sistêmica da construção do conhecimento, em prol de 

uma atuação profissional e humana integradora, a partir das inter-relações e da 

interação entre os componentes curriculares do próprio curso ou até mesmo entre 

cursos afins, indo além da especialização e fracionamento do conhecimento. 

Levando em consideração os aspectos mencionados, o TID tem como 

finalidade estimular práticas de estudos independentes para uma progressiva 

autonomia profissional e intelectual do aprendiz, além dos objetivos de fortalecer a 

articulação da teoria com a prática, valorizar a pesquisa individual e coletiva, 

incentivar a busca por informações oriundas de várias fontes e fomentar nos alunos 

a capacidade de sistematizar e processar informações coletadas para geração de 

conhecimentos.  

Para cumprir suas intenções, o TID é ofertado a partir do terceiro semestre do 

curso até o sexto semestre e possui a carga horária de 60 horas em cada semestre, 

das quais 20 horas são atividades presenciais e as demais (40 horas) são 

computadas como atividades dirigidas, justamente para estimular o desenvolvimento 

da autonomia do educando, em seu processo de aprendizagem. 

 

 



 

 81

9 Avaliação do Processo Ensino-Aprendizagem 
 
9.1 Princípios Norteadores 
 

A Rede de Ensino FTC vem desafiando-se na construção de um processo de 

ensino e de aprendizagem que tem como horizonte a formação de perfis humanos 

que estejam comprometidos com os aspectos profissionais e humanos, com 

capacidade de tomar decisões, de liderança, administração, planejamento e 

educação permanente. 

A formação desse perfil implica em práticas educativas integrativas, 

organizadas em torno da pesquisa, da indagação, da problematização, da 

significação dos conhecimentos acumulados pela humanidade, da leitura crítica das 

práticas sociais vigentes. A contínua e profunda reflexão sobre as práticas 

pedagógicas se faz necessária na implementação de qualquer projeto pedagógico 

de curso de graduação, mas ganha dimensões ainda mais acentuadas quando se 

trata de uma proposta de currículo integrativo. O debate de concepções e opções 

metodológicas, teóricas, políticas e éticas em torno um projeto de curso necessitam 

ser constantes, ou arrisca-se a fragmentação dos próprios projetos. Assim, buscou-

se a construção de concepções de avaliação de aprendizagem e, posteriormente, a 

regulamentação desse processo, norteando as ações docentes e discentes. 

A prática da avaliação a partir de uma concepção pedagógica consistente e 

dinâmica faz-se presente no dia-a-dia da sala de aula, independente dos aspectos 

concernentes à mensuração do rendimento escolar. Alunos e professores estão 

permanentemente avaliando a tudo e a todos e são os produtos da prática 

permanente da reflexão que geram as atitudes de colaboração.  

Ao centrar as atenções no processo de ensino-aprendizagem, a avaliação 

adquire características que evidenciam o projeto político pedagógico da instituição, 

bem como a concepção que os professores têm do ato educativo. A avaliação 

precisa estar centrada na aprendizagem do aluno, comprometendo-se com seu 

desempenho e processo de construção do saber. Não pode estar a serviço de uma 

prática que centraliza suas atenções somente em provas ou exames e a partir de 

médias numéricas que não conseguem representar o verdadeiro nível de 

aprendizagem do aluno. 
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O objetivo da avaliação do ensino deve estar voltado para a construção do 

conhecimento, a compreensão e o desenvolvimento da capacidade do aluno para 

resolver problemas referentes aos assuntos, fórmulas e métodos que lhe foram 

efetivamente ensinados. 

A dinâmica da avaliação, tipologicamente, pode ser compreendida a partir de 

três vertentes básicas: diagnóstica, formativa e somativa.  

No seu aspecto diagnóstico, refere-se a sua função ontológica e constitutiva, 

que tem um caráter investigativo e processual. Caracteriza-se aqui a ação de 

mapear, fazer um estudo inicial e continuado sobre a realidade dos alunos, suas 

concepções e conhecimentos, com o fim de elaborar uma ação pedagógica mais 

próxima das reais necessidades destes sujeitos.  

Em sua interface formativa, é entendida como processual, contínua e 

articulada, sendo realizada cotidianamente com vistas à identificação constante da 

aquisição e/ou (re)construção de conhecimento e dificuldades que se instaurem no 

percurso do processo ensino-aprendizagem. Desta forma ela permite e exige o 

redirecionamento, a reorientação do planejamento e, conseqüentemente, das ações 

dos estudantes em seu processo de aprendizado.  

A característica somativa da avaliação nos incita a trazer à tona uma discussão 

polêmica sobre os seus aspectos qualitativos e quantitativos, que, apesar de 

intrinsecamente ligados no trabalho pedagógico, dizem respeito a diferentes 

propósitos do Projeto Político Pedagógico, envolvendo as atitudes do professor. De 

acordo com a Lei 9394/96, definiram-se, como aspectos qualitativos da avaliação, os 

valores e condutas dos alunos. A avaliação da aprendizagem de conceitos e 

conhecimentos diversos situa-se no âmbito da qualidade/quantidade.  

Na medida em que se quantificarem os resultados da aprendizagem, a partir da 

determinação de valores específicos, estar-se-á procedendo à avaliação 

quantitativa. E aqui se refere a diferentes modalidades de avaliação, desde o 

instrumento mais usual que é a prova que, após ser analisada qualitativamente é 

mensurada, até à atribuição de valores a aspectos da conduta do aluno frente a 

situações especificas de aprendizagem, tal como desempenho em classe, 

relacionamento com colegas em um trabalho de grupo, etc.  

A partir da colaboração de Luckesi (1995) alguns pontos importantes podem 

ser considerados no desvendamendo das funções da avaliação, que tem como eixo 
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central a criação de base para tomadas de decisão. Para esse autor, a avaliação 

tem as seguintes características: 

 Propiciar a autocompreensão, tanto do educando quanto do educador, na 

medida em que, de ambos as partes, limites e possibilidades são desvendados e 

pode-se permitir lançar um olhar mais acolhedor para as possibilidades de 

aprendizagem, bem como para as possibilidades dos educandos. Isso implica em 

refletir: de que forma se entende o erro, o dos professores e o dos alunos, no 

processo de ensino-aprendizagem; 

 Auxiliar e aprofundar a aprendizagem: na prática da avaliação da 

aprendizagem, as atividades devem possibilitar a manifestação, ao educador e ao 

próprio educando, da qualidade possível da aprendizagem, mas possibilitam, 

também, ao mesmo tempo, o aprofundamento da mesma. Auxiliam, na medida em 

que, atento às necessidades dos educandos, guiado pela perspectiva do seu 

crescimento e superação dos obstáculos que porventura se apresentem, à medida 

em que se detectam suas potencialidades,  viabilizam-se a construção de outros 

saberes por parte do sujeito aprendente; 

 Fornecer bases para o planejamento, permitindo, inclusive, que se ajustem 

desde as políticas e práticas curriculares e o fazer pedagógico do professor na sala 

de aula, como é o caso deste documento; 

Ressalta-se que é nas relações cotidianas entre professor e estudante, que vai 

se dar a aprendizagem. Dessa interação vão surgir condições mais efetivas para 

que ambos possam ser capazes de avaliar a si mesmos e as aprendizagens em 

questão, tomando decisões quanto ao prosseguimento do processo ensino-

aprendizagem. A avaliação se insere nas relações dinâmicas de sala de aula, 

configurando-se nas decisões que devem ser tomadas e na reorientação do 

processo ensino-aprendizagem. 

Para que isso ocorra, o professor precisa estar freqüentemente atento às 

alterações de comportamento dos estudantes, buscando um clima favorável à 

construção e participação de todos, onde estes não se sintam reprimidos e possam 

manifestar suas dúvidas, inquietações e incompreensões quanto ao que está sendo 

aprendido. Inclusive, que tenham pleno conhecimento do como serão avaliados, 

através de que instrumentos e a partir de que critérios. 
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Professores e estudantes, enquanto parceiros na dinâmica do ensino/ 

aprendizagem, devem participar de todo o processo de avaliação. Nesse sentido, 

não devem estar em julgamento apenas o grau de aprendizagem alcançado pelo 

aluno, mas também, muitos outros aspectos relacionados à atitude do professor, da 

instituição, etc., pois a avaliação, só é verdadeiramente eficiente, se ocorrer de 

forma interativa, entre professor e aluno. Essa avaliação precisa se alicerçar em 

objetivos e critérios claros, simples, precisos, que conduzam à melhoria da 

aprendizagem e do currículo.  

Nessa perspectiva, a avaliação não deve ater-se apenas ao juízo que o 

professor estabelece do aluno, mas também da própria atividade do professor, 

conteúdos, metodologia, etc., bem como atuação da instituição frente à 

operacionalização do seu projeto político-pedagógico. 

Assim, os resultados e sua análise, em especial do processo ensino-

aprendizagem, deve ser conhecidos, não só pelo professor, mas também, por todos 

os alunos. E devem ser discutidos e repensados, para cumprir sua finalidade de 

reorientação dos processos de aprendizagem, tanto individualmente (cada aluno), 

como em grupo (toda a classe), quando se fizer necessário.  

Como processo, a avaliação deve apresentar características de continuidade, 

processual e diagnóstica, coerente com a forma de ensinar. Nesse sentido é 

dinâmica, contínua e integrada, – é progressiva, voltada para a aprendizagem, – é 

abrangente, não trabalha apenas com aspectos do aprendizado do conteúdo 

cognitivo, incluindo o procedimental e atitudinal. 

Ao se construírem os instrumentos de avaliação, sejam quais forem (provas, 

exercícios, registro de observações, seminários, trabalhos em grupo, etc.) necessita-

se atentar para:  

 Estabelecer uma relação adequada entre o instrumento escolhido (provas, 

exercícios etc.) e os conteúdos envolvidos de forma interdisciplinar, pois não se 

pode pretender que o educando manifeste uma aprendizagem que não foi proposta, 

compatibilizando-se as habilidades exigidas, no instrumento de avaliação, com as 

habilidades desenvolvidas; 

 Compatibilizar os níveis de dificuldade do que está sendo avaliado, com os 

níveis de dificuldade do que foi construído em relação aos objetivos propostos nos 

Programas de Aprendizagem. Afinal, o instrumento de avaliação deve ser 
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compatível, em termos de dificuldade, com o proposto pelo planejamento e mediado 

pelo docente; 

 Elaborar, com clareza e objetividade, o instrumento de avaliação, usando uma 

linguagem clara e compreensível. Para responder ao que é pedido, o educando 

precisa saber com clareza o que está sendo solicitado; 

 Construir instrumentos que, além de avaliarem, ajudem na construção do 

conhecimento seja pela demonstração da essencialidade dos conteúdos e sua inter-

relação, seja pelos exercícios inteligentes, ou aprofundamentos cognitivos 

propostos; 

 Quanto ao processo de correção, estabelecer, antecipadamente, critérios 

claros e precisos do que se quer avaliar. 

E o que fazer com os resultados? Este é o momento crucial para se 

desencadear uma série de reflexões junto aos pares (outros docentes e estudantes), 

a fim de que compreendam o processo/estágio pessoal de construção dos 

conhecimentos. É importante a devolução dos instrumentos de avaliação pelo 

professor, abrindo espaço para uma relação dialógica e construtiva, viabilizando e 

colocando-se à disposição do aluno, para um possível redirecionamento do 

aprendizado, caso se faça necessário.  

 

9.2 Critérios de Avaliação da Rede de Ensino FTC 

A Avaliação, na Rede FTC, se constitui processo essencial para o 

aprimoramento constante de toda a dinâmica institucional. 

Número das unidades: Serão 2 (duas) unidades letivas por disciplina (U1 e 

U2), seguindo as diretrizes a seguir: 

Tipo de avaliações no semestre: O Colegiado de Curso incentiva a existência 

do trabalho em grupo e atividades individuais. 

No planejamento das atividades avaliativas, o professor deverá seguir a 

seguinte medida de pesos:  

 

 Até 30%, do valor da nota será atribuída a avaliação desenvolvida em 

grupo, com o instrumento indicado pelo professor. 

 70% ou mais, do valor da nota será atribuída a avaliação individual, 

presencial, realizado com o professor da disciplina; 
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Número de avaliações no semestre: caberá ao professor definir o quantitativo 

de avaliações por disciplina, sendo: 

 

 Avaliação Individual - AI – mínimo de 01 (uma) e máximo de 03 (três) 

avaliações por unidade, por disciplina; 

 Avaliação em Grupo - AG (se houver) – de 01 (uma) a 03 (três) 

avaliações por unidade, por disciplina. 

 

Notas das avaliações: Todas as avaliações terão nota de 0 a 10, com 1 (uma) 

casa decimal. 

 

Da Média da Unidade (MU): Será calculada conforme a seguinte fórmula: 

MU = (peso AI x MAI + peso AG x MAG) / 10 

 

Sendo: 

MU = Média da Unidade 

MAI = Média aritmética simples da(s) avaliação(ões) individual(is) realizada(s) 

na unidade 

MAG = Média aritmética simples da(s) avaliação(ões) em grupo realizada(s) na 

unidade 

 

Da Média Curricular (MC): O aluno será aprovado quando obtiver média 

curricular no semestre igual ou superior a 7,0 (sete), calculada conforme a seguinte 

fórmula: 

MC = (MU1 + MU2) / 2 

 

Sendo: 

MC = Média Curricular 

MU1 = Média da Unidade 1 

MU2 = Média da Unidade 2 

 

Da Aprovação com Avaliação Final do Semestre: O aluno que obtiver Média 

Curricular (MC) menor que 3,0 (três) estará reprovado sem direito à realização da 
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Avaliação Final do Semestre (AFS), que constará de uma avaliação individual 

envolvendo todo o assunto da disciplina. 

 
A Média Final Curricular (MFC) com a realização da Avaliação Final do 

Semestre (AFS) será calculada conforme a seguinte fórmula: 

MFC = (MCx6 + AFSx4) / 10 

 

Sendo: 

MFC = Média Final Curricular 

MC = Média Curricular 

AFS = Avaliação Final do Semestre 

 

Da Média Final Curricular (MFC): O aluno será aprovado quando obtiver 

média final curricular igual ou superior a 5,0 (cinco). 

 

9.3 Sobre a Verificação Institucional de Aprendizagem 

Projeto institucional implementado em 2009.1, com o objetivo principal de 

identificar o nível da aprendizagem dos estudantes, no que concernem as 

competências e habilidades estabelecidas nas diretrizes curriculares dos cursos, 

estabelecendo uma associação com os conteúdos essenciais constantes em nossas 

ementas. Além disso, visa ainda:  

- Conhecer e acompanhar o trabalho desenvolvido pelos docentes;] 

- Verificar a necessidade de ajustes das ementas frente às exigências das 

diretrizes curriculares; 

-  Assegurar estratégias de revisão quando detectadas lacunas no processo de 

ensino-aprendizagem. 

 

Foi implementado para colaborar no atendimento das demandas docentes, 

como a necessidade de melhoria no processo ensino-aprendizagem e o 

fortalecimento da identidade pedagógica.  

 

Quanto à periodicidade: A Verificação Institucional de Aprendizagem é 

realizada no período de avaliações da 2ª. Unidade letiva, em cada semestre. 
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Quanto às disciplinas que não fazem parte da avaliação: Trabalhos 

Interdisciplinares I, II, III e IV; Disciplinas Digitais, Tópicos Especiais ou Avançados; 

Optativas; Estágio Supervisionado; Trabalho de Conclusão de Curso; Projeto 

Experimental, Jogos de Empresas, bem como disciplinas que possuem 100% da 

carga horária prática. 

Quanto aos procedimentos avaliativos: 

- A Verificação Institucional de Aprendizagem terá nota de 0 a 10, com 1 (uma) 

casa decimal. 

- As notas da Verificação serão computadas apenas na segunda unidade letiva 

do semestre. 

- A verificação é corrigida por disciplina, gerando uma nota específica para 

cada disciplina. 

- Conforme os Critérios de Avaliação da Rede FTC, na segunda unidade letiva 

de 2010.2, 20% correspondente ao peso da Avaliação Individual será atribuído à 

V.I.D.A. e 80% será atribuído à(s) avaliação(ões) individual(is) da disciplina. 

- Só são computadas na média da segunda unidade letiva de 2010.2 as notas 

da V.I.D.A. que forem maiores do que as notas obtidas pelos alunos na avaliação 

individual da disciplina. 

- Não serão lançadas na intranet as notas da Verificação menores do que as 

notas obtidas pelo aluno na avaliação individual da disciplina.  

-  O cálculo ponderado da nota ocorre da seguinte forma: 

 

Se NOTA DA VIDA > MAI 

MU = ((((20% x V.I.D.A.) + (80% x MAI)) x peso AI) + (peso AG x MAG)) / 10 

Sendo: 

MU = Média da Unidade 

AI = Avaliação Individual 

AG = Avaliação em Grupo 

MAI = Média aritmética simples da(s) avaliação(ões) individual(is) realizada(s) na 

unidade 

MAG = Média aritmética simples da(s) avaliação(ões) em grupo realizada(s) na 

unidade 
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10 Administração Acadêmica do curso 

 
10.1 Coordenador 

O curso de Comunicação Social, com habilitação em Publicidade e 

Propaganda é coordenado pela professora Leatrice Ferraz Macário, que tem 

dedicação à instituição em carga-horária integral. 

A professora Leatrice Ferraz é especialista em Gestão Estratégica de 

Comunicação, possui graduação em Comunicação Social pela Universidade 

Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB. Atualmente, é professora dos cursos de 

Publicidade e Administração, da Faculdade de Tecnologia e Ciências; do curso 

Administração da Faculdade Juvêncio Terra. Além disso, é professora de 

comunicação interna, do curso de pós-graduação em Comunicação e Marketing 

Empresarial e é diretora geral da agência de publicidade Mondo Inteligência 

Criativa. 

São funções do coordenador de curso: 

a) Sobre a Política de Ensino e sua Operacionalização: 

 - Supervisionar o processo ensino/aprendizagem do curso, assegurando a 

efetiva e integral execução dos planos de ensino propostos pelos professores antes 

do período letivo e aprovados pelo Colegiado; 

- Submeter ao Colegiado de Curso eventuais reprogramações de planos de 

ensino propostas pelos professores para adequá-los ao crescente nível de 

desempenho dos alunos; 

- Promover a interdisciplinaridade de estudos, como mecanismo otimizador do 

rendimento interno e do desempenho do aluno, com ênfase especial ao TID – 

Trabalho Interdisciplinar Dirigido que deve ser planejado de modo a contribuir com a 

formação autônoma do estudante;  

- Supervisionar o cumprimento da integralização curricular e a execução dos 

conteúdos programáticos, informando à Direção as situações que impliquem em 

desligamento do quadro docente, conforme o caso;  

- Acessar e cumprir toda a legislação que envolve o ensino superior e, mais 

especificamente, o curso que coordena; 

- Seguir as Diretrizes Curriculares do Curso, articulando suas demandas às dos 

órgãos de classe; 
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- Acompanhar as ações que envolvem o TCC, V.I.D.A, estágios, atividades 

complementares e acompanhamento de egressos, informando-se e orientando 

sobre o desenvolvimento dos trabalhos de conclusão de curso, a realização de 

atividades complementares e o desenvolvimento dos estágios junto a docentes e 

discentes. 

b)Sobre as políticas de pesquisa e extensão: 

- Desenvolver ações conjuntas com os professores do Colegiado para o 

envolvimento de todos os alunos em projetos de iniciação científica, de monitoria, de 

prática extensionista e de projetos de desenvolvimento tecnológico; 

- Fortalecer a produção acadêmica e a pesquisa na FTC, capacitando-se, 

permanentemente, publicando livros, capítulos de livros, artigos e participando de 

eventos científicos; 

- Estimular o desenvolvimento de grupos de pesquisa vinculados ao curso.  

 

C)Sobre a responsabilidade sócio-ambiental e comunicação com a sociedade: 

-  Avaliar juntamente com a comunidade acadêmica qual a vocação da região 

em que a IES está inserida e propor ações de Responsabilidade Sócio-Ambiental, 

estabelecendo cronograma e definindo responsabilidades; 

- Contribuir na busca de fontes alternativas de recursos dentro e fora da IES; 

- Discutir estratégias de divulgação do curso que coordena; 

- Exercer permanente interação com os estudantes e professores para o 

integral objetivo do curso e da educação superior; 

- Participar de reuniões quando convocado pela Direção, inclusive as de 

inquérito administrativo; 

- Sintonizar-se com a sociedade, suas perspectivas e demandas, conhecendo o 

que é oferecido por instituições congêneres, identificando locais de oferta de curso 

similar; conhecendo valores das mensalidades de curso similar; verificar 

expectativas da sociedade em relação ao curso; reconhecer demandas de novas 

tendências mercadológicas; antecipar riscos e oportunidades do mercado; 

- Acompanhar no site institucional as informações do seu curso e informar as 

atividades desenvolvidas; 

- Participar das colações de grau individuais e coletivas;  

- Incentivar o corpo docente quanto a atualização do currículo lattes.  
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d) Sobre as políticas de pessoal docente: 

-  Acompanhar as práticas pedagógicas dos docentes, buscando identificar as 

demandas de melhoria, inclusive a partir das informações da CPA;  

- Disponibilizar horário para atendimento aos docentes do curso; 

- Incentivar a participação dos docentes em programas de atualização e 

formação continuada; 

- Envolver os docentes nas atividades de pesquisa e extensão, juntamente com 

os estudantes; 

- Indicar docentes para compor Comissões ou Bancas Examinadoras 

Especiais, sobretudo quando requeridas por estudantes de extraordinário 

aproveitamento, para efeito de redução de duração de curso ou para a validação de 

estudos e atividades curriculares; 

- Contratar e demitir docentes obedecendo ao regulamento da seleção docente 

e informando com antecedência, antes do término do semestre letivo, os nomes dos 

docentes que serão contratados para o semestre seguinte, bem como os que serão 

desligados, comunicando ao docente, quanto do desligamento do mesmo; 

- Acompanhar assiduidade e freqüência dos docentes, adotando as 

providências necessárias para assegurar a qualidade do curso; 

-  Assegurar que os docentes cumpram os prazos estabelecidos no calendário 

acadêmico;  

-  Acompanhar o desenvolvimento do Plano de Trabalho dos docentes 

contratados em tempo integral e parcial.  

 

e) Sobre a organização e gestão do curso: 

- Cumprir as normas relacionadas com o ensino superior, as disposições deste 

Termo de Compromisso, as recomendações do Conselho Superior Acadêmico, as 

Diretrizes da Diretoria Acadêmica e do respectivo Colegiado; 

- Supervisionar as atividades do curso, zelando pela sua viabilidade econômica 

e pela garantia do padrão de qualidade avaliada de acordo com os parâmetros 

oficiais e na forma do Plano de Avaliação Institucional aprovado pelo Conselho 

Superior Acadêmico;  

- Resolver ou submeter ao Colegiado de Curso à aprovação de processos de 

segunda chamada observadas as exigências regimentais; 

- Analisar e emitir pareceres sobre processos acadêmicos: transferências 

internas e externas, matrículas especiais, aproveitamento de estudos, dispensa de 
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disciplina, equivalência de disciplina, complementação de estudos, validação de 

estudos e atividades para sua contabilização curricular, bem como sobre abono de 

faltas para alunos, especialmente os reservistas ou militares, encaminhando-os à 

secretaria acadêmica;  

- Exercer o poder disciplinar, no âmbito do curso, informando à Direção quando 

da necessidade de instauração de processo disciplinar, envolvendo discentes e 

docentes;  

- Integrar, convocar e presidir o Colegiado de Curso, com direito a voz e voto, 

além do de qualidade, representando-o onde se fizer necessário e decidir "ad 

referendum", em casos de comprovada urgência, emergência ou relevante interesse 

institucional;  

- Estruturar as ações do semestre à luz do calendário acadêmico, cumprindo 

compromissos institucionais e organizando horários das aulas semestralmente;  

- Ministrar aulas em, pelo menos, 01 turma da graduação, a fim de manter-se 

sintonizado com as demandas acadêmico-pedagógicas;  

- Manter diálogo permanente com demais coordenações, compartilhando 

perspectivas e diferentes iniciativas de condução do curso; 

- Acompanhar e participar do processo seletivo e matrícula dos estudantes; 

- Participar do planejamento da semana pedagógica, comparecendo e 

incentivando a participação dos docentes; 

- Acompanhar a elaboração das provas pelos professores (da unidade, da 

V.I.D.A, de segunda chamada e provas finais);  

- Cumprir os prazos dos projetos institucionais e do calendário acadêmico;  

- Desenvolver estratégias de prevenção e solução pacífica de conflitos em sala 

de aula e no âmbito da instituição.  

 

f) Sobre a estrutura física, laboratórios e biblioteca: 

- Supervisionar as instalações físicas, laboratórios e equipamentos do Curso e 

demandas específicas para cada semestre letivo;  

- Encaminhar à Direção Geral as solicitações de criação, adequação, ampliação 

e melhorias de infra-estrutura para o funcionamento de seu curso, semestralmente; 

- Verificar a disponibilidade de livros e periódicos indicados nas referências das 

disciplinas e em caso de insuficiência fazer solicitação, buscando indicações dos 

docentes, selecioná-las e planejar as aquisições e renovações de assinaturas;  
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- Encaminhar solicitação de aquisição de livros e periódicos indicados pelos 

docentes, até um mês antes de inicio das aulas.  

 

g) Sobre o planejamento e avaliação: 

-  Elaborar em conjunto com os docentes o planejamento de cada período letivo 

e apresentar os modelos tanto de planejamento quanto de relatório de atividades, 

tendo como referencia os resultados da avaliação da CPA; 

- Elaborar o plano de ação do curso, semestralmente, envolvendo as ações 

relativas à Avaliação Interna e Externa, Ensino, Pesquisa e Extensão;  

- Encaminhar, semestralmente, o calendário de avaliações das disciplinas, por 

semestre, e o quadro de horário das aulas de cada semestre, definindo calendário 

para reposição de aulas, enviando mapa de complementação de carga horária 

docente por disciplina, como condição de encerramento do período letivo, quando 

for o caso.  

- Participar de Comissões de Avaliação Institucional, implementando medidas 

que aprimorem o desempenho acadêmico dos alunos; 

- Envolver-se com todas as ações de avaliação que envolve a FTC, através da 

CPA:  

I. Participar das ações de Autoavaliação Institucional; 

II. Participar das ações de Autoavaliação de Curso; 

III. Incentivar docentes e estudantes a participarem das avaliações. 

 

- Analisar os relatórios de Autoavaliação Institucional e Autoavaliação de Curso 

e encaminhar sugestões, bem como apresentar plano de ação de melhoria do curso; 

- Receber as comissões do MEC/INEP nos processos de autorização, 

reconhecimento e renovação de reconhecimento do curso que coordena, bem como 

da avaliação externa;  

- Acompanhar o processo de avaliação dos Cursos, através do ENADE, 

assegurando a participação de todos que são demandados;  

-  Inscrever os estudantes no ENADE, desenvolvendo ações de sensibilização, 

esclarecimentos e fortalecimento pedagógico do estudante para a realização do 

exame.  

 

h) Sobre a política de atendimento aos discentes: 

- Disponibilizar horário para atendimento aos estudantes; 
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- Acompanhamento do processo ensino-aprendizagem do estudante, verificar 

as ausências sistemáticas dos estudantes às aulas, adotando as providências 

necessárias, para o cumprimento das mesmas; 

- Contribuir com a execução do projeto de acompanhamento profissional de 

egressos, para a gradual e tempestiva adequação dos cursos às necessidades 

emergentes; 

- Reunir-se periodicamente com os líderes das turmas. 

 

i) E sobre a sustentabilidade financeira: 

- Elaborar o planejamento orçamentário do curso que coordena;  

- Garantir a viabilidade e sustentabilidade do curso que coordena; 

- Promover ações que auxiliem na ampliação dos índices da relação 

candidato/vaga;  

- Auxiliar no processo de redução de inadimplência. 

 

10.2 Perfil do Corpo Docente 
 

A formação de uma equipe de trabalho de professores é o alvo pretendido pelo 

Curso de Publicidade e Propaganda e, nesse sentido, postula um espaço para 

trocas, discussões, acertos, planejamentos, replanejamentos, sessões de estudo, 

tendo em vista a interdisciplinaridade dos conhecimentos teóricos e práticos e o 

profissional que se deseja formar. 

As necessidades humanas e o compromisso com a transformação social 

devem estar presentes na seleção dos conteúdos, na metodologia de trabalho e, 

especialmente, na sistemática de avaliação adotada. 

O docente do ensino superior, pertencente ao Curso de Publicidade e 

Propaganda, deve ser possuidor das seguintes características: 

1. Coerência entre discurso e ação; 

2. Segurança e abertura às sugestões e propostas dos alunos; 

capacidade de diálogo; 

3. Preocupação com o aluno e seus interesses; 

4. Relacionamento pessoal e amigo; 

5. Competência; 

6. Capacidade didática e flexibilidade; 

7. Incentivo à participação, dinamismo, coordenação; 
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8. Clareza e objetividade na transmissão de informações; 

9. Interesse, dedicação, paixão pela ação docente”.1 

10.3 Dados sobre o Corpo Docente  
 

QUADRO 1: Relação dos docentes do Curso – Matriz 2005 - 2008 

NOME TITULAÇÃO ORIGEM ( ÁREADE CONHECIMENTO) 

Graduado Comunicação Social – Rádio e TV - 
UESC 

Aline Pio Mororó 
Especialista Especialização em Marketing e Negócios 

– FTC/ITA 

 
DISCIPLINAS LECIONADAS: Oficina de Fotografia I e II 
 

Graduado Administração – UESB 

Especialista Especialização em Marketing – 
Faculdade de Ciências Contábeis da 
Fundação Visconde de Cairú 

 
Aroldo Dias 
Casemiro 

Mestrado Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Regional- Universidade Estadual de 
Santa Cruz. 

DISCIPLINAS LECIONADAS: Oficina de Comunicação e Marketing  /  
Promoção de Vendas e Merchandising / Gestão de Negócios Eletrônicos 

Graduado Administração de Empresas – UESB 

Mestrado Mestre em Administração Stricto Sensu 
pela Universidade Federal da Bahia - 
UFBA. Carlos Fernando 

Leite 
Doutorado Doutorando em Desenvolvimento 

Sustentável pela Universidade de 
Barcelona - UB 

DISCIPLINAS LECIONADAS: Elaboração de Projetos de Comunicação, 
Trabalho de Conclusão de Curso. 

Graduado Psicologia – UNIVALE  
Cássio Vinícius 
Montalvão Brito Especialista Especialização em Gestão e 

Desenvolvimento de Seres Humanos – 

                                                
1 MASSETTO, Marcos. Ensino – Aprendizagem no 3o grau. IN: D’ANTOLA, Arlette. A prática docente na 
Universidade. São Paulo: EPU, p. 22, 1992. 
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Fundação Visconde de Cairú 

DISCIPLINAS LECIONADAS: Psicologia e Comunicação 

 

Graduado Letras – UESB (1996)  
 
Cristiane Alves 
Lemos 

Especialista Especialização em Lingüística Aplicada à 
Língua Inglesa – UESB (1999) 
Especialização na University Cambridge 
Local Examination Syndica (2000) 

DISCIPLINAS LECIONADAS: Inglês Instrumental I / II 

 

Graduado Comunicação Social – Jornalismo – 
Estácio de Sá - RJ Fabrício Cabral 

Gama Especialista Comunicação e Marketing Empresarial 
pela Faculdade Juvêncio Terra 

DISCIPLINAS LECIONADAS: Oficina de Editoração e direção de Arte, Oficina 
da Gestão e Comunicação, Oficina de Produção Publicitária em TV e Cinema. 

Graduado Comunicação Social pelo UNI BH 

Especialista Especialista em Gestão Estratégica pela 
PUC MINAS 

Mestrado Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Regional- Universidade Estadual de 
Santa Cruz 

 
Francis José 
Pereira 

Doutorado Doutorando em Desenvolvimento 
Sustentável pela Universidade de 
Barcelona - UB  

DISCIPLINA LECIONADA: Oficina de Gestão da Comunicação 

 

Graduado Engenharia Mecânica – UNIVALE (1992)  
Franklin Delano 
Porto Júnior 

Especialista Especialização em Marketing – 
Fundação Visconde de Cairú (2002) 
Especialização em Ciência da 
Computação – UESB (1999) 

DISCIPLINAS LECIONADAS: Pesquisa Mercadológica 

 



 

 97

Graduado Licenciatura em História – UESB (1996) 

Especialista Pós-graduação em Gestão e 
Desenvolvimento de Seres-Humanos – 
Juvêncio Terra Superior / Visconde de 
Cairú (2002) 

 
 
João Batista V. 
do Nascimento 

Mestrado Mestrado em Desenvolvimento Humano- 
Fundação Visconde de Cairu 

DISCIPLINAS LECIONADAS: Filosofia / Comunicação  Ética e Legislação 

Graduado Graduação em Comunicação pela 
Universidade Estadual do Sudoeste da 
Bahia – UESB (2004) 

 
 
Leatrice Ferraz 
Macário Especialista Especialização em Gestão Estratégica 

da Comunicação - FTC 

DISCIPLINAS LECIONADAS: Fundamentos de Publicidade e Propaganda / 
Redação Publicitária / Sistemas Nacionais e Internacionais de Comunicação / 
Mídia e Veículos Eletrônicos e Digitais / Mídia e Veículos Impressos. 

 

Graduado Graduação em Letras pela Universidade 
Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB 
(1995) 

Especialista Especialização em Psicologia da 
Educação PUC/MG 

 
Lícia Rosalee 
Nascimento M. 
de Santana 

Mestrado Letras e Lingüística pela UFBA (2004) 

DISCIPLINAS LECIONADAS: Oficina de Produção de Texto I / II 

 

Graduado Comunicação pela Universidade 
Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB 
(2003) 

Especialista Gestão Estratégica da Comunicação – 
FTC (2005) 
Cultura e Meios de Comunicação – 
PUC/COGEA - SP 

 
 
Macelle Khouri 
Santos 

Mestrado Mestrado em Jornalismo – Universidade 
Federal de Santa Catarina 

DISCIPLINAS LECIONADAS:Comunicação Audiovisual   /  Teorias da 
Comunicação / Estética da Comunicação e Cultura de Massa 
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Graduado Administração - UESB Marcelo Neves 
Costa 

Especialista Especialização em Gestão de Micro e 
Pequenas Empresas, pela Universidade 
Federal de Lavras, Brasil. 

DISCIPLINAS LECIONADAS:Administração em Publicidade e Propaganda 

 

Graduado Ciências Sociais – UFRJ (1996)  
Márcio Alves da 
Silva Mestrado Sociologia – UNICAMP/SP (2005) 

DISCIPLINA LECIONADA: Realidade Sócioeconômica e Política Brasileira 

 

Graduado Comunicação Social com Habilitação em 
Publicidade e Propaganda – UNIFACS 
(2001) 

 
 
Milena 
Fernandes Especialista Pós-graduação em Magistério Superior - 

IBPEX (2004) 
Pós-graduação em Gestão Estratégica 
da Comunicação – FTC (2005) 

DISCIPLINAS LECIONADAS: Oficina de Produção Publicitária em Rádio /  
Publicidade e Produção Cultural / Oficina de Planejamento de Comunicação e 
campanha / Gêneros Publicitários 

 

Graduado Pedagogia – Universidade Federal de 
Sergipe (1999) 

Especialista - 

Mestrado Mestre em Educação pela Universidade 
Federal de Pernambuco (2003) 

 
 
Nilma Margarida 
Castro Crusoé 

Doutorado Doutora em Educação pela Universidade 
Federal do Rio Grande do Norte-UFRN 

DISCIPLINAS LECIONADAS: Metodologia da Pesquisa Científica 

Graduado Letras – Universidade Estadual do 
Sudoeste da Bahia (1996) 

 
Valéria Dias 
Brito Cairo Especialista Especialista em Lingüística Aplicada ao 
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Ensino de Português – UES (2001) 

DISCIPLINAS LECIONADAS: Introdução ao Estudo da Comunicação / 
Semiótica 

Graduado Psicologia – PUC/SP (1975)  
Valter Aparecido 
Rodrigues Mestrado Comunicação e Mercado – Faculdade de 

Comunicação Social Cásper Líbero 

DISCIPLINA LECIONADA: Comunicação e Hipermidia 

Graduado Comunicação Social pelo UNI BH 

Especialista Especialista em Gestão Estratégica pela 
PUC MINAS 

Mestrado Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Regional- Universidade Estadual de 
Santa Cruz 

 
Francis José 
Pereira 

Doutorado Doutorando em Desenvolvimento 
Sustentável pela Universidade de 
Barcelona - UB  

DISCIPLINA LECIONADA: Oficina de Gestão da Comunicação 

 

QUADRO 2: Relação dos docentes do Curso – Matriz 2010.2 

Graduada Letras (Bacharel em Estudos 
Lingüísticos) – Universidade Federal de 
Ouro Preto, EFOP. Rita Tagliaferre 

Mestre Lingüística – Universidade Estadual de 
Campinas, UNICAMP. 

DISCIPLINA: Língua Portuguesa 

Graduado Letras, pela Universidade Estadual do 
Sudoeste da Bahia – UESB (2002) Cecília Ribeiro 

Especialista Lingüística Aplicada ao Ensino - UESB 

DISCIPLINA: Língua Portuguesa 

 

Graduado Comunicação pela Universidade 
Estadual do Sudoeste da Bahia – UESB 
(2004) 

 
 
Leatrice Ferraz 
Macário Especialista Gestão Estratégica da Comunicação - 
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FTC 

DISCIPLINA: Fundamentos de Publicidade e Propaganda  

Graduado Psicologia pela Universidade Vale do Rio 
Doce - UNIVALE (1997) 

Leliany Taize de 
Assis Ladeia Especialista Gestão de Recursos Humanos pela 

 Universidade do Grande Rio 
(UNIGRANRIO) 

DISCIPLINA: Psicologia 

Graduado Administração de Empresas – FTC Lúcio Marcos 
de Souza 
Ribeiro Especialista Comunicação e Marketing Empresarial – 

Faculdade Juvêncio Terra 

DISCIPLINA: Fundamentos de Marketing 

Graduado Comunicação Social pelo Centro 
Universitário Nove Julho – UNINOVE 
(2006) 

Reginaldo 
Gonçalves do 
Amaral 

Mestre Comunicação e Semiótica - PUC 

DISCIPLINA: História da Comunicação e da Publicidade 

Graduada Psicologia pela Universidade Federal da 
Bahia – UFBA (1993) 

Especialista Atividade Física e Desportos Aquáticos 
na Manutenção – Escola Bahiana de 
Medicina e Saúde Pública (EBMSP) 

Mestre Psicologia Social – Universidade Federal 
da Bahia (UFBA)  

Verena Freire 

Doutoranda Psicologia de la Actividad Física y el 
Deporte – Universidad de Las Palmas de 
Gran Canaria (ULPGC) 

DISCIPLINA: Metodologia do Trabalho Científico 

 

 

10.4 Núcleo Docente Estruturante: 
 

O Núcleo Docente Estruturante do Curso de Publicidade (NDE-CSP) é 

constituído de professores de elevada formação e titulação, contratados em regime 

de tempo integral ou parcial, que são responsáveis maiores pela concepção, 
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implementação, consolidação do Projeto Pedagógico do Curso de Publicidade. O 

desenvolvimento do NDE-CSP é recente, dadas as instruções normativas do próprio 

MEC, conta com um bom número de docentes em regime mensalista, os quais 

acompanham o trabalho da coordenação de forma contínua e com influência 

significativa sobre as principais decisões no âmbito do colegiado de curso.  

O NDE-CSP é composto por cinco docentes, conforme tabela abaixo: 

 

Nome Formação Titulação Regime de 
Trabalho 

Carga-
horária 

Rita 
Tagliaferre 

Letras Mestre Integral 40h 

Reginaldo 
Gonçalves do 
Amaral 

Comunicação Mestre Parcial 10h 

Verena Freire Psicologia Mestre Integral 40h 

Leatrice Ferraz 
Macário 

Comunicação Especialista Integral 40h 

Lúcio Marcos 
de Souza 
Ribeiro 

Administração Especialista Parcial 20h 

 

O funcionamento específico do NDE-CSP é regido por seu regulamento interno. 

O Núcleo se reúne, ordinariamente, por convocação de iniciativa do seu Presidente, 

mensalmente e, extraordinariamente, sempre que convocado pelo Presidente ou 

pela maioria simples de seus membros titulares. As decisões do Núcleo são 

tomadas por maioria simples de votos. Os membros têm a garantia de suas posições 

na instituição pelo período de um ano. Operacionalmente, o NDE-CSP utiliza um 

gabinete com mesa de reunião, além das instalações do colegiado e da 

coordenação do curso. Compete ao Presidente do NDE-CSP: 

a) convocar e presidir as reuniões, com direito a voto, inclusive o de qualidade; 

b) representar o NDE junto aos órgãos da instituição; 

c) encaminhar as deliberações do Núcleo aos Órgãos competentes da IES; 

d) designar relator ou comissão para estudo de matéria a ser decidida pelo Núcleo e 

um representante do corpo docente para secretariar e lavrar as atas; 

e) indicar coordenadores para cada área do saber no âmbito da Fisioterapia; 

f) coordenar a integração com os demais Colegiados e setores da Instituição. 
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11 Avaliação e Acompanhamento do Desempenho do Curso 

 
A Avaliação Institucional e a Avaliação de Cursos têm compromisso expresso 

com uma política de Educação Superior que se traduz de maneira sistêmica e 

holística por meio de instrumentos de avaliação que visam identificar as fragilidades 

e potencialidades dos cursos e, conseguinte, aprimorar a qualidade desses cursos 

oferecidos pelas Instituições de Ensino Superior, Constituem-se elementos 

importantes do conjunto de objetivos da avaliação instituídos pelo SINAES, Sistema 

Nacional de Avaliação da Educação Superior. Na concepção do SINAES a 

Avaliação de Desempenho de Cursos significa construir parâmetros de comparação 

e questionamento sobre a realidade educacional dos cursos, de forma crítica e 

dinâmica, respeitando as especificidades das diferentes organizações acadêmicas.  

Essa concepção é referência para o desenvolvimento dos processos avaliativos.  

A avaliação das instituições de educação superior tem como base a avaliação 

externa, realizada por comissão de especialistas, e a auto-avaliação institucional 

orientada, feita pelos próprios estabelecimentos de ensino. Seu objetivo é “identificar 

o mérito e o valor das orientações de caráter estrutural, geral e amplo, e que 

perpassam os cursos, programas, projetos e departamentos da instituição” (SINAES, 

2008, p.1). 

Na Avaliação Institucional são considerados aspectos como a missão e o 

Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI); a política para ensino, pesquisa, pós-

graduação e extensão; a responsabilidade social da instituição, regime de 

contratação e política de capacitação de docentes, a infra-estrutura, incluindo o 

acesso de portadores de necessidades especiais; e o processo de auto-avaliação, 

entre outros indicadores.  

A partir da Lei do SINAES (2004) as instituições públicas e privadas 

constituíram as Comissões Própria de Avaliação (CPAs), condutoras dos processos 

avaliativos das IES. Essas comissões trabalham com a finalidade de articular todos 

os segmentos acadêmicos e sociedade civil na elaboração e execução de um 

projeto de avaliação institucional capaz de definir o perfil da instituição de maneira 

transparente e democrática.  

Portanto, a qualidade dos cursos de graduação é verificada por meio da 

Avaliação das Condições de Ensino, realizada mediante visitas de comissões de 
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especialistas das respectivas áreas do conhecimento designadas pelo Instituto 

Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP, Órgão 

vinculado ao Ministério da Educação. Na Avaliação das Condições de Ensino são 

avaliadas, principalmente, três dimensões: Organização Didático-pedagógica, Corpo 

Docente, Corpo Discente e Corpo Técnico-administrativo e Instalações. Para cada 

uma das dimensões são atribuídos conceitos numéricos numa escala de um a cinco 

resultando em conceito único para a avaliação.  

A auto-avaliação de cursos é premissa fundamental para o acompanhamento 

do desempenho dos cursos da instituição. 

A implementação sistemática e contínua do processo de auto-avaliação torna 

possível a identificação de aspectos considerados insatisfatórios ou indesejados 

(segundo o ponto de vista dos docentes e dos alunos da IES) que deverão ser 

corrigidos ou eliminados, aperfeiçoando o desempenho da IES e, 

conseqüentemente, contribuindo para o desenvolvimento do País. 

Dentro de um contexto construído pela Rede de Ensino FTC foi instituído um 

conjunto de instrumentos de avaliação que norteiam as ações dos diversos setores 

envolvidos na operacionalização do processo de avaliação dos cursos e o constante 

acompanhamento do desempenho de seus atores sociais. 

Esses instrumentos são desde consultas diretas a docentes e discentes em 

grupos focais até a utilização de sistemas eletrônicos combinados com outras 

ferramentas. Os critérios relacionados à avaliação dos cursos são discutidos pelos 

diversos segmentos acadêmicos e os indicadores de desempenho devem ser 

significativos à comunidade acadêmica. Esses últimos precisam conferir ao processo 

de avaliação de desempenho dos cursos um caráter utilitário, ou seja, devem 

subsidiar a tomada de decisão e promoção de mudanças necessárias ao bom 

desempenho dos cursos ofertados. 
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12 Biblioteca 
 

As Bibliotecas da Rede de Ensino FTC subsidiam as atividades de ensino, 

pesquisa e extensão perpetuadas na Instituição. O seu principal objetivo é a 

prestação de serviços na área da Informação Científica e Tecnológica. 

Possui acervo 100% informatizado composto por Livros, Periódicos CD-ROM, 

Mapas, Folhetos, TCCs, Fitas de Vídeo, DVDs, Base de Dados, dentre outros itens 

que integram a sua coleção. Estrutura de atendimento 100% automatizada. Está 

dotada de sistema anti-furto de proteção ao acervo, horário de funcionamento sem 

intervalos inclusive aos sábados, salas para estudo em grupo.  

O acervo bibliográfico atualmente disponível atende às necessidades básicas e 

complementares dos cursos e abrangem todas as áreas do conhecimento. Possui 

política de formação do acervo que é analisada e atualizada semestralmente. As 

Bibliotecas da Rede FTC são integrantes da Rede Pergamum de Bibliotecas, 

permitem acesso via internet aos serviços de renovação, reserva, consulta ao 

acervo, etc. Oferecem serviço de Comutação Bibliográfica - COMUT, acesso à Base 

de Dados e conexão a internet Wi-Fi em todas as Bibliotecas. 

Todas as bibliotecas possuem profissional Bibliotecário com formação 

acadêmica e colaboradores treinados que estão aptos a prestar suporte para 

levantamentos bibliográficos, pesquisas e orientações acadêmicas aos usuários de 

toda a comunidade da Rede de Ensino FTC e comunidade externa. 

 

12.1 Infra-Estrutura da biblioteca 

A Biblioteca da FTC Vitória da Conquista ocupa um espaço físico de 267,42m2, 

que abriga os departamentos administrativos e os setores circulantes e de consultas. 

Possui mobiliário adequado para atividades envolvendo leituras e pesquisas. O 

espaço físico da biblioteca é compatível com a demanda existente. São as seguintes 

as Instalações para o acervo: 

 

SETOR CIRCULANTE: 81,89m2. 

Espaço destinado ao acervo disponível para empréstimo domiciliar. Oferece 

serviços de consulta, através de catálogos eletrônicos com atendimento 

personalizado para empréstimos, reservas e devoluções.  

 



 

 105

SALÃO DE LEITURA: 151,28m2. 

Espaço de livre acesso de usuários, destinado à leitura e pesquisa local. Nesta 

área estão dispostos:  

- Acervo de referência: dicionários, atlas, normas técnicas; 

- Acervo de periódicos: jornais, revistas, boletins, diários; 

- Livros técnicos e de literatura; 

- Mapas; 

- Fitas de vídeo, CD ROM e DVD; 

- Trabalhos desenvolvidos pela comunidade acadêmica; 

Neste espaço, os usuários dispõem de computadores para pesquisas 

programadas a periódicos eletrônicos, bases de dados e redes de informação. Além 

de disponibilizar 04 salas para estudo em grupo, medindo aproximadamente 3,67m2 

cada. 

Para atender à demanda dos usuários, a Biblioteca da FTC de Vitória da 

Conquista possui, em geral, 4.607 títulos e 20.573 exemplares distribuídos por todas 

as áreas de conhecimento que contemplam os seus cursos. 

Para organizar tecnicamente o material bibliográfico para disseminar a 

informação no meio acadêmico, sempre de forma ágil e eficaz, a Biblioteca da FTC 

Salvador integra a Rede Pergamum de Bibliotecas, que permite acesso via internet 

aos serviços de renovação, reserva e consulta ao acervo e ainda possibilita o 

serviço de Comutação Bibliográfica - COMUT, acesso à Base de Dados e conexão a 

internet Wi-Fi. Além de possuir sistema antifurto de proteção ao acervo e um horário 

de funcionamento sem intervalos, inclusive aos sábados. 

Dentre seus objetivos, a Biblioteca contribui na implementação do Projeto 

Pedagógico do Curso, a partir do acervo específico, referente à bibliografia indicada 

em cada disciplina da sua grade curricular, considerando ementa e objetivos a 

serem alcançados ao longo dos semestres. Para isso, são analisados e 

selecionados diversos tipos de materiais possíveis para a composição da 

bibliografia, sempre considerando os critérios, tais como:  

- Atualidade; 

- Autoridade do autor e / ou editor; 

- Cobertura / tratamento do assunto; 

- Custo justificado; 

- Idioma; 

- Número de usuários potenciais que poderão utilizar o material; 
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- Qualidade técnica; 

 

Para a qualidade de atendimento, por sua vez, o Bibliotecário está sempre 

enfatizando a atenção dos docentes quanto à verificação e acompanhamento dos 

livros e demais acervos efetivamente utilizados pelos estudantes, justamente para 

estimular à produção de leitura e elaboração de pesquisas pertinentes às situações 

propostas. 

 

12.2 Acervo 

O acervo específico do Curso está formado pelas bibliografias básicas e 

complementares estabelecidas juntamente com o ementário das disciplinas 

ofertadas pelo Curso de Publicidade, conforme descrito neste projeto. Além destas, 

o acervo contará com títulos de obras de referência, fundamental para o referencial 

teórico, como fitas de vídeos, multimídia e periódicos voltados para a temática mais 

geral da Comunicação e do Markteing. 
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13 Infra-estrutura Física e Recursos Materiais 
 

13.1 Espaço físico 

 
 O Campus de Vitória da Conquista está implantado em uma unidade própria, 

na rua Ubaldino Figueira, 200, Bairro Exposição, no Município de Vitória da 

Conquista, com área de 18.245,00m², contendo 45 salas de aula, 05 laboratórios de 

Informática com capacidade para 30 alunos por laboratório, 03 laboratórios do 

curso de Comunicação, 03 laboratórios de Enfermagem e 18 laboratórios (dentre 

eles o laboratório de Fisiologia do Exercício com 120m2 e os laboratórios de Biologia, 

Bioquímica e Cinesiologia/Biomecânica), 01 unidade de Tecnologia da Informação, 

01 biblioteca, 01 Central de Processamento de Dados, 01 Secretaria Acadêmica, 01 

sala para professores, 01 sala para as Coordenações dos Cursos, 01 sala para a 

Assessoria Acadêmica, 01 sala para a Diretoria de Campus, 01 sala para a 

Coordenação Administrativa, 01 sala para Coordenação Financeira, 02 cantinas, 15 

instalações hidro sanitários entre feminino e masculino e 02 banheiros, 01 setor de 

foto copiadora, 01 Auditório com capacidade para 150 pessoas aclimatizado e com 

cadeiras acolchoadas e 01 Quadra Poliesportiva medindo 576 m2 com 

arquibancadas e recuo com alambrado. 

 
13.2 Condições físicas, materiais e política de funcionamento dos 
setores que apóiam o Curso de Graduação em Publicidade e 
Propaganda  

 
 

13.2.1 Setor de Informática 

Com o objetivo de dar suporte técnico na área de informática, a TI conta com 

um coordenador, assistentes e auxiliares de informática responsáveis pelo setor, e 

estagiários que complementam seu processo de aprendizagem supervisionando os 

trabalhos desenvolvidos na sala dos usuários, além de assessorar as coordenações 

de Cursos e demais setores. 

  
13.2.2 Central de apoio docente 

O setor de apoio ao docente localiza-se em anexo à sala dos professores a 

fim de manter contato direto com os docentes sob a responsabilidade de 

colaboradores que entregam e recolhem as cadernetas, elaboram informativo, 
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acompanham as freqüências e o xérox, além de viabilizarem a resolução das 

necessidades dos docentes. 

 
13.2.3 Central de apoio discente 

O setor de apoio ao discente localiza-se na Secretaria Acadêmica 

responsabilizando-se pelo acolhimento ao acadêmico para esclarecer as dúvidas e 

viabilizar os encaminhamentos das solicitações discentes. 

Conta com colaboradores para providenciar a tramitação dos processos 

solicitados, sendo que a partir de Outubro de 2010 estas solicitações serão 

realizadas via sistema on line. 

 
13.2.4 Espaço físico planejado para as pessoas com necessidades 
especiais 

 
Preocupados em atender à legislação e acolher as pessoas com 

necessidades especiais, a FTC dispõe em sua estrutura de rampas para facilitar o 

acesso às salas de aulas e demais espaços físicos da Instituição, além de sanitários 

com adaptações. 

 
13.2.5 Laboratórios de uso do curso de Comunicação Social 

Para as disciplinas de caráter prático são disponibilizados laboratórios de 

comunicação que tem como objetivo atender a esta demanda. Neste laboratório, 

também está estruturada a agência experimental que contribui para a formação 

complementar dos alunos e à TV FTC. 

O laboratório de comunicação audiovisual possui uma área de edição e outra 

de estúdio. Além de ser um espaço para as disciplinas de produção audiovisual, o 

laboratório serve também para a produção dos trabalhos oriundos da Agência 

Experimental que produz a programação da TV FTC. 

O laboratório de Fotografia possui um estúdio equipado para servir 

prioritariamente à disciplina Fotografia em Publicidade e também aos trabalhos da 

Agência Experimental. 

O laboratório de Produção Gráfica, com vinte computadores com softwares 

de edição multimídia, é o espaço para as disciplinas Produção Gráfica e Editoração 

Eletrônica e Diagramação, além das demais disciplinas que requeiram o uso dos 

computadores. 
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E o Laboratório do AVA é um espaço específico para que os alunos usufruam 

do Ambiente Virtual de Aprendizagem.  

Também são disponibilizados para os alunos laboratórios de informática que 

atendem a demanda das suas atividades complementares. 

13.2.5.1 Política de acesso dos alunos aos laboratórios 

Os alunos utilizarão os laboratórios de acordo com a programação curricular e 

o conteúdo programático elaborado pelo professor da disciplina ou segundo controle 

de uso mantido pelo Coordenador do Curso, com apoio da Gerência de 

Laboratórios. Quando utilizado como parte prática da disciplina será acompanhado 

pelo professor responsável. Quando utilizado pelo estudante como atividade 

complementar à disciplina ou período extra de estudos ou investigação, será 

acompanhado por um técnico responsável. A utilização dos laboratórios será 

acompanhada por um cronograma previamente estabelecido na disciplina em 

questão, mas também poderá ser utilizado por professores de outras disciplinas que 

queiram desenvolver temas afins ou projetos interdisciplinares previamente 

planejados. 

O laboratório não deverá ser percebido somente como um local de prática 

sistemática de aprendizado atrelado apenas ao programa de uma disciplina, mas um 

local de livre uso para o aluno interessado em desenvolver espontaneamente uma 

investigação, pesquisa ou estudo. 

Em todo o caso, haverá sempre um controle de uso com um registro de 

entrada e saída, além de um responsável sempre presente no local em qualquer 

situação. O acesso do aluno será, portanto, via agenda curricular, quando parte do 

programa da disciplina, ou reserva prévia na coordenação, quando parte do 

interesse particular de um aluno ou programa interdisciplinar (desde que 

previamente explicada a intenção de uso pelo aluno ou planejamento docente 

interdisciplinar previamente autorizado). 

 
13.2.5.2 Horário de Funcionamento dos laboratórios para uso dos 

alunos 

O horário de funcionamento dos Laboratórios da FTC é das 7h30min às 

12h40min e 13h30min às 22h30min, de segunda a sexta, aos sábados é das 

7h30min às 12h40min e 13h30min às 18h00min, quando surge a necessidade de 

reposição de aulas práticas. 


