
NÍVEL I 

1214L-04 Língua Portuguesa I  
Variação linguística: usos e adequação da linguagem. Estrutura e funcionamento da língua 
portuguesa. Aspectos lexicais e gramaticais do Português: morfossintáticos, semânticos e 
pragmáticos. Produção, leitura e compreensão de textos ficcionais e não ficcionais de 
diferentes tipologias e gêneros textuais. A narração. 

23133-02 Estética e História da Arte 
Mapeamento da história da arte com ênfase nas artes visuais destacando diferentes estilos e 
suas implicações estéticas com as formas de comunicação desde a história antiga até a era 
digital. Análise das características de estilos artísticos como resultantes de transformações 
históricas relacionando-as aos meios de comunicação. 

23148-02 Fundamentos da Pesquisa Científica em Comunicação  
Descrição e introdução aos métodos e técnicas de estudo em Comunicação. Pesquisa 
bibliográfica: como ler, resumir, comentar, analisar e interpretar. Redação técnica de 
trabalho científico-acadêmico. 

23135-02 História da Comunicação 
Identificação do desenvolvimento da comunicação e sua relação com os principais 
acontecimentos da história mundial e brasileira. Estudo das características que cada meio de 
comunicação foi assumindo dentro dos grandes ciclos históricos vividos pela humanidade. 

23149-02 Cultura Digital 
Introdução aos conceitos e elementos da cultura digital aplicados ao campo da comunicação. 
Estudo sobre fundamentos, princípios e lógicas dos cenários que levaram ao desenvolvimento 
da digitalização dos meios de comunicação, a Internet e aos contextos de comunicação em 
rede. 

2330L-02 Tecnologias Audiovisuais 
Estudo do panorama histórico das tecnologias para registro, edição e exibição de imagens e 
sons, contemplando o cinema, a televisão e vídeo. A combinação de imagens em movimento 
e sons. Os suportes fílmicos e eletromagnéticos, analógicos e digitais e sua evolução. O 
audiovisual no espaço Web. 

2333T-02 Mídia na Publicidade e Propaganda 
Definições, conceitos e características das principais mídias na comunicação e do perfil e 
comportamento do público consumidor em cada um desses meios. 



2333U-02 Marketing Básico em Publicidade e Propaganda  
Estudo dos conceitos básicos de marketing e de suas variáveis de gerenciamento. Abordagem 
das estratégias mercadológicas para administração da demanda, criação, precificação, 
distribuição e comunicação de produtos junto ao mercado. 

2330H-02 Introdução à Publicidade e Propaganda 
Estudos das teorias da publicidade e da propaganda como formas de comunicação 
persuasiva. Agência de publicidade brasileira em relação ao mercado de comunicação. As 
peças publicitárias e suas principais características no desenvolvimento de uma estratégia 
adequada de comunicação. 

2333X-02 Publicidade: Trajetória e Contexto 
Abordagem do relacionamento da publicidade e propaganda com as questões políticas, 
econômicas e com as mudanças sociais no país. Caracterização da publicidade brasileira e 
suas produções a partir da vinda da família real para o Brasil até a atualidade. 

2330J-02  Criatividade 
Compreensão do processo criativo e de suas interfaces através de definições e conceitos 
relativos às esferas subjetiva e social. Estudo do desenvolvimento de ideias e do estímulo à 
motivação por meio de métodos e técnicas, distinguindo criatividade e inovação na criação 
publicitária.  

NÍVEL II 

1214M-04 Língua Portuguesa II 
Texto e estilo: norma gramatical e desvio linguístico. Funções da linguagem e operadores de 
comunicação. Gramática aplicada ao texto. Coesão e coerência: dificuldades e problemas 
relativos ao uso da língua. Compreensão de textos verbais e não verbais. Produção textual 
escrita e oral. Argumentação no processo comunicativo. Leitura e análise de textos ficcionais 
e não ficcionais. 

23150-02 Teorias da Comunicação: Mídia e Informação 
Introdução à problemática da comunicação. O objeto da comunicação. Contribuições 
interdisciplinares para a constituição de teorias da comunicação. As principais correntes 
teórico-metodológicas desenvolvidas no decorrer do século XX com ênfase nas relações entre 
mídia e informação. A pesquisa norte-americana e seus desdobramentos. A pesquisa no Brasil 
e na América Latina. 

23136-02 Comunicação Comunitária 
Estudo da comunicação e dos movimentos sociais: aspectos históricos e teóricos. 
Comunidade: aspectos socioculturais. Método e técnicas de comunicação comunitária. 



Processos de comunicação comunitária: elementos teóricos, políticos e metodológicos. 
Relações étnico-raciais (afro-brasileiros e índios), práticas e desigualdades sociais. 

23351-04 Marketing Avançado em Publicidade e Propaganda  
Estudo de conceitos avançados de marketing, envolvendo marketing de serviços, gestão de 
clientes, segmentação, posicionamento, comportamento do consumidor e estratégia de 
marketing. 

2330P-04 Introdução à Foto Publicitária  
Estudo dos conceitos, da linguagem e da técnica fotográfica através de uma abordagem 
teórico-prática. Exploração dos principais gêneros fotográficos e dos autores de destaque, 
com ênfase especial na fotografia publicitária ou comercial. 

2330R-04 Cinema e Publicidade 
Reflexão sobre a linguagem audiovisual e sua aplicabilidade na publicidade e propaganda, a 
partir de filmes, diretores e movimentos cinematográficos relevantes. 

2333Y-02 Ferramentas de Edição em Publicidade e Propaganda 
Introdução às ferramentas básicas dos principais softwares adotados na área da 
Comunicação, voltadas ao conhecimento aplicado às criações características da prática 
publicitária.  

NÍVEL III 

1501A-04 Ética e Cidadania 
Abordagem de problemas e conceitos filosóficos relacionados à moralidade e ao exercício da 
cidadania. Introdução aos principais temas e problemas de Ética presentes na História da 
Filosofia. Reflexão filosófica sobre o ideal democrático, a cidadania e os direitos humanos. 

23152-02 Teorias da Comunicação: Cultura e Sociedade 
Apresentação dos diferentes enfoques dados ao fenômeno comunicativo. A comunicação e 
sua relação com as ciências sociais. As diversas correntes teórico-metodológicas com ênfase 
nas relações entre cultura e sociedade incluindo aquelas que tratam dos processos de 
comunicação na atualidade. 

23153-02 Comunicação e Cultura no Brasil 
Estudo da realidade brasileira em seus aspectos econômicos, sociais e culturais considerando 
as principais variáveis internas e a inserção desta no processo da conjuntura internacional. 
O papel da comunicação e sua relação com esses aspectos. A formação da identidade 



brasileira e sociedade nacional envolvendo, entre outras, as contribuições de grupos étnicos 
como afro-brasileiros e indígenas. 

2333Z-02 Planejamento de Marketing em Publicidade e Propaganda  
Abordagem prática dos elementos do composto mercadológico e do ambiente para o 
desenvolvimento do plano de marketing. 

2334A-04 Pesquisa Qualitativa de Mercado em Publicidade e Propaganda 
Estudo da abordagem qualitativa voltada para projetos de pesquisas mercadológicas em 
Publicidade e Propaganda, enfocando desde a pertinência de sua utilização até os indicadores 
de qualidade da mesma, salientando as técnicas de coleta, organização e interpretação de 
dados qualitativos. 

2333B-02 Planejamento Publicitário: Comunicação e Marca 
Entendimento do planejamento publicitário no processo de construção, posicionamento e 
gerenciamento de marcas a partir da adequação entre variáveis mercadológicas atinentes a 
cenários externos e características internas das empresas. 

2334C-02 Negociação e Mediação 
Entendimento do conceito de negociação e de mediação, tipos de conflitos, processos e 
técnicas de negociação e mediação, características e habilidades do negociador e do 
mediador. Conhecimento das diferentes técnicas para o desenvolvimento de equipes no 
contexto da negociação relacionadas aos papéis e funções da publicidade. 

2334D-04 Design Publicitário  
Fundamentação em Design: origens, conceitos, metodologias. Design como ferramenta de 
Publicidade e Propaganda. Princípios de percepção visual. Gestalt, grid, tipografia, cor e 
imagem. Aplicação prática dos conceitos e metodologias com a criação de peças publicitárias 
para ambientes diversos.  

NÍVEL IV 

1513G-02 Sociologia da Comunicação 
A perspectiva sociológica da sociedade e da comunicação. As transformações da sociedade 
contemporânea e seus reflexos sobre a cultura e a comunicação. Globalização e a cultura da 
realidade virtual. A sociedade do consumo e do conhecimento: mídia e opinião pública. O 
profissional da comunicação na sociedade atual. 

 



2334E-04 Pesquisa Quantitativa de Mercado em Publicidade e Propaganda  
Estudo da abordagem quantitativa voltada para projetos de pesquisas mercadológicas em 
Publicidade e Propaganda, enfocando desde a pertinência de sua utilização até os indicadores 
de qualidade da mesma, salientando as técnicas de coleta, tabulação, análise e interpretação 
de dados quantitativos. 

2334F-02 Gestão da Conta Publicitária 
Entendimento da gestão da conta publicitária que envolve as relações cliente/agência e o 
atendimento/agência; desenvolvimento de briefings; conhecimento do fluxograma de 
trabalho e programas de gerenciamento de serviços internos de uma agência de publicidade. 
Atendimento em veículos de comunicação e fornecedores. 

2334G-02 Planejamento Publicitário: Campanha 
Elaboração e apresentação de planejamento de campanhas publicitárias, a partir da 
compreensão da situação de mercado e do estágio de desenvolvimento de marca de cada 
cliente, dando ênfase às estratégias de argumentação e criatividade respeitando a definição 
do posicionamento de campanha. 

2334H-02 Promoção e Ativação de Marcas  
Estudo da Promoção e da Ativação de marcas, produtos e serviços, como ferramenta 
estratégica de vendas e de experiência, considerando os mais variados pontos de contato 
com os públicos. 

2331D-02 Comportamento do Consumidor 
Estudo da diversidade, do desenvolvimento e do papel da pesquisa para compreensão do 
comportamento do consumidor pessoal e organizacional. Conhecimento das diferentes visões 
e perfis de consumidores e do processo de tomada de decisão, considerando fatores internos 
e externos de influência. Compreensão das mudanças e transformações da sociedade global 
e local e do reflexo no consumo. 

2334J-04 Criação Publicitária: Fundamentos da Direção de Arte e Redação 
Conhecimento de conceitos básicos e fundamentos de redação publicitária, direção de arte e 
processos criativos.  Abordagem prática, através de exercícios de criação envolvendo 
conhecimentos adquiridos, para gerar ideias e desenvolver peças publicitárias com foco em 
mídia impressa. 

2334K-02 Empreendedorismo e Inovação em Publicidade e Propaganda  
Criação, planejamento e introdução à gestão de iniciativas inovadoras focadas no âmbito da 
comunicação e da publicidade. Compreensão dos aspectos relacionados à prática do 
empreendedorismo e inovação na indústria da comunicação. Entendimento dos processos de 
criação e planejamento de uma empresa ou startup relacionada ao campo da publicidade, 
incluindo seus aspectos financeiros e de gestão. Visão sobre as oportunidades de carreira e 
desafios relacionados à inovação na área. 



2334L-04 Estágio 
Desenvolvimento de trabalho profissional, em local pré-estabelecido, no desempenho de 
função publicitária, ou internamente no Espaço Experiência, sob supervisão de professor 
orientador. 

NÍVEL V 

11521-04 Humanismo e Cultura Religiosa 
A condição humana aberta ao transcendente; fé cristã e cultura atual; o estudo do fenômeno religioso em 
suas diferentes tradições; elementos da cultura e da religiosidade afro-brasileira e indígena; a relação 
entre fé e razão, e ciência e religião; motivação para ações comunitárias, como engajamento consequente 
de uma consciência social e da fé cristã.  

2334M-04 Tendências de Comportamento e Mercado em Publicidade  
Estudo das tendências ambientais e comportamentais para sua utilização como base para 
decisões mercadológicas. 

2334N-02 Planejamento de Recursos em Publicidade e Propaganda 
Estudo de aspectos financeiros e técnicas de administração e remuneração, aplicadas aos 
negócios de comunicação, com foco em publicidade e propaganda. Sistemas, métodos e 
planejamento empresarial associado à prática publicitária cotidiana. 

2334P-02 Planejamento de Mídia 
Estudo dos meios de comunicação aplicado às técnicas de veiculação publicitária e de 
adequação aos públicos, aos anunciantes e às verbas. Planejamento de mídia objetivando a 
otimização da verba publicitária, por meio da utilização dos diversos meios e da pesquisa de 
audiência e consumo das mídias.  

2334Q-04 Criação Publicitária: Geração e Desenvolvimento de Ideias 
Criação de peças publicitárias para mídias eletrônicas: TV/vídeo, rádio (spots e jingles) e 
web, abrangendo suas mais diversas especificidades e possibilidades de 
execução. Abordagem prática, desde a concepção de ideias, passando pela elaboração de 
roteiros até a apresentação das peças, a partir de briefings trabalhados em aula. 

2331F-04 Foto Publicitária  
Conhecimento e exploração dos processos e rotinas produtivas da fotografia comercial e 
publicitária. Leitura e decupagem de layouts, orçamentação e produção fotográfica. Aplicação 
prática das técnicas de fotografia de estúdio. 



2331G-04 Produção Gráfica 
Compreensão das técnicas gráficas utilizadas na publicidade através dos processos de pré-
impressão, impressão e pós-impressão. Detalhamento sobre a origem e evolução da 
produção gráfica, sistemas e suportes de impressão, cor e acabamentos. Aplicação prática 
dos conhecimentos na produção de peças publicitárias, através da elaboração de layouts, 
descritivos técnicos, protótipos e orçamentos. 

NÍVEL VI 

2334R-02 Metodologias da Pesquisa Científica Aplicadas à Publicidade e 
Propaganda 
Estudo das condições de produção e de aplicação da pesquisa científica em comunicação bem 
como articulação entre perspectivas teóricas e opções metodológicas. Dimensionar a 
pesquisa em Comunicação através das técnicas científicas que permitem investigar os 
elementos que integram o processo comunicativo.  

2334T-02 Teorias da Comunicação: Linguagens na Publicidade 
A linguagem publicitária aplicada aos estudos das mídias, suas leituras e significações. Efeitos 
de recepção através da natureza das mídias e dos significados possíveis pelo receptor. 
Entendimento sobre qual o nível de apropriação que receptor tem deste discurso em relação 
aos objetivos de construção de marca e seus desdobramentos na linguagem publicitária. 

2334X-02 Mídia Expandida 
Apresentação das mídias em um contexto contemporâneo expandido, extrapolando as ações 
exclusivamente publicitárias. Entendimento de novos processos de comunicação, existentes 
em um ambiente digital. Estudo da audiência, alcance e possibilidade de engajamento das 
mídias com essa característica. Análise das novas realidades do mercado, trazidas pelo 
empoderamento do público. 

2333L-02 Legislação Publicitária 
Estudo das técnicas de administração aplicadas especificamente às agências de comunicação, 
com foco em publicidade e propaganda. Sistemas, métodos, planejamento empresarial e 
legislação publicitária associada à prática publicitária cotidiana e suas implicações éticas e 
legais. 

2334Y-04 Criação Publicitária: Campanha 
Criação de campanhas publicitárias que se manifestem em diferentes meios e contemplem 
execuções específicas. Abordagem prática, desde o desenvolvimento das peças até sua 
apresentação, tendo briefings reais como ponto de partida para a criação de projetos de 
comunicação integrados. 



2334Z-04 Produção em Áudio Publicitário: Linguagem  
Compreensão das características do som, da voz, dos ruídos e da música como linguagem e 
sua aplicação na publicidade e propaganda através de conceitos teóricos, técnicos e formatos 
específicos, capacitando os alunos a dominarem e executarem, por meio de exercícios 
práticos, as funções de produtores e diretores de spots, jingles e colagens sonoras a partir 
de um briefing pré-determinado. 

2335A-04 Produção Audiovisual Publicitária: Fundamentos  
Introdução aos fundamentos dos sistemas para produção de obras audiovisuais publicitárias 
em suportes midiáticos. Funcionamento do mercado de produção de comerciais e suas 
principais ferramentas. Aplicação das práticas de produção.  

NÍVEL VII 

2335B-02 Monografia: Projeto de Pesquisa 
Construção do anteprojeto da pesquisa científica, de caráter monográfico, com estruturação 
dos capítulos para o desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso. Revisão das etapas 
e aspectos metodológicos da pesquisa científica no campo da Comunicação. 

2331X-04 Projeto de Pesquisa de Mercado em Publicidade e Propaganda  
Realização de projeto na área de pesquisa mercadológica de publicidade e propaganda, 
integrando os métodos qualitativo e quantitativo, com aplicação prática de técnicas de coleta, 
registro e análise de dados, com elaboração de relatório final. 

2335C-04 Produção em Áudio Publicitário: Imagens 
Desenvolvimento da técnica de criação e produção de áudio para imagem publicitária em 
movimento.  Aplicação e realização da utilização de diferentes tipos de áudio através da 
gravação e produção.  Entendimento e aplicação das capacitações criativas para suportes 
multimidiáticos priorizando o áudio. 

2335D-04 Produção Audiovisual Publicitária: Conteúdos e Formatos  
Práticas avançadas dos métodos e técnicas de produção de obras audiovisuais publicitárias 
em vídeo. Abordagem aprofundada de aspectos do funcionamento do mercado de produção 
e das principais ferramentas de produção. 

2333M-04 Comunicação Digital em Publicidade e Propaganda  
Conhecimento da realidade da comunicação digital aplicada à publicidade e propaganda, 
através de abordagem prática, técnica e conceitual. 



NÍVEL VIII 

2335E-03 Monografia: Trabalho de Conclusão de Curso 
Elaboração do Trabalho de Conclusão do Curso, de caráter monográfico, com redação 
científica e alinhamento às normas convencionais. Aplicação das etapas e aspectos 
metodológicos da pesquisa científica no campo da Comunicação e/ou em tópicos de estudos 
da área de Publicidade e Propaganda.  

2335F-04 Projeto de Campanha em Publicidade e Propaganda 
Elaboração, produção e apresentação de campanha publicitária em todas as suas fases, 
simulando o trabalho de uma agência de propaganda, simulando uma concorrência, conforme 
a legislação brasileira. 

2335G-04 Projeto de Marketing em Publicidade e Propaganda   
Elaboração e apresentação de plano estratégico de marketing a partir da descrição de análise 
de aspectos internos e externos de uma empresa e da consequente geração de objetivos, 
estratégias e ações de mercado. 

2335H-04 Projeto Digital em Publicidade e Propaganda  
Concepção, produção e acompanhamento de projeto de comunicação com foco em ambiente 
digital. Integração de mídias on e offline. 

 

 


