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1. A INSTITUIÇÃO 

1.1. IDENTIFICAÇÃO  

Mantenedora: União Educacional de Cascavel – UNIVEL 

CNPJ: 80.882.772/0001 - 33 

Base Legal: Sociedade civil de direito privado, de finalidade educacional sem fins 

lucrativos, registrada no Cartório de Registro de Título e Documentos, sob nº. 

0001433/016 Livro A – 015, fls. 156/172, Pessoas Jurídicas, da Comarca de 

Cascavel/PR. 

Endereço: Avenida Tito Muffato, 2317, Bairro Santa Cruz, CEP 85.806-080, 

Cascavel/PR. 

Diretor Presidente: Renato da Silva. 

Telefone: (45) 3036-3636 

E-mail: renato@univel.br 

Mantida: Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Cascavel – FCSAC 

Base Legal: Credenciada pelo Decreto Ministerial de 10/02/1995, publicado no DOU 

de 13/02/95, recredenciada em 05/08/2012 com conceito 4 e aguarda publicação da 

portaria. Credenciada em Educação a Distância – EAD, bem como o Polo na Sede 

pela Portaria nº 325, de 16/04/2013, DOU de 17/04/2013. 

Endereço: Avenida Tito Muffato, 2317, Bairro Santa Cruz, CEP 85.806-080, 

Cascavel/PR. 

Diretor Geral: Viviane Silva  

Telefone: (45) 3036-3636 

E-mail: direção@univel.br 

Diretor de Desenvolvimento: Prof. Nilton Nicolau Ferreira 

Telefone: (45) 3036-3614 

E-mail: desenvolvimento@univel.br 

Trata-se de uma Instituição de Educação Superior, dotada de 

moderníssimas instalações com amplas salas de aula, biblioteca, laboratórios, 

núcleo de prática jurídica, tribunal de júri, auditório com 528 poltronas, praça de 

alimentação, estacionamento asfaltado para docentes e discentes com capacidade 
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para 1.610 carros e 400 motos. Possui todas as adequações necessárias aos 

portadores de necessidades especiais tais como: elevadores, rampa, sanitários, 

segurança, sinalização, estacionamento identificado, dentre outras. Todas estas 

dependências administrativas estão localizadas numa área total construída de 

29.319m² e área livre para futuras edificações de 92.582,84m². 

A Instituição tem a seguinte missão: “Ser um centro de excelência em 

Educação Superior, orientado para gerar consciência crítica, formando 

empreendedores com o perfil que as transformações da sociedade exigem, 

integrados com a realidade regional”. 

VISÃO:  

A Faculdade busca “ser reconhecida como uma Instituição universitária de 

referência local e regional”. Para tanto, zela por: 

 Qualidade e compromisso do corpo docente; 

 Aquisição de competências institucionais para o desenvolvimento do ensino e 

da extensão de qualidade; 

 Consolidação da extensão universitária; 

 Qualidade da oferta do ensino presencial e implantação gradativa do ensino à 

distância; 

 Bem-estar e satisfação da comunidade acadêmica; 

 Qualidade da gestão acadêmica e administrativa; 

 Compromisso social de inclusão; 

 Processos de cooperação e parceria com o mundo do trabalho; 

 Compromisso e relacionamento permanente com os egressos, incentivando a 

educação continuada. 

De acordo com os documentos analisados, o projeto da Faculdade 

apresenta proposta pedagógica inovadora que expressa a organização e o pensar 

de uma Instituição de Ensino Superior comprometida com sua missão, voltada para 

a formação do profissional e do cidadão. 
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1.2. HISTÓRICO DA INSTITUIÇÃO (contextualização) 

A Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Cascavel – FCSAC é mantida 

pela União Educacional de Cascavel – UNIVEL, tendo seu Estatuto registrado sob nº 

0001433/016, Livro A-015, folhas 156/172, em 16/06/2006, no Registro de Títulos e 

Documentos de Pessoas Jurídicas, em Cascavel. É uma Sociedade Civil de Direito 

Privado, com fins educacionais, sem fins lucrativos, está registrada no CNPJ sob nº 

80.882.772/0001-33, situando-se na Avenida Tito Muffato, nº 2317, bairro Santa 

Cruz, CEP 85.806-080, município de Cascavel  Estado do Paraná,  ambas sediadas 

no mesmo endereço. 

 O credenciamento da Faculdade deu-se pelo Decreto Ministerial s/nº, de 

10/02/l995, publicado no DOU de 13/02/1995, que autorizou inicialmente o CST em 

Processamento de Dados. O recredenciamento foi oficializado e publicado no DOU 

de 29/04/2015 – Seção I – pg. 31 através da Portaria/MEC nº 423, de 28/04/2015. A 

Faculdade apresenta como Missão “Ser um centro de excelência em Educação 

Superior, orientado para gerar consciência crítica, formando empreendedores 

com o perfil que as transformações da sociedade exigem, integrados com a 

realidade regional”, constante do PDI. 

O município de Cascavel onde está situada a Faculdade de acordo com a 

estimativa do IBGE, de 29/08/2013 possui atualmente 310.000 habitantes e localiza-

se na Região Oeste do Paraná, concentrando polos agrícolas e industriais, além de 

uma próspera rede de ensino superior, que atrai estudantes de todo o estado e de 

algumas outras regiões do Brasil. 

Entre alunos da graduação e pós-graduação Lato Sensu a Faculdade soma 

pouco mais de 6.000 alunos, atualmente oferta diversos cursos na modalidade 

presencial e à distância, que são; Bacharelados: Administração renovado Portaria nº 

703 de 18/12/2013, DOU 19/12/2013; Ciências Contábeis renovado Portaria nº 703 

de 18/12/2013, DOU 19/12/2013; Direito renovado Portaria nº 154 de 04/04/2013, 

DOU 05/04/2013; e Jornalismo renovado Portaria nº 522 de 15/10/2013, DOU 

17/10/2013; e Licenciatura: Artes reconhecido Portaria nº 648 de 10/12/2013, DOU 

11/12/2013; Tecnólogos: CST em Análise e Desenvolvimento de Sistemas renovado 
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Portaria nº 286 de 21/12/2012, DOU 27/12/2012;  CST em Gastronomia reconhecido 

Portaria nº 408 de 30/08/2013, DOU 02/09/2013; CST em Gestão Ambiental 

renovado Portaria nº 820 de 30/12/2014, DOU 02/01/2015; CST em Gestão 

Comercial renovado Portaria nº 703 de 18/12/2013, DOU 19/12/2013; CST em 

Gestão de Recursos Humanos renovado Portaria nº 703 de 18/12/2013, DOU 

19/12/2013; CST em Gestão Financeira renovado Portaria nº 703 de 18/12/2013, 

DOU 19/12/2013; CST em Gestão em Logística renovado Portaria nº 703 de 

18/12/2013, DOU 19/12/2013; e CST em Processos Gerenciais renovado Portaria nº 

703 de 18/12/2013, DOU 19/12/2013. Na modalidade à Distância o CST em 

Segurança no Trabalho (EAD) autorizado Portaria nº 170 de 17/04/2013, DOU 

18/04/2013.  

Em 2015 foram publicadas novos cursos a seguir: Engenharia de Produção 

autorizado Portaria nº 267, de 27/03/2015, DOU 30/03/2015, Bacharelado em 

Publicidade e Propaganda autorizado Portaria nº 268, de 27/03/2015, DOU 

30/03/2015, Tecnologia na Modalidade à Distância: CST em Gestão de Recursos 

Humanos autorizado Portaria nº 317, de 30/04/2015, DOU 04/05/2015; CST em 

Gestão Comercial autorizado Portaria nº 318, de 30/04/2015, DOU 04/05/2015; CST 

em Gestão Financeira autorizado Portaria nº319, de 30/04/2015. DOU 04/05/2015; 

CST em Logística autorizado Portaria nº 320, de 30/04/2015, DOU 04/05/2015; CST 

em Processos Gerenciais autorizado Portaria nº 321, de 30/04/2015, DOU 

04/05/2015 e Pedagogia, Licenciatura reconhecido Portaria nº 493, de 29/06/2015, 

DOU 30/06/2015. 

A Faculdade apresenta um Perfil de cursos na área de Ciências Sociais 

Aplicadas, Tecnologias e Ciências humanas. 

Além das graduações, são ofertados cursos de Pós Graduação Lato Sensu 

de iniciativa própria e em convênio com as renomadas Instituições do Pais, entre 

elas, FGV Fundação Getulio Vargas, INBRAPE Instituto Brasileiro de Estudos e 

Pesquisas Socioeconômicas, são ofertados cursos nas áreas de graduação da 

Faculdade atendendo a perspectiva dos egressos na educação continuada. A 

Faculdade preocupada com a qualificação dos docentes, firmou convênios com as 

instituições a seguir: UFSC Universidade Federal de Santa Catarina – MINTER/2001 

em Ciências da Computação; UFPR Universidade Federal do Paraná – 
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MINTER/2013 em Direito e PUC/PR Pontifícia Universidade Católica do Paraná – 

MINTER/2014 em Administração, todos concluídos com sucesso. 

A cidade de Cascavel localiza-se na Mesorregião Oeste do Paraná, sendo 

o 5o município mais populoso do Estado, é considerada a Capital do Oeste do 

Paraná, responde por um PIB de 3,8 bilhões. O principal setor econômico de 

Cascavel é o agronegócio, com mais de 5.000 estabelecimentos agropecuários. 

Ainda há acerca de 15.458 estabelecimentos comerciais, industriais e de serviços 

em plena expansão. Pela sua localização, o município prosperou no comércio de 

exportação de produto agroindustrial e na prestação de serviços, com destaque para 

o setor atacadista, de saúde e de ensino superior. Outros ramos que têm 

experimentado forte crescimento são os de metalurgia e confecção. 

A microrregião de Cascavel é uma das microrregiões do estado brasileiro 

do Paraná pertencente à mesorregião Oeste Paranaense. Sua população foi 

estimada em 2010 pelo IBGE em 459.734 habitantes e está dividida em dezoito 

municípios. Possui uma área total de 8.516,073 km². 

A mesorregião do Oeste Paranaense é uma das dez mesorregiões do 

estado brasileiro do Paraná. É formada pela união de cinquenta municípios 

agrupados em três microrregiões com total de 1.138.582 habitantes com grau de 

urbanização de 81,6 segundo IPARDES. 

A crescente força do agronegócio e da economia da região exige 

profissionais cada vez mais capacitados para atuação em várias áreas, entre elas 

destaca-se a atuação empresarial, tanto nos interesses de ordem interna, quanto 

nos de ordem internacional.   

 

2. ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA DO CURSO 

 

Nome: Publicidade e Propaganda 

Formação: Bacharelado. 

Modalidade: Ensino Presencial. 

Regime: Seriado Semestral. 

Ato legal: Portaria nº 268, de 27/03/2015. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Agroneg%C3%B3cio
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Endereço de funcionamento: Avenida Tito Muffato, 2317 – CEP 85.806-080. 

Bairro: Santa Cruz, Cascavel / PR. 

Número de vagas: 80 (oitenta) vagas anuais. 

Turno de funcionamento: Noturno. 

Carga horária total do curso: 3.030 horas. 

Período de Integralização: mínimo de 4 anos e máximo de 8 anos. 

 

CONTEXTUALIZAÇÃO DO CURSO 

 

O Curso de Bacharelado em Publicidade e Propaganda foi criado em 09 de 

setembro de 2014 através da Ata nº 03, de 09/09/2014 do Conselho de 

Administração Superior – CAS da Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de 

Cascavel, localizada à Avenida Tito Muffato, 2317 Cascavel/Pr. 

Autorizado pela Portaria nº 268, de 27 de março de 2015 publicado no Diário 

Oficial da União – DOU de 30/03/2015 – Seção I – p. 23. 

Dimensão das turmas – nas aulas teóricas, as turmas não poderão 

ultrapassar o número máximo de 60 alunos. Nas aulas práticas laboratoriais, o 

tamanho das turmas será estabelecido pelo coordenador do curso e o professor da 

disciplina, tendo por base a dimensão do ambiente e a quantidade de equipamento 

disponibilizada. 

A estrutura curricular explicita os princípios de flexibilidade que permite aos 

alunos possibilidades diferenciadas no percurso de formação por meio das 

atividades complementares e das disciplinas optativas, assim como o princípio da 

contextualização, que se refere à atualização permanente do currículo com 

conteúdos adequados às tendências atuais do mercado da indústria da construção 

civil e das inovações tecnológicas. 

 

2.1. ADMINISTRAÇÃO DO CURSO 

 

2.1.1. Coordenação de Curso 
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O coordenador do curso tem consciência de que não deve atuar somente 

como gestor de recursos e articulador, mas também como gestor de potencialidades 

e oportunidades internas e externas. Portanto, ele é o primeiro a favorecer e 

implementar mudanças que aumentem a qualidade do aprendizado contínuo pelo 

fortalecimento da crítica e da criatividade de todas as pessoas envolvidas no 

processo, ou seja, alunos, docentes, funcionários, corpo administrativo, corpo 

financeiro, entre outros.  

Cabe a ele, também, incentivar a produção de conhecimentos, nesse 

cenário global de intensas mudanças e incentivar a comunidade acadêmica à 

implementação de ações solidárias que concretizem valores de responsabilidade 

social, justiça e ética. Do coordenador espera-se o desenvolvimento de várias 

atividades capazes de articular todos os setores e fortalecer a coalizão do trabalho 

em conjunto, para incrementar a qualidade, legitimidade e competitividade do curso, 

tornando-o um centro de eficiência, eficácia e efetividade rumo à busca da 

excelência. 

De acordo com o Regimento, cabe ao coordenador, como presidente do 

Colegiado do Curso: participar, com direito a voz e voto, das reuniões; representar o 

Colegiado junto à Direção; executar e fazer executar as decisões aplicáveis ao 

Colegiado; orientar, coordenar e fiscalizar todas as atividades de ensino e extensão, 

no âmbito do Colegiado; cooperar com os demais Colegiados de Curso da 

Faculdade na organização, orientação e fiscalização das atividades de ensino e 

extensão de interesse comum; exercer, no âmbito do Colegiado, a ação disciplinar; 

Exercer as atribuições previstas no Regimento e demais atribuições que lhe sejam 

próprias. 

A Coordenação de Curso é exercida por um Coordenador, designado pelo 

Diretor Geral, para um mandato de dois anos, podendo ser reconduzido. No ANEXO 

A (Perfil do Coordenador do Curso), ao final deste PPC, consta o detalhamento do 

coordenador, seu nome, titulação, regime de trabalho, carga horária semanal, 

formação acadêmica e experiência profissional. 

O Coordenador possui 20 horas semanais específicas para gestão do 

Curso. 
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2.1.2. Colegiado de Curso e Núcleo Docente Estruturante (NDE) 

 

O Colegiado de Curso é o órgão de coordenação didática de cada Curso, 

presidido pelo Coordenador do Curso. O Colegiado de Curso é composto pelos 

membros docentes de cada Curso e,por um representante do corpo discente, 

reunindo-se, ordinariamente, duas vezes por semestre e, extraordinariamente, 

mediante convocação de seu presidente ou a requerimento de, pelo menos um 

quarto de seus membros.O representante do corpo discente é indicado pelos seus 

pares e tem mandato de um ano, vedada a sua recondução.  

O Colegiado do Curso é assessorado pelo Núcleo Docente Estruturante do 

Curso -NDE, designado por Portaria expedida pelo Diretor Geral, cujas atribuições 

estão previstas em Resolução específica da Faculdade.  

O Núcleo Docente Estruturante – NDE é composto com pelo menos 5 

docentes do curso, de elevada formação e titulação, contratados em tempo integral 

ou parcial, que respondem mais diretamente pela concepção, implementação e 

consolidação do projeto pedagógico do curso, conforme resolução CONAES número 

01, de 17 de junho de 2010. 

O Núcleo Docente Estruturante se reúne no mínimo uma vez por semestre 

para: 

 Avaliar a consolidação do perfil profissional do egresso do curso. 

 Zelar pela integração curricular interdisciplinar entre as diferentes 

atividades de ensino constantes no currículo; 

 Indicar formas de incentivo ao desenvolvimento de linhas de pesquisa 

e extensão, oriundas de necessidades da graduação, de exigências do mercado de 

trabalho e afinadas com as políticas públicas relativas à área de conhecimento do 

curso; 

 Zelar pelo cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais para os 

Cursos de Graduação. 

 Atualizar periodicamente o projeto pedagógico do curso. 

 Conduzir os trabalhos de reestruturação curricular, para aprovação no 

Colegiado de Curso, sempre que necessário. 
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 Promover a integração horizontal e vertical do curso, respeitando os 

eixos estabelecidos pelo projeto pedagógico. 

O NDE também é o responsável pela análise dos conceitos do curso, 

avaliação interna e externa, principalmente os resultados do Exame Nacional de 

Desempenho do Estudante (ENADE), para tomada de decisões quanto às melhorias 

necessárias para o curso. 

No ANEXO B (Perfil do NDE do Curso), ao final deste PPC, consta o 

detalhamento da composição do NDE do curso, com os nomes, titulação, regime de 

trabalho, carga horária semanal, período de ingresso (IES, Curso e NDE), formação 

acadêmica e experiência profissional. 

 

2.2. CONCEPÇÃO 
 

I. Concepção geral do curso em relação a sua inserção institucional, 

política, geográfica e social 

Em todos os âmbitos da sociedade, a comunicação é o fator mais importante 

na interação humana. Nesse sentido, o profissional publicitário trabalha como um 

articulador nas relações sociointerativas, elaborando estratégias e inovações 

comunicativas, a fim de obter melhoramentos na relação de empresas e instituições 

com a sociedade. 

A publicidade brasileira, em virtude do “Milagre Econômico dos anos 70” 

consolidou-se no país tornando-se um negócio rendoso e reconhecido. Criou-se 

então uma estrutura industrial composta por anunciantes, veículos de comunicação 

e agências de propaganda. Como resultado, houve uma expansão natural de cursos 

de publicidade impulsionada pelas reformas de ensino que se sucederam. Com o 

seu poder de utilizar o belo dentro de uma estética cuidadosamente planejada, a 

propaganda brasileira aos poucos tomou seu lugar ao sol no panorama mundial. A 

propaganda atualmente no país acompanha os avanços tecnológicos como a 

internet.  

No campo do ensino, as universidades brasileiras iniciaram o século XXI 

despertando para a urgência de preparar os alunos para enfrentar o desafio que se 

refere à dicotomia mercado de trabalho, demandas sociais e acadêmicas. Não basta 
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adaptar e maquiar antigos cursos, introduzindo três ou quatro novas disciplinas e 

com isso supor que já estão sendo atendidas todas as exigências do mercado. É 

preciso reconstruir a formação acadêmica em sua totalidade. Conceitos como 

reflexão crítica, interdisciplinaridade e fluência discursiva são pontos essenciais na 

formação do estudante. Faz-se imperativo dar ferramentas ao aluno para que 

aprenda a raciocinar, levando em conta todas as variáveis que o mundo moderno 

lhe impõe para tomar decisões.  

O importante não é a informação em si, mas como se processam e se 

gerenciam as significações que essas informações comportam.  

Para a Comunicação, o mercado comporta os seguintes setores: agências de 

publicidade e propaganda, emissoras de rádio e TV, empresas jornalísticas, 

empresas ou assessorias especializadas em marketing; composição gráfica de 

revistas, jornais, livros e outras publicações; produtoras de jingles, filmes e spots. A 

profissão é regulamentada pela Lei 4.680, de 18/06/65. Diante do exposto, a 

Faculdade oferece à comunidade um curso de Publicidade e Propaganda, cujo 

mercado tem amplas possibilidades de absorver egressos dos mais diferentes 

ramos da publicidade, tais como: planejamento, atendimento, criação, mídia, 

pesquisa de mercado e elaboração de planos de marketing. A fundamentação 

pedagógica do curso que se pretende criar está focada em quatro parâmetros: 

articulação entre a teoria e a prática; a instrumentalização do ingressante; prática da 

extensão como formação da cidadania, articulada à pesquisa e ao ensino; e, 

desafios que o futuro profissional irá enfrentar.  

Trabalhar em propaganda não significa apenas entender de anúncios, mas 

ainda de administração e de custos. Há poucos especialistas em planejamento e 

promoção de vendas e é crescente a necessidade das empresas nessa área. A 

oferta do curso de Publicidade e Propaganda justifica-se para atender à demanda 

por profissionais nessa área, visto que o local necessita de publicitários para 

aperfeiçoar e ampliar as ações que envolvem campanhas publicitárias, atendimento, 

marketing e demais atividades por tratar-se de um local com grande 

desenvolvimento na prestação de serviços. 

 

2.2.1. Justificativa 
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1. O Estado do Paraná apresenta uma população estimada em 11.081.692 

habitantes (Estimativa IBGE 2014). A Mesorregião Oeste do Paraná 

representa 12,53% do total dos municípios do Estado com 50 municípios. 

Alguns dados são de relativa importância, principalmente os referentes à 

população rural e urbana, densidade demográfica, taxa de mortalidade e 

natalidade infantil e empregados por atividade econômica. 

 

2. A população da Mesorregião Oeste do Paraná representava em 1970 e 

2000, 10,86% e 11,90% do total da população do Estado, respectivamente. 

Já em 2010 este percentual passou para 11,68%. Enquanto a população 

total do Estado elevou-se em 37,93% neste período, a população oeste do 

Paraná cresceu 51,18%. 

 
3. A distribuição populacional do Estado do Paraná em 1970 era de 63,9% de 

população rural e 36,1% de população urbana. O quadro reverte-se 

totalmente em 2000, quando a população urbana passa a representar 

81,42% e a população rural 18,58%. Esta reversão se confirma em 2010, 

quando a população urbana passou para 85,33% e a rural para 14,67%. 

Na Mesorregião Oeste do Paraná este panorama não é diferente. Em 2000 

a população rural representava apenas 19,87% e a urbana 80,13%. Em 

termos de taxa de urbanização, a Mesorregião acompanhou o desempenho 

do estado, apresentando em 2000 um percentual de população urbana de 

81,61% e rural de 18,39%. Em 2010 manteve-se o mesmo desempenho do 

Paraná, ou seja, população urbana 85,61% e rural 14,39%. Por estes 

dados pode-se observar praticamente uma inversão na distribuição 

populacional urbana e rural no Estado do Paraná, tendo a Mesorregião 

oeste do Estado acompanhado este comportamento.  

 

4. A microrregião de Cascavel pertence à mesorregião Oeste Paranaense. 

Sua população foi estimada pelo IBGE em 2014 em 459.734 habitantes e 

está dividida em dezoito municípios. Possui uma área total de 8.515,24 

km². 



 

Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Cascavel 
 

Av. Tito Muffato, 2317 – Bairro Santa Cruz 
85806-080 – Cascavel – PR 

Fone: (45) 3036-3638 - Fax: (45) 3036-3636 
http://www.univel.br 

 

15 

 

5. A cidade de Cascavel tem 309 mil habitantes, sendo o 5º município mais 

populoso do Estado, com um PIB de 3,8 bilhões de reais. O principal setor 

econômico de Cascavel é o agronegócio, com mais de 4.000 

estabelecimentos agropecuários. Ainda há acerca de 14.458 

estabelecimentos comerciais, industriais e de serviços. Pela sua 

localização, o município prosperou no comércio e na prestação de serviços, 

com destaque para o setor atacadista, de saúde e de ensino superior. 

Outros ramos que têm experimentado forte crescimento são os de 

metalurgia e confecção. 

 
 

6. Em 2014 ficou em 68° lugar entre os municípios brasileiros (6° do Paraná) 

no IFDM - Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal - estudo do Sistema 

FIRJAN que acompanha anualmente o desenvolvimento socioeconômico 

de todos os mais de 5 mil municípios brasileiros em três áreas de atuação: 

Emprego/Renda, Educação e Saúde, criado em 2008 e baseado em 

estatísticas públicas oficiais dos ministérios do Trabalho, Educação e 

Saúde. 

 

7. Cascavel conta, atualmente, com 5.300 empreendimentos formalizados, 

sendo a 4ª colocada em geração de emprego no Paraná, 3ª em renda 

agrícola, 1ª em produção de soja, 1ª em produção de aves e 5º lugar no 

ranking do índice do desenvolvimento municipal da micro e pequena 

empresa. 

 

8. Com localização estratégica para investidores, Cascavel é porta de entrada 

para os países vizinhos que compõem o Mercosul e com fácil acesso aos 

grandes centros consumidores do Brasil, pois possui um dos mais 

importantes entroncamentos rodoviários do país, além de modal ferroviário 

com ligação ao Porto de Paranaguá. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Agroneg%C3%B3cio
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%8Dndice_Firjan_de_Desenvolvimento_Municipal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema_FIRJAN
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema_FIRJAN
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9. A contribuição do setor de agronegócio para o desenvolvimento das 

indústrias de óleos vegetais, rações, laticínios, embutidos de carne, 

frigoríficos suínos, aves e bovinos, entre outros, é muito grande e tem 

como base o sistema cooperativista. As grandes cooperativas do Paraná 

estão na região Oeste. Destacamos as seguintes: Coopavel, Frimesa, 

Cotriguaçu, Copagril, Copacol, Cotroeste, C. Vale e Lar; e empresas 

avícolas como: BRF Foods e Globoaves.  

 

10. Indicativos mostram que a grande maioria dos profissionais em nosso 

Estado ainda não teve acesso aos bancos acadêmicos, principalmente se 

compararmos com o elevado número de alunos matriculados no ensino 

médio na microrregião de Cascavel, sendo estes potenciais alunos para o 

ensino superior. A tabela abaixo, conforme analisada pelo IPARDES 

(2014), confirma os dados: 

 
EDUCAÇÃO FONTE DATA REGIÃO ESTADO 

Matrículas na Creche (alunos) SEED 2014 7.376 174.958 

Matrículas na Pré-escola (alunos) SEED 2014 9.836 221.027 

Matrículas no Ensino Fundamental (alunos) SEED 2014 60.694 1.476.146 

Matrículas no Ensino Médio (alunos) SEED 2014 21.952 476.110 

Matrículas na Educação Profissional (alunos) SEED 2014 3.175 66.362 

Matrículas no Ensino Superior (alunos) MEC/INEP 2013 18.887 360.424 

Taxa de Analfabetismo de 15 anos ou mais (%) IBGE 2010 ... 6,28 

 Fonte: Ipardes (2014) 
Cada vez mais o mercado de trabalho exige pessoas qualificadas, isto 
significa, não só experiência na área, mas também formação adequada. É 
notório que as empresas “(...) tanto industriais, quanto do setor de serviços, 
valorizam profissionais com maior preparo intelectual” (BACHMANN & 
ASSOCIADOS, 2009, p. 44). 

11. O curso foi concebido para atender uma necessidade regional, com 

alto grau de contextualização e voltado para o aprimoramento 

profissional numa área estritamente necessária para o 

desenvolvimento regional. 

12. Apenas uma instituição de ensino superior privada, localizada na 

cidade de Cascavel/PR, oferece o Curso Bacharelado em Publicidade 

e Propaganda. 
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II. Possibilidade de inserção no mercado 

 

A Publicidade e Propaganda utiliza criatividade e técnicas de comunicação 

para divulgar produtos, serviços, ideias e marcas. Ela pode ser empregada para 

construir a imagem de empresas, causas e pessoas junto a um público-alvo 

específico e seus profissionais têm um campo de trabalho bastante amplo, que vai 

além das agências de Publicidade e Propaganda. 

O curso de Publicidade e Propaganda oferece atividades que aproximam os 

universitários das ferramentas exigidas pelo mercado de trabalho e auxiliam no 

desenvolvimento e na produção do conhecimento. Semanas acadêmicas, palestras, 

oficinas temáticas, atividades interdisciplinares, retiros criativos, estágios, projetos 

experimentais, participação em eventos são alguns exemplos do que o estudante vai 

encontrar no curso. As áreas de atuação do profissional da Publicidade e 

Propaganda são: Agências de publicidade, empresas prestadoras de serviços, 

empresas privadas, consultorias, organizações não governamentais, veículos de 

comunicação, produtoras audiovisuais, assessorias de comunicação, estúdios de 

design, editoras, empresas digitais, de promoção e de organização de eventos, 

departamentos de marketing e comunicação de grandes empresas são as principais 

empregadoras de publicitários. Outra opção, bastante comum na profissão, é o 

trabalho autônomo, conhecido como free lancer.  

O publicitário é um profissional especializado em campanhas e peças 

publicitárias. Ele trabalha para apresentar um produto ou serviço ao consumidor, 

promover sua venda ou garantir a boa imagem da marca. Pesquisa o perfil do 

público-alvo, levantando dados como idade, condição socioeconômica, escolaridade, 

costumes e hábitos de consumo. Faz a arte de embalagens e cria logotipos. Escolhe 

a abordagem e os meios de comunicação mais adequados à campanha: anúncios, 

comerciais de rádio e TV, ou banners e pop-ups em sites da internet. Cria os textos 

e as imagens e acompanha sua produção. Depois da campanha, avalia o impacto 

da propaganda sobre o consumidor. 

Relação de empresas na Região Oeste do Paraná na área de Publicidade e 

Propaganda que poderão absorver os futuros profissionais do curso. 
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EMPRESA CIDADE 

Jornal O Paraná Cascavel 

Jornal Hoje Cascavel 

Gazeta do Paraná Cascavel 

Revista Aldeia Cascavel 

RPC Cascavel Cascavel 

TV Tarobá Cascavel 

CATVE Cascavel 

TV Stop Cascavel 

CGN - Portal de Notícias Cascavel 

Blanco Lima Comunicação e Marketing Cascavel 

Caio Publicidade Cascavel 

DOPPS Comunicação Cascavel 

M Eduardo Publicidade Cascavel 

M2 Publicidade Cascavel 

Newmídia Cascavel 

Lucom Comunicação Integrada Cascavel 

NTV Propaganda Cascavel 

Paranhos Publicidade Cascavel 

Vortice Agencia de Publicidade Cascavel 

VS Comunicação Cascavel 

Gazeta do Iguaçu Foz do Iguaçu 

Revista 100 Fronteiras Foz do Iguaçu 

Trafor Foz do Iguaçu 

Correio do Povo Laranjeiras do Sul 

O Presente Marechal Cândido Rondon 

Conceito em Revista Marechal Cândido Rondon 

Revista Região Marechal Cândido Rondon 

Revista Life Marechal Cândido Rondon 

Revista Diference Pato Branco 

Jornal do Oeste Toledo 

Gazeta de Toledo Toledo 

RIC TV Toledo 

V. Beal Publicidade Toledo 

 

 

Políticas Institucionais no Âmbito do Curso 

 

O comprometimento com o Aprendizado é o foco central da Faculdade, que, 

ultrapassando as salas de aula, congrega a extensão e a iniciação à pesquisa, a 
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qual recebe incentivos tanto para a produção docente como discente, nas linhas 

definidas de acordo com a concepção e o eixo norteador do curso, subsidiando a 

construção do conhecimento.  

Procurar-se refletir, a partir de casos concretos, por meio da obtenção de 

conhecimentos que permitam competência teórico empírica e ético-política, as quais, 

somadas ao desenvolvimento da aquisição das habilidades, contribuem para a 

formação de hábitos e atitudes que expressem uma postura ética necessária ao 

acadêmico de Publicidade e Propaganda. 

É primordial que esse conhecimento no ensino superior seja edificado e não 

somente transmitido. O domínio do conhecimento é essencial, mas não suficiente 

para preparar o aluno para, criativamente, reconstruir o próprio conhecimento e 

avançar no processo de crescimento. O perfil esperado do profissional de 

Publicidade e Propaganda se concretiza pelo currículo e conteúdos trabalhados. 

  O comprometimento com o aprendizado visa fornecer ao futuro publicitário 

todo instrumental técnico e crítico para compreender a realidade dentro da qual 

exercerá, posteriormente, sua profissão. 

O curso tem por objetivo, principal a formação de profissionais capacitados 

para atender ao sempre crescente mercado de trabalho na área da Comunicação, 

especialmente na realidade regional que se apresenta, onde o aluno deverá ter 

condições para compreender a comunicação como uma filosofia contemporânea de 

gestão, utilizando os diversos recursos e tecnologias para o desenvolvimento de 

projetos de comunicação no âmbito publicitário. 

Assim, torna-se indispensável ampliar o espaço de análise da Publicidade e 

Propaganda, incorporando-se outras fontes, como, os costumes empresariais e 

comunitários e a agenda política de desenvolvimento do país. Essa incorporação 

impõe a necessidade de alargar as competências necessárias ao desempenho da 

profissão. 

As políticas de ensino são operacionalizadas pelo CEPE – Centro de Ensino 

Pesquisa e Extensão e Atividades Complementares. 

Considerando como base e referência as Diretrizes Curriculares para o Curso de 

Publicidade e Propaganda, as habilidades e competências estão plenamente 

articuladas e com o Projeto Pedagógico do Curso – PPC, Plano de Desenvolvimento 
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Institucional – PDI e Projeto Pedagógico Institucional – PPI de tal forma a possibilitar 

ao aluno uma formação teórico-prática de bom nível, que o insira no mundo do 

trabalho. 

 

2.2.2. Articulação do PPC com o Projeto Institucional – PPI e PDI 

 

A Missão da Faculdade obtém visibilidade no Projeto de Desenvolvimento 

Institucional – PDI, no Projeto Pedagógico Institucional – PPI  e nos Projetos 

Pedagógicos  de cada curso de Graduação – PPC.  Todos esses documentos 

expressam concepções de educação e sociedade. Promover a formação integral e 

sua capacitação ao mundo do trabalho exige práticas pedagógicas comprometidas 

com a formação de profissionais reflexivos, críticos, criativos, capaz de pensar sobre 

a ação, durante a própria prática. Isto pressupõe a necessidade de uma gestão 

flexível do currículo que envolva não somente os conteúdos disciplinares, como 

também práticas pedagógicas capazes de ampliar os espaços e os tempos de 

aprender. 

Considerando que o mundo universitário são espaços complexos nos quais 

culturas, ideologias e visão de mundo estão em conflito, compreendemos que na 

discussão sobre o projeto pedagógico de uma IES e/ou um curso de graduação não 

são apenas as questões relacionadas ao como e por que aprender que devem ser 

discutidas, como também as relacionadas ao ensino. E este processo se constrói 

pela participação de todos os sujeitos sociais, quando da definição do Projeto 

Pedagógico do curso, do Plano de desenvolvimento institucional, pela contínua 

reflexão sobre o perfil socioeconômico e cultural dos alunos; pela definição de quais 

são os projetos capazes de associar conhecimento, participação e transformação 

dos sujeitos envolvidos na formação que tem a Universidade como um desses 

espaços. 

Na abordagem da organização didático-pedagógica, são considerados dois 

campos de análise: a formação profissional e a concepção de educação e 

sociedade. Estes campos são influenciados pela emergência de um paradigma 

científico e social que se opõe ao paradigma clássico da ciência moderna, sugerindo 
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novas concepções de espaço e de tempo; de relação sujeito e objeto, de 

indissolubilidade entre o ato de conhecimento e o produto do conhecimento.  

É neste sentido que foram definidas as metas do PDI (2016-2020), 

cumprindo a exigência de articular o PDI com a Missão da Faculdade e, da mesma 

forma, o compromisso de articular o PPC de cada curso com o PDI. Isto transparece 

nas políticas institucionais, nas práticas gestoras e acadêmicas que visam qualificar 

cada vez mais o ensino, a partir das seguintes ações: contínua adequação do PPC 

ás diretrizes curriculares nacionais e aos instrumentais de avaliação do MEC/INEP; 

práticas colegiadas para decisões sobre política institucional; política institucional 

com compromisso de ampliar e fortalecer a pesquisa, articular pesquisa e extensão, 

criar novos cursos de graduação e pós-graduação lato Sensu. 

Como resultado deste procedimento observou-se discussões sobre objetivos 

do curso, concepção de formação, perfil do egresso, conteúdos curriculares – item 

imprescindível no instrumento de avaliação do SINAES -, atendimento ao discente, 

estágio supervisionado e prática profissional, atividades complementares, trabalho 

de conclusão de curso. 

Organização do curso coerente com as políticas definidas no PDI e PPI, a 

Faculdade, ciente da sua responsabilidade com o ensino, trabalha em uma 

perspectiva que procura incorporar às questões pedagógicas práticas que permitam 

permanentemente revê-las e transformá-las, considerando-as como instrumento 

pelo qual se sistematiza o processo educativo. 

Assim, os projetos pedagógicos dos cursos, de acordo com as suas 

especificidades, demandam de uma reflexão constante e recorrente sobre a 

organização de matrizes curriculares, ementas, bibliografias, conteúdos 

programáticos e sobre o processo de avaliação. Desse modo, promove-se a 

atualização e adequação de conhecimentos e necessidades na formação dos 

profissionais. 

Políticas de Ensino definida no PDI e PPI – A proposta de ensino da 

Faculdade é a prática docente reflexiva com compreensão ampla e consistente da 

organização do trabalho pedagógico (planejamento, organização curricular, 

execução e avaliação). Nesse sentido, o educador articulará ensino, pesquisa e 
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extensão na produção do conhecimento e na prática educativa para atuar da forma 

ética, profissional e com responsabilidade social. 

A Faculdade se orienta, quanto à sua ação pedagógica e metodológica, 

pelas seguintes diretrizes: 

 Desenvolvimento de valores humanistas, de uma visão crítica da 

sociedade e do homem enquanto sujeito psicossocialmente constituído na 

integralidade das relações; 

 Contribuição para a melhoria da condição da empregabilidade do 

educando para o contexto de uma sociedade globalizada e em constante evolução, 

isto é mudança; 

 Unidade teoria/prática 

A instituição buscará imputar a abordagem de uma educação continuada, 

que integra teoria e prática, propõe vivências diversificadas junto aos atores sociais, 

ênfase no auto desenvolvimento, e ainda intercalar atividades com períodos de 

estudos e projetos sócio culturais no dia-a-dia que assegurem os três “C´s” para que 

as competências sejam colocadas em prática: Continuidade (processo contínuo de 

aprendizagem, buscando total assimilação); Consequência (os conceitos devem ser 

colocados em prática diretamente junto às comunidades); e Conexão (as 

competências são interdependentes e conectadas entre si). 

2.3. OBJETIVOS DO CURSO 

 

O curso superior de Publicidade e Propaganda foi concebido com base na 

Diretriz Curricular Nacional CNE/CES no 16, de 13 de março de 2002, e o Parecer 

do CNE/CES no 492/2001, de 03 de abril de 2001. Mas, já prevendo um 

desmembramento da Publicidade e Propaganda enquanto habilitação específica de 

Comunicação Social. 

O negócio da Publicidade e Propaganda está passando por transformações, 

pois acompanhando as tendências da economia global e o avanço da tecnologia das 

comunicações, há novos modelos de atuação para este profissional. Hoje, o 

mercado está vivenciando o surgimento de vários novos negócios de comunicação 

on-line e off-line, que não existiam há 15 anos. São agências de web, agências de 
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branding, agências de marketing, agências de merchandising, agências de 

advertainment, agências de eventos, produtoras diversas. Com isso, nota-se uma 

mudança de foco por parte do futuro profissional, que já não considera a agência de 

propaganda como o único lugar para exercer sua carreira. Compondo ainda o 

cenário, registra-se a grande proliferação de veículos de comunicação para atender 

ao crescimento das demandas mercadológicas e ampliação das novas mídias que 

potencializam as perspectivas do mercado de trabalho e de atuação profissional. 

O Curso de Publicidade e Propaganda atende às demandas deste mercado 

em transformação e aos novos paradigmas de comportamento, tanto regionais como 

nacionais. A evolução tecnológica dos bens, o design, a performance, são 

resultados da ação específica do marketing e cabe ao profissional dessa área a 

responsabilidade de detectar as necessidades do consumidor, para produção e/ou 

inovação de produtos, comunicando-as posteriormente ao mercado. Informar, 

instruir, orientar, modificar ou criar hábitos, enfim, destacar as vantagens e as 

diferenças entre produtos: eis o papel da Publicidade e da Propaganda 

Diante deste contexto, os objetivos do Curso de Publicidade e Propaganda, 

concebidos em coerência com as políticas institucionais e as competências e 

habilidades definidas no perfil do egresso são relatados a seguir: 

 

OBJETIVO GERAL: 

O curso de Publicidade e Propaganda da Faculdade tem como objetivo 

principal a formação de profissionais capacitados para atender ao sempre crescente 

mercado de trabalho na área da Comunicação, especialmente na realidade regional 

que se apresenta, onde o aluno deverá ter condições para compreender a 

comunicação como uma filosofia contemporânea de gestão, utilizando os diversos 

recursos e tecnologias para o desenvolvimento de projetos de comunicação no 

âmbito publicitário. 

 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS: 

Como objetivos específicos, o curso pretende: 

a) Desenvolver formação técnico-científica para a produção de 

planejamento e execução de projetos de comunicação com o mercado, 
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possibilitando o domínio das etapas de coleta de informações, pesquisa, verificação 

da veracidade dos fatos. 

b) Dar ênfase a formação de um profissional de comunicação capaz de 

entender e diagnosticar situações mercadológicas que componham o cenário onde 

as instituições estão inseridas e criativamente, proponha soluções de comunicação e 

sugestões de marketing contemporâneas e acessíveis às instituições. 

c) Proporcionar condições para que os acadêmicos aprimorem as suas 

capacidades criativa, crítica, investigativa e reflexiva com a finalidade de agregar 

valores simbólicos, estéticos, éticos e de cidadania aos bens culturais; 

d) Contribuir com a melhoria da Publicidade e Propaganda, em especial a 

praticada na região Oeste de Paraná; 

e) Compreender a produção publicitária nos seus aspectos mais amplos, 

ou seja, pensá-la pela perspectiva da comunicação integrada que pressupõe a 

integração de suas atividades de comunicação. 

Propiciar uma formação multimídia, preparando o profissional de 

comunicação a atuar em diferentes plataformas. 

 

 

2.4. PERFIL DO EGRESSO 

 

Para os profissionais formados em Publicidade e Propaganda é 

imprescindível a criatividade, ampla bagagem cultural, curiosidade intelectual, 

domínio do idioma e das estruturas narrativas e expositivas aplicáveis às atribuições 

de um comunicólogo e ainda que assumam uma postura ética e consciente da 

responsabilidade social de sua profissão. O perfil do profissional de comunicação 

num âmbito comum, e de acordo com as características expostas no Parecer 

CNE/CES 492/2001, é formado por: 

 

1. Sua capacidade de criação, produção, distribuição, recepção, e análise 
crítica referentes às mídias, às práticas profissionais e sociais relacionadas 
com estas, e a suas inserções culturais, políticas e econômicas; 
2. Sua habilidade em refletir a variedade e mutabilidade de demandas 
sociais e profissionais na área, adequando-se à complexidade e velocidade 
do mundo contemporâneo; 
3. Sua visão integradora e horizontalizada - genérica e ao mesmo tempo 
especializada de seu campo de trabalho possibilitando o entendimento da 
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dinâmica das diversas modalidades comunicacionais e das suas relações 
com os processos sociais que as originam e que destas decorrem. 
4. Utilizar criticamente o instrumental teórico-prático oferecido em seu curso, 
sendo portanto competente para posicionar-se de um ponto de vista ético-
político sobre o exercício do poder na comunicação, sobre os 
constrangimentos a que a comunicação pode ser submetida, sobre as 
repercussões sociais que enseja e ainda sobre as necessidades da 
sociedade contemporânea em relação à comunicação social. 

 

Também no Parecer CNE/CES 492/2001, o perfil específico do egresso em 

Publicidade e Propaganda se caracteriza: 

 

1. pelo conhecimento e domínio de técnicas e instrumentos necessários 
para a proposição e execução de soluções de comunicação eficazes para 
os objetivos de mercado, de negócios de anunciantes e institucionais;  
2. pela tradução em objetivos e procedimentos de comunicação apropriados 
os objetivos institucionais, empresariais e mercadológicos;  
3. pelo planejamento, criação, produção, difusão e gestão da comunicação 
publicitária, de ações promocionais e de incentivo, eventos e patrocínio, 
atividades de marketing, venda pessoal, design de embalagens e de 
identidade corporativa, e de assessoria publicitária de informação.  

 

O curso de Publicidade e Propaganda tem por finalidade a formação de 

profissionais capacitados para as diversas atividades da Comunicação Social, com 

ênfase nas áreas de atendimento, mídia, planejamento, marketing, criação e 

produção publicitária. O empreendedorismo é incentivado, o curso tem como 

diferencial preparar o aluno para o planejamento em comunicação, buscando 

capacitá-lo também para a criação de empresas de Publicidade e Marketing. 

O egresso do curso de Publicidade e Propaganda deve ter domínio não 

apenas dos conhecimentos técnicos na criação de peças publicitárias, mas também 

ter o conhecimento sobre os processos comunicacionais que envolvem a prática 

publicitária. O publicitário deve estar apto a planejar ações de comunicação, que 

envolvam desde o diagnóstico dos problemas da empresa, às necessidades e perfil 

do público consumidor. 

O publicitário deve dominar também os processos de criação, produção e 

finalização de peças para os veículos impressos, eletrônicos e digitais, bem como 

saber administrar da forma mais eficiente a sua utilização de acordo com os 

objetivos e a verba do cliente, e também da realidade específica do mercado. O 

profissional deve  nortear a sua prática profissional de acordo com os princípios 
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éticos e morais que regem a profissão, de acordo com o seu código de ética e 

seguindo as leis do país. 

 

Competências e Habilidades 

 

A formação do profissional de comunicação, jornalista e publicitário tem por 

objetivo dotar o profissional dos conhecimentos requeridos para o exercício das 

seguintes competências e habilidades de acordo com o Parecer CNE/CES 

492/2001: 

GERAIS: 
As competências e habilidades gerais para os diferentes perfis são as 
seguintes: 
1. Assimilar criticamente conceitos que permitam a apreensão de teorias;  
2. Usar tais conceitos o e teorias para analisar a realidade criticamente;  
3. Posicionar-se, de um ponto de vista ético-político, sobre o exercício do 
poder na comunicação, bem como sobre os constrangimentos da profissão;  
4. Deter um significativo conjunto de conhecimentos e informações sobre a 
sociedade, a comunicação e sua profissão;  
5. Dominar as linguagens habitualmente usadas nos processos de 
comunicação;  
6. Manejar as tecnologias de comunicação e estar atento às inovações, com 
criatividade e senso crítico;  
7. Refletir permanente sobre os limites e possibilidades de sua prática 
profissional;  
8. Ter capacidade para compreender os mecanismos envolvidos no 
processo de recepção das mensagens e seu impacto sobre os diversos 
setores da sociedade; 

 
ESPECÍFICAS PARA PUBLICIDADE: 
1. ordenar as informações conhecidas e fazer diagnóstico da situação dos 
clientes; 
2. realizar pesquisas de consumo, de motivação, de concorrência, de 
argumentos, entre outros; 
3. desenvolver projetos orientados pelo quesito inovação, primando pela 
sua autenticidade e aplicabilidade; 
4. definir objetivos e estratégias de comunicação como soluções para 
problemas de mercado e institucionais dos anunciantes; 
5. conceber meios de avaliar e corrigir resultados de programas 
estabelecidos; 
6. executar e orientar o trabalho de criação e produção de campanhas de 
propaganda em veículos impressos, eletrônicos e digitais; 
7. realizar e interpretar pesquisas de criação como subsídio para a 
preparação de campanhas publicitárias; 
8. dominar linguagens e competências estéticas e técnicas para criar, 
orientar e julgar materiais de comunicação pertinentes a suas atividades; 
9. 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; 
10. identificar e analisar as rápidas mudanças econômicas e sociais em 
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escala global e nacional que influem no ambiente empresarial; 
11. identificar a responsabilidade social da profissão, mantendo os 
compromissos éticos estabelecidos; 
12. assimilar criticamente conceitos que permitam a compreensão das 
práticas e teorias referentes à publicidade e à propaganda. 

 

 

2.5. CURRÍCULO DO CURSO (Conteúdos Curriculares) 

 

Os conteúdos são oferecidos na forma de disciplinas obrigatórias e 

eletivas/optativas, continuamente avaliadas e atualizadas em um processo de 

discussão permanente da coordenação, dos docentes e discentes do curso. 

Em relação às Atividades Complementares, o currículo do curso 

também atende às DCN. Sendo desenvolvido em todos os períodos, por meio 

de trabalhos desenvolvidos através de estudos dirigidos e por estudos aplicados de 

caráter interdisciplinar, totalizando 160 horas ao final do curso. O currículo 

também prevê o desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso no 8º 

período, totalizando 140 horas, apresentado sob a forma de uma monografia, 

artigo científico ou projeto, com exposição pública, oral, perante banca ao final 

do curso. 

Muito embora os cursos de graduação tenham a função da formação 

profissionalizante, o que os caracteriza como curso de nível superior é justamente o 

compromisso com a construção do conhecimento e não apenas a transmissão. 

Neste sentido a metodologia de ensino, por paradoxal que possa parecer requer do 

professor que evite a utilização procedimentos metodológicos que fazem da ação 

educativa uma mera rotina pedagógica. 

Neste enfoque, o docente deve desenvolver ações de ensino que incidam 

nas dimensões ativas e interativas dos alunos, discutindo e orientando-os nos 

caminhos de busca, escolha e análise das informações, contribuindo para que sejam 

desenvolvidos estilos e estratégias de estudo, pesquisa, e socialização do que foi 

apreendido. Insere-se ainda o esforço em propiciar situações de aprendizagem que 

sejam mobilizadoras da produção coletiva do conhecimento. 

Assim sendo, além dos recursos de exposição didáticas, dos estudos 

práticos em sala de aula, estudos dirigidos e independentes e seminários, instituir 
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outros procedimentos metodológicos que relacionem a vida acadêmica com a 

realidade concreta da sociedade e aos avanços tecnológicos, incluindo, portanto, 

novas alternativas e novos recursos. 

Os conteúdos conceituais das unidades de estudo são disponibilizados 

pelos professores orientadores, através do portal da Faculdade. Para cada encontro 

poderá o professor disponibilizar, via portal: links, filmes, textos diversos, artigos, 

assuntos para discussão, questionários de reflexão e lista de exercícios, entre outras 

estratégias de ensino e aprendizagem que buscam favorecer a autoaprendizagem. 

Estes recursos favorecem a análise/estudo para que as aulas sejam mais 

produtivas. As atividades práticas (laboratórios, visita técnica, trabalho de campo, 

entre outras) previstas na organização curricular serão executadas mediante roteiro 

com objetivos bem definidos e apoiadas nos conteúdos conceituais trabalhados. 

As principais estratégias de ensino-aprendizagem, de modo a desenvolver 

nos acadêmicos as competências e habilidades destacáveis de seu perfil 

anteriormente mencionado, são: Aulas expositivas para a obtenção e organização 

de dados, interpretação, crítica, decisão, comparação e resumo; Estudo de textos 

para a identificação, obtenção e organização interpretação, crítica, análise de dados 

e elaboração de resumo; Estudos Dirigidos para a identificação, obtenção e 

organização de dados, busca de suposições, aplicações de fatos e princípios a 

novas situações; Solução de Problemas para a identificação, obtenção e 

organização de dados, planejamento, imaginação, elaboração de hipóteses, 

interpretação e decisão; Grupo de Observação e de Verbalização para a análise, 

interpretação, crítica, levantamento de hipóteses, obtenção e organização de dados, 

comparação, resumo, observação e interpretação; Seminário para a análise, 

interpretação, crítica, levantamento de hipóteses, busca de suposições, obtenção, 

organização de dados, comparação e aplicação de fatos a novas situações; Seleção 

de Filmes que utilizam técnicas para o estudo dos casos apresentados, análise, 

interpretação, crítica, levantamento de hipóteses, busca de suposições, decisões e 

resumo; Estudo de Caso para a análise, interpretação, crítica, levantamento de 

hipóteses, busca de suposições, decisões e resumo; Ensino com Pesquisa para a 

observação, interpretação, classificação, crítica, resumo, análise, hipóteses e busca 
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de suposições, decisão, comparação e imaginação, planejamento, obtenção e 

organização de dados. 

As Atividades Complementares constituem componentes curriculares do 

Curso, em atendimento às DCNs estabelecidas pelo Ministério da Educação. 

Constituem objetivos fundamentais das Atividades Complementares: Enriquecer o 

processo de ensino-aprendizagem, por meio de uma formação profissional social e 

humanizada, ampliando os horizontes do conhecimento para além da sala de aula; 

Fortalecer a articulação da teoria com a prática, valorizando a participação em 

atividades de ensino, pesquisa e extensão; Encorajar a aquisição de habilidades e 

competências tanto no contexto interno, quanto fora do ambiente institucional, 

incluindo atividades transversais, opcionais e interdisciplinares, especialmente nas 

relações com o mundo do trabalho e com a comunidade; Promover a flexibilização 

da estrutura curricular dos Cursos de Graduação; Estimular práticas de estudos 

independentes, visando a uma progressiva autonomia profissional e intelectual do 

aluno. 

As Atividades Complementares deverão ser cumpridas pelo aluno, a partir 

de seu ingresso na graduação, obedecendo à carga horária de 160 horas, divididas 

em cada semestre conforme previsão no currículo do curso, também divididas em 

atividades obrigatórias e livres. 

Constituem Atividades Complementares obrigatórias: Estudos Dirigidos de 

Nivelamento; Estudos Dirigidos de Competência Gerais. Já as Atividades 

Complementares livres são as atividades de ensino, pesquisa e extensão, tais como: 

iniciação científica, monitoria, extensão, participação em eventos ou programas 

científicos e/ou culturais e cursos. A integralização das Atividades Complementares 

é condição indispensável à colação de grau, deverá acontecer ao longo do curso e 

seu registro constará obrigatoriamente no Histórico Escolar dos alunos. As cargas 

horárias mínimas a ser cumprida em cada tipo de Atividades Complementares, a 

descrição das mesmas, bem como informações mais detalhadas sobre sua 

integralização, encontram-se devidamente descritas em regulamento próprio. 

Em relação as Atividades Complementares, a Faculdade de Ciências 

Sociais Aplicadas de Cascavel possui regulamento específico. 
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2.5.1. Matriz curricular (Estrutura Curricular)  

 

Período 

Atividades de Ensino - 
Aprendizagem 
(Componentes 
Curriculares) 

CARGA HORÁRIA 

Disciplinas Projeto 
Experimental (CST) 

ou Prática 
Pedagógica 

(Licenciatura) 

TCC Estágio 
Ativ. 

Compl.  
Total Teórica      

(sala de 
aula) 

Prática 
(laboratório) 

Subtotal 

1º 

Fundamentos da 
Fotografia  

70   70         70 

História da Publicidade e 
Propaganda  

70   70         70 

Metodologia da Pesquisa  35   35         35 

Fundamentos da 
Publicidade e Propaganda   

70   70         70 

Comunicação e Expressão 
em Língua Portuguesa  

35   35         35 

Fundamentos e Práticas do 
Rádio   

70   70         70 

Atividade Complementar I     0       20 20 

Subtotal 350 0 350 0 0 0 20 370 

2º 

Softwares de Edição 
Audiovisual  

70   70         70 

Técnicas de Leitura e 
Produção de Textos  

35   35         35 

Introdução ao Pensamento 
Filosófico 

35   35         35 

Teorias da Comunicação 70   70         70 

Inglês Instrumental  35   35         35 

Espanhol Instrumental  35   35         35 

Fundamentos do Design 
Gráfico  

70   70         70 

Atividade Complementar II     0       20 20 

Subtotal 350 0 350 0 0 0 20 370 

  
Atendimento em 
Publicidade e Propaganda  

35   35         35 

3º 

Fundamentos do 
Marketing  

35   35         35 

Fotografia Publicitária  70   70         70 

Fundamentos da Televisão   70   70         70 

Mídias Locais e Regionais  35   35         35 

Cibercultura  35   35         35 
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Comunicação Integrada de 
Marketing  

35 
 

35         35 

Tópico Integrador em 
Publicidade e Propaganda - 
inovação em estratégias de 
mídias digitais 

35  35     35 

Atividade Complementar III     0       20 20 

Subtotal 350 0 350 0 0 0 20 370 

4º 

Direção de Arte 35   35         35 

Semiótica  35   35         35 

Softwares de Criação e 
Edição   

70   70         70 

Comportamento do 
Consumidor 

35   35         35 

Redação Publicitária 35   35         35 

Oficina de Criatividade  70   70         70 

Estética da Comunicação 35   35         35 

Tópico Integrador em 
Publicidade e Propaganda - 
inovação em criação de 
identidade visual 

35  35     35 

Atividade Complementar 
IV 

    0       20 20 

Subtotal 350 0 350 0 0 0 20 370 

5º 

Planejamento e Criação 
Publicitária 

70   70         70 

Psicologia em 
Comunicação  

35 
  

35         35 

Pesquisa em Comunicação 70   70         70 

Produção Gráfica 35   35         35 

Prática Publicitária em 
Vídeo 

35   35         35 

Tópico Integrador em 
Publicidade e Propaganda - 
inovação em planejamento 
publicitário: start up 

35   35         35 

Atividade Complementar V     0       20 20 

Subtotal 350 0 350 0 0 0 20 370 

6º 

Linguagem 
Cinematográfica 

70   70         70 

Práticas Publicitárias em 
Rádio 

35   35         35 
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Empreendedorismo - EAD 70   70         70 

Mídia 35   35         35 

Análise do Discurso 
Aplicada à Comunicação 

35   35         35 

Tópico Integrador em 
Publicidade e Propaganda - 
inovação em estratégias 
narrativas audiovisuais 

35   35         35 

Estágio Supervisionado I      70  70 

Trabalho de Conclusão de 
Curso: artigo científico 

    0     70   70 

Atividade Complementar 
VI 

    0       20 20 

Subtotal 350 0 350 0 0 140 20 510 

7º 

Eletiva  35   35         35 

Administração em 
Publicidade e Propaganda 

35   35         35 

Cidadania e Formação 
Política   

35   35         35 

Gestão de Projetos e 
Eventos 

35   35         35 

Marketing Digital 35   35         35 

Marketing Político 35    35     
 

  35 

Responsabilidade 
Socioambiental - EAD 

70  70     70 

Projeto Experimental em 
Publicidade e Propaganda 

70  70     70 

Estágio Supervisionado II      70  70 

Trabalho de Conclusão de 
Curso: projeto 
experimental em 
publicidade e propaganda  

     70  70 

Atividade Complementar 
VII 

    0       20 20 

Subtotal 350 0 350 0 0 140 20 510 

8º 

Cultura e Sociedade - EAD 70   70         70 

Prática Experimental em 
Publicidade e Propaganda 

70   70         70 

Inteligência de Mercado 35   35         35 

Pesquisa de Mercado  35   35         35 

Ética e Legislação em 
Publicidade e Propaganda 

 35   35   
 

    35 
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Comunicação, Educação e 
Cultura 

35    35       35 

Gestão de Marcas 35  35     35 

Estágio Supervisionado III      70  70 

Trabalho de Conclusão de 
Curso: prática 
experimental em 
publicidade e propaganda 

     70  70 

Atividade Complementar 
VIII 

    0       20 20 

Subtotal 315 0 315 0 0 140 20 475 

 

Total Geral 2765 0 2765 0 
 

420 160 3345 

          

 

Eletivas CH 
       

 

Libras 35  

       

 

    

       

 

    

       

 

    

       

 

    

       

 

    

       

 

    

       

          

 

Resumo CH 
       

 

Carga Horária Teórica 2765 

       

 

Carga Horária Prática 0 

       

 

Carga Horária (Teórica + Prática) 2765 

       

 

Projeto Experimental (CST) ou 
Prática Pedagógica (Licenciatura) 

0 

       

 

TCC 140 

       

 

Estágio Supervisionado 280 

       

 

Atividades Complementares 160 
 

      

 

Carga Horária Total do curso 3345 
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2.5.2. Estágio supervisionado  

 

a) Concepção de Estágio: 

O Estágio Supervisionado compreende o conjunto de atividades 

relacionadas a dimensão prático-operativa da formação profissional, articuladora das 

determinações do exercício profissional da futura profissão. Com os Estágios 

Supervisionados se pretende oferecer ao futuro profissional um conhecimento do 

real em espaços sócio-ocupacionais onde se realizam as práticas profissionais da 

futura profissão, através da relação direta com situações de trabalho em unidades 

do mundo do trabalho. Neste processo se dão a construção e avaliação do 

desenvolvimento das habilidades e competências necessárias ao futuro exercício da 

profissão. É também um momento privilegiado para se acompanhar a vivência dos 

aspectos do mundo do trabalho através de situações reais vivenciadas pelos 

acadêmicos nos espaços sócio-ocupacionais onde se realizam os estágios. 

Nos diversos cursos de formação profissional o Estágio Supervisionado é 

uma atividade obrigatória, sendo intrinsecamente articulada com as dimensões do 

exercício profissional e com os demais componentes curriculares associados as 

diversas disciplinas do curso. 

Os Estágios Supervisionados serão orientados pelos professores indicados 

pelos cursos de acordo com as normas internas da Faculdade e serão realizados no 

período indicado pela base curricular do curso. As ações efetivadas nos Estágios 

Supervisionados são o modo pelo qual o acadêmico revela sua capacidade de 

planejar e executar as propostas interventivas constituídas no decorrer do curso. 

Mediado pela supervisão pedagógica e supervisão de campo o acadêmico irá, 

observar, diagnosticar, pesquisar e interagir nos espaços sócio-ocupacionais onde 

se dão as práticas de estágio. Para que estes elementos e atividades sejam 

materializados, a unidade teoria/prática será uma constante no conjunto das 

disciplinas ministradas no curso. Os dados coletados em cada estágio constituem 

elementos do empíricos a serem pesquisados, transformados em dados e, estes 

dados consequentemente em informações e conhecimento, com o intuito de 

melhorar a qualidade do Ensino e servir de base para a elaboração do Trabalho de 

Conclusão de Curso. 
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Ao concluir os estágios o acadêmico apresenta os resultados conforme as 

definições postas no projeto político pedagógico do curso e na política de estágio do 

curso, tendo como horizonte a socialização das informações e conhecimentos 

construídos durante o processo de realização do estágio. 

Neste sentido, os estágios supervisionados são: 

a) Uma atividade prevista no projeto político pedagógico do curso, 

como parte constitutiva da formação do profissional, realizada através de atividades 

de características eminentemente práticas, desenvolvidas em um espaço sócio-

ocupacional adequado; 

b) Uma vivência de integralização, de revisão e de reorientação dos 

aspectos específicos da profissionalização prevista no currículo dos cursos na sua 

totalidade; 

c) Um dos processos de avaliação do profissional formando, tendo 

como parâmetro à configuração do profissional que se quer formar, expressa no 

projeto pedagógico do curso; 

d) Um momento privilegiado e culminante da articulação dos 

fundamentos teórico-metodológicos, ético-políticos e técnico-operativos 

desenvolvidos ao longo do curso. 

 

b) O papel do corpo docente: 

Todos os docentes, durante o processo de desenvolvimento dos 

componentes curriculares, visando o estágio, deverão considerar como essenciais 

para a formação profissional: 

a) o acolhimento de toda a diversidade cultural; 

b) o aprimoramento e o incentivo às práticas investigativas; 

c) o domínio do conhecimento básico para que os acadêmicos possam 

desenvolver a capacidade de aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender a 

viver juntos e aprender a ser, considerando os mesmos como seres sociais e a 

necessidade de inserção destes no espaço e no tempo histórico, político, econômico 

e social; 
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d) o uso de tecnologias e materiais inovadores, e a utilização de 

metodologias que respaldem as práticas pedagógicas necessárias e adequadas 

para o êxito do processo ensino-aprendizagem; 

e) o desenvolvimento de hábitos, atitudes e habilidades que fomentem 

o trabalho em equipe, com vistas à preparação para o exercício do planejamento 

participativo e interdisciplinar no ambiente profissional e social.  

 

c) Estágio supervisionado como atividade de ensino 

O estágio curricular é atividade de ensino e, como tal, deve ser planejado, 

executado, acompanhado e avaliado pelos professores dos referidos cursos. Neste 

sentido, o trabalho do Coordenador e do Supervisor pedagógico se constituem em 

atividade docente. 

Em função da compreensão de que é uma atividade que compõe o projeto 

político pedagógico do curso, o estágio apresenta: 

a) Carga horária definida pela legislação, para cada curso; 

b) Inserção na grade curricular, devendo ser realizado no decorrer do 

Curso; 

c) Pré-requisito para sua realização - o aluno deve estar aprovado nas 

disciplinas previstas para os semestres anteriores; 

d) Plano de ensino: ementa, objetivos, conteúdos, cronograma 

(abrangendo desde planejamento com os alunos até a conclusão das atividades 

previstas, definição do período de realização da(s) atividade(s)), procedimentos 

metodológicos, avaliação (com definição do nível de exigência, formas de execução, 

formas de avaliação e apresentação do resultado final); 

e) Obrigatoriedade de frequência nas atividades de sala de aula e na 

operacionalização do estágio, definidos em regulamentos próprios para cada curso; 

f) Uma coordenação de estágio, docentes supervisores (professores 

do curso e da área de conhecimento) que acompanham o desenvolvimento das 

atividades no local de estágio; 

g) Regulamentação específica para o estágio elaborada e aprovada 

pelo Colegiado de Curso e pelo Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão. 
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d) Princípios norteadores do estágio supervisionado 

A proposta de estágio supervisionado fundamenta-se nos princípios 

explicitados a seguir: 

a) A necessidade, a obrigatoriedade e a especificidade da/para a 

realização do estágio, como um período em que o acadêmico permanece no 

exercício de atividades, orientadas e acompanhadas, por um profissional já 

habilitado, num local semelhante ao que, posteriormente, irá atuar como profissional; 

b) O estágio caracteriza-se por um período, denso e contínuo, de efetiva 

participação das/nas mais diversas atividades que ocorrem no interior do ambiente 

do mundo do trabalho; 

c) No decorrer do processo de formação, ter presente que o estágio irá 

proporcionar ao acadêmico a oportunidade de relacionar os elementos 

teórico/práticos apreendidos durante o processo de formação, com a realidade 

vivenciada nos locais de trabalho; 

d) O entendimento que o corpo docente do curso deve ter é de que o 

estágio é o momento particular do processo formativo em que a relação 

teoria/prática já seja se traduza em um ato de intervenção reflexiva. 

 

e) Objetivos do estágio supervisionado: 

O Estágio Supervisionado tem como objetivos:  

a) proporcionar experiência acadêmico-profissional orientada para o 

desenvolvimento das habilidades e competências técnico-científicas necessárias no 

exercício da profissão; 

b) estabelecer um vínculo entre o conhecimento produzido na instituição 

de ensino superior com o conhecimento utilizado nas práticas profissionais nas 

instituições do mundo do trabalho; 

c) transformar as atividades da prática profissional em oportunidades para 

estabelecer diálogos e intercâmbios com o mundo do trabalho, abrindo caminhos 

para possíveis projetos de pesquisa e extensão; 

d) buscar subsídios na realidade concreta para entendimento da dinâmica 

do desenvolvimento do exercício profissional no âmbito dos cursos, tanto para 
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apoiá-las com respaldo do conhecimento científico, como par a realização de 

análises críticas que indiquem a necessidade do seu reordenamento; 

e) proporcionar ao profissional formado a possibilidade de articular os 

conhecimentos produzidos durante o tempo de permanência na faculdade com a 

realidade concreta do seu campo de atuação profissional durante o processo 

formativo; 

f) oportunizar o questionamento, a reavaliação e subsidiar reformulações 

do Projeto Pedagógico dos cursos de formação mantidos pela Instituição. 

f) Campo de estágio: 

Deve-se considerar que, ao lado da competência teórica para ensinar aos 

acadêmicos os saberes teóricos, já sistematizados e organizados, o professor 

precisa ensiná-los a produzir novos saberes e a trabalharem com o “saber 

científico”, apropriado e/ou produzido, aliado ao “saber popular”, difuso e 

desconsiderado, visando a integração destes “saberes” e a melhoria da qualidade de 

vida. Portanto, uma perfeita integração entre os locais de atuação, denominados 

campo de estágio, e a Faculdade é essencial para o desenvolvimento concreto do 

que se entende por Estágio Supervisionado. 

Essa integração supõe um elo permanente entre as Instituições do mundo 

do trabalho e a Faculdade, através de seus docentes e discentes, permitindo que a 

realidade dos locais de trabalho e suas práticas possam ser observadas, analisadas 

e discutidas pelos futuros profissionais e que, ao mesmo tempo, possam receber da 

IES apoio para a resolução de problemas teórico/práticos.  

A princípio, são considerados espaços para a realização dos estágios, ou 

campos de estágio os diversos espaços sócio-ocupacionais, no mundo do trabalho, 

onde profissionais realizam seu exercício da profissão, nas diversas áreas, 

considerando as singularidades e particularidades a ela inerentes. Nestes espaços 

são realizadas atividades de: observação, análise e compreensão da exercício 

profissional ali realizado; planejamento e execução de projetos, programas e 

atividades diversas de estágio;  avaliação e aprofundamento dos conhecimentos 

teórico-práticos relativos ao campo específico de atuação profissional; vivência 

efetiva de situações do exercício da profissão; avaliação, e sistematização das 

atividades práticas realizadas. 
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Entretanto, para serem considerados campo de estágio as instituições 

devem: 

a) apresentar condições para planejamento e execução das atividades de 

estágio; 

b) permitir a avaliação e o aprofundamento dos conhecimentos teórico-

práticos do campo de trabalho; 

c) possibilitar a vivência efetiva de situações concretas de vida e trabalho, 

dentro do campo profissional;  

d) disponibilizar a infraestrutura material e recursos humanos necessários 

à realização das atividades propostas ; 

e) aceitar as condições de supervisão e avaliação dos estagiários 

proposta pelos cursos da Faculdade; 

f) concordar e acatar as normas disciplinares do Estágio Supervisionado 

da Faculdade; 

g) permitir que a organização do estágio possa ser convertida em 

instrumentos jurídicos, como acordo de cooperação, convênio, termos de 

compromisso, etc., onde estejam acordadas todas as condições de realização do 

estágio; 

h) possuir profissionais habilitados atuando no campo escolhido para o 

estágio. 

 

g) Coordenação do estágio: 

A coordenação do Estágio Supervisionado caberá a um docente do Curso 

cujo perfil, em linhas gerais, esteja adequado às funções de: 

 Selecionar e firmar convênios com as instituições envolvidas no campo 

de estágio; 

 Acompanhar , por meio de visitas in loco, a adequação das atividades 

realizadas pelos discentes às finalidades previstas no Projeto Pedagógico do Curso ; 

 Acompanhar, por meio de reuniões mensais, o trabalho realizado pelos 

supervisores de estágio. 
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h) Supervisão e avaliação do estágio: 

Entende-se como supervisão de estágio o acompanhamento, tanto nas 

atividades que antecedem a prática efetiva, quanto à assessoria dada ao aluno no 

decorrer de sua prática profissional, por docentes autorizados pela coordenação de 

estágios do curso, de forma a proporcionar aos estagiários o pleno desempenho de 

ações, princípios e valores inerentes à realidade da profissão em que se processa a 

vivência prática. 

Podem ser supervisores de estágio todos os docentes com formação na 

área objeto dos cursos e experiência profissional. 

O estágio, enquanto parte integrante de um processo de formação 

profissional, requer acompanhamento e avaliação sistemática constante. O 

acompanhamento se faz necessário para empreender uma avaliação qualitativa que 

permita, sempre que necessário, indicar correções e redimensionar os 

encaminhamentos feitos, de forma que o perfil profissional traçado no projeto 

pedagógico do curso seja atingido. 

As atividades de estágio são acompanhadas e assessoradas no decorrer de 

sua realização, por docentes indicados pela coordenação de estágios do curso, de 

forma a proporcionar aos futuros profissionais o pleno desempenho de ações, 

princípios e valores inerentes à realidade da profissão. 

A avaliação dos estágios é parte integrante da dinâmica do processo de 

acompanhamento, controle e avaliação institucional extensível a todo processo de 

ensino. A avaliação deve ser ampla, contemplar o processo teórico da construção do 

conhecimento, bem como as formas de organização deste, articuladas com os 

fundamentos teórico-metodológicos, ético-políticos e técnico-operativos. A avaliação 

deve prover informações e dados para a realimentação do Currículo do Curso, tendo 

como meta a busca de mecanismos e meios de aprimorar a qualidade do ensino 

ofertado pela Faculdade de Ciências Sociais Aplicada de Cascavel. 

A avaliação dos estagiários será feita pelo docente-supervisor, de forma 

sistemática e contínua, pelos alunos através de auto-avaliação e, quando for 

necessário, ouvindo as opiniões dos membros da comunidade envolvidos no 

processo. 
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Em relação ao Estágio Supervisionado, a Faculdade possui regulamento 

específico para atender ao Curso. 

 

2.5.3. Trabalho de Conclusão de Curso  

 

O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) consiste num momento de 

síntese e expressão da totalidade da formação profissional, através do qual o 

acadêmico sistematiza os resultados de um processo formativo-investigativo. A 

indagação deve partir preferencialmente de sua área de estágio e da prática 

profissional, complementada, por sua vivência nos seminários e nas oficinas, que 

possibilitam a investigação, o debate e a produção acerca da temática investigada.  

O Trabalho de Conclusão de Curso configura-se como o primeiro processo 

de construção, sistematização e produção de conhecimento do acadêmico, realizado 

nos padrões científicos, elaborado sob a orientação de um docente da unidade de 

ensino, de acordo com sua área de conhecimento e experiência profissional. 

É importante ressaltar a interligação existente entre os conteúdos das 

diferentes disciplinas, a metodologia das oficinas de formação profissional, os 

seminários, a prática profissional, o estágio supervisionado e o Trabalho de 

Conclusão de Curso, pois estes estão sempre numa relação de interdependência, 

completando-se e realimentando-se mutuamente. Desse modo, a elaboração do 

TCC não se inicia no último semestre do Curso, mas é uma construção que deve se 

solidificar ao longo de todo o Curso, alicerçada pelas demais disciplinas. 

Em relação ao Trabalho de Conclusão de Curso, a Faculdade possui 

regulamento específico para atender ao Curso. Segundo o Regulamento dos TCC, 

destacam-se: 

1. O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é requisito indispensável 

para a colação de grau, devendo apresentar-se na forma de uma Monografia ou 

Artigo Científico. 

2. O TCC consiste em trabalho individual sobre tema relevante, 

fundamentado nos diferentes processos de investigação metodológica. 

3. São objetivos gerais do TCC propiciar aos alunos do Curso a 

oportunidade de demonstrar as habilidades e competências adquiridas, estimular o 
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aprofundamento temático, a produção científica, a consulta à bibliografia 

especializada e o aprimoramento da capacidade de interpretação crítica. 

4. O TCC será desenvolvida sob a orientação de um docente do Curso, 

nas áreas afins, segundo as linhas de pesquisa definidas em cada curso e nos 

termos do regulamento específico. 

5. O TCC é atividade de natureza acadêmica, curricular e obrigatória, com 

carga horária prevista no Projeto Pedagógico do Curso. 

6. A estrutura da Monografia ou do Artigo Científico deverá estar de 

acordo com as regras da ABNT e com o Manual de Normas Técnicas de Monografia 

da Instituição. 

7. A Monografia deverá ser depositada na Secretaria Acadêmica, 

segundo calendário institucional, em arquivo digital e em duas vias 

encadernadas,devidamente assinadas pelo professor orientador, sob pena do não 

recebimento da mesma. 

8. No dia da defesa do TCC, o professor orientador deverá entregar à 

Coordenação do Curso: o “Relatório de Orientações”, no qual atesta formalmente o 

acompanhamento do processo de elaboração do TCC; o “Parecer Final do(a) 

Professor(a) Orientador(a)”. Caso o parecer do professor orientador seja 

desfavorável à defesa do TCC, esta não ocorrerá e o aluno deverá requerer a 

Segunda Chamada da mesma, não perdendo ponto na próxima defesa. 

 

2.5.4. Atividades complementares 

 

As Atividades Complementares constituem componentes curriculares do 

Curso, em atendimento às DCNs estabelecidas pelo Ministério da Educação. 

Constituem objetivos fundamentais das Atividades Complementares: Enriquecer o 

processo de ensino-aprendizagem, por meio de uma formação profissional social e 

humanizada, ampliando os horizontes do conhecimento para além da sala de aula; 

Fortalecer a articulação da teoria com a prática, valorizando a participação em 

atividades de ensino, pesquisa e extensão; Encorajar a aquisição de habilidades e 

competências tanto no contexto interno, quanto fora do ambiente institucional, 

incluindo atividades transversais, opcionais e interdisciplinares, especialmente nas 
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relações com o mundo do trabalho e com a comunidade; Promover a flexibilização 

da estrutura curricular dos Cursos de Graduação; Estimular práticas de estudos 

independentes, visando a uma progressiva autonomia profissional e intelectual do 

aluno. 

As Atividades Complementares deverão ser cumpridas pelo aluno, a partir 

de seu ingresso na graduação, obedecendo à carga horária fixada no currículo do 

curso, divididas em cada semestre e também divididas em atividades obrigatórias e 

livres. 

Constituem Atividades Complementares obrigatórias: Estudos Dirigidos de 

Nivelamento; Estudos Dirigidos de Competência Gerais. Já as Atividades 

Complementares livres são as atividades de ensino, pesquisa e extensão, tais como: 

iniciação científica, monitoria, extensão, participação em eventos ou programas 

científicos e/ou culturais e cursos. A integralização das Atividades Complementares 

é condição indispensável à colação de grau, deverá acontecer ao longo do curso e 

seu registro constará obrigatoriamente no Histórico Escolar dos alunos. As cargas 

horárias mínimas a ser cumprida em cada tipo de Atividades Complementares, a 

descrição das mesmas, bem como informações mais detalhadas sobre sua 

integralização, encontram-se devidamente descritas em regulamento próprio. 

O aluno é obrigado a fazer, fora de horário normal de aulas, o número de 

horas de atividades complementares definido no projeto pedagógico de seu curso.O 

aluno deve cuidar para não deixar as atividades para o final do curso, já que não 

poderá Colar Grau e receber o diploma de Graduação sem ter cumprido toda a 

carga horária exigida, mesmo tendo sido aprovado em todas as disciplinas da matriz 

curricular. 

Os alunos que ingressarem na FCSAC por transferência estão também 

sujeitos ao cumprimento da carga horária de Atividades Complementares, podendo 

solicitar à Coordenação de Curso que considere a carga horária já cumprida na 

outra IES. 

Em relação às Atividades Complementares, a Faculdade possui 

regulamento específico, aprovado pelo Conselho Superior Acadêmico. 
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2.6. METODOLOGIA DE ENSINO UTILIZADA NO CURSO 

 

Muito embora os cursos de graduação tenham a função da formação 

profissionalizante, o que os caracteriza como curso de nível superior é justamente o 

compromisso com a construção do conhecimento e não apenas a transmissão. 

Neste sentido a metodologia de ensino, por paradoxal que possa parecer requer do 

professor que evite a utilização procedimentos metodológicos que fazem da ação 

educativa uma mera rotina pedagógica. 

Neste enfoque, o docente deve desenvolver ações de ensino que incidam 

nas dimensões ativas e interativas dos alunos, discutindo e orientando-os nos 

caminhos de busca, escolha e análise das informações, contribuindo para que sejam 

desenvolvidos estilos e estratégias de estudo, pesquisa, e socialização do que foi 

apreendido. Insere-se ainda o esforço em propiciar situações de aprendizagem que 

sejam mobilizadoras da produção coletiva do conhecimento. 

Assim sendo, além dos recursos de exposição didáticas, dos estudos 

práticos em sala de aula, estudos dirigidos e independentes e seminários, instituir 

outros procedimentos metodológicos que relacionem a vida acadêmica com a 

realidade concreta da sociedade e aos avanços tecnológicos, incluindo, portanto, 

novas alternativas e novos recursos. 

Os conteúdos conceituais das unidades de estudo são disponibilizados 

pelos professores orientadores, através do portal da Faculdade. Para cada encontro 

poderá o professor disponibilizar, via portal: links, filmes, textos diversos, artigos, 

assuntos para discussão, questionários de reflexão e lista de exercícios, entre outras 

estratégias de ensino e aprendizagem que buscam favorecer a autoaprendizagem. 

Estes recursos favorecem a análise/estudo para que as aulas sejam mais 

produtivas. As atividades práticas (laboratórios, visita técnica, trabalho de campo, 

entre outras) previstas na organização curricular serão executadas mediante roteiro 

com objetivos bem definidos e apoiadas nos conteúdos conceituais trabalhados. 

As principais estratégias de ensino-aprendizagem, de modo a desenvolver 

nos acadêmicos as competências e habilidades destacáveis de seu perfil 

anteriormente mencionado, são: 
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 Aulas expositivas para a obtenção e organização de dados, 

interpretação, crítica, decisão, comparação e resumo; 

 Estudo de textos para a identificação, obtenção e organização 

interpretação, crítica, análise de dados e elaboração de resumo;  

 Estudos Dirigidos para a identificação, obtenção e organização de 

dados, busca de suposições, aplicações de fatos e princípios a novas situações;  

 Solução de Problemas para a identificação, obtenção e organização 

de dados, planejamento, imaginação, elaboração de hipóteses, interpretação e 

decisão;  

 Grupo de Observação e de Verbalização para a análise, 

interpretação, crítica, levantamento de hipóteses, obtenção e organização de dados, 

comparação, resumo, observação e interpretação;  

 Seminários para a análise, interpretação, crítica, levantamento de 

hipóteses, busca de suposições, obtenção, organização de dados, comparação e 

aplicação de fatos a novas situações;  

 Seleção de Filmes que utilizam técnicas  para o estudo dos casos 

apresentados, análise, interpretação, crítica, levantamento de hipóteses, busca de 

suposições, decisões e resumo;  

 Estudo de Caso para a análise, interpretação, crítica, levantamento de 

hipóteses, busca de suposições, decisões e resumo;  

 Ensino com Pesquisa para a observação, interpretação, classificação, 

crítica, resumo, análise, hipóteses e busca de suposições, decisão, comparação e 

imaginação, planejamento, obtenção e organização de dados. 

Para atingir os resultados propostos serão utilizadas estratégias que visam à 

consecução de objetivos, portanto, há que ter clareza sobre aonde se pretende 

chegar naquele momento com o processo de ensinagem. 

Por isso, os objetivos que norteiam devem estar claros para os sujeitos 

envolvidos – professores e alunos - e estar presente no contrato didático, registrado 

no programa de ensino correspondente ao curso.  
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2.6.1. Tecnologias de informação e comunicação – TICs - no processo ensino-

aprendizagem 

 

A Faculdade atenta à crescente necessidade de inserção dos recursos de 

tecnologia da informação e comunicação - TIC’s - para auxiliar no ensino de 

competências fundamentais para a sobrevivência do profissional moderno implantou 

o sistema acadêmico (RM), que tem como objetivo gerenciar todas as informações 

acadêmicas. Através dele, os alunos, professores e secretaria têm acesso às 

informações acadêmicas em tempo real, todos os dias e de qualquer local. 

Neste sistema é possível lançar notas, frequência e disponibilizar materiais e 

tarefas para os alunos além de disponibilizar uma interface para a realização de 

atividades complementares e avaliações institucionais. Esta ferramenta de 

Tecnologia da Informação, que tem por objetivo auxiliar a construção e a dinâmica 

das aulas e atividades, compreende entre outras facilidades: 

I. Possibilitar que as atividades previstas e programadas pelos docentes 

sejam disponibilizadas, via Sistema, com antecedência, de forma a otimizar os 

encontros entre docentes e discentes; 

II. Possibilitar que as atividades trabalhadas fiquem à disposição dos alunos 

durante todo o curso podendo ser revistas a qualquer momento; 

III. Permitir a inclusão de instrumentos diversos de aprendizagem tais como 

artigos, links, vídeos, filmes, grupos de discussão; 

IV. Facilitar o desenvolvimento da autoaprendizagem; 

V. Permitir o acompanhamento, pela coordenação de curso, de todas as 

atividades programadas e executadas; 

VI. Possibilitar atividades de recuperação de estudos e de nivelamento; 

VII. Possibilitar o acompanhamento das atividades desenvolvidas pelos 

docentes. 

 

Todos os alunos têm acesso aos laboratórios de informática e biblioteca 

para utilização de editores de texto, planilhas eletrônicas, criadores de apresentação 

necessária na elaboração de atividades acadêmicas. A inserção destas novas 
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tecnologias da informação e comunicação permite a utilização de recursos 

telemáticos que facilitam a aprendizagem cooperativa, e a integração de todos os 

entes do ensino e educação.  

Os Laboratórios de Informática da Faculdade buscam promover e 

disponibilizar o acesso à informação com qualidade, apoiando e colaborando com as 

atividades de ensino, pesquisa e extensão da Instituição.  

O acesso a todas as estações de trabalho e seus recursos (tanto de 

software quanto de hardware), conta de usuário, arquivos pessoais e acesso a 

internet, estão disponíveis através das tarefas executadas pela estrutura de 

servidores. 

 

2.7. AVALIAÇÃO DOS PROCESSOS DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

O sistema de avaliação do curso deverá privilegiar um processo contínuo e 

global, buscando a interdisciplinaridade. Esse sistema acompanha os critérios 

estabelecidos nas DCNs, que pressupõem a formação de um discente com visão 

crítica, estimulando o interesse pelo desenvolvimento do conhecimento e buscando 

incorporar a concepção corrente de que não há limitação entre as diversas áreas do 

saber, visto que esta área de conhecimento não é saber estático e está em 

permanente construção. Além disso, deve ser implementada uma forma de 

avaliação global periódica do corpo docente e discente, envolvendo todas as 

disciplinas e matérias do curso, implementando a permanente atualização do 

conteúdo, dos métodos didático-pedagógicos adotados e a unificação dos 

programas. 

A avaliação da aprendizagem é um elemento importante do processo 

educativo e na Faculdade ela se fundamente nos seguintes critérios: 

1. Atividades de avaliação e acompanhamento do desempenho 

compreendido como novos momentos de aprendizagem; 

2. Procedimentos de avaliação realizados no decorrer dos processos de 

formação, com a perspectiva de feedback das ações em desenvolvimento; 

3. Utilização dos resultados da avaliação para melhoria das atividades 

acadêmicas; 
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4. Inserção dos processos de avaliação no contexto da avaliação 

institucional. 

A avaliação é parte integrante do processo de formação, uma vez que 

possibilita a aprendizagem dos futuros profissionais, de modo a favorecer seu 

percurso e regular as ações de sua formação e tem, também, a finalidade de 

certificar sua formação profissional. A avaliação não tem a finalidade de punir os que 

não alcançam o que se pretende, mas a ajudar cada aluno a identificar melhor as 

suas necessidades de formação e apreender o esforço necessário para realizar sua 

parcela de investimento no próprio desenvolvimento profissional. 

Assim sendo, o conhecimento dos critérios utilizados e a análise dos 

resultados e dos instrumentos de avaliação e autoavaliação são importantes, pois 

favorecem a consciência do profissional em formação sobre o seu processo de 

aprendizagem. 

A avaliação busca possibilitar ao aluno conhecer e reconhecer seus próprios 

métodos de pensar, utilizados para aprender, desenvolvendo capacidade de auto-

regular a própria aprendizagem, descobrindo e planejando estratégias para 

diferentes situações. 

O que se pretende avaliar não é só a quantidade de conhecimento 

adquirido, mas a capacidade de acioná-los e de buscar outros para realizar o que é 

proposto. Portanto, os instrumentos de avaliação só cumprem com sua finalidade se 

puderem diagnosticar o uso funcional e contextualizado dos conhecimentos. 

Avaliar competências profissionais é sem dúvida mais difícil do que avaliar 

conteúdos convencionais, mas há muitos instrumentos para isso. Algumas 

possibilidades: identificação e análise de situações complexas e/ou problemas em 

uma dada realidade; elaboração de projetos para resolver problemas identificados 

num contexto observado; elaboração de uma rotina de trabalho semanal a partir de 

indicadores oferecidos pelo formador; definição de intervenções adequadas e 

alternativas às que forem consideradas inadequadas; planejamento de situações 

consoantes com um modelo teórico estudado; reflexão escrita sobre aspectos 

estudados, discutidos e/ou observados em situação de estágio; participação em 

atividades de simulação. 
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A verificação da aprendizagem é feita por componente curricular, incidindo 

sobre a frequência e o aproveitamento. São componentes curriculares obrigatórios 

as Disciplinas, Estágios, Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) e Atividades 

Complementares. O TCC e os Estágios seguem as normas estabelecidas em seus 

respectivos regulamentos específicos. Em relação às disciplinas, o Professor, a seu 

critério ou a critério da Coordenação de Curso, pode promover trabalhos, exercícios 

e outras atividades em classe e extraclasse, podendo ser computados nas notas ou 

conceitos das verificações parciais. 

Independentemente dos demais resultados alcançados, é considerado 

reprovado nas disciplinas, o aluno que não obtenha frequência de, no mínimo, 75% 

(setenta e cinco por cento) das aulas e atividades ministradas. 

O aproveitamento é avaliado através de acompanhamento contínuo do 

aluno e dos resultados por ele obtidos nas avaliações realizadas durante o período 

letivo. Compete ao professor da disciplina elaborar e aplicar os instrumentos de 

avaliação de acordo com o PPC e o seu plano de ensino. Também poderão ocorrer 

avaliações organizadas pelo curso, através do NDE ou do Colegiado do Curso. 

Os instrumentos de avaliação da aprendizagem, respeitado o projeto 

pedagógico do curso, podem compreender: 

 Prova escrita ou oral; 

 Seminários; 

 Trabalhos práticos; 

 Pesquisa; 

 Elaboração de relatório, artigo, monografia, dissertação ou tese; 

 Outros instrumentos de avaliação. 

 

É obrigatória a atribuição de, pelo menos, 1 (uma) nota por bimestre no 

período de realização da disciplina, para os cursos regulares de graduação. Caberá 

ao professor, conforme o PPC e o Plano de Ensino da Disciplina, organizar as 

atividades necessárias para medir o desempenho do aluno na disciplina, devendo 

compor a nota bimestral com provas, exercícios em classe e domiciliares, 

participações em atividades práticas e outros métodos que forem necessários. 
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A média semestral de aproveitamento em cada disciplina é obtida mediante 

média simples das notas bimestrais realizadas no semestre letivo. 

É considerado promovido por média o aluno que obtenha, em cada 

disciplina, média das notas igual ou superior a 7,0 (sete) e frequência mínima de 

75% (setenta e cinco por cento) do total das aulas e demais atividades ministradas. 

Fica sujeito ao exame final o aluno que obtenha nas disciplinas, média das 

notas igual ou superior a 4,0 (quatro) e inferior a 7,0 (sete) e frequência mínima de 

75% (setenta e cinco por cento) das aulas e demais atividades ministradas. 

Quando o aluno realizar exame final, a média para aprovação será 

resultante da média aritmética entre a nota desse exame e a média obtida 

anteriormente no final do programa de aprendizagem, sendo que o resultado deverá 

ser igual ou superior a 6,0 (seis). O aluno que não atingir média de aprovação deve 

repetir integralmente a disciplina nos semestres seguintes. 

 

Formas de Acesso ao Curso 

 

A Faculdade utiliza como formas de acesso aos seus Cursos de Graduação, 

atendendo à legislação em vigor e ao Regimento Institucional, as variadas 

possibilidades de seleção de candidatos considerando-se o Ensino Médio. Dentre as 

formas de ingresso utilizadas, destacam-se:  

a) Vestibular. 

Neste processo a Faculdade visa selecionar candidatos, dentre os 

estudantes que hajam concluído, no mínimo, curso do Ensino Médio ou equivalente, 

mediante aplicação de provas que avaliem conhecimentos comuns às diversas 

formas de educação desse grau de ensino. Os programas das provas versam sobre 

matéria do nível médio do ensino brasileiro. Os alunos são convocados através de 

edital e o processo seletivo é realizado pela própria Faculdade. 

b) ENEM 

A Faculdade também se propõe a utilizar os resultados do Exame Nacional 

do Ensino Médio como parte dos processos seletivos para ingresso de candidatos 

nos seus Cursos de Graduação. A forma de utilização do ENEM é descrita em 

editais de convocação aos interessados. 
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A Faculdade atende a Portaria Normativa nº 40, de 12/12/2007, alterada 

pela Portaria Normativa MEC nº 23, de 01/12/2010 publicada em 29/12/2010. 

3. CORPO DOCENTE E PESSOAL TÉCNICO- ADMINISTRATIVO 

 

3.1. POLÍTICAS INSTITUCIONAISDOCENTES 

 

O corpo docente constitui fator decisivo na excelência das ações 

acadêmicas da Faculdade, no compromisso com o desenvolvimento e ampliações 

das atividades, que são realizadas no contexto de cada curso e programas 

institucionais. 

O quadro docente compõe-se de especialistas, mestres e doutores, 

formados e qualificados em Instituições de Ensino reconhecidas por sua produção 

acadêmica e autorizadas a funcionar por órgãos competentes do governo federal. 

Também contamos com professores que atuam no mercado de trabalho, 

possibilitando uma integração mais rápida entre a academia e a realidade do 

mercado. 

 

CRITÉRIOS DE SELEÇÃO E CONTRATAÇÃO  

O ingresso no quadro docente da Faculdade se dá de forma transparente e 

tem por objetivo selecionar os profissionais mais adequados para o exercício do 

magistério superior. Ocorre através de Processo Seletivo Externo ou Interno, 

composto de análise de titulação, aderência à disciplina e banca examinadora, 

exclusivamente destinada para esta finalidade. 

São requisitos para o exercício do magistério superior na Faculdade, ser o 

docente portador de diploma de graduação correspondente a curso que inclua, em 

nível não inferior de complexidade, a disciplina indicada ou afim àquela a ser 

lecionada, além de possuir, no mínimo, título de especialista, apto ao magistério 

superior, na área de conhecimento ou afim. 

 

PROGRAMA DE QUALIFICAÇÃO DO CORPO DOCENTE 

A Faculdade considera a qualificação do pessoal docente alicerce 

imprescindível da qualidade do ensino. Portanto, a definição da política de qualidade 
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da Instituição como prestadora de serviços de educação superior passa necessária 

e prioritariamente pela qualificação de seu corpo docente. 

Para isso são anualmente definidos programas de qualificação até chegar a 

uma relação professor/qualificação considerada ótima para a formação acadêmica 

dos nossos discentes.  

 

As ações para a qualificação dos profissionais do ensino basear-se-ão em: 

a) Incentivo à realização de cursos de pós-graduação; 

b) Desenvolvimento de ações e eventos, na Instituição, com o objetivo de 

atualização dos professores; 

c) Participação em eventos externos; 

d) Incentivo à publicação de pesquisas, livros, revistas e artigos; 

e) Políticas para a produção de pesquisa, atuando enquanto pesquisador e 

orientador de iniciação científica. 

 

Os programas de qualificação docente internos são contemplados em 

projetos anuais estabelecidos a partir das necessidades diagnosticadas pela Direção 

Geral e as coordenações dos Cursos. Os programas contemplam as seguintes 

dimensões: 

1. Metodologia de avaliação de aprendizagem. 

2. Elaboração do Plano de Ensino e Roteiro de Estudos da disciplina. 

3. Interação professor-aluno na construção do conhecimento. 

4. Metodologias e materiais didáticos adequados à condução das aulas 

teóricas e práticas. 

5. Tecnologias educacionais inovadoras. 

 

Quanto a titulação do corpo docente, a Faculdade estimula e viabiliza 

programas de Stricto Sensu através de parcerias com outras IES. Em convênio com 

a Universidade Federal do Paraná (UFPR) foi realizado o Mestrado – MINTER em 

Direito, com a Universidade Federal de Santa Catarina (UFSC) o Mestrado – 

MINTER em Ciências da Computação, e com a Pontifícia Universidade Católica do 
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Paraná (PUC-PR) o Mestrado – MINTER em Administração, para qualificação do 

corpo docente. 

 

3.2. FORMAÇÃO E EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL E ACADÊMICADO CORPO 

DOCENTE DO CURSO 

 

No ANEXO D (Perfil do Corpo Docente do Curso), ao final deste PPC, 

consta o detalhamento dos docentes ativos que atuam no curso, com os nomes, 

titulação, formação acadêmica e experiência profissional. 

Na Faculdade, nas pastas individuais dos docentes, constam o Currículo 

Lattes atualizado, bem como os comprovantes dos títulos (diplomas e certificados) e 

da experiência profissional. 

  

Titulação do corpo docente do curso 

O corpo docente do Curso possui 13 professores, sendo 1 com titulação lato 

sensu e 12 com titulação stricto sensu (12 são Mestres), o que dá um percentual 

de 92% de docentes com titulação stricto sensu no curso. 

  

Titulação do corpo docente do curso – percentual de doutores 

O curso não possui doutores. 

  

Experiência profissional não docente do corpo docente 

Os docentes do Curso apresentam formação e experiência adequadas para 

as disciplinas que ministram. 

A maioria dos docentes possui experiência no magistério superior, os 

docentes que não tem experiência didática apresentam um currículo fundamentado 

em cursos de pós-graduação (stricto sensu) e/ou experiência profissional não 

docente. Com o corpo docente formado por profissionais que atuam no mercado de 

trabalho, especialmente aqueles com formação específica no Curso, a experiência 

profissional do docente enriquece a prática dos alunos. 

O curso possui 13 professores sendo que 9 ou 69% possuem mais de 3 

anos de experiência profissional. 
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Experiência de magistério superior do corpo docente 

O curso possui 13 professores sendo que 12 ou 92% possuem mais de 3 

anos de experiência de magistério superior. 

 

3.3. CONDIÇÕES DE TRABALHO DO CORPO DOCENTE DO CURSO 

 

Os professores contratados em regime de tempo integral ou parcial na 

Faculdade participam de outras atividades além da docência, que podem estar 

voltadas para trabalhos de pesquisa e iniciação científica, projetos de extensão, 

orientação de monitoria e de Trabalhos de Conclusão de Curso, atendimento aos 

alunos, tutoria nos cursos EAD ou mesmo assumir tarefas administrativas, na 

coordenação de estágios, fazendo parte do colegiado e do NDE, auxiliando assim a 

Coordenação do Curso. Além das aulas ministradas, todos os professores 

participam das reuniões administrativas do curso, do planejamento pedagógico e 

ainda dedicam horas às atividades inerentes à docência, tais como, organização dos 

planos de ensino, elaboração dos roteiros de aulas, preparo das aulas e das 

avaliações, correções de trabalhos e provas, atendimento ao aluno, bem como 

lançamento de notas e frequência. Ademais, alguns professores, em especial 

aqueles com titulação Stricto Sensu, ministram também módulos na pós-graduação, 

respeitando a especialidade e a experiência profissional de cada um. Nas atividades 

realizadas extraclasse o professor é incentivado a produzir materiais didáticos, 

desenvolver projetos de pesquisa, participar em eventos científicos, apresentar e 

publicar trabalhos, que irão contribuir para sua produção técnica-científica. 

 A Mantenedora, mediante proposta da Faculdade, fixa o número de cargos 

do magistério superior conforme os seguintes regimes de trabalho: 

I - Regime de Tempo Integral (TI): Docentes contratados com 40 horas 

semanais de trabalho na mesma instituição, nelas reservado pelo menos 50% do 

tempo para estudos, pesquisa, trabalhos de extensão, gestão, planejamento, 

avaliação e orientação de alunos; 

II - Regime de Tempo Parcial (TP): Docentes contratados com 12 horas ou 

mais de trabalho na mesma instituição, nelas reservado pelo menos 25% do tempo 
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para estudos, pesquisa, trabalhos de extensão, gestão, planejamento, avaliação e 

orientação de alunos; 

III - Regime Horista (TH): Docentes contratados pela instituição 

exclusivamente para ministrar horas-aula, independentemente da carga horária 

contratada ou que não se enquadre nos outros regimes de trabalho acima definidos. 

O Curso possui 13 professores, sendo 7 em Tempo Parcial e 1 em Tempo 

Integral, tendo um percentual de 61% em regime de Tempo Integral e Parcial. 

 

3.4. PRODUÇÃO CIENTÍFICA NOS ÚLTIMOS 3 ANOS DO CORPO DOCENTE DO 

CURSO 

 

Através da produção docente que o conhecimento produzido no interior da 

academia é difundido e democratizado. Neste sentido, o corpo docente da 

Faculdade é incentivado a apresentar trabalhos em congressos nacionais, publicar 

artigos científicos em revistas indexadas e periódicos especializados, elaborar 

materiais didático-pedagógicos, produção técnica, enfim, dando visibilidade às 

próprias pesquisas e à instituição. 

Nas pastas individuais dos docentes, consta o Currículo Lattes atualizado, 

bem como os comprovantes da produção científica e as participações em eventos 

científicos. 

Considera-se como produção docente artigos publicados em periódicos, 

livros ou capítulos de livros, material didático institucional, resumos ou textos 

completos apresentados em congressos, propriedade intelectual depositada ou 

registrada, produções culturais, artísticas, técnicas e inovações tecnológicas 

relevantes. 

 

Produção Científica, Cultural, Artística ou Tecnológica 

 

No que diz respeito à Produção científica, cultural, artística e ou tecnológica, 

o Curso de Publicidade e Propaganda na modalidade presencial, da Faculdade, têm 

como meta a realização de atividades que visam instigar o espírito de investigação 

científica, inerente ao ensino de qualidade. 
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Igualmente o Centro de Pesquisa e Extensão - CEPE da Faculdade, visando 

contribuir para o avanço científico-tecnológico, norteado por princípios éticos, 

valorizando e qualificando a instituição perante a comunidade acadêmico-científica, 

em conformidade com suas finalidades torna público no inicio de cada semestre o 

edital, que normatiza os procedimentos para apresentação de Projetos de Pesquisa, 

Extensão e Iniciação Científica com a participação de professores e acadêmicos. 

 

4. INFRAESTRUTURA 
 

4.1. INSTALAÇÕES GERAIS 
 

A Faculdade é localizada à Avenida Tito Muffato, 2317, Bairro Santa Cruz, 

Cascavel/PR, conta com 29.319m² de área construída com edificações 

especialmente desenvolvidas para as condições da região e,17.000m2 em 

estacionamento para carros e motos devidamente demarcado conforme a legislação 

de trânsito e área livre de 92.582,84m² de terreno para futuras edificações. 

 

Figura: Instalações gerais 

Infraestrutura N° ÁREA CAPACIDADE 

HORÁRIO DE 
FUNCIONAMENTO 

M T N 

Salas de 
aula 

até 60 alunos 86 6.880m² 60 / alunos X  X 

de 60 a 100 alunos 1 120m² 100 / alunos X  X 

SAJU 1 280m² 100 / alunos X X X 

Empresa Júnior 1 22m² 10 pessoas X X X 

Auditório 1 1.050m² 528 pessoas X X X 

Salas de professores 2 140m² 80 pessoas X X X 

Salas de coordenadores de curso 12 320m²  X X X 

Biblioteca 1 500m²  X X X 

Laboratórios de Informática 10 800m² 60 / alunos X X X 

Laboratórios Específicos 16 960m² 30 / alunos X X X 

Instalações Sanitárias 32 512m²  X X X 

Outras áreas:       

   - Direção Geral 1 30m²  X X X 

   - Diretoria de Desenvolvimento 1 30m²  x x x 

   - Mantenedora 1 30m²  x X X 

   - Coordenação Pedagógica 1 15m²  X X X 

   - Coordenação da CPA 1 6m²   X X 

   - Cozinha 1 50m²  x x x 

   - Núcleo de Ensino à Distância  1 20m²  x x x 

   - Pós-Graduação 1 160m²  X X X 

   - Contabilidade 1 90m²  X X  

   - Núcleo de Prática Jurídica 1 280m²  X X X 

   - Cartório Modelo 1 46m²  X X X 

   - Secretaria Acadêmica 1 160m²  X X X 
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   - Tesouraria 1 30m²  X X X 

   - Sala p/ Atendimento (Prouni, 
FIES, PAP) 

1 30m²  X X X 

   - Protocolo 1 10m²  X X X 

   - Sala de Assessoria de Imprensa 1 10m²  X X X 

   - Praça de Alimentação 1 1.300m²  X X X 

   - Reprografia 1 50m²  X X X 

   - Sala Sistema RM 1 16m²  X X x 

   - Sala de Reuniões 1 20m²  X X x 

   - Sala p/ Setor de Compras, 
Administrativo e Financeiro 

1 50m²  X X X 

   - Sala p/ Direção e Secretaria da 
Escola da Magistratura 

1 20m²   X X 

Total (Área Construída)  14.037 m²     

 

As edificações são compostas de:    

 Bloco A:2 pavimentos, medindo aproximadamente 835 m², com 09 salas 

de aulas; diversos ambientes para apoio administrativo; 1 sala para Departamento 

de Recursos Humanos; 1 sala para Secretaria Acadêmica (administração interna); 1 

sala para Departamento Financeiro; 1 ambiente para atendimento da Secretaria 

Acadêmica e Tesouraria; 1 sala ampla para professores; 1 sala para Coordenação 

da CPA; 7 Salas para Coordenadores; 1 sala para o setor de Evasão de Alunos; 1 

sala para o Cartório Modelo; 1 sala para o Núcleo de Práticas Jurídicas; 1 sala para 

Direção Geral; 1 sala para Mantenedora; 1 sala para Direção de Desenvolvimento; 1 

sala para Coordenação Pedagógica; 1 sala ampla para o NEAD; 1 auditório para 

528 pessoas; 1 reprografia; 1 biblioteca; 1 protocolo; 3 laboratórios específicos; 1 

sala para o RM; 7 laboratórios de Informática; 1 sala para Psicóloga Institucional; 1 

sala para Negociação (Prouni, FIES e PAP); 1 sala para Assessoria de Imprensa; 1 

sala do Núcleo de Informática; 8 sanitários(masculino, feminino e portadores de 

necessidades especiais); escadaria e elevador; 1 sala monitoramento das câmeras; 

1 sala ampla para Pós-Graduação Lato Sensu; 1 sala para Contabilidade; 1 

Cozinha; 1 sala para o DCE e 1 sala de apoio aos motoristas. 

 Bloco B: 3 pavimentos, medindo aproximadamente 4.616 m², onde se 

encontram 53 salas de aula; 1 laboratório de Contábeis; 1 sala de apoio à 

Informática; 1 sala de professores; 1 brinquedoteca; 4 laboratórios da Gastronomia; 

4 laboratórios para o curso de Artes compartilhado com a Pedagogia ; 1 sala 

destinada a Pastoral Universitária; 12 sanitários (masc./feminino e portadores de 

necessidades especiais); e áreas amplas para circulação, servidas por escadaria, 
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rampa. As instalações prediais foram projetadas para atender às finalidades 

educacionais e as especificações técnicas quanto às dimensões, à iluminação, à 

ventilação e acústica, à climatização, carteira estofada, quadro branco, equipada 

com multimídia, todo o espaço físico é adequado as condições necessárias para a 

comodidade do alunado. 

 Bloco C: 3 pavimentos medindo aproximadamente 5.000 m2, onde se 

encontram 24salas de aulas; 12 sanitários (masc./feminino e portadores de 

necessidades especiais); escadaria e elevador. Além disso, o espaço físico é 

adequado ao número de usuários que transitam nos ambientes da instituição. 

 Bloco D: um espaço em construção que será destinado para finalidades 

educacionais, a ser definida medindo aproximadamente 1.300 m² e um subsolo com 

3 laboratórios dos cursos de Gestão Ambiental, Artes, Licenciatura e Pedagogia e 2 

salas destinadas a laboratórios a definidos, medindo aproximadamente 434 m².  

 Outras Áreas: 1 Praça de alimentação; 1 Guarita no portal de entrada; 4 

Geradores a diesel e Estacionamento com área de aproximadamente 17.000 m², 

que proporciona maior comodidade e segurança, com espaço para todos os alunos 

que utilizam veículo próprio, além de espaço específico para motos. 

 Condições de Acesso para Portadores de Necessidades Especiais: 

Conforme disposto na CF/88, art. 205, 206 e 208, na NBR 9050/2004, da ABNT, na 

Lei nº 10.098/2000, nos Decretos nº 5.296/2004, nº 6.949/2009, nº 7.611/2011 e na 

Portaria nº 3.284/2003. Para os alunos portadores de deficiência física, a Faculdade 

apresenta as seguintes condições de acessibilidade: livre circulação dos estudantes 

nos espaços de uso coletivo (eliminação de barreiras arquitetônicas); vagas 

reservadas no estacionamento; rampas com corrimãos e rampa de embarque e 

desembarque, elevador sinalizado, guia fixado no piso e porta de acesso a biblioteca 

facilitando a circulação de cadeira de rodas; portas e banheiros adaptados com 

espaço suficiente para permitir o acesso de cadeiras de rodas; barras de apoio nas 

paredes dos banheiros; lavabos, bebedouros e telefones públicos em altura 

acessível aos usuários. 

 

4.1.1. Gabinetes de Trabalho para Professores em Tempo Integral 
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Os docentes possuem uma sala específica e bem localizada, além de 2 

Salas de Professores. As instalações foram projetadas buscando: criar um ambiente 

agradável de convivência; um local que o professor possa permanecer algumas 

horas, caso seja necessário; um ambiente onde ele possa trabalhar devidamente 

mobiliada com equipamento de informática; e um local de descanso entre os 

intervalos de aulas. 

Dimensão. O tamanho do ambiente é adequado, com 32m2, com todos os 

equipamentos necessários que são destinadas aos docentes com regime trabalho 

em tempo integral. 

Acústica. Acústica do ambiente é adequada, facilitando a concentração 

necessária quando for o caso em momentos de execução de atividades. 

Iluminação. A sala possui boa disposição de luminárias com lâmpadas 

fluorescentes de 40W que atendem muito bem, diminuindo os espaços de sombras. 

Ventilação. A sala possui aparelho de ar condicionado split, que consegue 

manter de forma controlada a temperatura do ambiente sem produzir ruído. 

Mobiliário. Há uma mesa grande com 5 metros de comprimento por 1,40m 

de largura, que facilita os trabalhos dos docentes e a interação entre os mesmos; as 

cadeiras são almofadas e confortáveis; há 5 nichos para estudo individual com 

computadores para uso exclusivo dos professores; e há também área para arquivo 

individual. Na sala existe um bebedouro e locais para café e chá. 

Limpeza. Há alguns cestos de lixo que atendem o uso mais frequente, a 

Instituição possui também uma equipe própria de limpeza que realiza toda a 

remoção de papéis e poeira dos móveis e pisos, mantendo sempre o ambiente 

higiênico e agradável. 

 

4.1.2.Espaço de Trabalho para Coordenação do Curso e Serviços Acadêmicos 

 

Os coordenadores dos cursos possuem gabinetes de trabalho devidamente 

equipado com mesa, equipamento de informática, cadeiras, armários e acesso à 

internet. As instalações foram projetadas buscando criar um ambiente agradável de 

convivência entre as coordenações, um ambiente onde se possa trabalhar com 
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concentração e bem localizada para atender as demandas dos discentes. O 

ambiente possui: 

 

Dimensão. O tamanho do ambiente é adequado às atividades exercidas, 

mantendo um bom espaço de circulação e área para armários. 

Acústica. Acústica é adequada, facilitando aos coordenadores a 

concentração necessária para execução das atividades. 

Iluminação. A sala possui boa disposição de luminárias com lâmpadas 

fluorescentes de 40W que atendem muito bem, diminuindo os espaços de sombras. 

Ventilação. A sala possui aparelho de ar condicionado split, que consegue 

manter de forma controlada a temperatura do ambiente sem produzir ruído. 

Mobiliário. Os móveis são compatíveis às atividades exercidas, 

observando-se sempre a ergonomia mais adequada. As mesas possuem amplos 

espaços de trabalho, as cadeiras são almofadas (padrão escritório) e possuem 

braços para descanso. Há também espaços para arquivos, o que facilita o 

arquivamento e protege os documentos. 

Limpeza. Em todas as mesas e ambientes existem cestos de lixo que 

atendem o uso durante o horário de expediente, já nos intervalos entre os turnos, a 

Instituição possui equipe própria de limpeza que realiza toda a remoção de papéis e 

poeira dos móveis e pisos, mantendo sempre o ambiente higiênico e agradável. 

 

4.1.3. Sala de Professores 

 

Os docentes possuem 2 Salas de Professores. As instalações foram 

projetadas buscando: criar um ambiente agradável de convivência; um local que o 

professor possa permanecer algumas horas, caso seja necessário; um ambiente 

onde ele possa trabalhar devidamente mobiliada com equipamento de informática; e 

um local de descanso entre os intervalos de aulas. 

Dimensão. O tamanho do ambiente é adequado, uma com 120m2e outra 

com 89m2, localizadas em áreas diferentes para atender melhor aos professores que 

atuam em blocos próximos. 
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Acústica. Acústica do ambiente é adequada, facilitando a concentração 

necessária quando for o caso em momentos de execução de atividades. 

Iluminação. A sala possui boa disposição de luminárias com lâmpadas 

fluorescentes de 40W que atendem muito bem, diminuindo os espaços de sombras. 

Ventilação. A sala possui aparelho de ar condicionado split, que consegue 

manter de forma controlada a temperatura do ambiente sem produzir ruído. 

Mobiliário. Há uma mesa grande com 5 metros de comprimento por 1,40m 

de largura, que facilita os trabalhos dos docentes e a interação entre os mesmos; as 

cadeiras são almofadas e confortáveis; há 5 nichos para estudo individual com 

computadores para uso exclusivo dos professores, acesso à internet e impressora; e 

há também área para arquivo individual; sofás. Na sala existe um bebedouro e locais 

para café e chá. 

Limpeza. Há alguns cestos de lixo que atendem o uso mais frequente, a 

Instituição possui também uma equipe própria de limpeza que realiza toda a 

remoção de papéis e poeira dos móveis e pisos, mantendo sempre o ambiente 

higiênico e agradável. 

 

4.1.4. Salas de aula 

 

As salas de aulas da Faculdade foram projetadas para atender às 

tecnologias mais modernas de ensino. Todas as salas possuem: 

Dimensão. O tamanho das salas de aula é adequado às turmas, permitindo 

bons espaços de circulação e visualização do quadro. 

Bloco A: 08 salas com 75 m² 

Bloco B: 

17 Salas de aula com 92m² 

07 Salas de aula com 124m² 

05 Salas de aula com 82m²  

03 Salas de aula com 30m²  

08 Salas de aula com 60m²  

04 Salas de aula com 76m²  

01 Sala de aula com 70m²  

04 Salas de aula com 55m²  

03 Salas de aula com 50m²  

01 Sala de aula com 100m² 
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Bloco C: 12 Salas de aula com 104m² 

 

Acústica. A acústica das salas de aula é compatível à sua dimensão, 

facilitando aos alunos uma boa compreensão do que é apresentado e uma boa 

interação entre os colegas de sala. 

Iluminação. As salas possuem amplas janelas para iluminação natural; 

persianas para o controle da incidência solar; e boa disposição de luminárias com 

lâmpadas fluorescentes de 40W que, nos horários noturnos, atendem muito bem, 

diminuindo os espaços de sombras. 

Ventilação. As salas possuem amplas janelas com boa ventilação natural; 

caso seja necessário, possuem também aparelho de ar condicionado split, que 

consegue manter de forma controlada a temperatura do ambiente sem produzir 

ruído. 

Mobiliário. Quadro branco para uso pincel; tela para projeção de datashow 

ou retroprojetor; projetor multimídia instalado na sala de aula; mural para avisos; 

cadeiras almofadadas para um melhor conforto dos alunos e professores; mesas 

individuais que dão maior espaço aos alunos e liberdade para o professor em 

dinâmicas de grupo; e mesa individual e maior para o professor. 

Limpeza. Nas salas há um cesto de lixo que atende o uso durante as aulas, 

já nos intervalos entre os turnos, a Instituição possui equipe própria de limpeza que 

realiza toda a remoção de papéis e poeira dos móveis e pisos, mantendo sempre o 

ambiente higiênico e agradável. 

 

4.1.5. Acesso dos Alunos aos Equipamentos de Informática 

 

A Faculdade adota a seguinte política, de forma globalizada, para os seus 

laboratórios de informática: 

 Assegura o bom funcionamento dos equipamentos, por meio da 

manutenção preventiva e corretiva, de forma a garantir o fornecimento regular de 

materiais de consumo, imprescindíveis ao desenvolvimento das atividades; 

 Promove a atualização e modernização dos equipamentos e do 

ambiente; 
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 Propicia práticas interdisciplinares, que garantem ao aluno 

conhecimentos essenciais na articulação entre teoria e prática. 

A Faculdade possui 09 laboratórios de informática com capacidade para 40 a 

60 alunos suficientes para atender as atividades de ensino. Totalizando 420 

máquinas com acesso a internet, equipamento de multimídia, ventilação e 

iluminação. 

Os equipamentos são modernos e de uso compartilhado. Possui uma equipe 

própria de manutenção e são atualizados anualmente. Nos laboratórios, ficam 

disponíveis para o uso apenas nos intervalos e nos horários em que não há 

nenhuma aula agendada. Os equipamentos permitem aos discentes acessar à 

Internet e elaborar seus trabalhos acadêmicos. 

Os professores e alunos têm acesso à Internet através de rede sem fio 

(wirelles), acessíveis durante o intervalo para todos que possuem notebooke 

desejam usar no campus; existem também espaços alternativos na Biblioteca. 

 
4.2. BIBLIOTECA 

 

A Biblioteca da Faculdade disponibiliza um acervo que inclui diversas obras 

referentes a assuntos que integram os programas acadêmicos em nível de 

graduação, pós-graduação, pesquisa e extensão. Dessa forma, se propõe a 

desempenhar o papel de facilitadora e difusora do conhecimento. 

A Biblioteca disponibiliza um amplo acervo de livros e periódicos para 

atender aos cursos. Também possui fitas de vídeo, DVD’s e CD’s em quantidade 

suficiente para atender às necessidades do curso. 

 

4.2.1. Infraestrutura física da biblioteca 

 

A Biblioteca é equipada com recursos tecnológicos e infraestrutura 

adequada para atender aos seus usuários. 

A Biblioteca localiza-se no piso térreo, com 540 m2 de área total, com as 

seguintes acomodações aos seus usuários: 

DESCRIÇÃO QUANTIDADE 

Sala para estudo em grupo 03 
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Mesas (04 lugares em cada mesa) 18 

Cabines para estudo individual 14 

Guarda-volumes 72 

 

Tendo uma sala ampla com o acervo e mesas de apoio para estudos. A área 

reservada para consultas individuais está distribuída no espaço físico lateral do 

Acervo Geral. São diversas cabines individuais (14 unidades) com cadeiras 

confortáveis, dispostas a atender a demanda dos cursos. 

Catálogo. Existência de catálogo informatizado disponível para o público em 

geral via Internet, que pode ser consultado, na biblioteca, em 2 microcomputadores 

disponíveis, permitindo consulta por: autor, título e assunto(s) atribuído(s) a cada 

documento. Todos os documentos estão preparados com etiqueta de lombada e 

disponíveis para empréstimo, segundo a política da instituição. 

Acervo. A Biblioteca da Faculdade possui o seguinte acervo por Área do 

Conhecimento: 

Área Títulos Exemplares 

Ciências Exatas e da Terra 1.320 5.540 

Ciências Biológicas 15 30 

Engenharias 30 117 

Ciências da Saúde 25 40 

Ciências Sociais Aplicadas 11.809 48.501 

Ciências Humanas 850 3.050 

Linguística, Letras e Artes 640 2.390 

Total 14.689 59.668 

 

Computadores. Possui também 16computadores disponíveis na Biblioteca 

para os usuários desenvolverem suas pesquisas e trabalhos acadêmicos. 

Disposição. O acervo específico de cada área do conhecimento encontra-

se disponibilizado às categorias docente e discente da Instituição, numa distribuição 

racional, mediante os requisitos estabelecidos para o funcionamento dos cursos. Há 

também uma sinalização visível que facilita ao usuário encontrar a fonte de que 

necessita. 

Iluminação. A iluminação é disposta de acordo com a distribuição das 

estantes, mesas e cadeiras, propiciando um ambiente confortável para a leitura. 

Segurança. Ao entrar na Biblioteca, o aluno deverá deixar em armários 

individuais: pastas, bolsas, embrulhos, celular desligado e outros materiais, exceto 
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os necessários para seu estudo. Por questão de higiene e prevenção contra insetos 

e animais roedores, não é permitido entrar com alimentos e bebidas. A biblioteca 

possui também sistema de controle do acervo. 

 

4.2.2. Serviços prestados 

 

A Biblioteca tem como um dos seus objetivos, facultar à comunidade 

acadêmica os recursos bibliográficos necessários à investigação e ao ensino. 

Oferece aos seus usuários espaços abertos, em regime de livre acesso, 

dando-lhe, assim, a possibilidade de circularem livremente nas estantes, tendo 

contato direto com o livro. 

A Biblioteca coloca a disposição de seus usuários, dois tipos de 

empréstimos: empréstimo de referência, que compreende a retirada de material 

bibliográfico e audiovisual para uso exclusivo no recinto da Biblioteca; e empréstimo 

de circulação, à disposição para empréstimo domiciliar, permitido a alunos, 

professores e funcionários da Instituição. O limite de volumes emprestados e prazo 

de devolução variam de acordo com a categoria do usuário, conforme consta no 

Regimento da Biblioteca. É indispensável a apresentação do cartão de identificação 

para o uso dos serviços da Biblioteca. 

 A Biblioteca dispõe de serviço de consulta, empréstimo, reserva e outros, 

facultados a alunos, professores, funcionários e membros da comunidade 

acadêmica devidamente cadastrados. Para orientação da utilização dos serviços 

oferecidos, bem como a localização de material bibliográfico, os usuários 

encontrarão à disposição funcionários para atender a cada necessidade. São, 

também, realizadas visitas orientadas para alunos calouros, professores e visitantes. 

A Biblioteca oferece, por meio de computadores interligados em rede, o 

acesso para consulta ao acervo por: autor, título e assunto(s). A Biblioteca também 

está interligada à rede de informação COMUT (Programa de Comutação 

Bibliográfica na Internet), onde é possibilitada a cópia de artigos publicados em 

periódico técnico-científico a ser disponibilizado ao usuário. 
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As obras estão alocadas nas estantes por área de conhecimento de acordo 

com a tabela CDU, em ordem alfanumérica crescente. 

A Biblioteca oferece os seguintes serviços aos seus usuários: 

 Atendimento ao usuário; 

 Consulta ao acervo; 

 Empréstimo domiciliar; 

 Renovação e reserva de materiais; 

 Catálogo on-line; 

 Comutação bibliográfica – COMUT; 

 Orientação individualizada ao usuário na busca de informações; 

 Localização de documentos; 

 Auxílio na normalização de documentos; 

 Catalogação na fonte (ficha catalográfica); 

 Acesso à internet. 

 

O horário de atendimento da Biblioteca é de segunda-feira a sexta-feira, das 

07h30 às 12h e das 14h às 22h50 e aos sábados, das 07h30 às 17h30. 

No período de férias ou de recesso acadêmico, a Biblioteca pode ter seu 

horário alterado. 

Outras informações relacionadas ao funcionamento estão disponíveis no 

regulamento próprio da Biblioteca. 

 

4.2.3. Acervo específico do curso 

 

A bibliografia é escolhida pelos professores do curso e discutidos em reunião, 

atendendo aos Planos de Ensino do Curso. São consideradas as literaturas mais 

relevantes e ao mesmo tempo as mais recentes de forma a atender os programas 

das disciplinas. São atualizados periodicamente para atender plenamente aos 

conteúdos propostos. A relação completa da bibliografia básica e complementar 

encontra-se descrita no ANEXO C (Componentes Curriculares). 

As bibliografias básicas do Curso atendem as necessidades dos conteúdos 

apresentados nas respectivas unidades curriculares e são disponibilizadas na 
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Biblioteca da FCSAC com o mínimo de três títulos por disciplina, e está disponível 

na proporção média de um exemplar para a faixa de 10 a menos de 15 vagas anuais 

pretendidas, de cada uma das unidades curriculares, de todos os cursos que 

efetivamente utilizam o acervo, além de estar informatizado e tombado junto ao 

patrimônio da IES. 

As bibliografias complementares do Curso também atendem as necessidades 

dos conteúdos apresentados nas respectivas unidades curriculares e são 

disponibilizadas na Biblioteca da FCSAC com o mínimo de cinco títulos por 

disciplina, sendo no mínimo 2 exemplares de cada título. 

As assinaturas de periódicos especializados, indexados e correntes, 

encontram-se sob forma impressa e/ou informatizada, estando atualizadas em sua 

maioria no ultimo ano, abrangendo assim as principais áreas temáticas do Curso. 

 

4.3. LABORATÓRIOS 

 

Os laboratórios disponibilizados à comunidade acadêmica oferecem 

condições satisfatórias para o desenvolvimento das atividades do processo ensino-

aprendizagem. 

Nos laboratórios, são realizadas experiências em busca de novos resultados 

e formas de atuar no processo ensino-aprendizagem, capacitando o egresso para 

interagir no mercado de trabalho. 

Os laboratórios são administrados por técnicos especializados. Cada 

laboratório conta com monitores para auxiliar o atendimento. 

Para cada laboratório, de acordo com a sua finalidade, os materiais são 

adquiridos criteriosamente, existindo a preocupação de equipar cada um deles com 

recursos didáticos apropriados. 

A Faculdade adota a seguinte política, de forma globalizada, para os seus 

laboratórios: 

 Assegura o bom funcionamento dos equipamentos, por meio da 

implantação de manutenção preventiva e corretiva, de forma a garantir 

o fornecimento regular de materiais de consumo, imprescindíveis ao 

desenvolvimento das atividades; 



 

Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Cascavel 
 

Av. Tito Muffato, 2317 – Bairro Santa Cruz 
85806-080 – Cascavel – PR 

Fone: (45) 3036-3638 - Fax: (45) 3036-3636 
http://www.univel.br 

 

68 

 Faz cumprir as Normas de Biossegurança para funcionários, 

acadêmicos e docentes; 

 Executa as atividades conforme descritas nos POP (Procedimento 

Operacional Padrão); 

 Incentiva a educação continuada dos técnicos e facilitadores; 

 Promove a atualização e modernização dos equipamentos e do 

ambiente; 

 Propicia práticas interdisciplinares, que garantem ao aluno 

conhecimentos essenciais na articulação entre teoria e prática. 

 

A relação completa dos Laboratórios Específicos encontra-se descrita no 

ANEXO E (Laboratórios Específicos do Curso). Onde estão descritos para cada 

laboratório do Curso: (1) o nome do laboratório, (2) a finalidade (cursos que utilizam, 

temáticas e disciplinas),(3) a área física, (4) localização na IES, (5) capacidade, (6) 

horário de funcionamento, (7) descritivo dos principais equipamentos/mobiliários e 

(8) o recursos humanos específico de apoio ao laboratório. 

 

5. APOIO AOS DISCENTES 

 

O ambiente acadêmico é constituído pela diversidade de ideia, valores, 

conceitos, projetos e perspectivas de vida. Assim sendo, é cada vez maior o número 

de jovens e até adolescentes que ingressam nas Instituições de Ensino Superior em 

busca de uma formação acadêmico-profissional e científica não se encontrando 

ainda sedimentada a complexa escolha profissional. Assim, constitui desafio às 

Instituições Superiores romper com tal paradigma superando o distanciamento entre 

o jovem universitário, os cursos oferecidos, o mercado de trabalho e suas 

expectativas em relação à escolha profissional. Buscando este processo de 

construção da identidade profissional, as Instituições de Ensino superior, tem sido 

conclamadas a orientar, informar e dirimir dúvidas e questionamentos que permeiam 

o universo do discente. 

Atenta ao compromisso social, a Faculdade direciona esforços no sentido de 

proporcionar uma sólida formação científica aliada as ações voltadas ao 
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desenvolvimento do cidadão, as quais se traduzem em programas de estímulo e 

incentivo ao discente nos campos sociocultural e técnico-científico. 

Neste sentido, implementa uma série de ações voltadas à Integração do 

discente que se inicia no processo de matrícula, quando estes recebem atendimento 

individualizando e tem continuidade com a realização das aulas inaugurais, nas 

quais são apresentadas as estruturas acadêmicas e administrativas, dando ênfase 

ao PDI e PPC do respectivo curso. 

 

5.1. PROGRAMA DE APOIO PSICOPEDAGÓGICO 

 

Com o objetivo de orientar os discentes no que diz respeito à vida 

acadêmica, a Faculdade criou um Núcleo de Apoio Psicopedagógico – NAP. Nele 

são abordados temas como desempenho acadêmico, trabalhos, provas e 

frequência, além de servir como atendimento psicológico ao corpo discente. 

O NAP tem por objetivos:  

 Contribuir para a formação integral do discente, considerando aspectos 

sociais, emocionais e afetivos no percurso da formação acadêmica;  

 Promover um espaço de diálogo entre discentes, docentes, 

coordenadores de curso e diretores;  

 Assessorar, avaliar e apresentar propostas para o melhor desempenho 

dos discentes;  

 Atender, individualmente ou em grupo, os discentes, oferecendo um 

espaço para “escutar” e intervir frente às suas ansiedades relativas à formação 

acadêmica e vida pessoal;  

 Atender os familiares dos discentes a fim de esclarecer as 

intercorrências vivenciadas na Faculdade;  

 Orientar profissionalmente e academicamente; 

 Fornecer aconselhamento psicológico. 

 

O NAP é composto por profissionais com formação nas áreas da Psicologia 

e Pedagogia.  
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Além do atendimento especializado acima citado, o aluno tem o apoio 

extraclasse realizado pela Coordenação de Curso e pelos professores. 

 

5.2. PROGRAMA DE APOIO FINANCEIRO 

 

a) Programas de Apoio Financeiro (Bolsas) 

A Faculdade possui um Programa de Apoio Financeiro próprio, além de 

participar de programas institucionais, gerenciados pelo Poder Público Federal. 

Possui, ainda, diversas parcerias com empresas, órgãos públicos e entidades 

representativas de classe. É o que passamos a descrever:  

 

b) Financiamento Estudantil – FIES 

Programa do Ministério da Educação destinado a financiar a graduação no 

Ensino Superior de estudantes que não têm condições de arcar com os custos de 

sua formação e tenha participado do ENEM – Exame Nacional do Ensino Médio.  

Trata-se de um programa existente apenas para alunos regularmente matriculados 

em instituições particulares cadastradas no Programa e que possuam avaliação 

positiva nos processos conduzidos pelo MEC. 

 

c) Programa Universidade Para Todos – PROUNI 

O PROUNI tem como finalidade a concessão de bolsas de estudo integrais e 

parciais (50%) a estudantes de cursos de graduação, em instituições privadas de 

educação superior com avaliação positiva nos processos conduzidos pelo MEC e 

que tenha estudado e concluído seus estudos na escola publica, bem como ter 

participado do Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM. 

 

d) Plano Alternativo de Pagamento - PAP 

Com recursos próprios que visa à concessão do benefício da postergação 

de pagamento de, até, 50% da mensalidade para alunos do primeiro ano do curso 

que, por motivo justificado, não foram atendidos pelo FIES. Tal financiamento deverá 

ser ressarcido após a conclusão do curso e no mesmo prazo do benefício usufruído.  
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e) Bolsa Desconto Família 

É um desconto concedido a alunos com parentesco de primeiro grau 

(cônjuge e/ou filhos) matriculados na Faculdade, desde que o pagamento da 

mensalidade seja efetuado até a data do vencimento.  

 

f) Bolsa De Estudos Para Funcionários 

A mantenedora, baseada na convenção coletiva, assegura aos seus 

funcionários bolsa parcial para realização de seus estudos. O programa tem por 

finalidade o incentivo ao desenvolvimento pessoal e profissional de seus 

funcionários, favorecendo a ampliação de suas habilidades e competências, por 

meio dos cursos oferecidos pela Faculdade.  

 

g) Bolsa Estágio na Faculdade  

A FCSAC visa apoiar os alunos que apresentam carência socioeconômica e 

disponibilidade para prestar serviços em diversos setores da Faculdade. O aluno 

recebe uma bolsa estudo/estágio na Faculdade, sem prejuízo de suas atividades 

acadêmicas. O termo de compromisso é válido por um ano, podendo ser renovado 

por mais um ano, de acordo com a indicação e/ou solicitação do setor assistido.  

 

h) Bolsa Egresso  

O acadêmico egresso da Faculdade tem um incentivo entre 10 e 20% para 

cursar um curso de pós-graduação LatoSensu oferecido pela Faculdade e uma nova 

graduação. 

 

5.3. ACOMPANHAMENTO DOS EGRESSOS E FORMAÇÃO CONTINUADA 

 

A Faculdade implantou um Programa de Acompanhamento do Egresso – 

PAE em conjunto com a ASSOCIAÇÃO DE EX-ALUNOS DA INSTITUIÇÃO – 

ASSEG. Esse programa tem como objetivo estreitar o relacionamento entre a 

Faculdade e seus ex-alunos, desencadeando ações de aproximação, contato direto 
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e permanente, por meio de todas as formas de comunicação possíveis, incluindo um 

espaço online. 

O PAE tem como principais objetivos: 

 Promover a autoavaliação através de instrumentos próprios sobre 

formação profissional realizada pela Faculdade, sua qualidade, e adequações dos 

currículos;  

 Avaliar o nível de satisfação dos egressos com a formação acadêmica 

adquirida; 

 Avaliar a qualidade do ensino e adequação dos currículos; 

 Levantar e analisar trajetórias profissionais; 

 Levantar e avaliar situações profissionais; 

 Acompanhar os alunos dos cursos de graduação da Faculdade que já 

estão aptos a ingressar no mundo do trabalho; 

 Acompanhar o interesse por estudos de educação continuada (cursos 

não formais e de pós-graduação Lato Sensu e Stricto Sensu). 

 

O PAE expressa o compromisso da Faculdade com o seu egresso, 

informando-lhe sobre notícias da sua área de formação, informações técnico-

científicas, eventos (jornadas, congressos, cursos de atualização, etc.), atividades 

de formação continuada, oportunidades, pós-graduação, perguntas a seu professor, 

além do contato com colegas da turma. O PAE visa, ainda, a organização de 

jornadas e congressos sobre temas atuais, de forma a manter o ex-aluno atualizado 

com o progresso no seu campo de atuação. 

Por outro lado, o ex-aluno, como profissional atuante no mercado, informa a 

Faculdade sobre os resultados alcançados e dificuldades encontradas após a 

graduação, bem como sugestões para melhorar e garantir a qualidade em cada área 

de atuação. 

A Faculdade proporciona ao egresso incentivo na Pós-graduação Lato 

Sensu e em um, eventual, segundo curso de graduação bolsa egresso. Através da 

ASSEG os ex-alunos mantêm seu vínculo com a Faculdade, possibilitando o 

empréstimo de obras da biblioteca.  

São Políticas Institucionais da formação continuada da Faculdade:  
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 Fomento à formação permanente para atender às necessidades do 

mercado de trabalho; 

 Criação de oportunidades e condições para a progressão dos egressos 

na carreira profissional, de forma a permitir a ascensão social;  

 Promoção da integração e da interpenetração entre educação e 

formação profissional, aproximando academia e mundo do trabalho;  

 Reconhecimento e disseminação da necessidade de renovação 

permanente dos conhecimentos como forma de combate ao risco de rápida 

obsolescência dos conhecimentos veiculados na formação superior, em virtude da 

dinâmica dos novos tempos;  

 Fomento à manutenção do vínculo entre egresso e a Faculdade, 

permitindo:  

a) Conhecer a opinião dos egressos sobre a formação recebida, tanto 

curricular quanto ética;  

b) Saber o índice de ocupação entre os egressos;  

c) Estabelecer relação entre a ocupação e a formação profissional recebida;  

d) Conhecer a opinião dos empregadores dos egressos, utilizando-a para 

revisar os Projetos Pedagógicos dos Cursos. 

 

5.4. PROGRAMA DE NIVELAMENTO 
 

O projeto é desenvolvido de forma contínua ao longo do período letivo, além 

de questões referentes à produção de texto que vão desde a organização até 

riqueza de ideias e coerência de Curso e pelos professores em regime de trabalho 

de Tempo Integral, Tempo Parcial e Horista, com jornada semanal específica para 

atendimento ao aluno. 

Com o objetivo de recuperar as deficiências de formação dos ingressantes, 

a Faculdade oferece aos seus alunos cursos de nivelamento. 

São ministrados, anualmente, cursos de nivelamento em língua portuguesa 

e matemática básica. Estes cursos visam suprir as deficiências básicas dos alunos 

que não conseguem acompanhar adequadamente o aprendizado. Dessa maneira, 
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acredita-se estar atendendo os alunos com deficiência de formação, garantindo sua 

permanência na vida acadêmica. 

 

a) Projeto Matemática Básica 

Ao contrário do que a maioria dos estudantes pensa, a Matemática é 

constituída por conceitos e não apenas por fórmulas ou métodos mágicos. Estes 

conceitos devem ser devidamente compreendidos, caso contrário, estudar esta 

disciplina será sempre uma tortura. 

O maior objetivo deste projeto é oferecer aos alunos que não tiveram uma 

formação adequada no ensino médio, conhecimentos e condições suficientes para 

um bom desempenho ao longo de seus cursos de graduação, apostando sempre na 

filosofia de que todo aprendizado é eficaz quando da valorização da parte básica e 

do seu devido aprofundamento. 

Os cursos de nivelamento são oferecidos de forma continuada ao longo do 

ano letivo enquanto perdurar as deficiências e de forma gratuita para o aluno. 

 

b) Projeto Nivelamento de Português 

A Língua Portuguesa é o nosso mais habitual e completo meio de 

comunicação e expressão de ideias e sentimentos, é um sistema dinâmico, com 

organização própria (gramática), que está em constante uso (leitura e produção – 

oral e escrita). 

Pensando nisso é desenvolvido na Faculdade o projeto de nivelamento, que 

participarão os alunos que possuem deficiência gramatical. Seu maior objetivo é 

tornar a Língua Portuguesa um instrumento real de expressão, ganhando 

organização, clareza e fluência. 

 

5.5. DIRETÓRIO CENTRAL DOS ESTUDANTES 

 

Diretório Central dos Estudantes – DCE é uma entidade estudantil que 

representa todos os estudantes (corpo discente) da instituição. 

O DCE será regido por Estatuto próprio por ele e elaborado e aprovado na 

forma da lei, conforme artigo 60 do Regimento da Faculdade. 
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6. POLÍTICA DE AVALIAÇÃO  

 

6.1. AUTOAVALIAÇÃO DOS CURSOS 

 

A Avaliação Institucional e, também, a autoavaliação dos seus cursos de 

graduação, pós-graduação e extensão ofertados devem ser uma exigência a ser 

cumprida e ao mesmo tempo útil para a tomada de decisões, no sentido de correção 

ou confirmação de rumos, e de medidas visando manter e aprimorar os pontos fortes 

e eliminar os pontos fracos da instituição. 

Para que este trabalho pudesse se tornar realidade, a Faculdade instituiu a 

Comissão Própria de Avaliação (CPA), atendendo à lei do SINAES (Lei nº 10.861 de 

14 de abril de 2004), órgão de natureza consultiva, com atribuições de elaboração, 

implementação, aplicação e monitoramento do processo de autoavaliação 

institucional na IES. 

Dentre as etapas previstas no projeto desenvolvido pela CPA, podemos 

destacar o cumprimento das seguintes fases: 

 Elaboração do regulamento para a CPA. 

 Elaboração do projeto pela CPA. 

 Estudo das diretrizes do SINAES, CONAES e INEP, além das 

legislações disponíveis sobre o assunto. 

 Sensibilização junto à comunidade acadêmica sobre a importância da 

avaliação institucional, realizada através da produção de cartazes, banners, Internet, 

reportagens em jornais e revistas, reunião com líderes de classe para efeito cascata, 

reunião com coordenadores e colegiados dos cursos. 

 Elaboração dos questionários para pesquisa quantitativa – discentes, 

docentes e técnico-administrativo. 

 Coleta, organização, processamento de informações, elaboração de 

relatórios das atividades referentes à avaliação de cursos, programas e setores. 

Realiza-se também a análise qualitativa das questões subjetivas. 

 Divulgação dos resultados preliminares através de banners, Internet, 

reportagens em jornais e revistas. 
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 Apresentação e discussão dos resultados nos Colegiados de Cursos, 

Direção Geral, Coordenação Pedagógica e Mantenedora. 

 Análise dos relatórios das comissões externas de autorização e 

reconhecimento dos cursos ocorridas na Faculdade. 

 Elaboração do relatório anual de autoavaliação, o que vêm contemplar 

a consolidação do processo avaliativo na Faculdade, através de um balanço crítico 

decorrente dos resultados alcançados pela Instituição através da discussão, de 

análise e interpretação dos dados advindos das etapas realizadas até o momento 

pela CPA. Este relatório atende ao solicitado pelo MEC e disponibilizado no sistema 

e-MEC. 

 Estabelecimento de novos rumos para Faculdade através do Plano de 

Ação recomendado pela CPA à Mantenedora e Direção Geral da Faculdade. 

 Em decorrência da autoavaliação, ENADE, CPC entre outras, são 

consideradas os pontos fortes e fracos para melhoria do Projeto Pedagógico do 

Curso. 

Desta maneira, as avaliações das atividades acadêmicas realizadas pelo 

curso de graduação são realizadas anualmente com a aplicação de instrumento 

desenvolvido pela CPA, adequados ao previsto no SINAES, nas 3 dimensões 

previstas para os cursos de graduação (1. Organização Didático-Pedagógica, 2. 

Corpo Docente e 3. Infraestrutura) e aplicados aos atores do processo. Dependendo 

do aspecto avaliado, estes atores podem ser o corpo discente, o corpo docente e os 

coordenadores de cursos; a CPA organiza diferente tipos de instrumentos de coleta 

de dados para cada ator. 

As informações coletadas são tabuladas, compiladas e analisadas pela 

CPA, que elabora relatórios descritivos, encaminhados a todos os níveis de gestão 

da Faculdade, para que sejam utilizados como subsídios no processo de tomada de 

decisões e no planejamento contínuo da Instituição. Quanto à divulgação para o 

público interno, esta é realizada com a ampla difusão das informações em forma de 

tabelas e gráficos, afixados em locais de grande circulação de pessoas em todo o 

campus e no site da Instituição. 
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Metodologia 

 

A metodologia empregada nestas avaliações, incluindo análise e tratamento 

de dados e a elaboração de instrumentos específicos, segue o que dita o Programa 

de Avaliação Institucional da CPA, que mantém compatibilidade com o SINAES e 

com outras normas editadas pelos órgãos governamentais reguladores desta 

atividade. 

A metodologia de autoavaliação, no âmbito da Faculdade, passa pelas etapas 

de planejamento, sensibilização, desenvolvimento e consolidação, conforme 

orientações previstas nos documentos já citados.  

No tratamento de dados e na análise são empregadas técnicas de análise 

estatística multivariáveis que permitam identificar com a maior realidade possível os 

aspectos fortes, fracos e os que necessitam de atenção antes de se tornarem fracos, 

facilitando o estabelecimento de estratégias para correção de rumos, além de 

servirem de realimentação para o planejamento institucional. 

A etapa de desenvolvimento do processo de avaliação ocorre internamente 

no âmbito da CPA, onde são elaborados os instrumentos de avaliação e seu 

processo de aplicação. Concluída esta fase, passa-se a aplicar os instrumentos, 

colher os dados e informes que passam a ser analisados e discutidos, objetivando 

elaborar os relatórios parciais de autoavaliação. 

A etapa de consolidação consiste de um curto período de aprofundamento de 

avaliação sobre aspectos que tenham produzido dúvidas e incertezas, para 

finalmente se concluir a elaboração do relatório final. 

Esse relatório é encaminhado à Direção Geral e aos Coordenadores dos 

Cursos. Com base nos resultados, é elaborada uma série de ações saneadoras no 

que concerne aos pontos detectados como não adequados no processo de 

avaliação.  

Dentro desta etapa, a CPA/Faculdade, com a participação dos diversos 

setores do público interno, passa a realizar uma análise crítica do processo e dos 

instrumentos utilizados, na procura do seu aperfeiçoamento para dar continuidade à 

autoavaliação institucional. 
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Do ponto de vista metodológico o processo avaliativo contempla não somente 

os aspectos documentais como ainda a percepção dos diversos segmentos 

constituintes da comunidade acadêmica.  

 

6.2. AVALIAÇÕES DO CURSO JÁ REALIZADAS PELO MEC OU OUTROS 

ÓRGÃOS REGULADORES 

 

O curso não possui avaliações externas. 
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7. ANEXOS 

ANEXO A: Perfil do Coordenador do Curso 

 

NOME DO COORDENADOR 

ANDERSON COSTA  

TITULAÇÃO 
REGIME DE 
TRABALHO 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 40 

Gestão do Curso Aulas Outras Atividades 

MESTRE INTEGRAL  18 12 10 

FORMAÇÃO ACADÊMICA: 
Mestre em Linguagem, Identidade e Subjetividade – UEPG (2011 2014) 
Especialista em Cinema, Universidade Tuiuti do Paraná (2008-2010). 
Graduado em Comunicação Social – Jornalismo, Universidade Paranaense – UNIPAR – PR, 
Brasil. (2002-2006). 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL: 

No Ensino Superior: 
2010 – 2017 – Universidade Estadual do Centro-oeste – UNICENTRO 
2017 – ATUAL – Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Cascavel. 
 
Não Acadêmica: 
2007 – 2010 – Gazeta do Paraná  
2008 – 2009 – Associação Atlética Comercial  
2004 – 2007 – Jornal Hoje 
 

 

NOME DO COORDENADOR – ADJUNTO  

RODRIGO SILVÉRIO CARDDOSO 

TITULAÇÃO 
REGIME DE 
TRABALHO 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 40 

Gestão do 
Curso 

Aulas Outras Atividades 

MESTRE INTEGRAL     

FORMAÇÃO ACADÊMICA: 
Mestre em Administração – Pontifícia Universidade Católica do Paraná, PUC – PR, Brasil. (2013-
2015). 
Especialista em Educação a Distância. Grupo Educacional Opet - OPET – PR, Brasil (2011-2012). 
Especialista em MBA em Marketing, Propaganda e Vendas. Instituto brasileiro de Pós-Graduação 
e Educação Continuada Ltda – INBRAPEC – PR, Brasil (2007-2010). 
Graduado em Comunicação Social – Relações Públicas. Universidade Estadual de Londrina - 
UEL – PR, Brasil. (2002-2006). 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL: 

No Ensino Superior: 
2012 – atual. Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Cascavel – FCSAC – PR, Brasil. 
 
Não Acadêmica: 
2008 – atual. Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Cascavel – FCSAC – PR, Brasil. 
2007 – 2008. União Pan-Americana – UNIPAN – PR, Brasil. 
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2006 – 2007. Instituto de Ensino Superior de Londrina - INESUL – PR, Brasil. 
 

 

ANEXO B: Perfil do NDE do Curso 

 

NOME DO PROFESSOR – Integrante do NDE 

CEZAR ROBERTO VERSA 

TITULAÇÃO REGIME DE TRABALHO CARGA HORÁRIA SEMANAL 

MESTRE INTEGRAL 2 

INGRESSO NA IES INGRESSO NO CURSO INGRESSO NO NDE 

2005 2015 2015 

FORMAÇÃO ACADÊMICA: 

Mestre em Letras. Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE – PR, Brasil. 2005-
2007. 
Graduado em Letras Português Inglês. Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE – 
PR, Brasil. 2001-2004. 
Graduado em Comunicação Social – Jornalismo. Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de 
Cascavel – FCSAC – PR, Brasil. 2001-2004. 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL: 

No Ensino Superior: 
2012- atual. Universidade Estadual do Oeste do Paraná, UNIOESTE – PR, Brasil. 
2005 – atual. Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Cascavel – FCSAC – PR, Brasil. 
  
No Ensino Básico: 
2006-2012. Colégio Marista de Cascavel. Cascavel – PR, Brasil. 
2006-2009. Colégio FAG/COC. Cascavel – PR, Brasil. 
2005-2006. Colégio Alfa Plazza. Cascavel – PR, Brasil. 
2005-2005. Colégio Cristo Rei. Cascavel – PR, Brasil. 
  
Não Acadêmica: 
2004-2006. Wizard Idiomas. Cascavel – PR, Brasil. 

 

 

NOME DO PROFESSOR – Integrante do NDE 

MURILO ALVES DE ALMEIDA ITO 

TITULAÇÃO REGIME DE TRABALHO CARGA HORÁRIA SEMANAL 

MESTRE PARCIAL 4 

INGRESSO NA IES INGRESSO NO CURSO INGRESSO NO NDE 

2012 2015 2015 

FORMAÇÃO ACADÊMICA: 
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Mestre em Comunicação Visual - Universidade Estadual de Londrina, UEL – PR – Brasil. 2010-
2013. 
Especialista em Gestão de Moda – Universidade Paranaense, UNIPAR – PR – Brasil. 2006-2008. 
Graduado em Comunicação Social - Universidade Paranaense, UNIPAR – PR – Brasil. 2001-2004 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL: 

No Ensino Superior: 
2012 – atual. Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Cascavel – FCSAC - PR Brasil; 
2014 – atual. Faculdade Assis Gurgacz – FAG, Brasil; 
2013 – atual. Universidade Paranaense – UNIPAR, Brasil. 
 
Não Acadêmica: 
2014 – atual. Carambola Gifts - CG, Brasil; 
2013 – atual. National Geographic Brasil - NATGEO, Brasil; 
2012 – atual. Hahnemühle FineArt GmbH - HFA, Alemanha; 
2011 – atual. Lotus Fine Art - LFA, Brasil; 
2009 – 2009. Editora QG – QG, Brasil; 
2005 – 2005. Associação Comercial e Industrial de Cascavel – ACIC, Brasil; 
2004 – 2006. Murilo A. A. Ito – GRÁFICA SEMPRE, Brasil; 
2000 – 2005. Impressora Umuaramense - IMP. UMUARAMENSE, Brasil. 
 

 

 

NOME DO PROFESSOR – Integrante do NDE 

PATRICIA DUARTE DE BRITTO 

TITULAÇÃO REGIME DE TRABALHO CARGA HORÁRIA SEMANAL 

MESTRE INTEGRAL 2 

INGRESSO NA IES INGRESSO NO CURSO INGRESSO NO NDE 

2015 2015 2015 

FORMAÇÃO ACADÊMICA: 

Mestre em Letras - Universidade Estadual de Maringá, UEM – PR, Brasil. (2006-2008). 
Especialista em Língua Portuguesa. Universidade Estadual de Maringá - UEM – PR, Brasil (2004-
2005). 
Graduada em Letras-Língua Portuguesa e respectivas literaturas. Centro Universitário da Grande 
Dourados, UNIGRAN, Brasil. (2006-2008). 
Graduada em Comunicação Social com habilitação em Jornalismo. Faculdade Maringá – PR, 
Brasil. (1999-2002). 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL: 

No Ensino Superior: 
2015 – atual. Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Cascavel – FCSAC – PR, Brasil. 
2012 – 2014. Centro Universitário do Triângulo, UNITRI – MG, Brasil. 
2011-2011. Faculdade Atenas – MG, Brasil. 
2009-2010. Associação Juinense de Ensino Superior do Vale do Juruena – MT, Brasil. 
 
No Ensino Básico: 
2013-2014. COC MINAS – INEI COC UBERLÂNDIA – MG, Brasil. 
2012-2014. Colégio Shalom. Brasil. 
2010-2010. Instituto Educacional Portal do Saber, IEPS, Brasil. 
1998-2001. Instituição Adventista Paranaense, IAP, Brasil. 
2002-2007. Centro Artístico Belas Artes, CABA, Brasil. 
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Não Acadêmica: 
2013 – atual. Prefeitura Municipal de Uberlândia – MG, Brasil. 

 

 

NOME DO PROFESSOR – Integrante do NDE 

RODRIGO SILVÉRIO CARDOSO 

TITULAÇÃO REGIME DE TRABALHO CARGA HORÁRIA SEMANAL 

MESTRE INTEGRAL 4 

INGRESSO NA IES INGRESSO NO CURSO INGRESSO NO NDE 

2008 2015 2015 

FORMAÇÃO ACADÊMICA: 

Mestre em Administração – Pontifícia Universidade Católica do Paraná, PUC – PR, Brasil. (2013-
2015). 
Especialista em Educação a Distância. Grupo Educacional Opet - OPET – PR, Brasil (2011-2012). 
Especialista em MBA em Marketing, Propaganda e Vendas. Instituto brasileiro de Pós-Graduação 
e Educação Continuada Ltda – INBRAPEC – PR, Brasil (2007-2010). 
Graduado em Comunicação Social – Relações Públicas. Universidade Estadual de Londrina - 
UEL – PR, Brasil. (2002-2006). 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL: 

No Ensino Superior: 
2012 – atual. Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Cascavel – FCSAC – PR, Brasil. 
 
Não Acadêmica: 
2008 – atual. Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Cascavel – FCSAC – PR, Brasil. 
2007 – 2008. União Pan-Americana – UNIPAN – PR, Brasil. 
2006 – 2007. Instituto de Ensino Superior de Londrina - INESUL – PR, Brasil. 
 

 

 

NOME DO COORDENADOR 

ANDERSON COSTA  

TITULAÇÃO 
REGIME DE 
TRABALHO 

CARGA HORÁRIA SEMANAL: 40 

Gestão do Curso Aulas Outras Atividades 

MESTRE INTEGRAL  18 12 10 

FORMAÇÃO ACADÊMICA: 
Mestre em Linguagem, Identidade e Subjetividade – UEPG (2011 2014) 
Especialista em Cinema, Universidade Tuiuti do Paraná (2008-2010). 
Graduado em Comunicação Social – Jornalismo, Universidade Paranaense – UNIPAR – PR, 
Brasil. (2002-2006). 

EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL: 

No Ensino Superior: 
2010 – 2017 – Universidade Estadual do Centro-oeste – UNICENTRO 
2017 – ATUAL – Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Cascavel. 
 
Não Acadêmica: 
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2007 – 2010 – Gazeta do Paraná  
2008 – 2009 – Associação Atlética Comercial  
2004 – 2007 – Jornal Hoje 
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ANEXO C: Componentes Curriculares 

 
 

1º PERÍODO 

 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

FUNDAMENTOS DA FOTOGRAFIA  70 1º 

EMENTA: 

A Fotografia como meio de expressão e estudos da comunicação. Aspectos estéticos. Elementos da 
linguagem fotográfica: características compositivas, mecânicas, óticas, químicas, físicas e digitais. 
Manuseio dos controles da câmera fotográfica. Desenvolvimento do uso de técnicas fotográficas e 
dos equipamentos. Produção fotográfica e tratamento de imagem digital e analógica. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

HEDGECOE, J. O manual do fotógrafo. 6ª. Ed. São Paulo: Porto, 2000. 
ROUILLÉ, André. A fotografia: entre documento e arte contemporânea. São  Paulo: Senac, 2009. 
BUSSELE, Michael. Tudo sobre fotografia. São Paulo: Pioneira, 1998. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

BARTHES, Roland. A Câmara clara. Rio de janeiro: Nova Fronteira, 1984.  
MACHADO, Arlindo. Máquina e imaginário: o desafio das poéticas tecnológicas. São Paulo: 
EDUSP, 1996. 
COSTA, Helouise; RODRIGUES, Renato. A fotografia moderna no Brasil. Rio de Janeiro: UFRJ, 
1995.  
BENJAMIM, Walter. Magia e técnica, Arte e politica. São Paulo: Brasiliense, 1996. 
KELBY, Scott. Adobe photoshop lightroom 5 para fotógrafos digitais. Balneário Camboriú: Iphoto, 
2014. 

 
 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

HISTÓRIA DA PUBLICIDADE E PROPAGANDA  70 1º 

EMENTA: 

Escrita, poder e Estado: a emergência da cultura alfabética. Dispositivo tipográfico e espaço público. 
Formação e desenvolvimento da comunicação no Brasil e no exterior. Formação e desenvolvimento 
da Publicidade e Propaganda no Brasil e no exterior. Publicidade e propaganda e a evolução dos 
meios de comunicação. Contextualização da atividade a partir dos aspectos históricos, sociais, 
criativos e tecnológicos. Atualidades. As transformações do século XX: cinema, rádio e televisão. 
Emergência das redes de comunicação global. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: comprar todos 

MARCONDES, Pyr. Uma história da Propaganda Brasileira. As melhores campanhas. Gênios da 
criação. Personagens. 2ª Ed. Rio de Janeiro: Ediouro, 2002. 
BRANCO, Renato Castelo; MARTENSEN, Rodolfo Lima; REIS, Fernando. História da propaganda no 
Brasil. São Paulo: T. A. Queiroz, 1990. 
ABREU, Alzira Alves de; PAULA, Christiane Jalles de. Dicionário histórico-biográfico da propaganda 
no Brasil. São Paulo: FGV, 2007. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

VIEIRA, Lula. Loucuras de um publicitário. Rio de Janeiro: Objetiva, 1999. 
MATTELART, Armand.  Histórias da Teorias da Comunicação São Paulo, Editora Loyola, 1999. 
PINTO, Virgílio Noya. Comunicação e cultura brasileira. 4ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 1997. 
SODRÉ, N. Werneck. História da Imprensa no Brasil. São Paulo: Graal, 1999.  
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OLESEN, Jens, BARROS, Altino. McCann: 50 anos em 2. São Paulo: Siciliano, 1995. 

 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

METODOLOGIA DE PESQUISA  35 1º 

EMENTA: 

Ciência e Senso Comum: conceitos, características e diferenças. As áreas do conhecimento 
científico. A produção científica no Brasil e no exterior. Características do texto científico. Etapas de 
realização da pesquisa científica.  Métodos e técnicas da pesquisa. Métodos específicos das Ciências 
Sociais. Normas técnicas para a produção científica e de trabalhos acadêmicos (ABNT). 
Características, estrutura e produção de Resumo, Seminário e Resenha Científica. Artigo Científico: 
características e estrutura. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

FACHIN, Odília. Fundamentos de metodologia. 4.ed. São Paulo: Saraiva, 2003. 
LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. de A. Fundamentos da Metodologia Científica. 5 ed. São Paulo: 
Atlas, 2007.  
SEVERINO, A. J. Metodologia do trabalho científico. 23 ed. São Paulo: Cortez, 2007. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

ANDRADE, M. M. de. Introdução à metodologia do trabalho científico: elaboração de trabalhos na 
graduação. 10. ed. São Paulo: Atlas, 2010  
BASTOS, C.L.; KELLER,V. Aprendendo a aprender: introdução à metodologia científica. 10. ed. 
Petrópolis: Vozes, 1998.  
BAUER, Martin W.; GASKELL, George (org.). Pesquisa qualitativa com texto, imagem e som: um 
manual prático. Petrópolis: Vozes, 2002.  
BECKER, Howard S. Métodos de pesquisa em ciências sociais. 3.ed. São Paulo: Hucitec, 1997. 
DUARTE, Jorge; BARROS, Antonio (org.). Métodos e técnicas de pesquisa em Comunicação. São 
Paulo: Atlas, 2005. 
LAGO, Cláudia; BENETTI, Marcia (org.). Metodologia de pesquisa em jornalismo. Petrópolis: Vozes, 
2007.  
PERES, J. A. de S.; RICHARDSON,R. J . Pesquisa Social: Métodos e Técnicas. 3. ed. São Paulo: 
Editora Ática, 2007.  

 
 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

FUNDAMENTOS DA PUBLICIDADE E PROPAGANDA 70 1º 

EMENTA: 

Apresentação e contextualização da atividade publicitária. Teoria, técnica, prática e 
tendências da publicidade e propaganda. Os elementos do processo publicitário e as suas 
áreas de atuação. Elementos do sistema publicitário (agência de propaganda, clientes, 
produtoras, veículos, instituições de classe, consumidores e governo). 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

BURTENSHAW, Ken; MAHON, Nik; BARFOOT, Caroline. Fundamentos de Publicidade Criativa. São 
Paulo: Bookman, 2011 
BIGAL, Solange. O que é Criação Publicitária ou o Estético na Publicidade. Nobel: São Paulo, 1999 
BERTOMEU, João Vicente Cegato. Criação na propaganda impressa. Ed. Futura: São Paulo, 2002.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

CARASCOZA, João Anzenelo. A evolução do texto publicitário. São Paulo: Futura, 1999. 
VIEIRA, Lula. Loucuras de um publicitário. Rio de Janeiro: Objetiva, 1999. 



 

Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Cascavel 
 

Av. Tito Muffato, 2317 – Bairro Santa Cruz 
85806-080 – Cascavel – PR 

Fone: (45) 3036-3638 - Fax: (45) 3036-3636 
http://www.univel.br 

 

86 

PINTO, Virgílio Noya. Comunicação e cultura brasileira. 4ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 1997. 
OLESEN, Jens, BARROS, Altino. McCann: 50 anos em 2. São Paulo: Siciliano, 1995. 
PERISCINOTO, Alex. Mais vale o que se aprende que o que te ensinam. São Paulo: Best Seller, 
1995. 

 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA  35 1º 

EMENTA: 

Concepções de linguagem, língua e texto. Linguagem verbal e não-verbal. Norma padrão e variação 
linguística. Mecanismos de coesão e coerência textual. Uso das Conjunções. Regras gerais de 
acentuação. Regras gerais de pontuação. Regras gerais de ortografia. Novo acordo ortográfico. 
Desvios comuns da norma culta. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

CUNHA, Celso; CINTRA Luís Lindley (1917-1989). Nova gramática do português contemporâneo. 5. 
ed. Rio de Janeiro: Lexicon, 2008. 
FÁVERO, Leonor Lopes. Coesão e Coerência textuais. São Paulo: Ática, 1999.  
SACCONI, Luiz Antonio. Novíssima gramática ilustrada Sacconi. 24. ed. São Paulo: Nova Geração, 
2010. 
SOBRAL, João Jonas Veiga. Nossa língua: falando e escrevendo corretamente. São Paulo: Iglu, 
1998. Versão digital: 2000. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

KOCH, Ingedore Villaça. A coesão textual. São Paulo: Contexto, 1996. 
KOCH, Ingedore Villaça. A coerência textual. São Paulo: Contexto, 1990. 
SQUARISI, Dad; SALVADORE, Arlete. A arte de escrever bem: um guia para jornalistas e 
profissionais do texto. 2. ed. São Paulo: Contexto, 2005. 
TEZZA, Cristovão; FARACO, Carlos Alberto. Prática de texto: língua portuguesa para estudantes 
universitários. 4. ed. Petrópolis: Vozes, 1995.  
TUFANO, Douglas. Guia Prático da Nova Ortografia. São Paulo: Ed. 

 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

FUNDAMENTOS E PRÁTICAS DO RÁDIO  70 1º 

EMENTA: 

Características do rádio como veículo de comunicação. A evolução histórica do rádio. As diversas 
faces do rádio. A influência das novas mídias sobre o rádio. A linguagem radiofônica. As 
características das emissoras de rádio. A legislação específica do meio. As novas tecnologias de 
transmissão. Tipos de transmissão radiofônica. Formas e níveis de difusão radiofônica. Técnicas de 
locução. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

FERRARETTO, Luiz Artur. Rádio: O Veículo, a história e a técnica. Porto Alegre: Sagra Luzzato. 
2001 
ORTRIWANO, Gisela Swetlana. A informação no rádio: os grupos de poder e a determinação dos 
conteúdos. São Paulo: Summus, 1985. 
MEDISTH, Eduardo. Teorias do rádio. Florianópolis: Insular, 2005. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

MCLEISH, R. Produção de Rádio. São Paulo: Summus, 2001. 
MEDISTH, Eduardo. O rádio na era da informação: teoria e técnica do novo radiojornalismo. 
Florianópolis: Insular, 2001. 
SABOYA, Jackson. Manual do Autor Roteirista. Rio de Janeiro, Editora Record. 1992. 
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GUERREIRO, Fábio. Bastidores do rádio. Curitiba: Comunicare 1997. 
CÉSAR, Cyro. Como falar no rádio: prática de locução AM/FM. 5. ed. São Paulo: IBRASA, 1997. 

 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES I 20 1º 

EMENTA: 

As Atividades Complementares são componentes curriculares dos cursos, constituindo-se como 
conjunto de atividades didático-pedagógicas, acadêmicas, científicas ou culturais voltadas para a 
flexibilização curricular e que possibilitam o desenvolvimento de habilidades, conhecimentos e 
competências complementares as adquiridas no ambiente acadêmico. Sendo cumpridas pelo aluno, 
de forma autônoma ou dirigida, observado o rol e regulamentação expedidos pela Instituição. 
 
Nas Atividades Complementares, também são incluídas atividades para atender aos requisitos legais 
a seguir: 
 

1) Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-raciais e para o 
Ensino de História e Cultura Afro-brasileira , Africana e Indígena, em conformidade com a 
Lei nº 11.645/2008 e (Resolução CNE/CP N° 01 de 17 de junho de 2004). A Educação das 
Relações Étnico-Raciais, bem como o tratamento de questões e temáticas que dizem 
respeito aos afrodescendentes estão inclusas nas Atividades Complementares específicas 
que enriquecem o aprendizado dos alunos. 
 
2) Políticas de educação ambiental (Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999 e Decreto Nº 4.281 de 25 de 
junho de 2002). O currículo do Curso prevê a integração da educação ambiental às disciplinas do 
curso de modo transversal, contínuo e permanente. Sendo o tema desenvolvido nas Atividades 
Complementares específicas que enriquecem o aprendizado dos alunos. 
 
3) Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos (Resolução CNE/CP N° 01, de 30 de 
maio de 2012).O currículo do Curso prevê a integração da educação em Direitos Humanos às 
disciplinas do curso de modo transversal, por meio de temas relacionados aos Direitos Humanos e 
tratados interdisciplinarmente. Sendo o tema desenvolvido nas Atividades Complementares 
específicas que enriquecem o aprendizado dos alunos. 

4) Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Lei nº 12.764, de 27 de 
dezembro de 2012). O currículo do curso prevê a integração da Proteção dos Direitos da Pessoa com 
Transtorno do Espectro Autista às disciplinas do curso de modo transversal, por meio de temas 
relacionados e tratados aos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista 
interdisciplinarmente. Sendo o tema desenvolvido nas Atividades Complementares específicas que 
enriquecem o aprendizado dos alunos. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

NÃO SE APLICA 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

NÃO SE APLICA 
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2º PERÍODO 

 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

SOFTWARES DE EDIÇÃO AUDIOVISUAL 70 2º 

EMENTA: 

A Utilização de software de edição de vídeo em formato digital. Ferramentas de edição de vídeos 
digitais. Efeitos básicos de vídeo digital. Captura e edição de áudio digital. Ambientação e mixagem 
de áudio. Efeitos de áudio. Fases da produção audiovisual. Equipamentos utilizados em produções 
audiovisuais. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

ZETTL, Herbert. Manual de Produção de Televisão. São Paulo: CENGAGE LEARNING, 2011. 
MARTIN, Marcel. A linguagem cinematográfica. São Paulo: Brasiliense, 2003. 
FURMANKIEWICZ, Edson (Tradução). Adobe Premiere Pro CS4 classroom in a Book. Porto 
Alegre: Bookman, 2010. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

KEESE, Alexandre. Adobe photoshop: tratamento & edição profissional de imagens. São Paulo: 
Desktop, 2008. 
DANCYGER, Ken. Técnicas de Edição para Cinema e Vídeo: História, teoria e prática. Rio de 
Janeiro: Campus, 2007. 
PLAZA, Júlio e TAVARES, Mônica. Processos Criativos com os meios eletrônicos. São Paulo: 
Summus, 1998. 
ADOBE. Premiere Pro, Guia autorizado Adobe. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. 
MARTINS, Nelson. Imagem digital na editoração: a manipulação, conversão e fechamento de 

arquivos ‐ computação gráfica. 1. ed. São Paulo: SENAC, 2003. 

 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

TÉCNICAS DE LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTOS 35 2º 

EMENTA: 

Conceito de discurso. Relação entre linguístico e histórico. Forma material do sentido. Efeito de 
sentido. Diferentes concepções de heterogeneidade e de interdiscurso. Conceito de ideologia. 
Interpretação textual. Regras de ortografia. Gramática. Revisão e reescrita textual. Expressão oral e 
escrita. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

KOCH, Ingedore Grunfeld Villaça. Argumentação e linguagem. 4. ed. São Paulo: Cortez, 2002.  
MAINGUENEAU, Dominique. Novas tendências em Análise do Discurso. Campinas: Pontes, 1989. 
ORLANDI, Eni Pulcineli. Análise de Discurso: princípios e procedimentos. Campinas: Pontes, 
1999.  
PÊCHEUX, Michel. O discurso: estrutura ou acontecimento. 2ª ed. São Paulo: Pontes, 1997.  

TUFANO, Douglas. Guia Prático da Nova Ortografia. São Paulo: Ed. Melhoramentos. 2008.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

ALTHUSSER, Louis. Aparelhos ideológicos do Estado: notas sobre os aparelhos ideológicos 
do Estado. 7ª ed. Campinas: Editora da Unicamp, 1995. 
BRANDÃO, Helena N. Introdução à Análise do Discurso. Campinas: Ed. da Unicamp, 1991.  
CARNEGIE, Dale. Como falar em público e encantar as pessoas. Torne-se um oradoe e 
comunicador magistral. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 2012. 
CHARAUDEAU, Patrick. Discurso das mídias. São Paulo: Contexto, 2006.  
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FIORIN, José Luis. Elementos de análise do discurso. São Paulo: Contexto, 2005. 
____. Linguagem e Ideologia. 8ª ed. São Paulo: Ática, 2006.  
GREGOLIN, Maria do Rosário. Discurso e mídia: a cultura do espetáculo. São Carlos: Clara Luz, 
2003.  
KOCH, Ingedore Villaça; TRAVAGLIA, Luiz Carlos. Texto e Coerência. São Paulo: Cortez, 1997.  
_____. A coesão textual. São Paulo: Contexto, 1996, 75p.  
_____. A coerência textual. São Paulo: Contexto, 1990, 94p.  
____. Semântica e discurso: uma crítica à afirmação do óbvio. 2ª ed. Campinas: Editora da 
Unicamp, 1995. 
MARIANI, Bethania (Org). A escrita e os escritos: reflexões em análise do discurso e 
psicanálise. São Carlos: Claraluz, 2006. 224 p. 
PINTO, Milton José. Comunicação & Discurso: introdução à análise de discursos. 2ª ed. São 
Paulo: Hacker Editores, 2002. 128 p. 
POLITO, Reinaldo. Gestos e postura para falar melhor. 8ª ed. - São Paulo: Saraiva, 1990. 

 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

INTRODUÇÃO AO PENSAMENTO FILOSÓFICO  35 2º 

EMENTA: 

Filosofia. História da Filosofia. Principais correntes do pensamento filosófico. Principais pensadores e 
as teorias de comunicação. Relações entre as dimensões filosóficas, políticas, culturais, sociais e 
psicológicas. Direitos Humanos, cidadania e democracia. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

ADORNO, T. & HORKHEIMER, M. Dialética do Esclarecimento. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 
2006.  
CASTRO, Susana de(org.). Introdução à Filosofia. Petrópolis: Vozes, 2008.  
CHAUI, Marilena. Convite à Filosofia. 13ª Ed. São Paulo: Ática, 2008. JASPER, Karl. Introdução ao 
pensamento filosófico. Trad. Leônidas Hegenberg. 20.ed.São Paulo: Cultrix, 2007. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

ALVES, Rubens. Filosofia da ciência. São Paulo : Ars Poetica, 1996.  
ARANHA, Maria Lúcia de Arruda e MARTINS, Maria Helena Pires. Temas de Filosofia. 3 ed. São 
Paulo: Moderna,2005. 
BUZZI, Arcângelo. Introdução ao pensar. 24. ed. Petrópolis : Vozes, 1997. CONTRIN, Gilberto. 
Fundamentos da Filosofia. 15. ed. São Paulo : Saraiva, 2000.  
GAARDER, Jostein. O mundo de Sofia. 2.ed. São Paulo : Cia. Das Letras., 1998. 
MARTINS, L. A. MARTINS, M. H. P. Temas de filosofia. 1a ed. São Paulo: Moderna, 1992. 
GHIRALDELLI JR, Paulo. Filosofia e história da educação brasileira, 2 ed. Barueri, SP: Manole, 2009. 

 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

TEORIAS DA COMUNICAÇÃO 70 2º 

EMENTA: 

Conceitos de Comunicação. A comunicação enquanto ciência. A comunicação não-verbal. Teorias e 
modelos da pesquisa em comunicação. Principais correntes teóricas, pensadores, fundamentação, 
análise, tendências e perspectivas. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

BERLO, David K. O processo da comunicação: introdução à teoria e à prática. São Paulo: Martins 
Fontes, 1999. 
HOHLFELDT, Antonio; MARTINO, Luiz C. e FRANÇA, Vera Veiga. Teorias da Comunicação. 
Petrópolis, Vozes, 2014. 
MATTELART, Armand e Michèle. História das teorias da comunicação. Trad. Luiz Paulo Rouanet. 
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São Paulo: Edições Loyola, 2000. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

COHN, Gabriel. Comunicação e Indústria Cultural. 5. ed., São Paulo, T. A. Queiroz, 1987. 
HORKHEIMER, Max. Teoria Crítica I, 3ª. ed. São Paulo: Perspectiva, 2008. 
LIMA, Luiz Costa (org.). Teoria da Cultura de Massa. 4. ed., Rio de Janeiro, Paz e Terra, 1990. 
MARTINO, Luiz C. (org.) Teorias da comunicação: muitas ou poucas? Cotia, SP: Ateliê Editorial, 
2007. 
POLISTCHUK, Ilana & TRINTA, Aluizio Ramos. Teorias da Comunicação. Rio de Janeiro, Campus, 
2003. 
REBOUL, Olivier. Introdução à Retórica. São Paulo, Martins Fontes, 1998. 
COHEN, David. Linguagem do corpo – o que você precisa saber. Vozes, 2009. 
WOLF, Mauro. Teorias da Comunicação. Lisboa, Presença, 2009. 
LIPPMANN, Walter. Opinião Pública. Vozes, 2008. 

 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

INGLÊS INSTRUMENTAL 35 2º 

EMENTA: 

Gramática básica. Técnicas e estratégias de leitura. Atividades interpretativas para a compreensão de 
textos técnicos de jornalismo e publicitários em língua inglesa e espanhola. Expansão de vocabulário 
e léxico da área da comunicação. Traduções de textos jornalísticos e publicitários. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

MUNHOZ, Rosângela. Inglês Instrumental: Módulo I. São Paulo: Texto Novo, 2003. 
MUNHOZ, Rosângela. Inglês Instrumental: Módulo II. São Paulo: Texto Novo, 2003. 
SIERRA, Teresa Vargas. Espanhol instrumental. 3. ed. Curitiba: IBPEX, 2005. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

HUTCHINSON, T.; WARTERS, A. English for Specific Purposes: A learning-centred approach. 
Cambridge: Cambridge University Press, 8ª ed. 1993. 
LONGMAN DICTIONARY OF COMTEMPORARY ENGLISH. 3ª ed. Great Britain: Longman Corpus 
Netw, 1995. 
MURPHY, Raymond. English Grammar in Use. New York: Cambridge University Press, 1994. 
TOTIS, Verônica Pakrauskas. Língua Inglesa: Leitura. São Paulo: Cortez, 2000.  

 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

ESPANHOL INSTRUMENTAL 35 2º 

EMENTA: 

Gramática básica. Técnicas e estratégias de leitura. Atividades interpretativas para a compreensão de 
textos técnicos de jornalismo em língua espanhola. Expansão de vocabulário e léxico da área da 
comunicação. Traduções de textos jornalísticos e/ou com temas relacionados à área de 
comunicação, bem como, temas transversais. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

FANJU, Adrián (Org.), Gramática y Práctica de Español para brasileños. 3. ed. Editora Santillana, 
2014.  
 
MILANI, Ester Maria. Gramática de espanhol para brasileiros. São Paulo: Saraiva, 2011.  
SIERRA, Teresa Vargas. Espanhol instrumental. 3. ed. Curitiba: IBPEX, 2005. (03ex. 2009 / 04ex. 
2008. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
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SEÑAS. DICCIONARIO PARA A ENSEÑANZA DE LA LENGUA ESPANHOLA PARA BRASILEÑOS. 
São Paulo: Martins Fontes, 2001. 
ROMANOS, Henrique; PAES, Jacira de Carvalho. Espanhol expansión. São Paulo: FTD, 2004. 
MILANI, Ester Maria. Gramática de espanhol para brasileiros. São Paulo: Saraiva, 2003. 
MARTIN, Ivan Rodrigues. Espanhol − Série Brasil. São Paulo: Ática, 2003 
GARCIA, Maria de los Angeles; HERNÁNDEZ, Josephine S. Español sin frontera. Volumen 2. São 
Paulo: Editora Scipione, 1996. 
 

 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

FUNDAMENTOSDO DESIGN GRÁFICO 70 2º 

EMENTA: 

A evolução da comunicação escrita, visual e gráfica, da pintura rupestre aos dias atuais, passando 
pelas principais correntes do design gráfico. Fundamentos da comunicação. Estudos sobre tipologia e 
tipometria. Habilidades artísticas. Fundamentos da Teoria da Gestalt. O estudo dos designs. Teoria, 
técnica e processos de produção da linguagem visual: estética aplicada ao material gráfico. Utilização 
de ilustrações e cores. Editoração. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

COLLARO, Antonio Celso. Projeto Gráfico: teoria e prática da Diagramação. 3.ed. São Paulo: 
Summus, 2006.  
RIBEIRO, Milton. Planejamento Visual Gráfico. 10ª Ed. Linha Gráfica, 2007. 
MUNARI, Bruno. Design e comunicação visual: contribuição para uma metodologia didática. São 
Paulo: Fontes, 1999. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

KUBRUSLY, Cláudio Araújo. O que é fotografia. São Paulo: Brasiliense, 1998.  
MONFORTE, Luiz Guimarães. Fotografia pensante. São Paulo, 1997.  
CHAUÍ, Millard. Revelação em preto e branco. São Paulo: Martins fontes, 1995. 
MACHADO, Arlindo. Máquina e imaginário: o desafio das poéticas tecnológicas. São Paulo: 
EDUSP, 1996. 
SAMAIN, ETIENNE. O fotográfico. São Paulo: Senac, 2008. 

 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES II 20 2º 

EMENTA: 

As Atividades Complementares são componentes curriculares dos cursos, constituindo-se como 
conjunto de atividades didático-pedagógicas, acadêmicas, científicas ou culturais voltadas para a 
flexibilização curricular e que possibilitam o desenvolvimento de habilidades, conhecimentos e 
competências complementares as adquiridas no ambiente acadêmico. Sendo cumpridas pelo aluno, 
de forma autônoma ou dirigida, observado o rol e regulamentação expedidos pela Instituição. 
 
Nas Atividades Complementares, também são incluídas atividades para atender aos requisitos legais 
a seguir: 
 

1) Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-raciais e para o 
Ensino de História e Cultura Afro-brasileira , Africana e Indígena, em conformidade com a 
Lei nº 11.645/2008 e (Resolução CNE/CP N° 01 de 17 de junho de 2004). A Educação das 
Relações Étnico-Raciais, bem como o tratamento de questões e temáticas que dizem 
respeito aos afrodescendentes estão inclusas nas Atividades Complementares específicas 
que enriquecem o aprendizado dos alunos. 
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2) Políticas de educação ambiental (Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999 e Decreto Nº 4.281 de 25 de 
junho de 2002). O currículo do Curso prevê a integração da educação ambiental às disciplinas do 
curso de modo transversal, contínuo e permanente. Sendo o tema desenvolvido nas Atividades 
Complementares específicas que enriquecem o aprendizado dos alunos. 
 
3) Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos (Resolução CNE/CP N° 01, de 30 de 
maio de 2012).O currículo do Curso prevê a integração da educação em Direitos Humanos às 
disciplinas do curso de modo transversal, por meio de temas relacionados aos Direitos Humanos e 
tratados interdisciplinarmente. Sendo o tema desenvolvido nas Atividades Complementares 
específicas que enriquecem o aprendizado dos alunos. 

4) Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Lei nº 12.764, de 27 de 
dezembro de 2012). O currículo do curso prevê a integração da Proteção dos Direitos da Pessoa com 
Transtorno do Espectro Autista às disciplinas do curso de modo transversal, por meio de temas 
relacionados e tratados aos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista 
interdisciplinarmente. Sendo o tema desenvolvido nas Atividades Complementares específicas que 
enriquecem o aprendizado dos alunos. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

NÃO SE APLICA 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

NÃO SE APLICA 

 
 

3º PERÍODO 

 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

ATENDIMENTO EM PUBLICIDADE E PROPAGANDA 35 3º  

EMENTA: 

A importância do atendimento em agências de publicidade. Funções e características do profissional 
de atendimento. O Briefing, o job e documentação utilizada pelo profissional de atendimento. 
Fluxograma de informações dentro da agência de publicidade. A relação entre clientes, agência e 
fornecedores. Elaboração de planos e execução de companhas publicidade e propaganda. Teoria do 
planejamento. Métodos, técnicas e estratégias de planejamento aplicados à comunicação. A relação 
entre a pesquisa e o planejamento. Análise de cenários. Benchmarking. Posicionamento do produto 
em relação ao mercado. Técnicas de elaboração de planejamento de comunicação. A execução e 
avaliação de resultados em publicidade e propaganda.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

SAMPAIO, Rafael. Propaganda de A a Z. São Paulo: Campus. 2010 
PÚBLIO, Marcelo Abílio. Como planejar e executar uma campanha de propaganda. São Paulo: 
Atlas, 2013. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

BONA, Nivea Canalli. Publicidade e Propaganda: Da agência à Campanha. Curitiba: Intersaberes, 
2012  

KBARRETO, Roberto Menna. Agência de propaganda e as engrenagens da história [recurso 
eletrônico] / Roberto Menna Barreto. - 1. ed. - São Paulo : Summus, 2006. 

FISHEL, Catharine. Como recriar a imagem corporativa: estratégias de design gráfico bem-
sucedidas. Barcelona: Gustav Gili, AS,  
NEWTON, César. Os primeiros segredos da direção de arte. São Paulo, Senac, 2009 
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WILLIAMS, Robin. Design para quem não é designer. São Paulo: Ed. Callis, 1995.  
RIBEIRO, Milton. Planejamento Visual Gráfico. Brasília: LGE Editora, 2003. 

 
 
 
 
 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

FUNDAMENTOS DO MARKETING 35 3º 

EMENTA: 

Conceitos básicos de marketing. Pesquisa de mercado e sistemas de informação de marketing. 
Segmentação de mercado e o comportamento do consumidor. Mix de marketing. Etapas do 
Planejamento de Marketing. Análise de cenários de marketing.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

GOLDEMAN, Daniel. Marketing. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009. 
KOTLER, Philip;KELLER, Kevin Lane.Administração de Marketing - A Bíblia do Marketing. 14ª. 
Edição, São Paulo: Pearson Education, 2012. 
FERRELL, O. C., HARTLINE, Michel D.Estratégia de Marketing. São Paulo, Cengage Learning, 
2009. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

ANDERSON, Chris. A calda longa: do mercado de massa para o mercado de nicho. Rio de Janeiro: 
RJ; Elisevier editora, 2007. 
KIM, W. Chan e Renée Mauborgne. A estratégia do oceano azul:como criar novos mercados e 
tornar a concorrência irrelevante. Rio de Janeiro: Elisevier, 2007. 
ROCHA, E. Christensen. Marketing: uma visão brasileira: Negócios, 2000. 
BEKIN, Saul Faigaus. Endomarketing: como praticá-lo com sucesso. São Paulo: Prentice Hall, 2005. 
SAMPAIO, Rafael. Propaganda de A a Z.  3ª Edição. São Paulo, CAMPUS, 2003. 
SANT’ANNA, Armando, ROCHA JUNIOR, Ismael, GARCIA, Luiz Fernando Dabul.  Propaganda: 
teoria, técnica e prática. 8ª. Edição. São Paulo: Cengage Learning, 2010. 
VICENTE,  Ambrosio. Plano de Marketing - Um Roteiro Para a Ação. São Paulo, Prentice Hall, 2011. 

 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

FOTOGRAFIA PUBLICITÁRIA 70 3º 

EMENTA: 

A presente disciplina justifica-se como parte da matriz curricular do curso de Publicidade e 
Propaganda, por auxiliar no desenvolvimento da consciência crítica do acadêmico, pautada na ética, 
para capacitá-lo à analisar a manipulação de imagens em campanhas publicitárias. São abordados 
fundamentos e técnicas da fotografia como instrumento de comunicação aplicada à propaganda. 
Softwares de tratamento e manipulação. Fotografia química e digital na publicidade. A escolha e 
orientação do profissional de fotografia com vistas à produção aplicada à publicidade. Utilização de 
bancos de imagens. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

ANG, T. Fotografia digital: uma apresentação. São Paulo: Senac, 2007. 
HEDGECOE, J. O manual do fotógrafo. 6ª. Ed. São Paulo: Porto, 2000. 
TRIGO, T. Equipamento fotográfico: teoria e prática. 2ª. rev. e ampl. São Paulo: Senac 2003. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
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SOULAGES, François. Estética da fotografia: perda e permanência. São Paulo: Senac, 2010.  
CHAUÍ, Millard. Revelação em preto e branco. São Paulo: Martins fontes, 1995. 
DUBOIS, Philippe. O ato fotográfico e outros ensaios. Campinas: 7. ed., São Paulo: Papirus, 2004. 
SAMAIN, ETIENNE. O fotográfico. São Paulo: Senac, 2008. 
COSTA, Helouise; RODRIGUES, Renato. A fotografia moderna no Brasil. Rio de Janeiro: UFRJ, 
1995. 
FOLTS, James. Manual de fotografia. São Paulo: Thompson Learning, 2011 
AUMONT, Jacques. A imagem. São Paulo: 6. ed., São Paulo: Papirus, 2004. 
BUSSELLE, M. Tudo sobre fotografia. São Paulo: Pioneira, 1998. 

 
 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

FUNDAMENTOS DA TELEVISÃO 70 3º 

EMENTA: 

A História da Televisão. A linguagem televisiva: palavra, som e imagem. A informação da imagem. 
Planos e enquadramentos. Técnicas de composição da imagem. Uso de equipamentos. A função do 
texto e do áudio. Script. Edição. Ritmo. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

ZETTL, Herbert. Manual de produção de televisão. São Paulo: Cengage Learning, 2011. 
BONNER, Willian. Jornal Nacional: modo de fazer. Rio de Janeiro: Globo, 2009. 
BRUNIERA, Tiago, CARVALHO, Alexandre, DIAMANTE, Fábio, UTSCH, Sérgio. Reportagem na TV: 
como fazer, como produzir, como editar. São Paulo: Contexto, 2010.  
 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

MACHADO, A. A televisão levada a sério. 5 ed. São Paulo: Senac, 2009.  
OLIVEIRA SOBRINHO, José Bonifácio de. O livro do Boni. Rio de Janeiro: Casa da Palavra, 2011. 
PEREIRA JUNIOR, A. E. V.; PORCELLO, F. A. C.; MOTA, C. L. Telejornalismo: a nova praça 
pública. Florianópolis: Insular, 2006. 
REY, Marcos. O Roteirista Profissional: TV e cinema. 3.ed. São Paulo: Ática, 2001. 
BACELLAR, Luciane, BISTANE, Luciana. Jornalismo de TV. 3.ed. São Paulo, Contexto, 2008.  
 
 

 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

MÍDIAS LOCAIS E REGIONAIS  35 3º 

EMENTA: 

Universalismo, regionalização e localismo: conceitos e diferenciações. Identidade local e regional: 
especificidades culturais. Mídia como ferramenta para a conservação da identidade regional e local. 
Interações entre o global e o local no campo midiático. Funções da mídia na regionalização e 
localismo. Paraná, Extremo Oeste e Cascavel: âmbitos geográficos, populacionais, culturais e suas 
zonas de influência. Extremo Oeste e Cascavel: seus destaques na mídia globalizada. História e 
características das mídias em Cascavel e região. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

BURKE, P. O que é história cultural? 2 ed. Rio de Janeiro: Zahar, 2008.  
CHAUÍ, Marilena. Cultura e democracia: o discurso competente. SP: Cortes, 2008.  
HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. Rio de Janeiro: Lamparina, 2006. (15ex. 
2006) 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
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CANCLINI, Nestor Garcia. Culturas híbridas: estratégias para entrar e sair da modernidade. 4 ed. São 
Paulo: Ed. USP, 2003. (02 ex) 
MARÇOLLA, Rosangela; OLIVEIRA, Roberto Reis de. Estudos de mídia regional, local e comunitária. 
Marília: UNIMAR, 2008. Disponível em: <http://www.unimar.br/publicacoes/2009/midiaregional.pdf >. 
Acesso em: 16/06/2015. 
 
PERUZZO, Cicília. Mídia local, uma mídia de proximidade. In Comunicação Veredas: revista do 
programa de pós-graduação em comunicação. Marilia, nº 2, p. 65-89, novembro, 2003. Disponível 
em: http://www.revistas.univerciencia.org/index.php/cs_umesp/article/view/196/154. Acesso em: 
16/06/2015. 
SILVA, T. T. (org.). Identidade e diferença: a perspectiva dos estudos culturais. 3ª  edição. Petrópolis, 
RJ: Vozes, 2000. (2 ex.) 
Zygmunt Bauman. Comunidade: a busca por segurança na sociedade atual. RJ: Jorge Zahar Editor, 
2003. Disponível em: 
<https://vk.com/doc259715455_314861392?hash=6311f82a9ad1fb2064&dl=238e14c34effd6a82f>. 
Acesso em: 16/06/2015. 
 

 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

CIBERCULTURA  35 3º 

EMENTA: 

Cultura e pós-modernidade. Realidades Virtuais. Tecnologia e comunicação. Ciberespaço e Internet. 
Cibercultura e sociedade. Comunicação digital online. Informação mediada por computador. Sistemas 
de inteligência. Reflexão sobre transformações, perspectivas e tendências.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

LEMOS, André. Cibercultura: tecnologia e vida social na cultura contemporânea. Porto Alegre: 
Sulina, 2002. 
LEVY, Pierre. Cibercultura.São Paulo: Ed. 34, 1999. 
NEGROPONTE, Nicholas. A vida digital.São Paulo: Cia das letras, 1995. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

LEVY, Pierre. O que é virtual.São Paulo: Ed. 34, 1996. 
__________. As tecnologias da inteligência: O futuro do pensamento na era da informática. São 
Paulo: Ed. 34, 1993. 
MCLUHAN, Marshall. Os meios de comunicação como extensões do homem.São Paulo: Cultrix, 
2000. 
GABRIEL, Martha. Educar: a revolução digital na educação. São Paulo: Saraiva, 2013. 
VALENTE, José Armando (Org.). O computador na sociedade do conhecimento. Campinas, SP: 
UNICAMP/NIED, 1999. 
LEMOS, André; CUNHA, Paulo (orgs). Olhares sobre a cibercultura. Porto Alegre: Sulina, 2003. 

 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

COMUNICAÇÃO INTEGRADA DE MARKETING  35 3º 

EMENTA: 

Os conceitos e princípios da Comunicação Integrada de Marketing, a estrutura da Comunicação 
Integrada de Marketing: a publicidade e propaganda, as relações públicas, a promoção de vendas e o 
merchandising, as novas tecnologias da comunicação integrada de marketing – mídias, o 
planejamento, execução e controle da comunicação integrada de marketing e os tipos de 
comunicações pessoais no mercado. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
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KOTLER, Philip;KELLER, Kevin Lane.Administração de Marketing - A Bíblia do Marketing. 14ª. 
Edição, São Paulo: Pearson Education, 2012. 
O. C. Ferrel e Michael D. Hartline. Estratégia de Marketing. 4ª. Edição, Cengage, 2009 
YANAZE, M.H. Gestão de Marketing e Comunicação. 2ª Edição: Saraiva, 2010. 
 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

ANDERSON, Chris. A calda longa: do mercado de massa para o mercado de nicho. Rio de Janeiro: 
RJ; Elisevier editora, 2007. 
KIM, W. Chan e Renée Mauborgne. A estratégia do oceano azul:como criar novos mercados e 
tornar a concorrência irrelevante. Rio de Janeiro: Elisevier, 2007. 
ROCHA, E. Christensen. Marketing: uma visão brasileira: Negócios, 2000. 
BEKIN, Saul Faigaus. Endomarketing: como praticá-lo com sucesso. São Paulo: Prentice Hall, 2005. 
SAMPAIO, Rafael. Propaganda de A a Z.  3ª Edição. São Paulo, CAMPUS, 2003. 
SANT’ANNA, Armando, ROCHA JUNIOR, Ismael, GARCIA, Luiz Fernando Dabul.  Propaganda: 
teoria, técnica e prática. 8ª. Edição. São Paulo: Cengage Learning, 2010. 
VICENTE,  Ambrosio. Plano de Marketing - Um Roteiro Para a Ação. São Paulo, Prentice Hall, 2011. 

 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

TÓPICO INTEGRADOR EM PUBLICIDADE E PROPAGANDA: 
INOVAÇÃO EM ESTRATÉGIAS DE MÍDIAS DIGITAIS 

35 3º 

EMENTA: 

Os Tópicos Integradores são componentes curriculares dos cursos, voltados para reforçar a 
interdisciplinaridade e a correção de lacunas existentes no processo de aprendizagem da formação 
do aluno do curso específico. Sendo cumpridas através de módulos, com conteúdos definidos por 
avaliação-diagnóstica dos alunos, observado a regulamentação expedida pela Instituição. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

NÃO SE APLICA. Atenderá aos módulos que serão definidos no período anterior. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

NÃO SE APLICA. Atenderá aos módulos que serão definidos no período anterior. 

 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES III 20 3º 

EMENTA: 

As Atividades Complementares são componentes curriculares dos cursos, constituindo-se como 
conjunto de atividades didático-pedagógicas, acadêmicas, científicas ou culturais voltadas para a 
flexibilização curricular e que possibilitam o desenvolvimento de habilidades, conhecimentos e 
competências complementares as adquiridas no ambiente acadêmico. Sendo cumpridas pelo aluno, 
de forma autônoma ou dirigida, observado o rol e regulamentação expedidos pela Instituição. 
 
Nas Atividades Complementares, também são incluídas atividades para atender aos requisitos legais 
a seguir: 
 

1) Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-raciais e para o 
Ensino de História e Cultura Afro-brasileira , Africana e Indígena, em conformidade com a 
Lei nº 11.645/2008 e (Resolução CNE/CP N° 01 de 17 de junho de 2004). A Educação das 
Relações Étnico-Raciais, bem como o tratamento de questões e temáticas que dizem 
respeito aos afrodescendentes estão inclusas nas Atividades Complementares específicas 
que enriquecem o aprendizado dos alunos. 
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2) Políticas de educação ambiental (Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999 e Decreto Nº 4.281 de 25 de 
junho de 2002). O currículo do Curso prevê a integração da educação ambiental às disciplinas do 
curso de modo transversal, contínuo e permanente. Sendo o tema desenvolvido nas Atividades 
Complementares específicas que enriquecem o aprendizado dos alunos. 
 
3) Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos (Resolução CNE/CP N° 01, de 30 de 
maio de 2012).O currículo do Curso prevê a integração da educação em Direitos Humanos às 
disciplinas do curso de modo transversal, por meio de temas relacionados aos Direitos Humanos e 
tratados interdisciplinarmente. Sendo o tema desenvolvido nas Atividades Complementares 
específicas que enriquecem o aprendizado dos alunos. 

4) Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Lei nº 12.764, de 27 de 
dezembro de 2012). O currículo do curso prevê a integração da Proteção dos Direitos da Pessoa com 
Transtorno do Espectro Autista às disciplinas do curso de modo transversal, por meio de temas 
relacionados e tratados aos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista 
interdisciplinarmente. Sendo o tema desenvolvido nas Atividades Complementares específicas que 
enriquecem o aprendizado dos alunos. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

NÃO SE APLICA 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

NÃO SE APLICA 

 
 

4º PERÍODO 
 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

DIREÇÃO DE ARTE 35 4º 

EMENTA: 

Uso de elementos conceituais aplicados ao planejamento publicitário. Conceitos criativos. 
Fundamentos da Teoria da Gestalt. Aplicação de elementos textuais e não-textuais no espaço. Noção 
de arte publicitária. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

NEWTON, César. Direção de arte em propaganda. 10ª Ed. São Paulo, Senac Nacional, 2011.  
DONDIS, Donis A. Sintaxe da linguagem visual. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2000.  

LUPTON, Ellen e PHILIPS, Jennifer Cole. Novos fundamentos do Design. São Paulo: Cosac 
Naify, 2008 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

STRUNCK, Gilberto. Como criar identidades visuais para marcas de sucesso: um guia sobre o 
marketing das marcas e como representar graficamente seus valores. Rio de Janeiro: Rio Books, 
2001.  
FISHEL, Catharine. Como recriar a imagem corporativa: estratégias de design gráfico bem-
sucedidas. Barcelona: Gustav Gili, AS,  
NEWTON, César. Os primeiros segredos da direção de arte. São Paulo, Senac, 2009 
WILLIAMS, Robin. Design para quem não é designer. São Paulo: Ed. Callis, 1995.  
RIBEIRO, Milton. Planejamento Visual Gráfico. Brasília: LGE Editora, 2003.  

 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 
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SEMIÓTICA  35 4º 

EMENTA: 

Semiótica e suas vertentes. A semiótica de Charles Peirce: origem e fundamentos teórico-
conceituais. O estudo da semiótica como sistema de significações e suas correlações nas produções 
midiáticas visuais, verbais e audiovisuais. Estratégias para leitura e análise semiótica aplicadas aos 
processos sígnicos da Publicidade e Propaganda. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

SANTAELLA, Lucia. A teoria geral dos signos: como as linguagens significam as coisas. São Paulo: 
BARTHES, Roland.  Elementos de Semiologia, 5ª ed..  São Paulo: Cultrix, 1996. Pioneira 
Thompson Learning, 2004.  
PEIRCE, C. S. Semiótica. São Paulo: Perspectiva, 1977. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

SANTAELLA, Lucia. O que é semiótica. São Paulo: Brasiliense, 2007. 
BARTHES, Roland. Aula. 11. ed. São Paulo: Cultrix, 2004.  
__________. Semiótica Aplicada. São Paulo: Thompson Learning, 2007. 
BARTHES, Roland. A câmara clara. Lisboa: Almedina, 2009. 
PINTO, Julio; NOVA, Vera Casa. Algumas Semióticas. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2009. 

 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

SOFTWARES DE CRIAÇÃO E EDIÇÃO 70 4º 

EMENTA: 

Conceito de vetor, imagem e texto. Aplicação e funções dos softwares de criação. Ferramentas de 
vetorização, diagramação e tratamento de imagens. Interface de produção. Criação e vetorização. 
Tratamento e Manipulação de imagens. Diagramação e finalização de arquivo. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

TALVANES, Alessandro. A arte de vetorizar. Adobe Illustrator CC. São Paulo: Alta Books, 2015. 
FIDALGO, João. FIALHO, José Marcel. Diagramação com InDesign CS6. São Paulo: Érica, 2012. 
BARROSO Fº, Clicio. Adobe Photoshop: Os 10 Fundamentos.Balneário Camboriú-SC: Editora 
Photos, 2013. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

TONDREAU, Beth. Criar Grids. 100 Fundamentos de Layout. São Paulo: Edgard Blucher, 2015 
SAMARA, Timothy. Grid. Construção e Desconstrução. São Paulo: Cosac Naify, 2007. 
DJALMA, Patricio. Editoração Gráfica – Aprenda fácil. Blumenau: EDIFURB, 2005. 
COLLARO, Antonio Celso. Projeto Gráfico. Teoria e Prática da Diagramação. São Paulo: SUMMUS, 
2006. 
WILLIAMS, Robin. Design para quem não é designer. São Paulo: Ed. Callis, 1995. 

 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR 35 4º 

EMENTA: 

Conceitos de Psicologia aplicados ao estudo do consumo. Estudo do mercado consumidor, modelos 
de comportamento do consumidor. Fatores influenciadores internos e externos. Decisão de compra e 
adoção de novos produtos. Bases para segmentação dos mercados. Identificação de segmentos e 
mercados atrativos. Tendências do comportamento do consumidor brasileiro. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

SOLOMON, Michael R; Comportamento do Consumidor: comprando, possuindo e sendo. 9ª 
Edição. Porto Alegre: Bookman, 2011. 
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ENGEL, J.F. BLACKWELL, R. D. MINIARD, P. W. Comportamento do Consumidor. Rio de Janeiro: 
LCT, 2005. 
SCHIFFMAN, Leon G. KANUK, Leslie Lazar. Comportamento do Consumidor. 9ª Ed.Rio de 
Janeiro: LCT, 2009. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

BARRETTO, Roberto Menna. Criatividade em propaganda. São Paulo: Summus, 2004. 
RAY, Michael; MYERS, Rochelle; MOREIRA, Paulo. Criatividade nos negócios. Baseado no curso 
da Universidade de Stanford que revolucionou a arte do sucesso. Rio de Janeiro: Record, 1996. 
DUAILIBI, Roberto; SIMONSEN, JR. Harry; ASSUMPÇÃO FILHO, Milton Mira de. Criatividade & 
marketing. São Paulo: Makron Books, 2000.LUPTON, E. Pensar com Tipos. São Paulo: Cosac 
Naify, 2006. 
SILVA, Rafael Souza. Diagramação, o planejamento visual gráfico na comunicação impressa. 
São Paulo: Summus, 1985. 

 

 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

REDAÇÃO PUBLICITÁRIA 70 4º 

EMENTA: 

Técnicas de criação e redação publicitária. As mídias impressas, eletrônicas, digitais e as 
adequações da linguagem da publicidade a cada uma delas. O texto e a imagem: a redação 
publicitária e sua combinação com a linguagem não verbal nos anúncios impressos. A redação 
apolínea e a dionisíaca. Diálogos entre Direção de Arte e Redação. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

FIGUEIREDO, Celso. Redação Publicitária: sedução pela palavra. Ed.2. São Paulo: Cengage, 2014. 
NEGRI, Marina. Contribuições da Língua Portuguesa para a Redação Publicitária. São Paulo: Cengage, 
2010. 
IASBECK, Luiz Carlos. A arte dos slogans. São Paulo: Annablume, 2002.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

MARTINS, Zeca. Redação Publicitária. São Paulo. Editora Atual. 2004.CARRASCOZA, João 
Anzanello. Razão e sensibilidade no texto publicitário. São Paulo: Futura, 2004 
MARTINS, Jorge S. Redação Publicitária: teoria e prática. 2 ed. São Paulo: Atlas, 1997.  
MOLES, Abraham. O cartaz. São Paulo, Perspectiva, 1997. 
OGILVY, David. Confissões de um publicitário. São Paulo: Difiel, 1982.  

 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

OFICINA DE CRIATIVIDADE 70 4º 

EMENTA: 

Conceituação. Bloqueios mentais, perceptivos, emocionais, culturais e ambientais, 
intelectuais e de expressão. Desbloqueadores. Técnicas de geração, sistematização e 
avaliação de ideias. Fundamentos da criatividade. Processos criativos. Identificação de perfil 
criativo. Gestão de grupos criativos. Brainstorming. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

ALENCAR, Eunice. Como desenvolver o potencial criador. São Paulo: Makron books, 1998.  
BARRETTO, Roberto Menna. Criatividade em propaganda. São Paulo: Summus, 2004. 
OSTROWER, Fayga. Criatividade e processos de criação. Petrópolis: Vozes, 2010. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

DONALD. Como resolver problemas de forma criativa. São Paulo: Nobel, 1990. 
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DE MASI, Domenico; MANZI, Léa; FIGUEIREDO, Yadir. Criatividade e grupos criativos. Rio de 
Janeiro: Sextante, 2003. 
BARRETTO, Roberto Menna. Criatividade em propaganda. São Paulo: Summus, 2004. 
RAY, Michael; MYERS, Rochelle; MOREIRA, Paulo. Criatividade nos negócios. Baseado no curso 
da Universidade de Stanford que revolucionou a arte do sucesso. Rio de Janeiro: Record, 1996. 
DUAILIBI, Roberto; SIMONSEN, JR. Harry; ASSUMPÇÃO FILHO, Milton Mira de. Criatividade & 
marketing. São Paulo: Makron Books, 2000. 
 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

ESTÉTICA DA COMUNICAÇÃO 35 4º 

EMENTA: 

Princípios filosóficos da Estética. Estéticas Artísticas. Estética da Modernidade e Pós-modernidade. 
Estética da Comunicação. Análises estéticas de produções jornalísticas e da publicidade e 
propaganda. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

COSTA, Cristina. Questões de arte: O belo, a percepção estética e o fazer artístico. Temas de 
Filosofia. 2 ed. São Paulo: Moderna, 2004.  
SANTAELLA, Lúcia e ARANTES, Priscila.(orgs). Estéticas Tecnológicas: novos modos de sentir. 
São Paulo: Educ, 2008. 
SANTAELLA, Lucia. Por que as comunicações e as artes estão convergindo? São Paulo, Paulus, 
2005. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

HAUSER, Arnold. História social da arte e da literatura. São Paulo, Martins Fontes, 2003. 
GOMBRICH, Ernst H. A História da arte. 16. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2009 
DUFRENNE, Mikel. Estética e Filosofia. São Paulo: Editora Perspectiva, 2008. 
ADORNO&HORKHEIMER. Dialética do esclarecimento. Trad. Guido Antonio de Almeida. Rio de 
Janeiro, Zahar ed., 1985. 
SHMITT, Jean-Claude. O corpo das imagens: ensaio sobre a cultura visual na Idade Média. 
EDUSC, 2009. 

 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

TÓPICO INTEGRADOR EM PULICIDADE E PROPAGANDA: 
INOVAÇÃO EM CRIAÇÃO DE IDENTIDADE VISUAL 

35 4º 

EMENTA: 

Os Tópicos Integradores são componentes curriculares dos cursos, voltados para reforçar a 
interdisciplinaridade e a correção de lacunas existentes no processo de aprendizagem da formação 
do aluno do curso específico, sendo cumpridos através de módulos, com conteúdos definidos por 
avaliação-diagnóstica dos alunos, observado a regulamentação expedida pela Instituição. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

NÃO SE APLICA. Atenderá aos módulos que serão definidos no período anterior. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

NÃO SE APLICA. Atenderá aos módulos que serão definidos no período anterior. 

 
 
 
 
 
 



 

Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Cascavel 
 

Av. Tito Muffato, 2317 – Bairro Santa Cruz 
85806-080 – Cascavel – PR 

Fone: (45) 3036-3638 - Fax: (45) 3036-3636 
http://www.univel.br 

 

101 

5º PERÍODO 
 
 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

PLANEJAMENTO GRÁFICO EM PUBLICIDADE E PROPAGANDA 70 4º 

EMENTA: 

Softwares em publicidade, recursos e técnicas disponíveis de composição e de impressão. Etapas de 
um projeto gráfico - do planejamento visual e composição até a produção e finalização das peças 
publicitárias. Do layout à arte final. Análise de propagandas sob seu aspecto gráfico e estético. 
Percepção visual e suas fases, a constância da forma, o contraste entre figura e fundo. Os elementos 
integrantes dos diversos projetos gráficos. Diferentes sistemas de composição e impressão, bem 
como as especificidades e usos do papel. Como funcionam os veículos de comunicação impressa em 
seus parques gráficos. Os processos de planejamento, produção e finalização de técnicas gráficas. 
Técnicas utilizadas, ferramentas, segredos da prática especializada em diagramação visual. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

COLLARO, Antonio Celso. Projeto Gráfico: teoria e prática da Diagramação. 3.ed. São Paulo: 
Summus, 2006.  
RIBEIRO, Milton. Planejamento Visual Gráfico. 10ª Ed. Linha Gráfica, 2007. 
MUNARI, Bruno. Design e comunicação visual: contribuição para uma metodologia didática. São 
Paulo: Fontes, 1999. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

GUIMARÃES, Luciano. A cor como informação: a construção biofísica, lingüística e cultura da 
simbologia das cores. São Paulo: Annablume, 2000.  
SAMARA, Timothy. Evolução do design: da teoria à prática. Porto Alegre: Bookman, 2010. 
COLLARO, Antonio Celso. Produção gráfica: arte e técnica na direção de arte. 2. ed. São Paulo: 
Pearson Prentice Hall, 2012. 
WILLIAMS, R. Design para quem não é Designer. 3 ed. São Paulo: Callis, 2009. 
CRAIG James. Produção Gráfica. São Paulo: Nobel, 1987.  
FARINA, Modesto; PEREZ, Clotilde; BASTOS, Dorinho. Psicodinâmica das cores em 
comunicação. 5ª ed. São Paulo: Edgard Blucher, 2006.  
LUPTON, E. Pensar com Tipos. São Paulo: Cosac Naify, 2006. 
SILVA, Rafael Souza. Diagramação, o planejamento visual gráfico na comunicação impressa. 
São Paulo: Summus, 1985. 

 
 
 
 

5º PERÍODO 

 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

PLANEJAMENTO E CRIAÇÃO PUBLICITÁRIA 70 5º 

EMENTA: 

Estratégias de Comunicação. Planejamento estratégico. Planejamento de campanha. Variáveis 
ambientais. Missão, objetivos e desafios empresariais. Administração orçamentária. Implantação, 
controle e avaliação. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

COMPARATO, Doc. Da criação ao roteiro. Artemídia. São Paulo: Rocco, 2000. 
CORRÊA, Roberto. Planejamento de propaganda. São Paulo: Global, 2004. 
PÚBLIO, Marcelo Abílio. Como Planejar e Executar uma Campanha de Propaganda. São Paulo: 
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Atlas, 2008. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

BERTON, Luiz Hamilton e Bruno Fernandes. Administração estratégica: da competência 
empreendedora à avaliação de desempenho. São Paulo: Saraiva, 2005. 
FERRELL, O.C.; HARTILINE, MICHAEL D. Estratégia de Marketing. São Paulo:Thomson 
Learning, 2005. 
HOOLEY, G.J., SAUNDERS, J. A., PIERCY, N.F. Estratégia de marketing e posicionamento 
competitivo. 3 ed. São Paulo: Pearson, 2005. 
KOTLER, Philip. Administração de marketing. 12 ed. São Paulo: Prentice Hall, 2006. 
MUSSI, Clarissa C., ANGELINI Maria Teresinha. Estratégias – formulação, implementação e 
avaliação. São Paulo: SP; Saraiva, 2009. 
GRACIOSO, F. Marketing Estratégico: Planejamento Estratégico Orientado para o Mercado. 
São Paulo, Atlas, 2007. 
ZENONE, L. C. Marketing Estratégico e Competitividade Empresarial. São Paulo, Novatec, 2007. 
PINHO, J.B. Comunicação em marketing. 8 ed. Campinas: Papirus, 2006 
PREDEBON, José. Curso de propaganda: do anúncio à comunicação integrada. São Paulo: 
Atlas, 2004. 

 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

PSICOLOGIA EM COMUNICAÇÃO 35 5º 

EMENTA: 

A Psicologia como um empreendimento científico e humano. A natureza da Psicologia e suas 
perspectivas. As diversas formas de aplicação da Psicologia. Comportamento normal e anormal. 
Comportamento social. O problema da socialização e de construção da identidade. Crenças e 
atitudes sociais. A inteligência emocional na comunicação interpessoal. A Psicologia como uma das 
bases de compreensão do processo de comunicação. Os meios de comunicação de massa e a 
formação da subjetividade. Fatores psicológicos implicados na cultura midiática do consumo. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

BOCK, Ana Merces Bahia;  et al. Psicologias: uma introdução ao estudo da Psicologia. 14.  ed. 
São Paulo: Saraiva, 2008.  
FIGUEIREDO, L. C. M. e SANTI, P. L. R. Psicologia: uma (nova) introdução, uma visão histórica 
da psicologia como ciência. 3. ed. São Paulo: Educ, 2008.  
SODRÉ, M. Televisão e Psicanálise. São Paulo: Ática, 2003.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

BOCK, Ana Mercês Bahia  [et al.] (Org.). Mídia e psicologia: produção de subjetividade e 
coletividade. 2. ed. Brasília: Conselho Federal de Psicologia, 2009.  Disponível em: < 
http://site.cfp.org.br/wp-content/uploads/2009/07/livro_midiapsicologia_final_web.pdf>. Acesso em: 
21/06/2015. 
CALAZANS, F. Propaganda subliminar multimídia. São Paulo: Summus, 2006. DIMITRIUS, J.; 
MAZZARELLA, W.P. Decifrar pessoas: como entender e prever o comportamento humano. 
Tradução: Sonia Augusto e Claudia Amorim. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009.  
GADE, Christiane. Psicologia do Consumidor e da Propaganda. São Paulo: EPU, 1998.  

GOLEMAN, D. Inteligência Emocional. Rio de Janeiro: Objetiva, 1995.  

 
 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

PESQUISA EM COMUNICAÇÃO 35 5º 

EMENTA: 

http://site.cfp.org.br/wp-content/uploads/2009/07/livro_midiapsicologia_final_web.pdf
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Princípios de pesquisas qualitativas e quantitativas em comunicação. Exegese e medição. 
Experiência e experimento. Processo e produto. Ocorrência e recorrência. Significado e dados 
quantitativos. Situação da pesquisa em Comunicação no Brasil. Realização de pesquisa. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

BAUER, Martin W.; GASKELL, George (org.). Pesquisa qualitativa com texto, imagem e som: um 
manual prático. Petrópolis: Vozes, 2002. 
BECKER, Howard S. Métodos de pesquisa em ciências sociais. 3.ed. São Paulo: Hucitec, 1997. 
DUARTE, Jorge; BARROS, Antonio (org.). Métodos e técnicas de pesquisa em Comunicação. São 
Paulo: Atlas, 2005. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

FACHIN, Odília. Fundamentos de metodologia. 4.ed. São Paulo: Saraiva, 2003. 
LAGO, Cláudia; BENETTI, Marcia (org.). Metodologia de pesquisa em jornalismo. Petrópolis: 
Vozes, 2007. 
YIN, Robert K. Estudo de caso: planejamento e métodos. 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2005. 
GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 4.ed. São Paulo: Atlas, 2002. 

 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

PRODUÇÃO GRÁFICA 70 5º 

EMENTA: 

Contexto de utilização de peças gráficas como instrumentos de Relações Públicas. Etapas de 
concepção e produção de uma peça gráfica: briefing, diagnóstico, edição de conteúdos (texto e 
imagem) e projeto gráfico. Tipos de papel, gramatura, formato, emprego das cores, diagramação, 
layout e arte final, sistemas de impressão e formas de acabamento. O processo de programação 
visual e editoração eletrônica. O orçamento. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

CARRAMILLO, Mário. Produção Gráfica. São Paulo, Gráficos Burti, 1986.  
BAER, Lorenzo. Produção Gráfica. 4 ª ed., Editora SENAC,  São Paulo, 2002. 
HORIE, Ricardo Minoru. Preparação e fechamento de arquivos para biros: windows. Sao Paulo : 
Erica , 2003. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

COLLARO, Antonio Celso. Projeto Gráfico. São Paulo: Summus, 1996.  
FARINA, Modesto. Psicodinâmica das cores em comunicação. São Paulo: Edgard Blücher, 1986.  
MOLES, Abraham. O Cartaz. Coleção Debates. São Paulo: Perspectiva, 1986. 
HURLBURT, Allen. Layout: O Design da Página Impressa. São Paulo:Editora Nobel, 1986. 
RIBEIRO, Milton. Planejamento visual gráfico.  São Paulo: 8ª ed. Editora LGE, 2003. 
____________ 300 superdicas de editoração, design e artes gráficas. Editora Senac, São Paulo, 
2000. 
MENNA, Roberto Barreto. Criatividade em Propaganda. 12ª ed.,Summus Editorial, São Paulo, 
2004. 
MENNA, Roberto Barreto. Criatividade no trabalho e na vida: minha experiência em mais de 250 
seminários para o público e grandes empresas. Summus Editorial, São Paulo, 1997. 

 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

PRÁTICA PUBLICITÁRIA EM VÍDEO 70 5º 

EMENTA: 

Direção e edição de formatos publicitários (comerciais, informes publicitários, vinhetas, teaser, 
merchandising, vídeos institucionais e corporativos) para TV e cinema. Identificação e aplicação das 
técnicas básicas de produção de TV e cinema. Utilização de equipamentos, edição de imagem e som. 
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Contratação e acompanhamento de serviços de fornecedores e produtores especializados. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

ZETTL, Herbert. Manual de produção de televisão. São Paulo: Cengage Learning, 2011. 
COMPARATO, Doc. Da criação ao roteiro. São Paulo:Artemídia Rocco, 2000. 
DANCYGER, Ken. Técnicas de Edição para Cinema e Vídeo: História, teoria e prática. Rio de 
Janeiro: Campus, 2007. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

DANIEL FILHO. O Circo Eletrônico: fazendo TV no Brasil. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2001. 
PLAZA, Júlio e TAVARES, Mônica. Processos Criativos com os meios eletrônicos. São Paulo: 
Summus, 1998. 
WATTS, Harris. On câmera: o curso de produção de filme e vídeo da BBC. São Paulo: Summus 
Editorial, 1990. 
BARRETO, Tiago. Vende-se em 30 segundos. São Paulo: Senac, 2004. 
PATERNOSTRO, Vera Íris. O texto na TV: manual de telejornalismo. São Paulo. Campus, 2006. 
BALOGH, A. M. O discurso ficcional na TV. São Paulo: Edusp, 2002. 

 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

TÓPICO INTEGRADOR EM PULICIDADE E PROPAGANDA: 
INOVAÇÃO EM PLANEJAMENTO PUBLICITÁRIO: START UP 

35 5º 

EMENTA: 

Os Tópicos Integradores são componentes curriculares dos cursos, voltados para reforçar a 
interdisciplinaridade e a correção de lacunas existentes no processo de aprendizagem da formação 
do aluno do curso específico, sendo cumpridos através de módulos, com conteúdos definidos por 
avaliação-diagnóstica dos alunos, observado a regulamentação expedida pela Instituição. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

NÃO SE APLICA. Atenderá aos módulos que serão definidos no período anterior. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

NÃO SE APLICA. Atenderá aos módulos que serão definidos no período anterior. 

 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES IV 20 4º 

EMENTA: 

As Atividades Complementares são componentes curriculares dos cursos, constituindo-se como 
conjunto de atividades didático-pedagógicas, acadêmicas, científicas ou culturais voltadas para a 
flexibilização curricular e que possibilitam o desenvolvimento de habilidades, conhecimentos e 
competências complementares as adquiridas no ambiente acadêmico. Sendo cumpridas pelo aluno, 
de forma autônoma ou dirigida, observado o rol e regulamentação expedidos pela Instituição. 
 
Nas Atividades Complementares, também são incluídas atividades para atender aos requisitos legais 
a seguir: 
 

1) Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-raciais e para o 
Ensino de História e Cultura Afro-brasileira , Africana e Indígena, em conformidade com a 
Lei nº 11.645/2008 e (Resolução CNE/CP N° 01 de 17 de junho de 2004). A Educação das 
Relações Étnico-Raciais, bem como o tratamento de questões e temáticas que dizem 
respeito aos afrodescendentes estão inclusas nas Atividades Complementares específicas 
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que enriquecem o aprendizado dos alunos. 
 
2) Políticas de educação ambiental (Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999 e Decreto Nº 4.281 de 25 de 
junho de 2002). O currículo do Curso prevê a integração da educação ambiental às disciplinas do 
curso de modo transversal, contínuo e permanente. Sendo o tema desenvolvido nas Atividades 
Complementares específicas que enriquecem o aprendizado dos alunos. 
 
3) Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos (Resolução CNE/CP N° 01, de 30 de 
maio de 2012).O currículo do Curso prevê a integração da educação em Direitos Humanos às 
disciplinas do curso de modo transversal, por meio de temas relacionados aos Direitos Humanos e 
tratados interdisciplinarmente. Sendo o tema desenvolvido nas Atividades Complementares 
específicas que enriquecem o aprendizado dos alunos. 

4) Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Lei nº 12.764, de 27 de 
dezembro de 2012). O currículo do curso prevê a integração da Proteção dos Direitos da Pessoa com 
Transtorno do Espectro Autista às disciplinas do curso de modo transversal, por meio de temas 
relacionados e tratados aos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista 
interdisciplinarmente. Sendo o tema desenvolvido nas Atividades Complementares específicas que 
enriquecem o aprendizado dos alunos. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

NÃO SE APLICA 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

NÃO SE APLICA 

 
 

6º PERÍODO 

 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

LIINGUAGEM CINEMATOGRÁFICA  70 6º 

EMENTA: 

Histórico dos antecedentes do cinema. Epistemologia do Cinema. Introdução à linguagem 
cinematográfica, roteirização e produção. Análise dos aspectos formais da linguagem 
cinematográfica. Estudos dos elementos estéticos que compõem a linguagem cinematográfica. A 
decupagem como método crítico. Análise fílmica. Cinema (e vídeo) clássico e contemporâneo. 
Cinema autoral, gêneros e escolas. Documentário. Novas tecnologias e digitalidade. Cinema 
brasileiro. Produção de documentários e filmes. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

JAMESON, Fredric. Espaço e Imagem: Teorias do pós-moderno e outros ensaios. Rio de  Janeiro: 
Editora UFRJ, 2004 
STAM, Robert. Introdução à teoria do cinema. Campinas: Papirus, 2003. 
XAVIER, Ismail. O discurso cinematográfico. São Paulo: Paz e Terra, 2005. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

BERGAN, Ronald. Para entender os ismos. São Paulo. Globo Editora, 2010. 
MACHADO, Arlindo. Pré-cinemas e pós-cinemas. Campinas, SP: Papirus, 1997. 
AUMONT, Jacques. A estética do filme. São Paulo: Papirus, 2007. 
RABIGER, Michael. Direção de Cinema. Técnicas e Estéticas. Campus, 2006 
MARTIN, Marcel. A linguagem cinematográfica. São Paulo: Brasiliense, 2003. 

 
COMPONENTE CARGA PERÍODO 
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HORÁRIA 

PRÁTICA PUBLICITÁRIA EM ÁUDIO 70 2º 

EMENTA: 

Publicidade em rádio. Gêneros radiofônicos em publicidade.  Tipos de anúncios para rádio. Técnicas 
de criação, produção, edição e finalização de áudio publicitário e de peças radiofônicas. Realização 
de anúncios publicitários em áudio. Produção de sonoras para diversas mídias de finalidades não 
publicitárias. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

ARGENTI, Paul A. Comunicação Empresarial. Elsevier, Rio de Janeiro. 2006. 
MCLEISH, R. Produção de Rádio. São Paulo: Summus, 2001. 
MEDISTH, Eduardo. O rádio na era da informação: teoria e técnica do novo radiojornalismo. 
Florianópolis: Insular, 2001. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

RIBEIRO, Julio. Fazer Acontecer. São Paulo:  Saraiva, 2009.  
ROMAN, Kenneth; MAAS, Jane. Como Fazer sua Propaganda Funcionar. São Paulo: Nobel, 1994.  
SAMPAIO, Rafael. Propaganda de A a Z.Rio de Janeiro: Elsevier, 2003. 
FERRARETTO, Luiz Artur. Rádio: O Veículo, a história e a técnica. Porto Alegre: Sagra Luzzato. 
2001 
ORTRIWANO, Gisela Swetlana. A informação no rádio: os grupos de poder e a determinação dos 
conteúdos. São Paulo: Summus, 1985. 
GUERREIRO, Fábio. Bastidores do rádio. Curitiba: Comunicare 1997. 
CÉSAR, Cyro. Como falar no rádio: prática de locução AM/FM. 5. ed. São Paulo: IBRASA, 1997. 
SABOYA, Jackson. Manual do Autor Roteirista. Rio de Janeiro, Editora Record. 1992. 

 
 
 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

EMPREENDEDORISMO - EAD 70 6º 

EMENTA: 

A personalidade e as características dos empreendedores. A motivação e o perfil do empreendedor. 
Empreendedorismo no Brasil e no mundo: a nova realidade dos negócios. Impactos da empresa na 
vida pessoal do empreendedor. O processo evolutivo das empresas. Os modelos de ciclos de vida 
empresarial. Reconhecimento de oportunidades: dos negócios tradicionais aos de base tecnológica. 
Avaliação de uma ideia: construção da visão. Parcerias e alianças estratégicas. Fatores de sucesso 
de empreendimentos. As incubadoras de empresa e o apoio ao desenvolvimento de novos produtos. 
Alternativas para captação de recursos para novos empreendimentos. Estrutura e elaboração do 
plano de negócios. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

DOLABELA, Fernando. O Segredo de Luísa: Uma Ideia, uma Paixão e Plano de Negócios. Rio de 
Janeiro: Sextante, 2008. 
DORNELAS, José Carlos. Empreendedorismo: transformando ideias em negócios. 2 ed. Rio de 
Janeiro: Campus, 2005. 
HISRICH, Robert D.; PETERS, Michael P. Empreendedorismo. Porto Alegre: Bookman, 2004. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

CHIAVENATO, Idalberto. Empreendedorismo: dando asas ao espírito empreendedor. São Paulo: 
Saraiva, 2004. 
DRUCKER, Peter F. Inovação e espírito empreendedor. São Paulo: Pioneira, 2003. 
FARIA, Marília de Sant’anna; TACHIZAWA, Takechi. Criação de Novos Negócios: Gestão de Micros 
e Pequenas Empresas. 1ed. Rio de Janeiro: FGV, 2002.  
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CHER, R. A gerência da pequena e média empresa. São Paulo: Maltese, 1991. 
DOLABELA, Fernando. Oficina do Empreendedor: a metodologia de ensino que ajuda a transformar 
conhecimento em riqueza. São Paulo: Editora de Cultura, 1999. 

 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

MÍDIA 70 6º 

EMENTA: 

Conceitos de mídia e termos utilizados. Estrutura de um departamento de Mídia. Formato das peças. 
A prática da mídia nos meios impressos e eletrônicos. Fornecedores/veículos. Contexto agência/ 
veículo, anunciante/fornecedor. Fluxograma das atividades de mídia. GRP. Programação. Custo por 
mil (custo"1%"). Mídia impressa/ eletrônica/alternativa. Os institutos de pesquisa, processos de 
acompanhamento e auditagem de audiência. O checking, a clipagem e a mídia nas agências. 
Segmentações e formatações. Recursos indicativos de qualidade da mídia. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

BARBAN, A., Steven M. &. A essência do Planejamento de Mídia. São Paulo: Nobel, 2001. 
ZELTNER, Herbert. Gerenciamento de Mídia. São Paulo: Nobel, 2001. 
TAMANAHA, Paulo. Planejamento de Mídia. São Paulo: Pearson, 2006. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

BENETTI, Edison. Tudo o que você queria saber sobre propaganda e ninguém tinha paciência 
para explicar. São Paulo: Atlas, 
1985. 
GRUPO DE MÍDIA SÃO PAULO. Mídia Dados 2002. São Paulo: Grupo de Mídia, 2002. 
SISSORS, Jack Z. & Bumba, Lincoln. Planejamento de mídia. São Paulo: Nobel, 2001. 
PERUZZO, Cicília. Mídia local, uma mídia de proximidade. In Comunicação Veredas: revista do 
programa de pós-graduação em comunicação. Marilia, nº 2, p. 65-89, novembro, 2003. Disponível 
em: http://www.revistas.univerciencia.org/index.php/cs_umesp/article/view/196/154. Acesso em: 
16/06/2015. 
SILVA, T. T. (org.). Identidade e diferença: a perspectiva dos estudos culturais. 3ª  edição. Petrópolis, 
RJ: Vozes, 2000. (2 ex.) 
 

 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

ANÁLISE DO DISCURSO APLICADA À COMUNICAÇÃO 35 6º 

EMENTA: 

Análise do Discurso de Linha Francesa: constituição.  Quadro epistemológico.  Conceitos 
elementares: discurso e ideologia, enunciado, condições de produção, sujeito e assujeitamento, gesto 
de leitura, efeito de sentido, heterogeneidade, intradiscurso, interdiscurso e memória discursiva, 
formação ideológica, formação discursiva. Práticas de descrição, análise e interpretação. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

BRANDÃO, Helena H. Nagamine. Introdução à análise do discurso. Campinas: Editora da 
Unicamp, 2004.  
ORLANDI, Eni P. A linguagem e seu funcionamento: as formas do discurso. 4. ed. São Paulo: 
Pontes, 2006.  
PÊCHEUX, Michel. O discurso: estrutura ou acontecimento. 2. ed. São Paulo: Pontes, 2008.   

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

CHARAUDEAU, Patrick. Discurso das mídias. São Paulo: Contexto, 2012.  
GREGOLIN, Maria do Rosário. Discurso e mídia: a cultura do espetáculo. São Carlos: Clara Luz, 
2003. 
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MAINGUENEAU, Dominique. Análise de Textos de Comunicação. São Paulo: Cortez, 2008. 
MAINGUENEAU, Dominique. Novas tendências em Análise do Discurso. Campinas: Pontes, 1989. 
ORLANDI, Eni Pulcineli. Análise de Discurso: princípios e procedimentos. Campinas: Pontes, 
2007. 

 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

TÓPICO INTEGRADOR EM PULICIDADE E PROPAGANDA: 
INOVAÇÃO EM ESTRATÉGIAS NARRATIVAS AUDIOVISUAIS 

35 6º 

EMENTA: 

Os Tópicos Integradores são componentes curriculares dos cursos, voltados para reforçar a 
interdisciplinaridade e a correção de lacunas existentes no processo de aprendizagem da formação 
do aluno do curso específico, sendo cumpridos através de módulos, com conteúdos definidos por 
avaliação-diagnóstica dos alunos, observado a regulamentação expedida pela Instituição. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

NÃO SE APLICA. Atenderá aos módulos que serão definidos no período anterior. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

NÃO SE APLICA. Atenderá aos módulos que serão definidos no período anterior. 

 
 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO I 70 6º 

EMENTA: 

O estágio obrigatório visa à formação de competências próprias da atividade profissional e à 
contextualização do currículo, com o objetivo de formar o profissional. Proporcionadas ao acadêmico 
pela participação em situações reais e simuladas, realizadas em entidades de direito público ou 
privado, na comunidade em geral ou na IES. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

NÃO SE APLICA 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

NÃO SE APLICA 

 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO – ARTIGO CIENTÍFICO  70 6º 

EMENTA: 

O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) se constitui numa atividade acadêmica de sistematização 
do conhecimento sobre um objeto de estudo relacionado à profissão ou ao curso, desenvolvida 
mediante supervisão, orientação e avaliação docente, cuja exigência é um requisito essencial e 
obrigatório para a obtenção do diploma. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

NÃO SE APLICA 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
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NÃO SE APLICA 

 
 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES VI 20 4º 

EMENTA: 

As Atividades Complementares são componentes curriculares dos cursos, constituindo-se como 
conjunto de atividades didático-pedagógicas, acadêmicas, científicas ou culturais voltadas para a 
flexibilização curricular e que possibilitam o desenvolvimento de habilidades, conhecimentos e 
competências complementares as adquiridas no ambiente acadêmico. Sendo cumpridas pelo aluno, 
de forma autônoma ou dirigida, observado o rol e regulamentação expedidos pela Instituição. 
 
Nas Atividades Complementares, também são incluídas atividades para atender aos requisitos legais 
a seguir: 
 

1) Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-raciais e para o 
Ensino de História e Cultura Afro-brasileira , Africana e Indígena, em conformidade com a 
Lei nº 11.645/2008 e (Resolução CNE/CP N° 01 de 17 de junho de 2004). A Educação das 
Relações Étnico-Raciais, bem como o tratamento de questões e temáticas que dizem 
respeito aos afrodescendentes estão inclusas nas Atividades Complementares específicas 
que enriquecem o aprendizado dos alunos. 
 
2) Políticas de educação ambiental (Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999 e Decreto Nº 4.281 de 25 de 
junho de 2002). O currículo do Curso prevê a integração da educação ambiental às disciplinas do 
curso de modo transversal, contínuo e permanente. Sendo o tema desenvolvido nas Atividades 
Complementares específicas que enriquecem o aprendizado dos alunos. 
 
3) Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos (Resolução CNE/CP N° 01, de 30 de 
maio de 2012).O currículo do Curso prevê a integração da educação em Direitos Humanos às 
disciplinas do curso de modo transversal, por meio de temas relacionados aos Direitos Humanos e 
tratados interdisciplinarmente. Sendo o tema desenvolvido nas Atividades Complementares 
específicas que enriquecem o aprendizado dos alunos. 

4) Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Lei nº 12.764, de 27 de 
dezembro de 2012). O currículo do curso prevê a integração da Proteção dos Direitos da Pessoa com 
Transtorno do Espectro Autista às disciplinas do curso de modo transversal, por meio de temas 
relacionados e tratados aos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista 
interdisciplinarmente. Sendo o tema desenvolvido nas Atividades Complementares específicas que 
enriquecem o aprendizado dos alunos. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

NÃO SE APLICA 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

NÃO SE APLICA 
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7º PERÍODO 

 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

ELETIVA 35 7º 

EMENTA: 

A disciplina eletiva será escolhida pelos alunos, com base numa relação ofertada pela IES no 
semestre anterior. Dentre elas, obrigatoriamente é ofertado: 
LIBRAS: Os conceitos iniciais básicos sobre deficiência auditiva (surdez) e indivíduo surdo: 
identidade, cultura e educação. Como se desenvolveram as línguas de sinais e a Língua Brasileira de 
Sinais – LIBRAS. Noções básicas de estrutura lingüística da LIBRAS e sua gramática. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

LIBRAS: 
ALMEIDA, E. O. C. de. Leitura e Surdez: Um estudo com adultos não oralizados. Editora Revinter, 
2000.  
FELIPE, T. A. Introdução à Gramática de LIBRAS. Rio de Janeiro: 1997.  
________. LIBRAS - Língua Brasileira de Sinais. In: STROBEL, K.L & Dias, S.M.S. (org.) Surdez: 
Abordagem Geral. FENEIS. Ed. Apta, Curitiba, PR, 1995, p. 22-23. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

LIBRAS: 
BRASIL. Decreto 5.626 de 22 de dezembro de 2005. Brasília: MEC, 2005 
CÁRNIO, M. S. Conceitos e compreensão de leitura e escrita no contexto da educação 
especial. Tese de doutorado. Universidade de São Paulo, 1995 
FARIAS, Carla Valéria e Souza. Atos de Fala: O pedido em língua brasileira de sinais. Dissertação 
de Mestrado em Lingüística. Rio de Janeiro. UFRJ, 1995.  
FELIPE, T.A. O Signo Gestual-Visual e sua Estrutura Frasal na Língua dos Sinais dos Centros 
Urbanos Brasileiros. Dissertação de Mestrado, UFPE, PE, 1988. 
SKLIAR, Carlos. A Surdez: um olhar sobre as diferenças. Porto Alegre Editor: Mediação,1998 

 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

ADMINISTRAÇÃO EM EMPRESAS DE COMUNICAÇÃO 35 7º 

EMENTA: 

A evolução do pensamento administrativo. Processo administrativo – planejar, organizar, dirigir e 
controlar: conceitos e ferramentas. Níveis hierárquicos – estratégico, tático e operacional. Estratégia – 
conceitos, tipos e  vantagem competitiva. Desafios e tendências na gestão das organizações.Tipos de 
empresas de comunicação. Planejamento e gestão em empresas de comunicação. Comunicação 
Integrada de Marketing. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

CHIAVENATO, Idalberto. Administração: teoria, processo e prática. São Paulo, Elsevier, 2007. 
LACOMBE, Francisco José Masset; HEILBORN, Gilberto Luiz José. Administração: princípios e 
tendências.São Paulo, Saraiva, 2003. 
MAXIMIANO, Antonio Cesar Amaru. Teoria geral da administração: da revolução urbana à 
revolução digital. São Paulo, Editora Atlas, 2004. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

BARNEY, Jay B.;HESTERLY, William S. Administração estratégica e vantagem competitiva. São 
Paulo: Pearson, 2011. 
DAFT, Richard L. Organizações: Teoria e Projetos. São Paulo: Cengage Learning, 2010.  
DRUCKER, Peter F. Administração, tarefas, responsabilidades e práticas.  São Paulo: Pioneira. 
MAXIMIANO, A C. A. Introdução a Administração. São Paulo: Atlas, 2010. 
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SILVA, Reinaldo Oliveira. Teorias da Administração. São Paulo: Pearson Hall, 2008. 
LOVELOCK, Christopher; WRIGHT, Laures. Serviços: marketing e gestão. São Paulo: Saraiva, 
2003.  
COLENCI JR., Alfredo. Gestão estratégica de negócios: evolução, cenários diagnóstico e ação. 
São Paulo: Pioneira, 2001. 
KIM, W. Chan e Renée Mauborgne. A estratégia do oceano azul:como criar novos mercados e 
tornar a concorrência irrelevante. Rio de Janeiro: Elisevier, 2007. 

 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

CIDADANIA E FORMAÇÃO POLÍTICA 35 7º 

EMENTA: 

Teorias políticas contemporâneas. O Estado moderno e a política. Liberalismo, democracia e 
socialismo. Crise do estado e reformas econômicas. A formação política e social brasileira: as 
constituições brasileiras. Os direitos humanos. O papel do legislativo, executivo e judiciário. A 
dinâmica da política e as campanhas eleitorais. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

DURKHEIM, Émile. As regras do método sociológico. São Paulo: Abril Cultural, 1978. (Col. “Os 
Pensadores”). 
LAKATOS, E. M. Sociologia Geral. São Paulo: Atlas. 1998.  
LIMA, Luiz Costa. Teoria da Cultura de Massa. São Paulo: Paz e Terra, 2000. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

BOBBIO, Norberto. Teoria das formas de governo. 10a ed. Trad. Sérgio Bath. Brasília: UnB, 1997. 
______. Norberto. O futuro da democracia. 9a ed. Trad. Marco Aurélio Nogueira. São Paulo: Paz e 
Terra, 2000 

BRETON, Philippe; PROULX, Serge. Sociologia da Comunicação. São Paulo: Edições Loyola, 
2002.  
DIAS, Reinaldo. Sociologia. São Paulo: Person, 2012. RIBEIRO, Darcy. O povo brasileiro. São 
Paulo: Companhia das Letras, 2006. 
FAUSTO, Boris. História do Brasil. 4ª ed. São Paulo: Universidade de São Paulo/Fundação para o 
desenvolvimento da educação, 1996. 
MARX, Karl. O Capital. São Paulo: Nova Cultural, 1978. (Col. “Os Economistas”) WEBER, Max. A 
ética protestante e o espírito do capitalismo. São Paulo: Pioneira, 1998. 

 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

GESTÃO DE PROJETOS E EVENTOS 35 7º 

EMENTA: 

O evento como instrumento de comunicação nas organizações. Organização de eventos públicos e 
empresariais: tipos e modalidades. Assessoria em eventos. Gestão financeira e captação de recursos 
em eventos. Avaliação de eventos. Fases de elaboração do planejamento: concepção, diagnóstico, 
definição de objetivos, orçamento, execução e avaliação. Aplicação prática: elaboração de plano e/ou 
projeto e/ou proposta. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

CESCA, Cleuza Gertrudes Gimenes. Organização de Eventos: Manual para planejamento e 
Execução. São Paulo: Summus, 1997 
MELO, Francisco Paula de Neto. Marketing de Eventos. Rio de Janeiro: Sprint, 1998. 
SILVA, Mariângela Benine Ramos. Evento como estratégia de negócios: modelo de planejamento 
e execução. Londrina: M.B.R. Silva, 2005. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 
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KUNSCH, Margarida M. K. Planejamento de Relações Públicas na comunicação integrada. São 
Paulo: Summus, 2003. 
REGO, Francisco Gaudêncio Torquato. Comunicação empresarial, comunicação institucional: 
conceitos, estratégias, sistemas, estrutura, planejamento e técnicas. São Paulo: Summus, 1986. 
SCHULER, Maria. Comunicação Estratégica. São Paulo: Atlas, 2004. 

 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

MARKETING DIGITAL  35 7º 

EMENTA: 

Introdução aos conceitos do marketing digital; A mídia digital; Comunidades e Relacionamento; 
Conteúdo Gerado pelo Usuário; E-commerce; Planejamento de marketing para atividades online e 
implementações; O conceito de loja virtual no marketing de produtos e serviços; As ferramentas do 
marketing digital; Marketing de Relacionamento Online; Otimização em Mecanismos de Busca; 
Webdesign e a Marca na internet. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

CORREA, Rodrigo Stéfani. Propaganda digital: em busca da audiência através de sites multimídia na 
web. Curitiba: Juruá, 2003. 

NAKAMURA, Rodolfo Reijiro. E-Commerce na Internet: fácil de entender. São Paulo: Erica, 2001. 

TORRES, Claudio. A Bíblia do Marketing Digital. São Paulo: Novatec, 2009 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

KUNSCH, Margarida M. K. Planejamento de Relações Públicas na comunicação integrada. São 
Paulo: Summus, 2003. 
REGO, Francisco Gaudêncio Torquato. Comunicação empresarial, comunicação institucional: 
conceitos, estratégias, sistemas, estrutura, planejamento e técnicas. São Paulo: Summus, 1986. 
SCHULER, Maria. Comunicação Estratégica. São Paulo: Atlas, 2004. 

 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

MARKETING POLÍTICO  35 7º 

EMENTA: 

Compreensão dos mecanismos do marketing político, bem como construção de imagem e de 
partidos. Obtenção da preferência do público eleitor. Planejamento de campanha político, 
organograma de campanha, escolha de plataforma, pesquisa eleitoral, mídias para campanha 
política, relações com imprensa, assessoria jurídica e orçamentos.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

KUNTZ, R. A. Marketing PolÌtico: manual de campanha eleitoral. S„o Paulo: Global, 2006 REGO, 
F. G. T. Marketing PolÌtico e Governamental: um roteiro para campanhas polÌticas e estratÈgias de 
comunicaÁ„o. S„o Paulo: Summus, 1985  
TEIXEIRA, D. Marketing PolÌtico e Eleitoral: uma proposta com Ètica e eficiÍncia. S„o Paulo: Novo 
SÈculo, 2006. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

CITELLI, A. Linguagem e Persuasão. Paulo: £tica, 2004.  
FIGUEIREDO, R. Marketing político e persuasão eleitoral.  
Konrad Adenauer, 2002. GRACIOSO, F. Propaganda Institucional: nova arma estratégica da 
empresa. Paulo: Atlas, 2006  
MANHANELLI, C.A.; QUEIROZ, A.; BAREL, M.S. Marketing político do comício a internet. 
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ABCOP, 2008.  
RIBEIRO, R.M. Marketing político: poder das estratégias nas campanhas eleitorais. C/Arte, 2002 

 

 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL EAD  70 7º 

EMENTA: 

Noções gerais de Meio Ambiente; Relação Homem x Natureza; Principais problemas ambientais; 
Desenvolvimento Sustentável; Problemas Sociais e Ambientais; Gestão Social; Projetos Sociais; 
Responsabilidade Social Corporativa; Evolução e Perspectivas do Terceiro Setor; Indicadores da 
Responsabilidade Social; Certificações Sociais e Ambientais; Balanço Social. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

DIAS, Reinaldo. Gestão Ambiental – Responsabilidade Social e Sustentabilidade1ª Ed. São 
Paulo: Atlas, 2006. 
TACHIZAWA, Takeshy. Gestão ambiental e responsabilidade social corporativa : estratégias de 
negócios focadas na realidade brasileira.   4.ed. rev. e aum. São Paulo: Atlas, 2006. 
DIAS, G. Freire. Educação Ambiental: Princípios e Práticas. São Paulo: Editora Gaia, 2004.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

SILVA, J.C., SUNG, J.M. Conversando sobre ética e sociedade. Petrópolis: Vozes, 1998 
RODRIGUEZ, Martins Vicente y; SERRA, Afonso Celso da Cunha. Ética e responsabilidade social 
nas empresas. Editora: Campus, 2005. 
MELO NETO, Francisco P. e FROES, César. Gestão da responsabilidade social corporativa. Rio de 
Janeiro : Qualitymark, 2005.  
TEN RIO, F. (org.). Responsabilidade social empresarial: teoria e prática. Rio de Janeiro: FGV, 
2006.  
ALMEIDA, Fernando. O Bom negócio da sustentabilidade. Autor: Ed. Nova Fronteira. 2002. 
ALMEIDA, Fernando. O mundo dos negócios e o meio ambiente no século XXI. In: TRIGUEIRO, 
Andre (Org.). Meio  
ambiente no século XXI. Rio de Janeiro: Sextante, 2003. 
ASHLEY, Patricia Almeida (Coord.). Ética e responsabilidade social nos negócios. São Paulo: 
Saraiva, 2002.  
BARBIERI, J.C. Desenvolvimento e meio ambiente. Petrópolis : Vozes, 1997.  
BELLEN, Hans Michael Van. Indicadores de Sustentabilidade. Rio de Janeiro : Editora FGV, 2005.  
INSTITUTO Ethos de Empresas e Responsabilidade Social. Guia de Elaboração do Balanço Social e 
Relatório de Sustentabilidade 2007. São Paulo: Instituto Ethos, 2007.  
INSTITUTO ETHOS. Critérios Essenciais de Responsabilidade Social Empresarial e seus 
Mecanismos de Indução no Brasil. São Paulo: Instituto Ethos, 2006. 

 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

PROJETO EXPERIMENTAL EM PUBLICIDADE E PROPAGANDA  70 7º 

EMENTA: 

Sistemas de recursos e atividades coordenadas para realizar objetivos dentro de prazos. O projeto 
experimental é uma ferramenta de grande utilidade atualmente face ao cenário de globalização da 
economia exigindo novos padrões de competitividade para os negócios. Esta ferramenta será 
utilizada para a implantação de novas empresas, novos departamentos e novos produtos, bem como 
as reestruturações empresariais. Os projetos experimentais devem ter o envolvimento com a 
estratégia competitiva, com o mercado, parcerias com os fornecedores e com os clientes, com a 
fabricação, logística, gestão e equacionamento econômico financeiro. 

http://200.135.4.10/cgi/Demetrios.exe/show_exemplares?id_acervo=48366
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

MAXIMILIANO, A. C. A. Administração de Projetos.  3ª Edição, São Paulo, Editora Atlas, 2008. 
CASAROTTO FILHO, N. Elaboração de Projetos Empresariais – Análise. 1ª Edição, São Paulo, 
Editora Atlas, 2009. 
ASSUNÇÃO FILHO, M. M. VALERIANO, D. L. Gerência de Projetos. São Paulo, Editora Makron 
Books, 1998. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa.4.ed. São Paulo: Atlas, 2002. 
FACHIN, Odília. Fundamentos de metodologia. 4.ed. São Paulo: Saraiva, 2003. 
YIN, Robert K. Estudo de caso:planejamento e métodos. 3.ed. Porto Alegre: Bookman, 2005. 
BECKER, Howard S. Métodos de pesquisa em ciências sociais.3.ed. São Paulo: Hucitec, 1997.  
SALDANHA, Nelson Nogueira. Da teologia à metodologia. Secularização e crise do pensamento 
jurídico. Belo Horizonte: Del Rey, 1993. 

 
 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO II 70 7º 

EMENTA: 

O estágio obrigatório visa à formação de competências próprias da atividade profissional e à 
contextualização do currículo, com o objetivo de formar o profissional. Proporcionadas ao acadêmico 
pela participação em situações reais e simuladas, realizadas em entidades de direito público ou 
privado, na comunidade em geral ou na IES. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

NÃO SE APLICA 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

NÃO SE APLICA 

 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO: PRÁTICA 
EXPERIMENTAL EM PUBLICIDADE E PROPAGANDA 

70 7º 

EMENTA: 

O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) se constitui numa atividade acadêmica de sistematização 
do conhecimento sobre um objeto de estudo relacionado à profissão ou ao curso, desenvolvida 
mediante supervisão, orientação e avaliação docente, cuja exigência é um requisito essencial e 
obrigatório para a obtenção do diploma. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

NÃO SE APLICA 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

NÃO SE APLICA 

 
 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 
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ESTÁGIO SUPERVISIONADO II 70 7º 

EMENTA: 

O estágio obrigatório visa à formação de competências próprias da atividade profissional e à 
contextualização do currículo, com o objetivo de formar o profissional. Proporcionadas ao acadêmico 
pela participação em situações reais e simuladas, realizadas em entidades de direito público ou 
privado, na comunidade em geral ou na IES. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

NÃO SE APLICA 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

NÃO SE APLICA 

 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES VII 20 7º 

EMENTA: 

As Atividades Complementares são componentes curriculares dos cursos, constituindo-se como 
conjunto de atividades didático-pedagógicas, acadêmicas, científicas ou culturais voltadas para a 
flexibilização curricular e que possibilitam o desenvolvimento de habilidades, conhecimentos e 
competências complementares as adquiridas no ambiente acadêmico. Sendo cumpridas pelo aluno, 
de forma autônoma ou dirigida, observado o rol e regulamentação expedidos pela Instituição. 
 
Nas Atividades Complementares, também são incluídas atividades para atender aos requisitos legais 
a seguir: 
 

1) Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-raciais e para o 
Ensino de História e Cultura Afro-brasileira , Africana e Indígena, em conformidade com a 
Lei nº 11.645/2008 e (Resolução CNE/CP N° 01 de 17 de junho de 2004). A Educação das 
Relações Étnico-Raciais, bem como o tratamento de questões e temáticas que dizem 
respeito aos afrodescendentes estão inclusas nas Atividades Complementares específicas 
que enriquecem o aprendizado dos alunos. 
 
2) Políticas de educação ambiental (Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999 e Decreto Nº 4.281 de 25 de 
junho de 2002). O currículo do Curso prevê a integração da educação ambiental às disciplinas do 
curso de modo transversal, contínuo e permanente. Sendo o tema desenvolvido nas Atividades 
Complementares específicas que enriquecem o aprendizado dos alunos. 
 
3) Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos (Resolução CNE/CP N° 01, de 30 de 
maio de 2012).O currículo do Curso prevê a integração da educação em Direitos Humanos às 
disciplinas do curso de modo transversal, por meio de temas relacionados aos Direitos Humanos e 
tratados interdisciplinarmente. Sendo o tema desenvolvido nas Atividades Complementares 
específicas que enriquecem o aprendizado dos alunos. 

4) Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Lei nº 12.764, de 27 de 
dezembro de 2012). O currículo do curso prevê a integração da Proteção dos Direitos da Pessoa com 
Transtorno do Espectro Autista às disciplinas do curso de modo transversal, por meio de temas 
relacionados e tratados aos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista 
interdisciplinarmente. Sendo o tema desenvolvido nas Atividades Complementares específicas que 
enriquecem o aprendizado dos alunos. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
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NÃO SE APLICA 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

NÃO SE APLICA 

 
 

8º PERÍODO 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

CULTURA E SOCIEDADE 70 8º 

EMENTA: 

Desenvolvimento de conhecimentos de temática de atualidade historicamente construídos e 
contextualizados, a fim de favorecer a compreensão e análise crítica dos aspectos sociais, 
econômicos e políticos da sociedade, fundamentais ao exercício da cidadania. Relações Étnico-
raciais. História e Cultura Afro-brasileira, Africana, Imigrantes e Multiculturalismo no Brasil. Direitos 
Humanos. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

BURKE, P. O que é história cultural? 2 ed. Rio de Janeiro: Zahar, 2008.  
MOREIRA, A. F., CANDAU, V. M.(Orgs.) Multiculturalismo: diferenças culturais e práticas 
pedagógicas. Petrópolis, RJ: Vozes, 2008.  
SIMMEL, Georg. Questões fundamentais da sociologia. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2006.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

CANCLINI, Nestor Garcia. Culturas híbridas: estratégias para entrar e sair da modernidade. 4 ed. São 
Paulo: USP, 2003.  
GHIRALDELLI JR, Paulo. Filosofia e história da educação brasileira. 2 ed. SP: Manole, 2009. (13 ex)  
ORTIZ, R. Cultura brasileira & identidade brasileira. São Paulo: Brasiliense, 2003.  
SCOTT, Joan W. Gênero: uma categoria útil de análise histórica. Educação e realidade, vol.20, n.2 
(gênero e educação) (jul./dez. 1995).  
 
SILVA, T. T. (Org.). Identidade e diferença: a perspectiva dos estudos culturais. 15 ed. Petrópolis: 
Vozes, 2014.  
BATTELLE, J. A busca: como o Google e seus competidores reinventaram os negócios e estão 
transformando nossas vidas. Rio de Janeiro: Campus, 2006. 
CARDOSO, Mário Sergio & FILHO, Cid Gonçalves. CRM em ambiente e-business: como se 
relacionar com clientes, aplicando novos recursos da Web.São Paulo: Atlas, 2001. 

 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

PESQUISA DE MERCADO  35 8º 

EMENTA: 

O processo de pesquisa. Tipos e métodos de pesquisa. Tipos, fontes e formas de coleta de dados. 
Medidas e escalas. Instrumentos de coleta de dados. Amostragem. Métodos de análise de dados. 
Conclusão e apresentação dos resultados. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

MALHOTRA, N. K. Pesquisa de Marketing: Uma Orientação Aplicada.  3ª Edição. Porto Alegre: 
Bookman, 2012.  
  MATTAR, F.N. Pesquisa de Marketing: Metodologia e Planejamento. São Paulo: Ática, 1998. 
KOTLER, P. Administração de Marketing: a Edição do novo milênio. 10ª Edição. São Paulo: 
Prentice Hall, 1998. 
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

MATTAR, F.N. Pesquisa de Marketing: Metodologia e Planejamento. 4ª Edição. São Paulo: Ática, 
1998. 
KOTLHER, P. e ARMSTRONG, G. Princípios de Marketing. São Paulo: Pearson, 2003. 
HOOLEY, G.; PIERCY, N. F. e NICOULAUD, B.; Estratégia de Marketing e Posicionamento 
Competitivo. 4ª Edição. São Paulo: Pearson, 2011. 
KOTLHER, P. e KELLER, K. L. Administração de Marketing. A bíblia do Marketing. 12ª Edição. 
São Paulo: Pearson, 2009. 
KOTLHER, P. Administração de Marketing: Análise, Planejamento, Implementação e Controle. 
5ª Edição. São Paulo: Atlas, 1998. 

 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

ÉTICA E LEGISLAÇÃO NA PUBLICIDADE DE PROPAGANDA 35 8º 

EMENTA: 

Fundamentos ontológicos da ética e o caráter sócio-histórico da ética e da moral. O ethos 
profissional. Normas padrão da atividade publicitária. Lei de Direitos Autorais. Código de ética 
profissional. Código de Defesa do Consumidor. Código Brasileiro de Auto-regulamentação 
Publicitária. Registro e funcionamento de empresa de comunicação, Código Brasileiro de 
Telecomunicações e a exploração dos serviços de telecomunicações.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

FERNANDES NETO, G.  Direito da comunicação. São Paulo: Ed. RT, 2004. 
MIRAGEM, B. Responsabilidade Civil da imprensa por dano a honra. São Paulo: Ed. RT, 2007. 
CUNHA, P.F. da. Comunicação e direito. Porto Alegre: Livraria da Advogado, 2008. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

BITELLI, Marcos A. S. Coletânea de legislação de comunicação social. São Paulo: Editora Revista 
dos Tribunais, 2003. 
BITELLI, Marcos A. S. O Direito da Comunicação e da Comunicação Social. Revista dos 
Tribunais, 2004. 
ANDRE, Alberto. Ética e Códigos da Comunicação Social. Ed. Sagra Luzzatto. Porto Alegre. 2000. 
COELHO, Danda e MEDEIROS, Marco (org.). Comunicação & Legislação. Curitiba. Juruá Editora, 
2003. 
CABRAL, Plínio. A Nova Lei de Direitos Autorais. Porto Alegre. Editora Sagra Luzzatto, 1999. 
KARAM, Francisco José. Jornalismo, ética e liberdade. São Paulo: Summus, 1997. 
MARANHÃO FILHO, Luiz. Legislação e comunicação: direito da comunicação. São Paulo: LTr, 
1995.  

 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

COMUNICAÇÃO, EDUCAÇÃO E CULTURA  35 8º 

EMENTA: 

Mídia e escola: diferentes agências de socialização, saber e cultura.  Inter-relação 
mídia/cultura/educação na sociedade contemporânea e seus fenômenos. O uso da mídia no contexto 
escolar: novos modos de aprender. Educação para as mídias. A Educomunicação como uma 
possibilidade de ação no contexto educacional. Educomunicação: conceito, origem, características e 
objetivos. Áreas e métodos da Educomunicação: gestão da comunicação, educação para 
comunicação e mediação tecnológica. A educação como uma especialização jornalística: produção 
de conteúdos educativos. Produção de um projeto e aplicação de Educomunicação em ambientes de 
educação formal ou não-formal. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 
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CITELLI, Adilson O.; COSTA, Maria Cristina Castilho. (Orgs.) Educomunicação: construindo uma 
nova área de conhecimento. 2. ed. São Paulo: Paulinas, 2011.  
SETTON, Maria da Graça. Mídia e educação. SP: Contexto, 2010.  
FANTIN, Mônica; RIVOLTELLA, Pier Cesare. Cultura digital e escola: pesquisa e formação de 
professores. Campinas: Papirus, 2013.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

BELLONI, Maria Luiza. O que é mídia-educação. 3. ed. revista. Campinas: Autores Associados, 2009. 
Disponível em: < https://docs.google.com/file/d/0BxgqoVhThgkqZ1RtSjZIRGhidFk/edit>. Acesso em: 
23/06/2015. 
LIMA, Grácia Lopes. Educação pelos meios de comunicação: produção coletiva de comunicação na 
perspectiva da educomunicação. São Paulo: Instituto Gens, 2009. Disponível em:< 
http://portalgens.com.br/livroeducomunicacao/educacaopelosmeiosdecomunicacao-gracialopeslima-
2009.pdf> Acesso em: 23/06/2015. 
MOREIRA, A. F., CANDAU, V. M.(Orgs) Multiculturalismo: diferenças culturais e práticas 
pedagógicas. Petrópolis, RJ: Editora Vozes, 2008. (2 ex) 
OLIVEIRA, Maria Olívia de Matos; PESCE, Lucila. (Org.). Educação e cultura midiática. vol. 1. 
Salvador: EDUNEB, 2012. Disponível em: <http://eduneb.uneb.br/wp-
content/uploads/2012/12/Educacao_e_Cultura_Midiatica_Volume_I.pdf>. Acesso em: 23/06/2015. 
OLIVEIRA, Maria Olívia de Matos; PESCE, Lucila. (Org.). Educação e cultura midiática. vol. 2. 
Salvador: EDUNEB, 2012. Disponível em: < http://eduneb.uneb.br/wp-
content/uploads/2012/12/Educacao_e_Cultura_Midiatica_Volume_II.pdf>. Acesso em: 23/06/2015. 

 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

GESTÃO DE MARCAS   35 8º 

EMENTA: 

Contextualização das marcas: definição e histórico, a marca e o composto de produto, a marca e o 
composto de comunicação, marca como ativo intangível, classificação de marcas, arquitetura de 
marcas, construção de marcas, brand equity, Identidade  e imagem de marca, personalidade de 
marca. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

AAKER, D.A.;JOACHIMSTHALER, E. Como construir marcas líderes. Porto Alegre: Bookman, 
2007. KAPFERER, J.-N. As Marcas, capital da empresa: criar e desenvolver marcas fortes. 3™ 
edição. Porto 
Alegre: Bookman, 2003. KELLER, K. L.; MACHADO, M. Gestão estratégica de marcas. S„o Paulo: 
Pearson, 2006. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

GOLDEMAN, Daniel. Marketing. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009. 
KOTLER, Philip;KELLER, Kevin Lane.Administração de Marketing - A Bíblia do Marketing. 14ª. 
Edição, São Paulo: Pearson Education, 2012. 
FERRELL, O. C., HARTLINE, Michel D.Estratégia de Marketing. São Paulo, Cengage Learning, 
2009. 

 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO III 70 7º 

EMENTA: 

O estágio obrigatório visa à formação de competências próprias da atividade profissional e à 
contextualização do currículo, com o objetivo de formar o profissional. Proporcionadas ao acadêmico 
pela participação em situações reais e simuladas, realizadas em entidades de direito público ou 
privado, na comunidade em geral ou na IES. 
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

NÃO SE APLICA 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

NÃO SE APLICA 

 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO: PRÁTICA 
EXPERIMENTAL EM PUBLICIDADE E PROPAGANDA 

70 7º 

EMENTA: 

O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) se constitui numa atividade acadêmica de sistematização 
do conhecimento sobre um objeto de estudo relacionado à profissão ou ao curso, desenvolvida 
mediante supervisão, orientação e avaliação docente, cuja exigência é um requisito essencial e 
obrigatório para a obtenção do diploma. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

NÃO SE APLICA 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

NÃO SE APLICA 

 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES VIII 20 8º 

EMENTA: 

As Atividades Complementares são componentes curriculares dos cursos, constituindo-se como 
conjunto de atividades didático-pedagógicas, acadêmicas, científicas ou culturais voltadas para a 
flexibilização curricular e que possibilitam o desenvolvimento de habilidades, conhecimentos e 
competências complementares as adquiridas no ambiente acadêmico. Sendo cumpridas pelo aluno, 
de forma autônoma ou dirigida, observado o rol e regulamentação expedidos pela Instituição. 
 
Nas Atividades Complementares, também são incluídas atividades para atender aos requisitos legais 
a seguir: 
 

1) Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-raciais e para o 
Ensino de História e Cultura Afro-brasileira , Africana e Indígena, em conformidade com a 
Lei nº 11.645/2008 e (Resolução CNE/CP N° 01 de 17 de junho de 2004). A Educação das 
Relações Étnico-Raciais, bem como o tratamento de questões e temáticas que dizem 
respeito aos afrodescendentes estão inclusas nas Atividades Complementares específicas 
que enriquecem o aprendizado dos alunos. 
 
2) Políticas de educação ambiental (Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999 e Decreto Nº 4.281 de 25 de 
junho de 2002). O currículo do Curso prevê a integração da educação ambiental às disciplinas do 
curso de modo transversal, contínuo e permanente. Sendo o tema desenvolvido nas Atividades 
Complementares específicas que enriquecem o aprendizado dos alunos. 
 
3) Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos (Resolução CNE/CP N° 01, de 30 de 
maio de 2012).O currículo do Curso prevê a integração da educação em Direitos Humanos às 
disciplinas do curso de modo transversal, por meio de temas relacionados aos Direitos Humanos e 
tratados interdisciplinarmente. Sendo o tema desenvolvido nas Atividades Complementares 
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específicas que enriquecem o aprendizado dos alunos. 

4) Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Lei nº 12.764, de 27 de 
dezembro de 2012). O currículo do curso prevê a integração da Proteção dos Direitos da Pessoa com 
Transtorno do Espectro Autista às disciplinas do curso de modo transversal, por meio de temas 
relacionados e tratados aos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista 
interdisciplinarmente. Sendo o tema desenvolvido nas Atividades Complementares específicas que 
enriquecem o aprendizado dos alunos. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

NÃO SE APLICA 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

NÃO SE APLICA 
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ANEXO D: Perfil do Corpo Docente do Curso 

 
 
a)Formação, Condições de Trabalho e Experiência Profissional 
 

Nº Nome do Professor Titulação Formação Acadêmica 

Regime 
de 
Trabalho 
(na IES) 

Carga 
Horária 
Semanal 
(na IES) 

TEMPO DE EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL (em meses) 

Ensino 
Superior  

Específico *  
Não 
Acadêmica  

Tempo de 
Atividade no 
Curso 

01 
Cezar Roberto 
Versa 

Mestre 

 
M= Letras 
G= Letras Português 
Inglês  
G= Comunicação Social - 
Jornalismo 
 

Parcial  
120 

meses 
-- 24 meses -- 

02 
Murilo Alves de 
Almeida Ito 

Mestre 
M= Comunicação Visual 
E= Gestão de Moda 
G= Comunicação Social 

Parcial  36 meses -- 
180 

meses 
-- 

03 
Patrícia Duarte de 
Britto 

Mestre 

M= Letras  
E= Língua Portuguesa.  
G= Letras - Língua 
Portuguesa e respectivas 
literaturas.  
G= Comunicação Social 
com habilitação em 
Jornalismo.  

Parcial  72 meses -- 
144 

meses 
-- 

04 
Rodrigo Silvério 
Cardoso 

Mestre  

M= Administração  
E= Educação a Distância.  
E= MBA em Marketing, 
Propaganda e Vendas.  
G= Comunicação Social – 
Relações Públicas.  

Integral  60 meses -- 
108 

meses 
-- 
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05 
Wânia Cristiane 
Beloni 

Mestre 

M= Letras – Linguagem e 
Sociedade. 
E= Telejornalismo.  
G= Letras Português/ 
Italiano.  
G= Comunicação Social 
com Ênfase em 
Jornalismo. 

Parcial  24 meses -- 
120 

meses 
-- 

06 
Gressieli Valessa 
Fernandes Fazoli 

Mestre 

M= Engenharia de 
Produção 
E= Docência do Ensino 
Superior 
E= Gestão Ambiental 
G= Ciências Econômicas 

Parcial  
156 

meses 
-- 96 meses -- 

07 Sérgio Antônio Brum Mestre 

M= Administração 
E= Educação a Distância 
E= Docência do Ensino 
Superior 
E= Marketing e 
Propaganda 
G= Comunicação Social – 
Jornalismo 

Horista  
132 

meses 
-- 

216 
meses 

-- 

08 
Janelucy Barros 
Penharvel 

Especialista 

E= Formação do 
professor para Ensino 
Religioso 
E= Psicopedagogia 
Clinica e Institucional 
G= História 

Horista  36 meses -- 
168 

meses 
-- 

09 
Marcelo Hansen 
Schlachta 

Mestre 
M= História, Poder e 
Práticas Sociais 
G= História 

Parcial  60 meses -- 
120 

meses 
-- 

10 
Karin Cristina Betiati 
Reginaldo 

Mestre 

M= Letras – Linguagem e 
Sociedade 
E= Assessoria de 
Imprensa e Comunicação 
Empresarial 

Horista  96 meses -- 24 meses -- 
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G= Comunicação Social  

11 Anderson Costa  Mestre 

M= Comunicação Social 
G= Comunicação Social – 
Jornalista  
G= Teologia 

Integral  
84 

meses 
-- -- -- 

12 Deise Rosa da Silva Mestre 

M= Psicologia da 
Educação 
E= Análise do 
Comportamento e Terapia 
G= Psicologia 

Horista  
108 

meses 
-- 

180 
meses 

-- 

13 Letícia Afonso Rosa Mestre 

M= Letras 
E= Língua Portuguesa e 
Literatura Brasileira 
G= Comunicação Social - 
Jornalismo 

Parcial  
144 

meses 
-- 12 meses -- 

 
 
b)Produção Científica nos Últimos 3 Anos 
 

Nº Nome do Professor Titulação 

Artigos 
publicados 
em 
periódicos 
científicos 
na área 

Artigos 
publicados 
em 
periódicos 
científicos 
em outras 
áreas 

Livros ou 
capítulos em 
livros 
publicados 
na área 

Livros ou 
capítulos em 
livros 
publicados 
em outras 
áreas 

Trabalhos 
publicados 
em anais 
(completos) 

Trabalhos 
publicados 
em anais 
(resumos) 

Traduções 
de livros, 
capítulos de 
livros ou 
artigos 
publicados 

Propriedade 
intelectual 
depositada 

Propriedade 
intelectual 
registrada 

Projetos 
e/ou 
produções 
técnicas 
artísticas e 
culturais 

Produção 
didático-
pedagógica 
relevante, 
publicada ou 
não 

01 
Cezar Roberto 
Versa 

Mestre -- 2 -- 1 4 -- -- -- -- 3 9 

02 
Murilo Alves de 
Almeida Ito 

Mestre -- -- -- 2 -- -- -- -- -- 13 -- 

03 
Patrícia Duarte 
de Britto 

Mestre -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

04 
Rodrigo Silvério 
Cardoso 

Mestre  -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

05 
Wânia Cristiane 
Beloni 

Mestre -- 1 -- 3 6 -- -- -- -- 2 -- 

06 Gressieli Valessa Mestre -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 



 

Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Cascavel 
 

Av. Tito Muffato, 2317 – Bairro Santa Cruz 
85806-080 – Cascavel – PR 

Fone: (45) 3036-3638 - Fax: (45) 3036-3636 
http://www.univel.br 

 

124 

Fernandes Fazoli 

07 
Sérgio Antônio 
Brum 

Mestre -- -- -- 1 1 -- -- -- -- 11 -- 

08 
Janelucy Barros 
Penharvel 

Especialista -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

09 
Marcelo Hansen 
Schlachta 

Mestre -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

10 
Karin Cristina 
Betiati Reginaldo 

Mestre -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

11 
Edilson Marques 
da Silva 

Mestre -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

12 
Deise Rosa da 
Silva 

Mestre -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- -- 

13 
Letícia Afonso 
Rosa 

Mestre -- -- -- -- -- -- -- -- -- 3 -- 
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ANEXO E: Laboratórios Específicos do Curso 

 

01. Estúdio de produção audiovisual  

 . Equipado com 03 filmadoras; 02 teleprompters; 01 bancada; isolamento 

acústico; 01 arquibancada; 01 jogo de sofá com 04 poltronas; 02 televisões LED; 

Fundo cromakey; Laboratório climatizado com Ar-condicionado split; Tamanho da sala 

75m². 

 

02. Laboratório de edição 

• 01 mesa de edição; Laboratório climatizado com Ar-condicionado split; 

Tamanho da sala 45m². 

 

03. Laboratório de fotografia 

• Equipado com câmeras 08 fotográficas digitais, tripés, equipamento para 

revelação de papel fotográfico; Tamanho da sala 45m². 

 

04. Laboratório de informática com programas específicos 

• Laboratório 04: 60 computadores Core 15, 4GB de RAM, 500GB de HD; 

Monitor LED 18.5”; Sistema operacional Microsoft Windows 7 Professional 

64 bits; Laboratório climatizado com Ar-condicionado split; Quadro branco 

grande; Projetor multimídia no teto; Caixa de som no teto; Tamanho da 

sala 113m².  

 

05. Estúdio fotográfico 

• Equipado com câmeras fotográficas digitais, tripés, refletores, 

sombrinhas, fundo cromakey, estabilizadores, flashes, luz contínua. 

Tamanho da sala 75m². 

 

06. Sala com mesas de desenho  
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• Equipado com 40 mesas; Quadro branco grande; Caixa de som no teto; 

Projetor multimídia no teto; Laboratório climatizado com Ar-condicionado 

split; Tamanho da sala 90m². 

 

07. Sala com bancadas para manipulação de materiais 

• Equipado com 04 bancadas com capacidade para 12 acadêmicos cada; 

Quadro branco grande; Caixa de som no teto; Projetor multimídia no teto; 

01 pia; 01 balcão; Laboratório climatizado com Ar-condicionado split; 

Tamanho da sala 90m². 

 

08.  Laboratório de modelagem 

• Equipado com 03 bancadas com capacidade para 14 acadêmicos cada; 

Quadro branco grande; Caixa de som no teto; Projetor multimídia no teto; 

Laboratório climatizado com Ar-condicionado split; 02 pias; 02 prateleiras; 

Tamanho da sala 75m². 
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REGULAMENTO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DO CURSO DE 

PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS 

APLICADAS DE CASCAVEL 

 

Art. 1º - As atividades complementares do curso superior de Publicidade e 

Propaganda, que são obrigatórias para todos os alunos, dividem-se em seis categorias 

assim discriminadas: 

  

Categoria A – Atividades de Extensão 

Categoria B – Palestras, Seminários, Congressos e Conferências 

Categoria C – Atividades de Pesquisa e Iniciação Científica 

Categoria D – Voluntariado 

Categoria E – Monitoria 

Categoria F – Disciplinas não previstas no currículo pleno do curso 

  

Art. 2º - As atividades complementares no curso superior de Publicidade e 

Propaganda terão carga horária de 140 horas, equivalentes a 5% da carga horária total 

do curso, devendo seu cumprimento distribuir-se, preferencialmente, ao longo do curso. 

O aluno não poderá exercer atividades que excedam 50% da carga horária total dentro 

de uma mesma categoria.  

Art. 3º - As Atividades de Extensão (Categoria A) ensejam incluir pra fins de 

aproveitamento o registro no histórico escolar os seguintes tipos: 

a)    Participação em cursos de extensão ofertados pela instituição ou por 

outras instituições de ensino, desde que relacionados às áreas de formação 

profissional do curso. 

b)    Participação em projetos comunitários e/ou sociais relacionados às áreas 

de formação profissional do curso. 

c)    Envolvimento na organização de eventos acadêmicos, tais como 

seminários científicos, semanas acadêmicas, entre outros. 
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Art. 4º - A Categoria B envolve a participação do aluno em palestras, 

seminários, congressos e conferências acadêmicas, desde que devidamente 

comprovada e que tenham relação com as áreas de formação profissional do curso. 

  

Art. 5º - As atividades de Pesquisa e Iniciação Científica (Categoria C), 

sujeitam-se aos seguintes tipos. 

a)     Participação e desenvolvimento de projetos de iniciação científica 

vinculados ao Centro de Pesquisa e Extensão da Faculdade. 

b)     Participação em projetos de pesquisa vinculados ao Centro de Pesquisa e 

Extensão da Faculdade. 

c)     Trabalhos publicados em periódicos acadêmico-científicos. 

d)     Participação em eventos de iniciação científica ou em congressos 

científicos relacionados aos projetos desenvolvidos pelo aluno. 

  

Art. 6º - O Voluntariado (Categoria D) compreende a participação do aluno em 

atividades e projetos voluntários desenvolvidos com o intuito de prestação de serviços 

junto a sociedade, podendo estar vinculados a outros projetos da instituição. 

  

Art. 7º - A Categoria E compreende a participação do aluno em atividades de 

monitorias em disciplinas do curso no qual o mesmo está matriculado. 

  

Art. 8º - A Categoria F contempla as seguintes modalidades: 

a)    Disciplinas não previstas na grade curricular obrigatória do curso ofertadas 

pela instituição, disciplinas de outras IES. 

b)    Cursos de idiomas frequentados durante o transcorrer do curso. 

  

Art. 9º - Caberá à Coordenação do Curso: 

a)    Aprovar o relatório final de Atividades Complementares de cada aluno. 

b)    Exigir a comprovação documental pertinente para que seja anotada na 

Faculdade. 
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c)    Controlar o lançamento das atividades cumpridas na ficha individual do 

aluno. 

d)    Remeter a Secretaria da Faculdade o relatório final das Atividades 

Complementares realizadas pelo aluno e a respectiva carga horária computada, para 

fins de registro no histórico escolar correspondente. 

Parágrafo Único – Os documentos comprobatórios das Atividades 

Complementares, após anotados na ficha individual do aluno, com a indicação do tipo 

de atividade desenvolvida e da carga horária computada, serão devolvidos aos alunos, 

que terão a responsabilidade de guardá-los até a obtenção do diploma. 

  

Art. 10º - É da exclusiva competência da Coordenação do Curso a aprovação 

do relatório final de Atividades Complementares e a distribuição das horas despendidas 

em tais atividades por cada aluno contemplando os limite mínimos fixados neste 

regulamento. 

Parágrafo Único – Caberá ao Coordenador do curso tomar as providências 

necessárias para evitar abusos e fraudes. Poderá, ainda, estipular o prazo máximo 

para a entrega do relatório final de Atividades Complementares pelo formando. 

  

Art. 11º - Este regulamento entra em vigor na data de sua publicação, 

revogadas as disposições em contrário. 
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REGULAMENTO DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO OBRIGATÓRIO  

DO CURSO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA DA FACULDADE DE CIÊNCIAS 

SOCIAIS APLICADAS DE CASCAVEL 

 

CAPÍTULO I 

Das Disposições Preliminares 

 

Art. 1º Este instrumento legal regulamenta o Estágio Supervisionado Obrigatório do 

Curso de Publicidade e Propaganda da Faculdade e complementa o Projeto 

Pedagógico do Curso. 

 

Art. 2º O Estágio Supervisionado é parte integrante do currículo do curso de 

Publicidade e Propaganda da Faculdade, consistindo em componente curricular 

obrigatório, devendo ser executado em consonância com o Projeto Pedagógico do 

Curso, as normas previstas neste regulamento, as políticas e as diretrizes 

institucionais, as disposições regimentais e a legislação pertinente. 

 

CAPÍTULO II 

Do Estágio Supervisionado 

 

Art. 3º Entende-se por Estágio Supervisionado aquele período em que o acadêmico do 

curso de Publicidade e Propaganda troca experiências práticas e teóricas em diversos 

campos de atuação das áreas abrangidas pelo profissional de Publicidade e 

Propaganda, sob a supervisão do Coordenador de Estágio do Curso e do Supervisor 

da Empresa, visando complementar a sua formação profissional. 

 

Parágrafo único. O Estágio Supervisionado será realizado em instituições ou 

empresas afins às áreas da Publicidade e Propaganda, na participação em projetos de 

pesquisa e/ou extensão, bem como na prestação de serviços através de Empresas 

Júniores vinculadas à Faculdade. 
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Art. 4º São objetivos do Estágio Supervisionado: 

I. Oportunizar ao acadêmico do Curso de Publicidade e Propaganda aprendizado 

social, profissional e cultural que lhe possibilite o preparo para atuação em 

campos de futuras atividades profissionais. 

II. Proporcionar ao formando a possibilidade de colocar em prática os 

conhecimentos produzidos durante o tempo de permanência no curso de 

Publicidade e Propaganda. 

III. Propiciar ao aluno condições de refletir criticamente sobre os conteúdos teóricos 

do curso, analisando a relação teoria-prática. 

IV. Complementar a formação profissional com aplicação prática das informações 

teóricas adquiridas durante o curso, orientando o acadêmico na escolha de sua 

especialização profissional. 

 

CAPÍTULO III 

Da Organização do Estágio Supervisionado 

 

Art. 5º O Estágio Supervisionado apresenta a seguinte estrutura: 

I. Coordenador de Estágio do Curso; 

II. Supervisor da Empresa; 

III. Estagiário; 

IV. Departamento de Estágios. 

 

Art. 6º O Coordenador de Estágio do Curso é um professor indicado pelo Coordenador 

do Curso de Publicidade e Propaganda, sendo responsável por: 

I. Acompanhar e orientar o acadêmico estagiário, de acordo com o regulamento 

de Estágio Supervisionado; 

II. Buscar junto às empresas e instituições, vagas para os acadêmicos 

matriculados nos componentes curriculares de Estágio Supervisionado; 

III. Divulgar as oportunidades de Estágio Supervisionado; 

IV. Selecionar os acadêmicos para os campos de estágios nas diferentes 

empresas e/ou instituições concedentes de estágios; 
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V. Encaminhar os alunos estagiários aos campos de estágios; 

VI. Analisar e dar pareceres aos pedidos de troca de estágios e/ou supervisores na 

empresa, a pedido das partes interessadas; 

VII. Comunicar-se com o Supervisor da Empresa, visando obter e repassar 

informações referentes às atividades do aluno estagiário; 

VIII. Avaliar o acadêmico com base no desenvolvimento das atividades de estágio e 

no(s) relatório(s) entregue(s); 

IX. Entregar ao Coordenador do Curso o relatório final, juntamente com a nota final 

do estágio, conforme estabelecido neste regulamento; 

X. Fornecer as orientações gerais do componente curricular e deste regulamento 

à todos os envolvidos (professores, estagiários, empresas e instituições) no 

Estágio Supervisionado; 

XI. Promover discussões e reuniões com a Coordenação do Curso, Colegiado do 

Curso, estagiários e/ou Supervisores das Empresas vinculadas aos estágios 

supervisionados, quando necessário; 

XII. Encaminhar casos e questões duvidosas e/ou omissas ao Colegiado do Curso 

de Publicidade e Propaganda. 

 

Art. 7º O Supervisor da Empresa responsável pelo estágio é realizada por um 

profissional vinculado à empresa e/ou instituição concedente do estágio, a quem cabe: 

I. Estabelecer o programa de atividades a ser desenvolvido pelo aluno que deverá 

estar contemplado no Plano de Estágio; 

II. Acompanhar, supervisionar e orientar o aluno estagiário mediante visitas in loco, 

durante a realização do estágio; 

III. Fornecer informações referentes ao desenvolvimento das atividades do aluno ao 

Coordenador de Estágio do Curso. 

IV. Avaliar o desempenho do acadêmico, mediante análise da Ficha de Avaliação 

da Empresa (Anexo 1) e da Ficha de Controle de Atividades (Anexo 2), 

preenchido no local de estágio; 

V. Encaminhar a Ficha de Avaliação da Empresa (Anexo 1) e a Ficha de Controle 

de Atividades (Anexo 2) ao Coordenador de Estágio do Curso. 
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Art. 8º O Estagiário é o acadêmico do curso de Publicidade e Propaganda da 

Faculdade, matriculado no componente curricular obrigatório denominado Estágio 

Supervisionado, a quem compete: 

I. Tomar a iniciativa de conhecer os campos de estágio optando por um deles; 

II. Comunicar ao Departamento de Estágios a necessidade e/ou possibilidade de 

realização de estágio no campo escolhido; 

III. Entrar em contato com o Coordenador de Estágio do Curso para firmar a 

orientação de estágio; 

IV. Encaminhar ao Departamento de Estágios toda documentação necessária; 

V. Cumprir a carga horária exigida no Estágio Supervisionado; 

VI. Realizar as atividades programadas no Plano do Estágio, cumprindo os 

horários estabelecidos; 

VII. Buscar assessoramento com o Coordenador de Estágio do Curso e/ou 

Supervisor da Empresa, sempre que necessário; 

VIII. Informar ao Coordenador de Estágio do Curso e/ou Supervisor da Empresa o 

andamento das atividades de estágio; 

IX. Elaborar os relatórios de estágio conforme normas estabelecidas neste 

regulamento. 

X. Entregar os relatórios de estágio de acordo com o cronograma estabelecido 

pelo Coordenador de Estágio do Curso; 

XI. Elaborar o Relatório Final, ao término do período de estágio, especificando as 

atividades realizadas e a carga horária cumprida. 

 

Art. 9o O Departamento de Estágios é um órgão de caráter suplementar da 

administração básica da Faculdade, tendo por finalidade assessorar os Cursos e a 

Instituição na organização dos estágios supervisionados obrigatórios ou não 

obrigatórios dos acadêmicos, visando uma melhor qualificação do futuro profissional, 

além de propiciar condições para inserção profissional no mercado de trabalho. 

 

CAPÍTULO IV 



 

Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Cascavel 
 

Av. Tito Muffato, 2317 – Bairro Santa Cruz 
85806-080 – Cascavel – PR 

Fone: (45) 3036-3638 - Fax: (45) 3036-3636 
http://www.univel.br 

 

 - 134 - 

Dos Campos de Estágio 

 

Art. 10. São considerados campos de estágio as entidades de direito privado, os 

órgãos da administração pública e outras entidades da comunidade em geral, desde 

que apresentem condições para situações concretas de vida e trabalho, dentro do 

campo profissional de Publicidade e Propaganda. 

 

Art. 11. Na definição dos campos de estágios são considerados os seguintes aspectos: 

I. A existência de infraestrutura material e de recursos que permita a realização 

dos estágios; 

II. Anuência às normas disciplinares dos Estágios Supervisionados definidos pela 

Faculdade; 

III. Proposição de termos de organização do estágio que possam ser convertidos 

em formulação legal (instrumentos jurídicos como acordo de cooperação, 

convênios, termo de compromisso, entre outros), onde devem estar acordadas 

todas as condições de realização dos estágios. 

 

Art. 12. Às entidades concedentes de estágio compete: 

I. Celebrar convênio com a Faculdade para a formalização do campo de estágio; 

II. Comunicar ao Departamento de Estágios da Faculdade a existência de vagas 

para estagiários, bem como os requisitos necessários para o preenchimento 

das mesmas; 

III. Firmar com o Estagiário o Termo de Compromisso do Estágio Supervisionado; 

IV. Estabelecer as diretrizes para o desenvolvimento das atividades previstas no 

Plano de Estágio; 

V. Assegurar ao estagiário condições necessárias para a realização do Estágio 

Supervisionado; 

VI. Solicitar ao Departamento de Estágios qualquer alteração no Termo de 

Compromisso; 

VII. Informar aos estagiários as normas da empresa; 

VIII. Decidir sobre a concessão e o valor da bolsa-auxílio ou outro benefício 

qualquer. 
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CAPÍTULO V 

Do Regime Acadêmico 

 

Art. 13. A carga horária destinada ao Estágio Supervisionado é especificada na matriz 

curricular do curso, de acordo com as diretrizes curriculares e a legislação vigente, e 

deve ser cumprida integralmente. 

 

§ 1º O componente curricular obrigatório Estágio Supervisionado poderá ser cumprido 

no decorrer do último ano do curso (9o ou 10o períodos), sendo a critério do aluno o 

período no qual irá realizar o estágio. 

 

§ 2º A carga horária prevista para o Estágio Supervisionado será desenvolvida na 

modalidade de atividades práticas individuais na Entidade Concedente do Estágio, 

conforme estabelecido no Plano de Estágio. 

 

§ 3º O Coordenador de Estágio do Curso poderá realizar atividades presenciais e em 

grupo com todos os alunos da respectiva turma, nas dependências da Faculdade, 

sendo que tais atividades não poderão exceder a 10% (dez por cento) da carga horária 

prevista para o Estágio Supervisionado, sendo divulgadas as datas e horários em 

Edital. 

 

Art. 14. Estão habilitados a se matricular no componente curricular Estágio 

Supervisionado os alunos aprovados em todas as disciplinas do curso até o final do 8o 

(oitavo) período, e que tenham 50% da carga horária referente às Atividades 

Complementares cumpridas, conforme exigência do curso e previsto na matriz 

curricular na qual está vinculado. 

 

OBS: A parte que está em amarelo necessita de adequação conforme os períodos 

do curso dos quais há Estágio Supervisionado, tendo em vista que o mesmo tem 
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em sua matriz curricular Estágio Supervisionado I, II e III, o qual o presente 

regulamento não o abrange. 

 

 

§ 1º A matrícula no componente curricular denominado Estágio Supervisionado deve 

ocorrer no período de matrícula de todas as disciplinas, previstas no Calendário 

Acadêmico. 

 

§ 2º Para efetivar a matrícula, o aluno deverá apresentar o Termo de Compromisso de 

Estágio firmado com a Entidade Concedente do Estágio e a Faculdade, além dos 

documentos complementares previstos pelo Departamento de Estágios da Faculdade.  

 

Art. 15. No Estágio Supervisionado a frequência será de 100%, a qual será controlada 

pelo Supervisor da Empresa no campo de estágio. 

 

§ 1º No Estágio Supervisionado o acompanhamento do aluno dar-se-á mediante visitas 

realizadas pela Coordenação de Estágio do Curso nos locais de campo de estágio, ou 

através de outro contato com o Supervisor da Empresa. Casos especiais serão 

definidos pelo Colegiado do Curso. 

 

§ 2º O Coordenador de Estágio do Curso tem a responsabilidade pelos aspectos 

relacionados ao ensino, aprendizado obtido no estágio supervisionado, e a fará com 

frequência mínima mensal e/ou atendendo a demanda do aluno. 

 

Art. 16. As atividades teóricas e práticas a serem executadas devem constar no Plano 

de Estágio elaborado em conjunto entre Estagiário, Supervisor da Empresa e 

Coordenador de Estágio do Curso. 

 

Art. 17. Será considerado abandono de estágio o não cumprimento das atividades 

previstas no Plano de Estágio, a partir data da confirmação do Estágio Supervisionado. 
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CAPÍTULO VI 

Da Avaliação do Estágio Supervisionado 

 

Art. 18. O processo de avaliação no componente curricular de Estágio Supervisionado 

será realizado da seguinte forma: 

I. Acompanhamento das atividades que constam no plano de estágio por meio da 

Ficha de Avaliação da Empresa (N1), conforme Anexo 1, feita pelo Supervisor 

das Empresa no estágio in loco, a qual será atribuída uma nota de 0 (zero) a 

10,0 (dez); 

II. Entrega do Relatório Final de Estágio (N2), a qual será atribuída uma nota de 0 

(zero) a 10,0 (dez), dada pelo Coordenador de Estágio do Curso;  

III. A média final (MF) do Estágio Supervisionado será obtida da seguinte maneira: 

MF = (N1 + N2) / 2  

 

Art. 19. A condição para a aprovação no Estágio Supervisionado é a obtenção de, no 

mínimo, média final (MF) 7,0 (sete), na escala de 0 (zero) a 10,0 (dez), no conjunto das 

atividades previstas e realizadas no Estágio Supervisionado, conforme previsto no 

Plano de Estágio, art. 16 desde regulamento. 

 

Parágrafo único. Não caberá no componente curricular de Estágio Supervisionado, o 

exame final e segunda chamada. 

 

Art. 20. Cabe ao aluno com aproveitamento insuficiente no Relatório Final de Estágio 

uma nova oportunidade. Novo Relatório Final deverá ser entregue, num prazo de no 

máximo 10 (dez) dias, desde que esse não ultrapasse o período letivo. 

 

Art. 21. O aluno reprovado no componente curricular Estágio Supervisionado deverá 

efetuar nova matrícula no componente curricular em que não foi aprovado. 

 

CAPÍTULO VII 

Relatório Final do Estágio 
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Art. 22. O Relatório Final de Estágio é a análise e interpretação teórica da prática 

realizada no campo de estágio, devendo revelar mais que citação de ações ou sua 

descrição exaustiva. É a elaboração intelectual das atividades propostas e as 

efetivadas, desde suas intenções e condições de realização, justificativas, causas e 

consequências. É a síntese teórica do trabalho realizado. 

 

Art. 23. O Relatório Final de Estágio será avaliado pelo Coordenador de Estágio do 

Curso e um professor do Colegiado do Curso indicado conforme a área do estágio, 

considerando os seguintes itens: 

I. Coerência entre o plano de estágio e o estágio realizado; 

II. Capacidade de inovação e criatividade; 

III. Validade do estágio em termos de complementação curricular; 

IV. Domínio teórico do assunto abordado no estágio; 

V. Capacidade de articular os conhecimentos teóricos com a prática profissional. 

 

Art. 24. O aluno deverá entregar o Relatório Final de Estágio para o Coordenador de 

Estágio do Curso no prazo definido em Edital e publicado pela Coordenação do curso 

de Publicidade e Propaganda. 

 

Parágrafo único. Em caso de realização do estágio em período diferente do letivo, o 

aluno terá 15 dias após o término do estágio para entregar o Relatório Final de Estágio. 

 

CAPÍTULO VIII 

Das Disposições Finais 

 

Art. 25. Quando o número de estagiários interessados em um campo de estágio for 

maior que o número de vagas disponíveis, serão adotados os seguintes critérios de 

seleção, pela ordem: 

I. Maior média geral de todas as disciplinas cursadas no Curso; 

II. Maior média alcançada na disciplina (ou disciplinas) ligada ao campo de estágio; 
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III. Menor número de dependências; 

IV. Maior número de disciplinas cursadas; 

V. Maior idade. 

 

Art. 26. O Estágio Supervisionado não será validado nos seguintes casos: 

I. Na falta de matrícula no componente curricular Estágio Supervisionado e/ou 

trancamento do curso; 

II. A não apresentação do Relatório Final de Estágio; 

III. No cumprimento da carga horária inferior à exigida no Estágio Supervisionado. 

 

Art. 27. Os casos omissos serão resolvidos pelo Colegiado do Curso de Publicidade e 

Propaganda da Faculdade e, em última instância, pelo Conselho de Administração 

Superior. 

 

Art. 28. Este regulamento entra em vigor após sua aprovação pelo Colegiado do Curso 

e pelo Conselho de Administração Superior da Faculdade. 
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REGULAMENTO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DO CURSO DE PUBLICIDADE 

E PROPAGANDA DA FACULDADE DE CIÊNCIAS SOCIAIS APLICADAS DE 

CASCAVEL 

 

CAPÍTULO I 

Das Disposições Preliminares 

 

Art. 1º O presente regulamento tem por finalidade normatizar o Trabalho de Conclusão 

do Curso (TCC) do curso de Publicidade e Propaganda da Faculdade, ao qual devem 

submeter-se os acadêmicos do curso de Publicidade e Propaganda. 

 

Art. 2º O TCC consiste na investigação, desenvolvimento, execução, análise e 

sistematização de um trabalho na área de Publicidade e Propaganda. 

 

CAPÍTULO II 

Do Trabalho de Conclusão de Curso 

 

Art. 3º O TCC é um componente curricular obrigatório e tem por objetivo ampliar os 

conhecimentos teórico-práticos proporcionados aos discentes no decorrer da 

graduação, bem como, estimular a criatividade, a reflexão e a investigação científica 

pertinente ao currículo, através do trabalho científico escrito e defendido perante banca 

examinadora. 

 

Art. 4º O TCC poderá ser realizado individualmente ou em, no máximo, 2 (dois) 

acadêmicos, orientado por um professor, com o fim de aplicar e demonstrar 

fundamentação consistente em relação aos conhecimentos teórico-práticos adquiridos 

no decorrer do curso. 

 

vbArt. 5º O TCC está inserido na matriz curricular na forma de dois componentes 

curriculares, TCC I e TCC II, pertences aos 9º (nono) e 10º (décimo) períodos do curso 

de Engenharia Civil, com carga horária especificada na matriz curricular. 
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§ 1º Os componentes curriculares TCC I e II serão desenvolvidos na modalidade de 

atividades práticas individuais ou em dupla, ocorrendo através de momentos de 

orientação entre Orientador e Orientando(s), conforme horário e data planejado pelo 

Orientador e acordado entre as partes. 

 

§ 2º Os componentes curriculares TCC I e II poderão ter atividades presenciais e em 

grupo com todos os alunos da respectiva turma, além do tempo previsto para 

Orientação, quando houver, serão organizadas pelo Coordenador de TCC do Curso e 

divulgadas as datas e horários em Edital. 

 

Art. 6º São objetivos do TCC: 

I. Criar condições para que o acadêmico analise e trate as informações de forma 

sistemática, para expô-las e sustentá-las, tanto de forma escrita como oral, 

capacitando-o a compreender de forma ampla o contexto técnico-sócio-político-

econômico e ético; 

II. Promover condições para que o acadêmico reflita criticamente sobre as 

informações recebidas e experiências vivenciadas; 

III. Propiciar ao acadêmico orientação que o direcione à reflexão crítica e 

contextualizada das áreas de atuação da Publicidade e Propaganda; 

IV. Propor soluções aos problemas, pesquisar e diagnosticar com sustentação 

teórica. 

 

Art. 7º O TCC poderá versar sobre: 

I. Experiências desenvolvidas no Estágio Supervisionado; 

II. Projeto de ação comunitária nas áreas da Publicidade e Propaganda; 

III. Projetos de ensino, pesquisa/iniciação científica e extensão nas áreas da 

Publicidade e Propaganda; 

IV. Pesquisa de campo, experimental ou bibliográfica relacionada aos conteúdos 

das disciplinas do Curso ou afins às áreas da Publicidade e Propaganda. 

 

CAPÍTULO III 

Da Organização do TCC 
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Art. 8º O TCC apresenta a seguinte estrutura: 

I. Coordenador de TCC do Curso; 

II. Docente Orientador do TCC; 

III. Discente Orientado do TCC; 

IV. Banca Examinadora do TCC. 

  

Art. 9º Ao Coordenador de TCC do Curso compete: 

I. Executar a política de TCC em consonância com a política da Faculdade; 

II. Definir os professores orientadores, preferencialmente graduados em 

Publicidade e Propaganda e pós-graduados, mestres ou doutores em áreas 

afins; 

III. Promover reuniões com os professores orientadores e alunos, quando se fizer 

necessário; 

IV. Redigir, em conjunto com o Coordenador do Curso, editais e normas 

complementares sobre o TCC; 

V. Fornecer informações sobre o TCC aos professores e alunos; 

VI. Orientar os professores orientadores e alunos a respeito das normas e prazos 

estabelecidos por este regulamento; 

VII. Providenciar informações aos membros da banca examinadora em relação aos 

procedimentos referentes à avaliação dos acadêmicos; 

VIII. Divulgar aos alunos orientandos e professores orientadores a data e horário da 

entrega do TCC, prevendo espaço de tempo suficiente para as correções e 

reformulações necessárias no mesmo, dentro do mesmo período letivo; 

IX. Organizar as bancas examinadoras, discriminando data, hora, local e 

composição, com antecedência mínima de 15 (quinze) dias da data da entrega 

do TCC; 

X. Encaminhar ao Coordenador do Curso e à Secretaria Acadêmica a média final 

dos alunos, de acordo com as notas atribuídas; 

 

Art. 10. Ao Docente Orientador do TCC compete: 
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I. Estar alinhado às diretrizes do TCC e acompanhar o desenvolvimento dos 

seus orientados durante todo o semestre letivo; 

II. Colaborar com o aluno na escolha e definição do tema do TCC; 

III. Orientar os alunos nas questões relacionadas a conteúdo, forma, sequência, 

anotações bibliográficas e conclusão do TCC na área escolhida; 

IV. Comunicar ao Coordenador de TCC do Curso quando ocorrerem problemas, 

dificuldades e dúvidas relativas ao processo de orientação; 

V. Atender cada aluno, no mínimo, 2 (dois) encontros mensais durante o 

semestre letivo, realizando as orientações necessárias para o 

desenvolvimento do TCC e registrando os encontros na Ficha de 

Acompanhamento das Orientações (Anexo 1) do TCC; 

VI. Avaliar o acadêmico, conforme especificações deste regulamento; 

VII. Acompanhar as normas da ABNT e as diretrizes para trabalhos acadêmicos 

do Curso; 

VIII. Orientar no máximo 8 (oito) TCCs por turma e no máximo 20 (vinte) TCCs no 

Curso. 

 

Parágrafo único. Serão Orientadores somente professores pertencentes ao corpo 

docente da Faculdade ou professores indicados e aprovados pelo Colegiado do Curso 

de Publicidade e Propaganda. 

 

Art. 11. Ao Discente Orientado compete: 

I. Cumprir rigorosamente o cronograma de prazos de orientação do TCC e as 

datas de entrega do Trabalho de Conclusão de Curso; 

II. Empenhar-se na busca de conhecimento e assessoramento necessário ao 

desempenho das atividades do TCC; 

III. Manter encontros periódicos e sistemáticos com o professor Orientador, 

apresentando avanços no desenvolvimento do trabalho; 

IV. Entregar o TCC protocolado na Secretaria Acadêmica, conforme data e horário 

estipulados em Edital; 

V. Comparecer na data, hora e local marcados para a defesa do TCC; 
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VI. Responsabilizar-se pelo uso de direitos autorais resguardados por lei a favor de 

terceiros quanto das citações, cópias ou transcrições de trechos de outrem. 

 

Art. 12. A Banca Examinadora do TCC será definida pelo Coordenador do Curso em 

conjunto com o Coordenador de TCC do Curso, e será composta por 3 professores, 

sendo: 

I. Docente Orientador do trabalho em questão, que presidirá os trabalhos; 

II. Um professor integrante do Colegiado do Curso de Publicidade e Propaganda; 

III. Um Publicitário convidado, não integrante do Colegiado do Curso, mas da área 

de desenvolvimento do trabalho em questão. 

 

§ 1º O terceiro integrante da Banca Examinadora, inciso III previsto no caput, poderá 

ser substituído por um integrante do Colegiado do Curso de Publicidade e Propaganda  

quando não houver um Publicitário convidado, na sua falta no dia da Banca 

Examinadora ou por opção do Coordenador de TCC do Curso para garantir a qualidade 

do processo acadêmico. 

 

§ 2º As Bancas Examinadoras de defesas do TCC serão realizadas no final do 

semestre letivo, conforme o calendário acadêmico. 

 

CAPÍTULO IV 

Da Matrícula 

 

Art. 13. Estão habilitados a se matricular no componente curricular TCC I os 

acadêmicos aprovados em todas as disciplinas do curso até o final do oitavo período, e 

que tenham 50% da carga horária referente às Atividades Complementares cumpridas, 

conforme exigência do curso e previsto na matriz curricular na qual está vinculado. 

 

Parágrafo único. Em casos previamente acertados junto ao Coordenador do Curso, 

conforme aprovação por parecer da Coordenação, o acadêmico poderá fazer 

disciplinas faltantes no decorrer do 9o (nono) período. 
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Art. 14. Estão habilitados a se matricular no componente curricular TCC II, os 

acadêmicos aprovados em todas as disciplinas do curso até o final do 9o (nono) 

período, inclusive o TCC I, e estejam regularmente matriculados em todas as demais 

disciplinas do último semestre letivo. 

 

CAPÍTULO V 

Do Componente Curricular TCC I 

 

Art. 15. O componente curricular TCC I consiste na construção de um Projeto de TCC, 

que deverá ser desenvolvido dentro das Normas da ABNT e diretrizes para trabalhos 

acadêmicos do curso, observando as seguintes etapas: 

 

ETAPA ATIVIDADES 

 
I 

1. Apresentação do nome do orientador. 
2. Apresentação do cronograma de orientação até o final do semestre (acertado 
de comum acordo junto ao orientador). 
3. Apresentação do tema do TCC e justificativas da escolha 

 
 
 
II 

 4. Apresentação do Pré-projeto, com no mínimo: 
1.1 Introdução (apresentação geral do projeto) 
1.2 Tema 
1.3 Objetivos geral e específico 
1.4 Revisão provisória da literatura 
1.5 Referências (bibliográficas e infográficas) 

 5. Cópia da Ficha de Acompanhamento de Orientações do TCC I. 

III 6. Cópia da Ficha de Acompanhamento de Orientações do TCC I. 

 
 
 

IV 

7. Entrega do Projeto de TCC revisado em forma e conteúdo (protocolizado na 
Secretaria Geral), com no mínimo: 

7.1 Introdução (apresentação geral do projeto) 
7.2 Tema 
7.3 Objetivos geral e específico 
7.4 Revisão completa da literatura (Fundamentação teórica) 
7.5 Metodologia 
7.6 Referências (bibliográficas e infográficas) 

 

Parágrafo único. Os prazos para cada etapa serão definidos pelo Coordenador de 

TCC do Curso e publicados em Edital no início do semestre letivo. 

 

Art. 16. Será disponibilizada, no componente curricular TCC I, uma relação com os 

Docentes Orientadores, suas respectivas áreas de orientação e vagas disponíveis. O 
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acadêmico poderá escolher o professor Orientador a partir desta relação, de acordo 

com o seu tema de pesquisa. 

 

§ 1º Caso a demanda seja maior que o número de vagas ofertadas para o professor 

Orientador escolhido, o critério para seleção dos Orientados será a maior média geral 

de notas no Curso conforme classificação da Secretaria Geral da Faculdade. 

 

§ 2º Se houver empate o acadêmico com mais idade terá a preferência. 

 

Art. 17. O professor Orientador pode recusar ou preferir a orientação, justificando, por 

escrito, ao Coordenador do Curso, sua solicitação. 

 

Art. 18. O acadêmico é acompanhado pelo professor Orientador utilizando a Ficha de 

Acompanhamento das Orientações do TCC (Anexo 1), a ser mantida em dia pelo 

Orientador, e apresentada sempre que solicitada pelo Coordenador de TCC do Curso. 

 

Parágrafo Único. O acadêmico pode ser encaminhado, pelo professor Orientador, 

para receber assessorias de outros professores e/ou profissionais. 

 

Art. 19. O Projeto de TCC deverá ser entregue até o final do 9º (nono) semestre na 

data e no horário fixados em Edital pelo Coordenador de TCC do Curso, protocolizado 

com o dia e hora legíveis. 

 

§ 1º O Projeto de TCC deve ser entregue para a avaliação em 1 (uma) via 

encadernada em espiral. 

 

§ 2º Após a avaliação feita pelo Orientador, o aluno Orientando deverá fazer as 

correções requeridas e entregar a versão final do Projeto de TCC na data e no horário 

fixado, protocolizado com o dia e hora legíveis. 
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Art. 20. O TCC I terá 2 (duas) avaliações, cada uma compondo 50% da nota final. A 

primeira nota será atribuída pelo professor Orientador (Anexo 2) e a segunda nota pelo 

Coordenador de TCC do Curso (Anexo 3) em função das etapas descritos no Art. 17º. 

 

Art. 21. O acadêmico tem seu Projeto de TCC aprovado se: 

I. Atingir a frequência mínima nas orientações do TCC, prevista neste 

regulamento; 

II. Atingir a nota mínima de 7,0 (sete) como média da nota do professor Orientador 

e do Coordenador de TCC do Curso. 

 

§ 1º Cabe ao aluno com aproveitamento insuficiente no Projeto de TCC uma nova 

oportunidade. Novo Projeto de TCC deverá ser entregue, num prazo de no máximo 10 

(dez) dias, desde que esse não ultrapasse o período letivo. 

 

§ 2º Não caberá no componente curricular TCC I, o exame final e segunda chamada. 

 

§ 3º O aluno reprovado no componente curricular TCC I deverá efetuar nova matrícula 

no componente curricular em que não foi aprovado e fará um novo Projeto de TCC em 

outro semestre de forma integral. 

 

CAPÍTULO VI 

Do Componente Curricular TCC II 

 

Art. 22. O componente curricular TCC II consiste na construção de um relatório final de 

Trabalho de Conclusão de Curso – TCC que deverá ser desenvolvido dentro das 

Normas da ABNT e diretrizes para trabalhos acadêmicos do curso, observando as 

seguintes etapas: 

 

ETAPA ATIVIDADES / ETAPAS 

I 1. Apresentação da metodologia e instrumentos de pesquisa 
elaborados (questionários, protocolos, entrevistas e outros) 

II 2. Apresentação dos primeiros resultados e análises preliminares. 
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3. Cópia da Ficha de Acompanhamento de Orientações do TCC II. 

III 4. Entrega do Trabalho de Conclusão de Curso – TCC revisado em 
forma e conteúdo (protocolizado na secretaria acadêmica) contendo 
no mínimo: 

1. Resumo 
2. Sumário 
3. Índice de tabelas/ilustrações 
4. Introdução (apresentação geral do projeto) 
5. Tema 
6. Objetivos geral e específico 
7. Revisão completa da literatura (Fundamentação teórica) 
8. Materias e Métodos 
9. Resultados e Discussão 
10. Conclusões 
11. Referências (bibliográficas e infográficas) 
12. Anexos e/ou Apêndices 

IV 5. Bancas Examinadoras 

V 6. Entrega do TCC final, com as devidas correções e alterações 
propostas em banca examinadora. 

 

Parágrafo único. Os prazos para cada etapa serão definidos pelo Coordenador de 

TCC do Curso e publicados em Edital no início do semestre letivo. 

 

Art. 23. O TCC deverá ser entregue: 

I. Para a defesa: em 3 (três) vias encadernadas em espiral; 

II. Após a defesa e alterações necessárias: em 1 (uma) via encadernada para o 

TCC, e em 1 (uma) cópia em CD ou DVD em formato PDF protocolizado para 

arquivo na biblioteca; o não atendimento a este quesito implica em atraso do 

encaminhamento do diploma para registro; 

 

Parágrafo único.  Após a apresentação à banca examinadora, o acadêmico deverá 

fazer as correções requeridas e entregar a versão final do TCC na data e no horário 

fixados pelo Coordenador do curso, com o dia e hora legíveis. 

 

Art. 24. O trabalho entregue até a data estabelecida terá avaliação na escala de 0 

(zero) a 10 (dez) pontos. O trabalho não entregue na data poderá ser protocolizado 

com atraso máximo de 48 (quarenta e oito) horas mediante comprovação por escrito do 

ocorrido e terá avaliação na escala de 0 (zero) a 8 (oito) pontos. 
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Parágrafo único.  Após decorridas as 48 horas do prazo fixado em Edital, o trabalho 

não será aceito e o acadêmico estará automaticamente reprovado no componente 

curricular TCC II. 

 

Art. 25. O TCC será apresentado e avaliado por uma Banca Examinadora, sendo que o 

acadêmico somente irá para a defesa do TCC após liberação do professor Orientador 

por escrito (Anexo 1). 

 

§ 1o Na defesa do TCC, o acadêmico ou dupla terá no máximo 30 minutos para 

apresentar o seu trabalho e cada professor membro da Banca Examinadora terá no 

máximo 15 minutos para arguir sobre o trabalho, após a apresentação. A dupla deverá 

apresentar em tempo equitativo. 

 

§ 2º O professor Orientador deverá encaminhar ao Coordenador de TCC do Curso, ao 

término de cada orientação, em período pré-estabelecido, o seu parecer (Anexo 4), que 

representará 50% da nota final do TCC. 

 

§ 3º A Banca Examinadora avalia o trabalho e a defesa feita pelo acadêmico ou dupla 

(Anexo 5), atribuindo-lhe(s) nota de 0 (zero) a 10 (dez) pontos. 

 

Art. 26. O acadêmico tem aprovação no componente curricular TCC II se: 

I. Atingir a frequência mínima nas orientações do TCC II, prevista neste 

regulamento; 

II. Atingir a nota mínima de 7,0 (sete) como média do professor Orientador e da 

Banca Examinadora e cumprir o que trata o Art. 27. 

 

§ 1º Não caberá no componente curricular TCC II, o exame final e segunda chamada. 

 

§ 2º O aluno reprovado no componente curricular TCC II deverá efetuar nova matrícula 

no componente curricular em que não foi aprovado e fará um novo TCC ou todos os 



 

Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Cascavel 
 

Av. Tito Muffato, 2317 – Bairro Santa Cruz 
85806-080 – Cascavel – PR 

Fone: (45) 3036-3638 - Fax: (45) 3036-3636 
http://www.univel.br 

 

 - 150 - 

ajustes necessários para o desenvolvimento satisfatório da pesquisa, em outro 

semestre de forma integral. 

 

Art. 27. Caberá ao acadêmico tomar as medidas correspondentes à nota recebida em 

banca examinadora, conforme quadro abaixo: 

 

NOTA CONCEITO RESULTADO MEDIDA NECESSÁRIA 

0,0 a 3,9 Insuficiente Reprovado Matricular-se novamente no componente curricular 
TCC II (recomeçar tudo). 

4,0 a 5,9 Fraco Refazer o projeto 
conforme as 
solicitações do 
orientador e da 
banca examinadora. 

Tem prazo estipulado de 7 (sete) dias corridos para 
refazer o trabalho com ajuda do seu orientador. 
O não cumprimento deste quesito implica em 
reprovação automática. 
O trabalho passa por nova avaliação pelo professor 
orientador. A nota da reavaliação + a média anterior, 
dividido por 2 = média final, que deve ser igual ou 
maior a 5,0 para a aprovação. 

 
 

Art. 28. Caso o aluno não compareça na defesa, terá 48 horas para justificar por 

escrito o motivo, claramente relevante, sendo o documento apreciado pelo Colegiado 

do Curso para devidas providências. 

 

CAPÍTULO VII 

Considerações Finais 

 

 

Art. 29. Os casos omissos serão resolvidos pelo Colegiado do Curso de Publicidade e 

Propaganda da Faculdade e, em última instância, pelo Conselho de Administração 

Superior. 

 

Art. 30. Este regulamento entra em vigor após sua aprovação pelo Colegiado do Curso 

e pelo Conselho de Administração Superior da Faculdade. 

 

OBS: A parte que está em amarelo necessita uma adequação para com o 

presente curso, devido à matriz curricular ter apenas o componente curricular 
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TCC, porém o regulamento trata de dois componentes curriculares: TCC I e TCC 

II, bem como a adequação dos períodos (9º e 10º) referidos no regulamento 

sendo que o curso de Publicidade tem 8 períodos. 


