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CURSO DE GRADUAÇÃO EM PUBLICIDADE E PROPAGANDA  

VERSÃO CURRICULAR 2016/1 

PLANO DE ENSINO 

DISCIPLINA: Projetos B I - Publicidade e Propaganda CÓDIGO: COM317 

OFERTANTE: Depto. de Comunicação Social PERÍODO: 4o. GRUPO: 

CH TOTAL: 120h CH TEÓRICA: 30h CH PRÁTICA: 90h CLASSIFICAÇÃO: OB CRÉDITOS: 8 

HORÁRIO: Sexta-feira, 8h às 11h40 PERÍODO LETIVO: 2017/2 

DOCENTE: Fernanda da Costa Portugal Duarte 

EMENTA:. 

O acompanhamento inicial do processo básico em publicidade e propaganda. Aproximação crítica de 

teorias e realidade empírica. Desenvolvimento de reflexão sobre a observação. Aquisição de repertório 

em nível intermediário de produtos da comunicação como filmes, programas de tevê e rádio, jornais e 

revistas.  

 

OBJETIVOS: 

Identificar campos de atuação, tendências e regras que regem o funcionamento da atividade 

publicitária. Realizar acompanhamento descritivo e reflexivo da experiência profissional por meio de 

estudos de caso, acompanhamento de rotinas profissionais, de desenvolvimento de projetos, visitas 

técnicas e entrevistas. Perceber o senso prático vinculado e habilidades específicas necessárias ao 

exercício da Publicidade e Propaganda. Iniciar o estabelecimento de redes de contatos profissionais 

nos diversos campos de atuação da Publicidade. Elaborar relato de natureza acadêmica sobre a 

experiência de acompanhamento da atividade profissional. 



CONTEÚDO PROGRAMÁTICO: 

O mercado de trabalho em publicidade passa por transformações. As agências de publicidade 

continuam constituindo importante espaço de trabalho em diversas áreas como criação, planejamento, 

produção, mídia, entre outras. Entretanto, a crescente importância das novas tecnologias, dispositivos e 

linguagens traz impactos no mercado, abrindo novas frentes de atuação para os/as profissionais de 

publicidade, dentro e fora do âmbito das agências e veículos. Assim, há profissionais que se inserem 

em atividades antes inexistentes como por exemplo webdesign, criação transmídia, arquitetura da 

informação, elaboração de estratégias de marketing de guerrilha, criação de ações mercadológicas em 

redes sociais, start ups, entre outras. Assim, a inserção no mercado pode se dar em diversas áreas de 

atuação, como: 

 

a) Em agências de publicidade e de comunicação; 

b) Em organizações e assessorias para gestão de comunicação estratégica e marketing; 

c) Em veículos de mídia de comunicação de massa e mídias sociais; 

d) Como profissional autônomo/a; 

e) Em instituições de ensino, como docente; 

f) Em assessorias de comunicação e planejamento; de gestão de imagem corporativa; de planejamento, 

organização e produção de eventos; 

g) Em agências de comunicação e marketing digital; 

h) Na produção de conteúdos criativos audiovisuais, produção gráfica, fotografia e direção de arte. 

 

Nesta disciplina, os (as) alunos (as) deverão: 

1. Escolher uma prática profissional específica com vistas ao conhecimento de rotinas, instrumentos e 

dinâmica de uma prática profissional. 

2.Os (as) alunos (as) deverão apresentar propostas de trabalho em grupos, que podem variar entre três 

e cinco integrantes. 

3. Cada grupo realizará de forma planejada um acompanhamento descritivo e reflexivo desta prática, 

produzindo um seminário com profissionais da área e um relatório ao final do semestre. 

4. As atividades são estruturadas em torno de cinco encontros presenciais.  

 

CRONOGRAMA DA DISCIPLINA (poderá sofrer alterações) 

 

DATA LOCAL ATIVIDADE PONTOS 

ATRIBUÍDOS 

 

11/08 SALA DE 

AULA 

1º Encontro presencial: Leitura dialogada do Plano de 

Curso da disciplina. Dinâmica sobre atuações do egresso 

de Publicidade e Propaganda  

  

25/08 SALA DE 

AULA 

2º Encontro presencial: Apresentação do Plano de 

Trabalho em sala de aula com feedback do professor e 

alunos. Aula prática sobre postagem no blog. 

  

01/09 MOODLE Postagem do Plano de Trabalho no Moodle para fins 

avaliativos 

15  



15/9 BLOG 1ª postagem no Blog 10  

22/9 SALA DE 

AULA 

3º Encontro presencial: relato compartilhado das 

experiências e do andamento das atividades + 

intervenções do professor 

  

29/9 BLOG 2ª postagem no Blog 10  

6/10 BLOG 3ª postagem no Blog 10  

20/10 BLOG 4ª postagem no Blog 10  

27/10 SALA DE 

AULA 

4º Encontro presencial: Seminário de atuação profissional 

com convidados  

10  

3/11 MOODLE Relatório individual sobre seminário de atuação profissional 10  

17/11 SALA DE 

AULA 

5º Encontro presencial: Apresentação final e 

encerramento da disciplina 

10  

24/11 MOODLE Entrega do relatório final individual via moodle 15  

 



AVALIAÇÃO 

 

PLANO DE TRABALHO (15 pontos): Avaliação das atividades propostas no plano de trabalho 

proposto pelo grupo para a atividade de Projetos B1. O plano de trabalho a ser apresentado deverá 

conter obrigatoriamente os seguintes itens: a)Resumo da proposta, contendo uma breve justificativa 

da escolha; b) Formas de acesso à vivência profissional; c)cronograma para execução da proposta 

considerando o cronograma da disciplina (encontros presenciais e postagens no blog); d) 

referências utilizada para elaboração da proposta (textos, materiais etc). A proposta deve ter 

obrigatoriamente de 2 a 4 páginas. O plano de trabalho será avaliado de acordo com os seguintes 

critérios: 1- Clareza/Capacidade de desenvolver todos os pontos propostos para o plano; 2- 

Adequação ao campo da comunicação, especificamente Publicidade e Propaganda; 3 - 

Cronograma das atividades e qualidade das entregas.  

 

POSTAGENS NO BLOG (40 pontos): Avaliação do cumprimento das atividades/entregas 

propostas no plano de trabalho, de acordo com o cronograma; 4 postagens em blog específico da 

atividade (cada postagem vale 10 pontos) com relato do desenvolvimento da proposta. 

 

SEMINÁRIO PROFISSIONAL (20 pontos): Organização de seminário sobre atuação profissional 

na área de Publicidade e Propaganda. Cada grupo deverá convidar um profissional na área 

relacionada ao plano de trabalho proposto para um seminário a ser realizado durante a disciplina. A 

organização do seminário equivale à 10 pontos e o relatório individual sobre as falas apresentadas 

durante o seminário equivale à 10 pontos. 

 

AVALIAÇÃO FINAL (25 pontos): Apresentação para professor e colegas dos percursos realizados 

(10 pontos) e entrega de relatório individual produzido a partir das reflexões suscitadas pelas 

atividades desenvolvidas durante a disciplina e a apresentação final. O relatório final é individual e 

deve refletir o percurso do aluno no Projeto  B1, tendo em vista a escolha temática e o plano de 

trabalho previsto. O texto final tem formato livre, de 5 a 10 páginas, respeitando as normas da 

ABNT. 

Aprovado pela Câmara Departamental em _____/_____/_____ 

  

  

  

__________________________________ 

Assinatura da Chefia do Departamento 

(com carimbo) 

  

 

 


