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1 APRESENTAÇÃO  

 

 

O Projeto Pedagógico do Curso de Bacharelado em Publicidade e 

Propaganda da Universidade Vale do Rio Doce é um documento desenvolvido 

pelo Núcleo Docente Estruturante - NDE e tem como objetivo organizar e 

flexibilizar a estrutura do curso, atualizar e promover atividades que 

desenvolvam o repertório profissional, científico, cultural, artístico, tecnológico e 

social do estudante.  

Está fundamentado nas Diretrizes Curriculares constantes na resolução 

do Conselho Nacional de Educação – CNE/CES nº 492/2001, no Projeto de 

Desenvolvimento Institucional - PDI da Universidade Vale do Rio Doce, bem 

como nas diretrizes curriculares do curso por meio da Resolução CNE/CES 16, 

de 13 de março de 2002, que estabelece as diretrizes curriculares para a área 

de Comunicação Social e suas habilitações e orientam os padrões de qualidade 

que norteiam a formação do publicitário. 

Nesse sentido, apresenta uma organização didático-pedagógico que 

possibilita uma notória formação do egresso, tanto conceitual voltada para as 

realidades atuais do mundo do trabalho, quanto uma formação articulada com a 

Pesquisa e Extensão em conformidade com o PDI, por meio de Linhas de 

Pesquisas específicas definidas para o curso, onde se contempla também a 

Extensão curricularizada com práticas voltadas para o fazer com a comunidade 

local e regional levando ao público externo e interno soluções de comunicação 

que fazem parte da vivência do estudante do curso de Bacharelado em 

Publicidade e Propaganda da UNIVALE.   

Diante disso, firma-se o compromisso de ter este PPC como referência 

pedagógica e respaldo legal para as turmas ingressantes a partir de 2016/1º 

semestre, na perspectiva de um ensino de qualidade e o desenvolvimento das 

habilidades e competências condizentes com o perfil do egresso e com a Missão 

da UNIVALE. 
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2 DADOS DO CURSO 

 

Nome do Curso: Bacharelado em Publicidade e Propaganda  

Endereço do Curso: Campus Antônio Rodrigues Coelho – Campus II: Rua 

Israel Pinheiro, nº 2000 – Bairro Universitário – CEP: 35020-220 – Governador 

Valadares/MG. 

Telefone: PABX (33) 3279-5900 

Ato de Autorização (Reconhecimento, Renovação de Reconhecimento):  

Modalidade do Curso: presencial 

Coordenador: Prof. Mestre Dileymárcio de Carvalho Gomes 

Número de Vagas Anuais Autorizadas (Previstas): 30  

Turno (s) de Funcionamento: noturno  

Número de estudantes por turma: 30  

Regime de Matrícula: Semestral  

Tempo Mínimo de Integralização: 7 semestres  

Tempo Máximo de Integralização: 10 semestres 

Carga horária do curso: 2.700  
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3 HISTÓRICO 

 

O curso de Comunicação Social – Bacharelado em Jornalismo e 

Publicidade e Propaganda da Univale, foi criado pela Resolução CONSEPE 

Nº21/1997 e reconhecido por meio de Portaria 1156 que foi publicada em abril 

de 2002. Ao longo de quase uma década o curso formou cerca de 250 

profissionais atendendo a uma demanda local e regional. Em 2006 o curso 

formou a última turma num entendimento de resposta a realidade daquele 

momento do mercado local e regional para a área.  

Ao longo dos anos novas perspectivas de atuação na área da 

comunicação, bem como a busca de setores do mercado da publicidade e 

propaganda por profissionais formados e qualificados despertou na instituição o 

compromisso de nova oferta do curso de Publicidade e Propaganda na 

Universidade Vale do Rio Doce por meio do curso Superior Tecnologia em 

Produção Publicitária criado pela Resolução CONSEPE 07/2013, 10/2013, 

formando 04 turmas com cerca de 140 profissionais, tendo à época 

reconhecimento pelo Portaria Seres nº 1033/2015 com nota quatro (4). A busca 

por egressos desse curso em uma formação ampliada por meio de um 

bacharelado, impulsionaram a organização acadêmica para a oferta do curso de 

Bacharelado em Publicidade e Propaganda por meio da Resolução CONSUNI 

09/2016.  

A cidade de Governador Valadares é referência comercial e polo de 

serviço e educação para o Leste de Minas Gerais, Vale do Aço e Vale do Rio 

Doce, onde estão instaladas as sedes de afiliadas da Rede Globo, Record, SBT, 

TV Cultura, oito emissoras de rádio, um jornal impresso diário, além de revistas 

mensais e inúmeros jornais alternativos, um canal de TV a cabo que mantém 

também programação própria e agências de comunicação formadas 

basicamente por egressos dos cursos de Comunicação da Universidade Vale do 

Rio Doce, que compõem o cenário da força midiática num raio de 300km da 

cidade Governador Valadares.  

Dessa forma, a criação atual do curso de Bacharelado em Publicidade e 

Propaganda, responde a essa demanda e compromissos da universidade com 

o desenvolvimento local e regional.  
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4 OBJETIVO 

 

 

O Curso de Bacharelado em Publicidade e Propaganda da Univale tem 

como objetivo formar publicitários com uma visão humanista, técnica, social, 

política e ética capazes de apresentar soluções de comunicação por meio do uso 

de ferramentas e estratégias de comunicação de forma harmônica, eficiente e 

criativa, compreendendo que a produção midiática se relaciona de forma social, 

econômica e política com diversos setores da sociedade.  

Por isso, o profissional deve estar apto para o diagnóstico de problemas 

e oportunidades, relacionando os produtos a partir de mídias específicas, 

potencializando o retorno de investimentos midiáticos, de forma sustentável, 

levando em consideração as temáticas ambientais da atualidade. Assim, as 

questões ambientais podem ser vistas como oportunidade de soluções através 

de ações da Publicidade e Propaganda e suas interligações com a sociedade.  

O curso também se objetiva pela busca da Pesquisa e Extensão de forma 

curricularizada, com o entendimento da importância da indissociabilidade desses 

dois elementos como prática de ensino e formação orientada para a realidade 

atual do mundo do trabalho.  Nesse contexto é que a transmidialidade e a 

convergência constituem-se através das práticas emergentes, requeridas pelo 

mercado da comunicação, e que é na universidade, através da sua formação 

integral, humanística e teórica que essas novas práticas asseguram não só 

apenas a instrumentalização do fazer, mas a sua reflexão crítica. Nesse sentido, 

o compromisso com o desenvolvimento local e regional faz com que essas 

práticas de comunicação da publicidade são estimuladas, desenvolvidas e 

executadas pelo egresso do curso de Bacharelado em Publicidade da Univale.  
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5 PERFIL DO EGRESSO 

 

O perfil a ser desenvolvido nos egressos do curso Bacharelado em 

Publicidade e Propaganda abarca o desenvolvimento da autonomia intelectual, 

a busca pela aprendizagem continuada e por uma atuação positiva nas 

transformações sociais, especialmente no território de entorno.  

Em consonância com esse perfil institucional e com o exposto na 

Resolução conforme parecer CNE/CES 329/2004 de 11/11/2004 o perfil do 

estudante dos cursos de Comunicação Social em qualquer de suas habilitações, 

caracteriza-se por suas competências profissionais, sociais e intelectuais em 

matéria de criação, produção, distribuição, recepção, e análise crítica referente 

às mídias, às práticas profissionais e sociais relacionadas com estas, e a suas 

inserções culturais, políticas e econômicas, em um diálogo constante com a 

comunidade e os setores do mercado ligados diretamente a formação. O 

profissional também deverá ter uma visão ampla e específica da sua atuação 

para questões ambientais e de sustentabilidade através das práticas e soluções 

de comunicação.   

A organização do curso possibilita ao egresso uma visão histórico-crítica 

no mundo atual, em acelerada transformação, sendo necessário que o 

profissional de Comunicação esteja apto a articular seu saber ao contexto. Desse 

modo, a atuação do profissional através das suas habilidades de criação e 

reflexão crítica possibilitam a assimilação de novas teorias e linguagens.  

Sem essa dinamicidade propiciada pela visão histórica, a formação do 

Publicitário enquanto um Comunicador Social se tornaria vulnerável ao mercado, 

limitada no uso dos meios e dogmáticos em sua capacidade de análise das 

relações entre meios de comunicação e cultura. A articulação entre saber e 

contexto aparece tanto nas disciplinas teóricas de Comunicação quanto nas que 

dialogam com as demais áreas de Ciências Humanas e Sociais (Pensamento 

Humanístico: Filosofia e Sociologia, Análise do Discurso e Economia e o 

Pensamento Histórico e Político Social Brasileiro). 

O egresso do Curso de Bacharelado em Publicidade e Propaganda 

formado pela UNIVALE será capaz de atender as especificidades dos setores 

envolvidos na Publicidade e Propaganda, no desenvolvimento da capacidade de 
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empreender o processo tecnológico em suas causas e efeitos, levando em 

consideração os aspectos éticos, culturais, sociais e ambientais.  

O Bacharel em Publicidade e Propaganda gerencia equipes de 

desenvolvimento de projetos, planeja e organiza serviços de produção 

publicitária e de propaganda, escreve roteiros de vídeos publicitários, edita e 

finaliza peças publicitárias de áudio e vídeo além de elaborar planos de mídia. 

Pode atuar autonomamente ou em produtoras de áudio e vídeo, agências de 

comunicação, departamentos comerciais, de marketing e comunicação de 

empresas públicas e privadas.  

Incorpora-se ao perfil do egresso a capacidade de refletir criticamente 

sobre seu papel na sociedade, a necessidade de um desenvolvimento regional 

sustentável e sobre sua responsabilidade com o progresso da ciência e da 

tecnologia. Esse profissional terá compreendido a indispensabilidade de uma 

atitude investigativa, reflexiva e, principalmente, solidária. 

Contudo, o profissional deverá ter:  

a) Capacidade de criação, produção, distribuição, recepção, e análise 

crítica referente às mídias, às práticas profissionais e sociais relacionadas com 

estas, e a suas inserções culturais, políticas, ambientais e econômicas; 

b) Habilidade em refletir a variedade e mutabilidade de demandas sociais 

e profissionais na área, adequando-se à complexidade e velocidade do mundo 

contemporâneo, com respeito à diversidade social, étnicas e de gêneros; 

c) Visão abrangente e, ao mesmo tempo, especializada do campo de 

trabalho; 

d) Competência para compreender, de um ponto de vista ético-político, o 

exercício de poder da comunicação social; 

e) Capacidade de adaptação às transformações tecnológicas, 

demonstrando comportamento inovador e empreendedor. 

De forma específica o profissional deverá:  

a) Dominar conceitos, técnicas e instrumentos necessários para propor e 

executar soluções no campo da publicidade, da propaganda e da comunicação 

mercadológica; 
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b) Compreender os objetivos institucionais, empresariais e mercadológicos e 

traduzi-los em procedimentos de comunicação apropriados ao campo 

profissional e à sociedade, buscando referências sempre em processos de 

pesquisas que considerem a evolução das novas tecnologias, o surgimento de 

novas mídias e suas aplicações no mercado de trabalho e nas práticas sociais 

que dialogam todas as relações que possam incluir atores sociais em um 

movimento constante de inclusão social, que passa pelo reconhecimento das 

diferenças e identidades. 
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6 MATRIZ  

 

 
 

Período 
Atividades de Ensino - 
Aprendizagem (Disciplinas e 
Componentes Curriculares) 

1º 

Fotografia 

Língua Inglesa I 

Língua Portuguesa I 

Metodologia da Pesquisa 

Pensamento Humanístico (Filosofia E 
Sociologia) 

Legislação da Comunicação, Ética e 
Cidadania 

Iniciação a Técnicas de Publicidade e 
Propaganda  

Práticas em Desktop Publishing 

Atividades Complementares I 

Projeto Integrador de Curso I 

2º 

Economia 

Língua Inglesa II 

Língua Portuguesa II 

Teoria da Comunicação 

História Política e Social do Brasil 

Redação Publicitária 

História da Arte 

Estruturação em Agência de 
Publicidade 

Práticas em Linguagem Gráfica 

Atividades Complementares I  

Projeto Integrador de Curso II 

3º 

Língua Inglesa III 

Língua Portuguesa III 

Gêneros, Identidades, Etnias e Mídia 

Mídia 

Atendimento 

Roteiro De Televisão, Cinema e 
Vídeo 

Atividades Complementares III 

Projeto Integrador de Curso III 

Práticas em Produção de Peças 
Multimídias: Gráficas e Internet 

Práticas em Linguagem Fotográfica 

4º 

Psicologia da Comunicação 

Língua Inglesa IV 

Língua Portuguesa IV 

Espanhol I  

Planejamento de Campanha 

Edição de Vídeo  
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Período 
Atividades de Ensino - 
Aprendizagem (Disciplinas e 
Componentes Curriculares) 

Empreendedorismo e 
Sustentabilidade em Projetos de 
Comunicação  

Comunicação Integrada de Marketing 

Pesquisa de Mercado e Opinião 

Atividades Complementares IV 

Agência Experimental de Publicidade 
e Propaganda I 

5º 

Ciência Política 

Língua Inglesa V 

Espanhol II 

Pesquisa Científica em Comunicação 

Produção de Conteúdos Integradores 
em Mídia 

Atividades Complementares V 

Agência Experimental de Publicidade 
e Propaganda II 

6º 

Língua Inglesa VI 

Espanhol III 

Gestão e Comunicação Política 

Atividades Complementares VI 

Agência Experimental de Publicidade 
e Propaganda II 

Transmidialidade e Convergência em 
Publicidade e Propaganda I 

Estágio Curricular Supervisionado: 
Agência Experimental de Publicidade 
e Propaganda 

Trabalho de Conclusão de Curso I  

Produção Científica e Práticas de 
Extensão 

7º 

Língua Inglesa VII 

Espanhol IV 

Promoção de Vendas e 
Merchandising 

Trabalho de Conclusão de Curso II 

Atividades Complementares VII 

Carga horária total: 2700 horas 
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7 COMPETÊNCIAS E HABILIDADES 

 

O perfil delineado tem por objetivo dotar o profissional dos conhecimentos 

requeridos para o desenvolvimento das seguintes competências e habilidades:  

 Respeitar os princípios éticos inerentes ao exercício profissional. 

 Exercer sua profissão de forma articulada ao contexto social, entendendo-

a como uma forma de participação e contribuição social. 

 Atuar com sensibilidade e ética, reconhecendo desigualdades sociais, 

diferenças geracionais, étnicas, raciais, ambientais, bem como 

deficiências individuais. 

 Dominar as linguagens e as diversas fases dos processos de 

comunicação, aplicando-as na criação, na produção, na interpretação e 

na técnica publicitária; 

 Fazer diagnóstico da situação dos clientes, organizando e planejando 

ações estratégicas nos campos institucionais, mercadológicos e 

empresariais; 

 Planejar e executar pesquisas de opinião e mercado, incluindo aspectos 

como hábitos de consumo, motivação, concorrência, argumentos, entre 

outros; 

 Definir objetivos, metas e estratégias de comunicação como soluções 

para problemas de mercado e institucionais dos anunciantes; 

 Avaliar situações mercadológicas e institucionais, conceber meios e 

estratégias e corrigir resultados de programas estabelecidos; 

 Desenvolver e orientar o trabalho de criação e produção de campanhas 

de propaganda em veículos impressos, eletrônicos e digitais; 

 Desenvolver e interpretar pesquisas de criação como subsídio para a 

preparação de campanhas publicitárias; 

 Desenvolver competências estéticas e técnicas para criar, orientar e 

avaliar materiais de comunicação pertinentes a suas atividades; 
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 Identificar as tendências pelas quais a comunicação está passando, 

criando alternativas viáveis para problemas em sua área de atuação 

profissional; 

 Analisar, planejar, executar e administrar campanhas de comunicação 

com o mercado, envolvendo o uso da propaganda e de outras formas de 

comunicação, como a promoção de vendas, o merchandising e o 

marketing direto; 

  Identificar e avaliar as rápidas mudanças econômicas e sociais em escala 

global e nacional que influem no ambiente empresarial; 

  Posicionar-se de modo ético e político, identificando a responsabilidade 

social da profissão em face das demandas sociais e da complexidade e 

dos conflitos do mundo contemporâneo; 

 Apreender criticamente conceitos e técnicas que permitam a 

compreensão das práticas e teorias referentes à publicidade e à 

propaganda; 

 Entender o papel da comunicação publicitária na sociedade; 

 Pesquisar em fontes secundárias e primárias (históricos, tendências, 

hábito de consumo, hábitos de mídia, concorrência, entre outras); 

 Analisar dados de pesquisa e diagnóstico; 

 Conhecer as linguagens e as técnicas, bem como ser capaz de executar 

atividades de produção gráfica, eletrônica e digital; 

 Conhecer e dominar as técnicas de mídia; 

 Dominar técnicas de negociação, bem como elaborar e gerenciar 

orçamentos complexos; 

 Conhecer e dominar as técnicas de acompanhamento, controle e 

avaliação de resultados de campanhas publicitárias; 

 Elaborar e gerenciar planejamentos de comunicação, projetos e contas 

publicitárias; 

 Administrar empresas de comunicação; 

 Definir objetivos, estratégias, metas e táticas de comunicação; 

 Criar, codificar, dirigir e finalizar mensagens publicitárias para os mais 

diversos meios. 
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8 ESTÁGIO CURRICULAR AGÊNCIA MULTIMÍDIA  

 

 

No Curso de Bacharelado em Publicidade e Propaganda o Estágio 

Curricular Supervisionado tem uma carga horária de 60 horas específicas 

curricularizadas que complementam a prática Componente Integrador de Curso 

Agência Experimental em Propaganda I e II com 200 horas. Possui 

especificidades relacionadas às atividades práticas importantes para o exercício 

profissional, sendo que a carga horária e sua distribuição encontram-se no 

regulamento de estágio do curso.  

Para além do estágio curricular, garantido pelo PPC, através das práticas 

na Agência Experimental, ou da carga horária específica para o componente 

curricular, o curso compreende, valoriza e estimula a experiência extramuros. 

Em função da organização do curso de PP, vários campos de estágios externos, 

em agências de publicidade, veículos de comunicação e órgãos públicos 

formaram parcerias e convênios com a Universidade e o curso. Assim, a prática 

do estágio curricular é compreendida como processo de vivência prático-

pedagógica, que aproxima o estudante da realidade de sua área de formação e 

o auxilia a compreender diferentes teorias que regem o exercício profissional. 

O Fórum de Estágio ganhou o nome sugerido pelos próprios alunos de 

“De olho no mercado”. E em seu formato traz sempre para um encontro com 

todas as turmas, profissionais do mercado, empresários e executivos das áreas 

da comunicação, egressos dos cursos de comunicação da universidade, bem 

como estagiários do curso que estão em algum campo de estágio externo. A 

participação conta ainda com o setor de estágio da própria universidade e com 

órgãos externos como o CIEE: O Centro de Integração Empresa Escola, que é 

uma referência na mediação dos estágios no mercado de trabalho. 

A experiência exitosa gera um impacto positivo nos estudantes dos 

períodos iniciais que podem ter um contato direto com os diversos setores do 

mercado da comunicação e também valoriza o estudante que se encontra em 

cumprimento de estágio, num dos campos conveniados com a universidade. 
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9 TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO (TCC) 

 

De acordo com as DCNs, no curso de Bacharelado em Publicidade e 

Propaganda o TCC é requisito obrigatório para a formação, que compreende a 

consolidação dos conhecimentos construídos durante o curso e tem como apoio 

as disciplinas Projeto Integrador de Curso, I, II e III, Pesquisa Científica em 

Comunicação e Trabalho de Conclusão de Curso I e Produção Científica e 

Práticas de Extensão.  

Para elaboração do TCC, são observadas as normas éticas das 

pesquisas envolvendo seres humanos. Os projetos são submetidos previamente 

a apreciação do Comitê de Ética e Pesquisa (CEP), plataforma Brasil1. Os 

resultados dos estudos teóricos e empíricos são apresentados de acordo com 

as Normas Técnicas da ABNT e seguem as normas dos Trabalhos Acadêmicos 

da UNIVALE, em consonância com o Regulamento de TCC do curso. 

Os TCC´s aprovados, são disponibilizados em repositórios institucionais 

próprios, acessíveis pela internet, desde que obtenha a nota mínima de 80 

pontos pela banca e seja autorizada a divulgação pelos alunos e o respectivo 

professor orientador. No âmbito do curso de Publicidade e Propaganda, o 

Trabalho de Conclusão de Curso tem duas etapas: a primeira de produção 

teórica, refletindo base para a produção prática que será produzida no semestre 

seguinte. O trabalho é feito em grupo de no mínimo três componentes e máximo 

cinco, refletindo as práticas do conhecimento ao longo do curso a partir de uma 

proposta pré-definida ainda no pré-projeto de pesquisa, esse construído no 

quinto período na disciplina de Pesquisa em Comunicação. 

De forma que a integralização entre teoria e prática segue de um processo 

contínuo ao longo do curso e que tem seu “desfecho” com a produção do 

TCC/Artigo e TCC/Produto em que os grupos de alunos apresentam a partir da 

proposta teórica do TCC I uma aplicação prática para um projeto específico de 

Publicidade e Propaganda para um caso real de atendimento a um cliente 

realizando as etapas necessárias para a produção midiática do produto definido 

em grupo e sempre sob orientação de um professor.  

 

                                                           
1 Conferir: http://www.univale.br/sites/cep/informacoes_gerais/definicao/. Acesso em 20 nov. 
2015.   

http://www.univale.br/sites/cep/informacoes_gerais/definicao/
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10  ATIVIDADE COMPLEMENTAR 

 

As Atividades Complementares do Curso de Bacharelado e Propaganda 

objetivam a integração teoria e prática e a contextualização do ensino. Diante 

disso, o curso realiza de forma dinâmica e inovadora o Creative In AACC que 

tem como objetivo solidificar a formação dos profissionais, ampliar e enriquecer 

a formação enquanto prática e pesquisa, além de contribuir para a solidificação 

do campo de conhecimento da comunicação. Além de compreender os 

princípios e normas básicas da publicidade, nas suas variadas formas, identificar 

conceitos elementares da profissão e discussões éticas fundamentais, com 

ênfase na realidade local dos meios de comunicação e nos conceitos básicos da 

publicidade e propaganda, além do contato com profissionais que estão no 

mercado para proporcionar aos alunos troca de experiências.  

O Creative In AACC é um evento realizado semestralmente que reúne 

alunos dos cursos de Bacharelado em Publicidade e Propaganda, sendo uma 

oportunidade de os mesmos ligarem a teoria à prática, vivenciando palestras, 

oficinas e ações práticas na área da comunicação, além de permitir a troca de 

experiências com profissionais experientes com forte atuação no mercado de 

trabalho. O evento vale também o cumprimento das atividades complementares 

previstas no curso para os alunos que participarem. O público alvo são alunos e 

é aberto a profissionais, pesquisadores, professores e egressos da área da 

comunicação. 

O curso possui um regulamento próprio onde se estabelecem as normas 

e critérios para o aproveitamento das atividades realizadas. 
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11  PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

os procedimentos metodológicos assumidos pelos docentes do curso se 

norteiam pela interação entre reflexão teórica, território de entorno, vivência 

profissional, busca da interdisciplinaridade, que visam propiciar ao estudante o 

desenvolvimento das habilidades de compreensão, análise, comparação, 

avaliação e síntese das informações, gerando autonomia para propor soluções 

baseadas em análises críticas.   

Nesse contexto, são adotados os seguintes procedimentos 

metodológicos, dentre outros:  

 Aulas teóricas com exposições dialogadas problematizadas e 

contextualizadas; 

 Seminários de discussão de textos - atividade em que se trabalha, 

simultaneamente, a habilidade de leitura, compreensão e elaboração de 

textos e a expressão verbal; 

 Metodologia de estudo de caso, para o adequado desenvolvimento da 

relação teoria-prática; 

 Trabalhos individuais, em grupos e seminários que levem o estudante a 

ser sujeito do processo de ensino-aprendizagem, tendo o professor como 

o facilitador desse processo, favorecendo a discussão coletiva e as 

relações interpessoais; 

 Leitura coletiva de textos com posterior discussão, visando o 

desenvolvimento da capacidade de julgamento e de tomada de decisões; 

 Apresentação de trabalhos escritos (artigos científicos), visando 

desenvolver a capacidade de pesquisa e a utilização de julgados, da 

doutrina e de outras fontes do conhecimento; 

 Uso de tecnologias para a ampliação do ambiente acadêmico, por 

exemplo, por meio da utilização de blogs, redes sociais e suas 

ferramentas, e do portal universitário, ferramenta que expande o espaço 

de interação entre estudantes e professores; 

 Apresentação de "fichamento" de textos e de resenhas; 

 Visitas técnicas; 
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 Elaboração e participação em projetos de iniciação científica e extensão; 

 Oficinas Temáticas; 

 Seminário Integrador; 

 Avaliação Global. 

 

11.1 PROJETO INTEGRADOR DE CURSO (AGÊNCIA DE PUBLICIDADE)  

 

O Projeto Integrador de Curso – (PIC) constitui-se numa estratégia de 

ensino que proporcionará, ao longo do curso, a interdisciplinaridade e a 

transversalidade dos temas abordados em todas as disciplinas do currículo. 

Trata-se de um instrumento que oportuniza o confronto entre teorias estudadas 

com as práticas realizadas no campo do trabalho possibilitando o nascimento de 

outras teorias e/ou outras técnicas de trabalho. 

A construção de um Projeto Integrador de Curso fornece subsídios para a 

avaliação das competências e habilidades relacionadas ao perfil profissional do 

egresso do curso de Bacharelado em Publicidade e Propaganda na UNIVALE.  

O Projeto Integrador de Curso é uma exigência curricular na formação 

acadêmica e profissional do estudante e consiste no desenvolvimento de um 

trabalho, cuja síntese e integração com a área de conhecimento resulte em um 

relatório e sua respectiva apresentação aberta à comunidade interna e externa. 

Todas as etapas dos Projetos Integradores de Curso estão asseguradas e 

definidas em Regulamento próprio.  
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12  AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM  

 

A Avaliação, neste Projeto Pedagógico do Curso, está voltada para as 

competências, traduzidas no desempenho, deixando de ser pontual, punitiva e 

discriminatória, orientada à esfera da cognição e memorização; para 

transformar-se num instrumento de acompanhamento de todo o processo 

ensino-aprendizagem, como forma de garantir o desenvolvimento das 

competências necessárias à formação profissional.  

As avaliações são efetuadas ao final das unidades programáticas, sendo 

03 etapas a cada período letivo conforme calendário acadêmico. A composição 

é expressa em notas, abrangendo prova contextualizada, que aborda os 

conteúdos ministrados, verificada por meio de exame aplicado, obtida através da 

verificação processual do rendimento (individual ou em grupo) de investigação 

(pesquisa, iniciação científica), de extensão, trabalhos de campo, seminários, 

resenhas e fichamentos.  

O sistema de avaliação adotado pelo curso de Bacharelado em 

Jornalismo obedece aos princípios norteadores do PPI, tais como: a quantidade 

de avaliações, suas modalidades, média para aprovação, número de provas 

entre outros. Nessa direção, são adotados os procedimentos que objetivam 

verificar a aprendizagem através de instrumentos que estejam em sintonia com 

técnicas e metodologias de intervenção profissional além de buscar mecanismos 

de superação de desvios, explicitadas as premissas iniciais sobre a avaliação do 

processo ensino/aprendizagem.  

Especificamente no âmbito do curso de Bacharelado em Publicidade e 

Propaganda , a Prova Integradora faz parte de um processo contínuo de 

integração entre os conteúdos. A cada semestre na distribuição da última etapa 

de pontos, dentro da divisão institucional, quinze pontos são destinados a Prova 

Integradora. A mesma consiste em um “caderno de questões” com os conteúdos 

do período. A dinâmica conta coma participação de todos os professores que 

ministram os conteúdos teóricos e não os Componentes Curriculares, por 

entender que os CC, possuem uma organização didática de avaliação específica 

ao longo de suas etapas de produção.  

Assim, cada professor elabora três questões que vão compor a Prova 

Integradora. As questões são de múltipla escolha e organizadas no caderno de 
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provas pelo NDE do curso. O resultado da prova é o mesmo para todas as 

disciplinas.  Posteriormente os professores se reúnem para a correção e a 

devolutiva aos alunos, como processo de nivelamento das questões.  

Outro método importante que também compõe os procedimentos 

avaliativos do curso é a Produção de Míniartigos científicos que constitui numa 

prática de avaliação do curso que visa desde o primeiro período, uma 

familiarização com as normas científicas e a busca pela publicação autoral com 

orientador da disciplina, com objetivo gradual de também preparar o estudante 

para a produção do seu TCC no final do curso. 
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13  EXTENSÃO NO CURSO 

 

13.1 POLÍTICA DE EXTENSÃO NO CURSO 

O curso de Bacharelado em Publicidade e Propaganda  busca em suas 

ações práticas e reflexivas uma permanente atuação junto à comunidade local e 

regional através de ações de extensão. Em especifico, todos os Projetos 

Integrados de Cursos, os PICs são de foco e objetivos de extensão. Desde o 

primeiro período ao TCC, as práticas produzidas ao longo desses conteúdos, 

conforme especificados em cada regulamento e também na descrição de planos 

de cursos, têm o objetivo de “fazer com a comunidade e para a comunidade”. 

Assim projetos como “Além dos Vales, em parceria com a afiliada da Rede Globo 

Inter TV dos Vales”, O projeto Identidades Sociais de ação de interferência de 

soluções de comunicação para entidades sociais são um diferencial do curso ao 

colocar o estudante em contato direto com a comunidade e levar até a mesma 

os conhecimentos da publicidade.  

Os atendimentos internos a própria universidade por meio de seus 

projetos de extensão como Projeto Natureza Viva, com participação específica 

do curso, a criação de campanhas sociais para outras áreas que também 

mantem o foco de extensão são uma forma de integração multidisciplinar do 

conceito de extensão pensado no curso de Bacharelado em Jornalismo de forma 

transversal. Assim, além de ao longo do curso, o estudante viver essas práticas, 

a extensão está curricularizada também em um projeto específico de 

sustentação a linhas de pesquisas definidas pelo curso. A concepção da 

extensão no curso foi elaborada e desenvolvida de forma integradora entre as 

disciplinas de cada período, levando em consideração os conhecimentos já 

adquiridos pelos estudantes, o que se materializa na organização do portifólio 

dos estudantes em etapas que se evoluem conforme as novas habilidades 

adquiridas.  
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14  PESQUISA NO CURSO   

 

Dentro de uma proposta inovadora que garante ao mesmo tempo 

flexibilidade e uma experimentação nas linhas de pesquisa definidas, o curso de 

Bacharelado em Publicidade e Propaganda , por meio de sua matriz curricular a 

partir do quarto período, assegura a todos os estudantes o contato e a produção 

científica, através de três linhas de pesquisas planejadas e organizadas pelo 

NDE do curso que ao mesmo tempo dialogam com o Mestrado Interdisciplinar 

em Gestão Integrada do Território.  

O docente, após o contato, no primeiro período com a disciplina de 

Metodologia da Pesquisa inicia seus primeiros estudos científicos, já com o 

incentivo de publicação de resumos no Simpósio de Pesquisa e Iniciação 

Científica da Univale.  Nos períodos seguintes, principalmente dentro de 

conteúdo específicos, o aluno é levado a produzir miniartigos, como forma de 

avaliação e também de produção científica. Um processo que acontece de forma 

evolutiva até que o estudante passa a ter contato específico com os temas 

norteadores das Linhas de Pesquisas do Campo da Comunicação propostas 

pelo curso, a saber: 

 

I – Linha de pesquisa: Comunicação, Identidade e Territórios Midiáticos 

Ementa: A linha de pesquisa Comunicação, Identidade e Territórios Midiáticos 

se preocupa com a mídia enquanto território simbólico capaz de gerar 

significados e integrar processos culturais indispensáveis à dinâmica 

comunicacional. Dedica-se ao estudo das representações midiáticas e das 

disputas interacionais em torno de discursos e enquadramentos relacionados a 

grupos sociais, levando em consideração as dinâmicas de poder estabelecidas 

na interação.  

 

II – Linha de pesquisa: Linguagens, Processos Sociais e Práticas 

Comunicativas 

Ementa: A linha de pesquisa Linguagens, Processos Sociais e Práticas 

Comunicativas se preocupa com as atividades e práticas do jornalismo e da 

publicidade e suas modificações, sejam elas da ordem das linguagens ou das 

rotinas do fazer comunicacional, tanto nos veículos tradicionais quanto nas 
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novas mídias. Trata do exercício do jornalismo e da publicidade na prática dos 

diversos setores produtivos e das inovações e revisões de práticas profissionais. 

 

III – Linha de pesquisa: Narrativas, Visualidades e Modernidade 

Ementa: A linha de pesquisa Narrativas, Visualidades e Modernidade se 

preocupa com as narrativas textuais, sonoras e imagéticas em suas aplicações 

no contexto da modernidade líquida, e a partir da forma como são engendradas 

nos produtos midiáticos. Busca compreender como as interações sociais são 

pensadas e reorganizadas a partir das visualidades e narrativas midiáticas no 

mundo contemporâneo. 
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15  AVALIAÇÃO CPA 

 

O processo de avaliação e acompanhamento do desenvolvimento 

institucional da UNIVALE tem como concepção basilar a Lei 10.861, de 14 de 

abril de 2004, que fundamenta o Sistema Nacional da Avaliação da Educação 

Superior – SINAES, na busca da  melhoria da qualidade da Educação Superior, 

utilizando-se como variáveis os eixos ensino, pesquisa/iniciação científica e 

extensão, responsabilidade social, desempenho dos estudantes, gestão da 

Instituição, Corpo Docente e estrutura física, na perspectiva das melhorias  e do 

aprimoramento da eficácia institucional, efetividade acadêmica social da 

afirmação da autonomia e da identidade institucional.  

O levantamento das potencialidades e pontos a serem aperfeiçoados no 

Curso de Bacharelado em Publicidade e Propaganda da UNIVALE possibilita a 

tomada de decisão e correção de direcionamentos visando ao aprimoramento 

contínuo. 
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16  LABORATÓRIOS ESPECÍFICOS 

 

1- O curso conta com LRC: Laboratório de Redação e Criação de uso 

compartilhado. Com 25 computadores.  

2- Laboratório e UNIVALE RÁDIO    

3- LABCOM: Laboratório de Comunicação para Agência Experimental 

Multimídia.  

4- Laboratório de TV e TV UNIVALE.  

5- Laboratório e Estúdio fotográfico.  
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17  CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O contexto da construção desse PPC do curso de Bacharelado em 

Publicidade e Propaganda, apresenta o esforço conjunto do NDE e Colegiado 

do curso, Gestão acadêmica e pedagógica da Univale que tomou forma a partir 

da percepção e envolvimento dos estudantes para que possam pensar a 

formação de um profissional apto para os desafios desse tempo de busca por 

inovações e posicionamentos.  

A Publicidade e Propaganda se insere no mundo do trabalho recortado 

por suas conectividades, soluções que perpassam marcas, campanhas e mídias, 

mas de integração dos sujeitos que compõem essa etapa dos conhecimentos 

disponíveis e esses precisam pensar sempre a emancipação do indivíduo.  

Nesse sentido, as concepções de uma formação crítica, voltada por suas 

transversalidades através de um equilíbrio constante e contínuo entre teoria e 

prática, por meio de Projetos Integradores e ao mesmo tempo pensando e 

assegurando vivência da Pesquisa e a Extensão, são diferenciais para um 

“experenciar” exitoso por parte do egresso do curso de Bacharelado em 

Publicidade e Propaganda da Univale. 

O Projeto Pedagógico do Curso de Bacharelado em Publicidade e 

Propaganda da Univale tem como proposta  uma atuação no presente, seja por 

meio das convergências e midialidades, e ao mesmo tempo apresenta para o 

egresso uma atuação de habilidades e competência que impactem o futuro. Até 

por isso, o PPC não se fecha nessa organização final, está aberto a ser 

repensado , mantendo sempre o movimento de entendimento de uma sociedade 

que será cada vez mais vivenciada a partir das experiências da “publicização” e 

das midialidades.  
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18  TABELA COM O CORPO DOCENTE  

 

Nome do Docente Titulação 

Experiência profissional 
Regime de 
Trabalho Magistério 

Superior 
Não 

acadêmica 

David Camilo Mendes 
Padilha 

Mestre 
 4 e 06 
meses 

17 anos Integral 

Dileymárcio de Carvalho 
Gomes 

Mestre 
17 e 06 
meses 

27 anos Integral 

Elton Frederico Binda de 
Castro 

Mestre  5 anos 09 anos Integral 

Franco Dani Araújo e 
Pinto 

Mestre 4 anos 13 anos Integral 

Gean Carla Pereira Mestre 11 anos 23 anos Horista 

João Paulo de Oliveira Especialista 5 meses  10 anos Horista 

Luciana Ferreira  Especialista    

Mauro  Pós-doutorado     

Mirele Coura Cavalcante Mestre 12 anos 15 anos Parcial 

Patrícia Falco Genovez Pós-doutorado 21 anos - Integral 

Sibele      

Vanrochris Helbert Vieira Mestre 3 anos -  Integral 

 

 

 


