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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 curricular 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 Universidade Vale do Rio Doce – 

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 

Universidade Vale do Rio Doce – Univale. 
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1. PERFIL INSTITUCIONAL 

 

 

1.1 IDENTIFICAÇÃO  

Mantenedora: FUNDAÇÃO PERCIVAL FARQUHAR 

Registro no cartório: Estatuto registrado sob nº 156, em 09/11/2005, no Cartório de 

2º ofício de Registros, Títulos e Documentos e Registro Civil de Pessoas jurídicas de 

Governador Valadares. 

Atos Legais:  
Lei Federal nº70562 de 22/05/72 - Declara de utilidade pública a “Fundação Percival 

Farquhar” com sede em Governador Valadares, Estado de Minas Gerais. 

Decreto estadual nº 14304 de 31/01/72 - Declara de utilidade pública a Fundação 

Percival Farquhar com sede em Governador Valadares. 

Lei Municipal nº 2039 de 26/11/73 - Reconhece Entidade como de Utilidade Pública 

Natureza: Entidade civil comunitária, não confessional, instituída como sociedade civil 

de direito privado (regime fundacional), sem fins lucrativos, de utilidade pública no 

âmbito municipal, estadual e federal. 

CNPJ: 20.611.810/001-91 

INS: 2774603100029 

Endereço: Rua Israel Pinheiro nº 2000 – Bairro Universitário, Governador 

Valadares/MG, CEP: 35020-220. 

Fone: (33) 3279-5900 

Site: http://www.univale.br 

Mantida: Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE.  
Ato legal: credenciada/recredenciada: Reconhecimento – Parecer CFE nº 16/92, 

aprovado em 28/01/92 e publicado no Diário Oficial da União de 28/04/92. Portaria 

Ministerial nº 1.037/92, de 07 de julho de 1992, publicada no Diário Oficial da União 

de 09 de julho de 1992, Seção I, Pág. 8.835.  Recredenciamento: Portaria nº1.669 de 

28 de novembro de 2011. 

 

1.2 LOCALIZAÇÃO DA INSTITUIÇÃO 

 

 

http://www.univale.br/
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A Universidade Vale do Rio Doce está localizada no Município de Governador 

Valadares, Estado de Minas Gerais. 

Endereço do Campus Armando Vieira - Campus I – Rua Juiz de Paz José de Lemos, 

nº 279 – Bairro Vila Bretas – CEP: 35030-260 – Governador Valadares/MG. Caixa 

Postal 295. 

Endereço do Campus Antônio Rodrigues Coelho – Campus II: Rua Israel Pinheiro, nº 

2000 – Bairro Universitário – CEP: 35020-220 – Governador Valadares/MG 

Telefone: PABX (33) 3279-5200/3279-5500 

 

 

1.3 HISTÓRICO INSTITUCIONAL 

 

 

A Fundação Percival Farquhar (FPF), entidade civil, comunitária sem fins 

lucrativos, foi constituída por escritura pública lavrada em notas perante o Cartório do 

Segundo Ofício desta cidade, no dia 7 de junho de 1967 (escritura trasladada em 

12/06/1967). A constituição da fundação foi iniciativa comunitária, da qual participaram 

Prefeitura, Câmara de Vereadores de Governador Valadares, diversas entidades da 

sociedade civil e empresas da região, além de vários cidadãos. Na assembleia que 

criou a FPF estavam presentes 159 (cento e cinquenta e nove) instituidores, entre 

pessoas físicas e jurídicas. 

O objetivo que congregou os instituidores foi oferecer Ensino Superior, 

inicialmente na área da Engenharia (Civil, Elétrica, Mecânica e Metalúrgica) e reunir 

pessoal capacitado para executar os estudos e as pesquisas capazes de contribuir 

efetivamente para o desenvolvimento econômico, social, cultural, científico e 

tecnológico da região do Vale do Rio Doce. O que fomentou os instituidores foi a 

vontade de criar as bases para um desenvolvimento integrado, a partir da realidade 

regional e dos recursos da região, concorrendo para a melhoria do padrão de vida e 

elevação do capital social e cultural da população.  

Portanto, a Universidade Vale do Rio Doce – Univale surgiu em 1967 por 

iniciativa comunitária. A primeira unidade foi a Faculdade de Engenharia, que iniciou 

suas atividades, em 1968, com o nome de Minas Instituto de Tecnologia – MIT de 

Governador Valadares. Três anos depois, a Prefeitura Municipal, por meio da 
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Fundação Municipal Serviço de Educação e Cultura – FUNSEC criou a Faculdade de 

Filosofia, Ciências e Letras – FAFI/GV e, em 1975, a Faculdade de Odontologia – 

FOG. Em 1976, as duas unidades de ensino superior foram transferidas para a FPF. 

Na mesma época, a Fundação Percival Farquhar iniciou a Escola Técnica do Instituto 

de Tecnologia – ETEIT e o Ginásio Orientado para o Trabalho - GOT. O projeto de 

Universidade esteve presente desde o primeiro momento. Em 1975, ocorreu a 

primeira tentativa de credenciamento como Universidade Santos Dumont - USD, 

porém o objetivo somente foi alcançado em 1992. O complexo educacional mantido 

pela FPF transformou-se na Universidade Vale do Rio Doce – Univale –, reconhecida 

pelo então Conselho Federal de Educação. Novos cursos e faculdades foram criados, 

a partir de 1992, com a finalidade de realizar os objetivos pretendidos pelos 

instituidores.  

A Univale tem como princípio básico participar do desenvolvimento 

políticocultural, socioeconômico, científico e tecnológico, com ênfase na atuação na 

Bacia Hidrográfica do Rio Doce, por intermédio da formação superior de qualidade, 

da pesquisa e da inserção social e comunitária.  

Esse princípio está presente desde a origem comunitária da instituição. O 

Instituto Minas de Tecnologia de Governador Valadares, que ficou conhecido como 

MIT, foi estruturado nos moldes das universidades norte-americanas que realizam 

pesquisa de cunho tecnológico, mas com a característica inovadora de associar a 

formação dos engenheiros às Ciências Humanas. Essa combinação gerava, ao 

mesmo tempo, a qualidade técnico-científica e a inserção social e regional da 

pesquisa e desenvolvimento. Assim, o ideal dos instituidores possibilitou reunir um 

corpo docente fortemente comprometido com a atividade de ciência e tecnologia. 

Iniciada com as quatro Engenharias, logo em seguida, foram ofertados os cursos de 

Física, Química e Matemática. Ao MIT se juntaram a Faculdade de Filosofia de 

Governador Valadares (FAFI), com os cursos de Ciências Sociais, Letras, Pedagogia 

e a Faculdade de Odontologia (FOG).  

A justificativa apresentada para a criação do Instituto Tecnológico com seus 

respectivos cursos se fundamentou na posição polo do município de Governador 

Valadares e no perfil geográfico e cultural da Região do Rio Doce, na qual se localizam 

grandes empreendimentos de capital na mineração, siderurgia e celulose. As 

perspectivas da economia mineira indicavam a crescente demanda por engenheiros, 

particularmente a Bacia Hidrográfica do Rio Doce. No campo da educação básica a 
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situação regional era extremamente precária, justificando criar os cursos de formação 

de professores (Física, Química, Matemática, Letras, História, Geografia) e de 

educadores. No campo da saúde, praticamente não existiam dentistas formados, 

apenas os práticos, motivando a criação do curso de Odontologia.  Esses cursos são 

representativos do compromisso regional e da interface que os instituidores da FPF 

estabeleceram com o território no qual estavam inseridos, do ponto de vista social, 

cultural e econômico.  

No final da década de 1980, tem início o segundo esforço para converter as 

faculdades isoladas em Universidade, ocorrendo a criação das Faculdades Integradas 

do Vale do Rio Doce (FACIVALE). Logo em seguida, a FACIVALE se transformou na 

Universidade Vale do Rio Doce – Univale, reconhecida em 31 de julho de 1992, por 

meio dos Instrumentos de Credenciamento, pelo Parecer CFE nº. 16/1992, e a 

Portaria Ministerial nº. 1.037/1992, de 07 de julho de 1992, publicada no Diário Oficial 

da União, de 09 de julho de 1992, Seção I, Pág. 8.835, passando, assim, a gozar da 

plena autonomia didático-científica, administrativa e de gestão financeira e 

patrimonial, na forma preconizada pelos artigos 207, da Constituição Federal; e 54, 

em seus incisos e parágrafo único da Lei nº 9.394, de 20/12/1996 (LDB); e, finalmente, 

a instituição foi recredenciada pela Portaria nº 1.669, de 28 de novembro de 2011. 

Somos uma região do interior de Minas Gerais, que enfrenta graves problemas 

estruturais decorrentes da formação histórica do território, intensamente agravados 

pelo desastre socioambiental causado pela Samarco Mineração S.A, empresa 

pertencente às maiores mineradoras globais (Vale S.A. e BHP Billiton). A abrangência 

da polarização de Governador Valadares cobre uma extensa área que inclui a 

Mesorregião do Rio Doce, do qual faz parte o chamado Vale do Aço, a Mesorregião 

dos Vales do Mucuri e Jequitinhonha, a Microrregião de Colatina, além de alguns 

municípios do sul da Bahia.  

A Univale oferta a pós-graduação stricto sensu, não apenas como uma 

necessidade legal, mas como um objetivo estratégico para cumprir o ideal dos 

instituidores. Essa grande extensão territorial mencionada acima se encontra 

relativamente desprovida de meios adequados para ter acesso à formação 

universitária no nível da pós-graduação stricto sensu.  

A Universidade Vale do Rio Doce vem buscando parcerias e convênios por 

meio do programa de doutorado interinstitucional - DINTER com outras instituições na 

perspectiva de viabilizar a formação de um grupo de doutores capaz de alavancar a 
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pós-graduação stricto sensu na instituição. Nesse sentido, obtivemos êxito na 

aprovação junto à Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior - 

CAPES para a oferta de um doutorado interinstitucional em parceria com a 

Universidade Federal de Santa Catarina na área interdisciplinar em ciências humanas, 

encontrando-se este em andamento.  

Governador Valadares é o polo geoeducacional da região. Essa se caracteriza 

por fatores históricos e geográficos preocupantes, especialmente a dificuldade de 

manter uma dinâmica de desenvolvimento compatível com os ritmos estadual e 

nacional. O quadro regional exige um esforço conjunto para responder ao desafio de 

(re)criar e de alterar o curso dos acontecimentos na direção do atendimento à 

legislação educacional.  

Em 2017, a Univale foi credenciada para a oferta de cursos de graduação e 

pós-graduação na modalidade a distância, por meio da Portaria MEC nº 820, 

publicada no Diário Oficial da União de 06/07/2017 e da Portaria nº 918, publicada do 

Diário Oficial da União de 16/08/2017. 

Atualmente, a instituição oferta os cursos de graduação em quatro núcleos: 

Núcleo da Saúde; Núcleo da Ciência e Tecnologia, Núcleo da Comunicação e 

Humanidades e Núcleo das Licenciaturas e ainda oferece projetos de 

pesquisa/extensão e cursos de pós-graduação, Lato Sensu; um curso Stricto Sensu 

na área interdisciplinar, aprovado pela CAPES em Gestão Integrada do Território; um 

Programa de Doutorado Interinstitucional – DINTER com a Universidade Federal de 

Santa Catarina – UFSC na área também Interdisciplinar em Ciências Humanas que 

visa qualificar ao corpo docente da Universidade e criar estratégias de consolidação 

da pesquisa que permita nos próximos anos propor outros Programas Stricto Sensu. 

Além da mantença da Universidade Vale do Rio Doce - Univale, a FPF 

mantém uma TV, a Univale TV, um canal de televisão educativo e de interlocução com 

a comunidade. Possui convênio com mais de 450 (quatrocentas e cinquenta) 

empresas concedentes de estágio para os estudantes dos diversos cursos de todas 

as áreas de ensino da Universidade Vale do Rio Doce – Univale e ETEIT.  

Vale ressaltar ainda, que a FPF, focando na implantação de uma escola de 

alto desempenho de estudantes no ENEM e em vestibulares, se uniu em 2016 ao 

Grupo Fibonacci, para a implantação de um colégio de Ensino Médio e pré-vestibular 

no Campus da Universidade Vale do Rio Doce – Univale.    
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Em 2017 a UNIVALE foi credenciada pela Portaria MEC Nº 820/2017 e portaria 

SERES Nº 918/2017, para a oferta de cursos de graduação e Pós-graduação na 

modalidade a distância. Na proposta da Educação a Distância adotada pela UNIVALE, 

busca-se oferecer ao estudante um processo de interação e comunicação que permita 

a construção do conhecimento por meio da colaboração e cooperação de todos os 

integrantes do curso, utilizando-se da aprendizagem significativa. Para facilitar a 

utilização dessa metodologia, a UNIVALE adota a plataforma Moodle como Ambiente 

Virtual de Aprendizagem, na qual estudantes e professores podem ter acesso aos 

conteúdos das aulas, às atividades propostas e às ferramentas para interação.  

A fundação mantenedora oferta também o Programa de Bolsas para Demanda 

Individual – BDI para atendimento aos estudantes de baixa renda; participa do 

Programa Universidade para Todos – PROUNI e do Fundo de Financiamento 

Estudantil – FIES; tem um programa institucional para oferta de bolsas/descontos para 

membros do mesmo grupo familiar; oferta um desconto antecipado como estímulo – 

desconto de 2% (dois por cento) no valor da mensalidade a todos os estudantes de 

graduação e pós-graduação que efetuem o pagamento até o dia 1º de cada mês, 

proporcionando a sustentabilidade financeira. Oferta desconto aos egressos da 

instituição para cursos de graduação e pós-graduação. Possui um programa de bolsas 

para membros de mesmo grupo familiar. A instituição possui ainda convênios com 

diversos parceiros para concessão de desconto de 10% (dez por cento) a associados 

e convênio para financiamento estudantil com o Banco Bradesco e Santander para o 

Curso de Medicina e com a cooperativa de crédito UNICRED para todos os cursos de 

graduação; há ainda as bolsas de desconto concedidas por meio do Sindicato dos 

professores e do Sindicado dos Auxiliares de Administração Escolar do Nordeste 

Mineiro para os sindicalizados e seus filhos; a instituição concede também aos seus 

funcionários estudantes uma bolsa de demanda individual de percentual variado. 

Acrescente-se a isso uma rede de cerca de 40 (quarenta) serviços e atividades 

para apoio ao processo ensino-aprendizagem, além de contratar, anualmente, o 

seguro de acidentes pessoais para todos os estudantes, com cobertura de 24 horas, 

em todo o território nacional e internacional. 

A FPF e a Universidade Vale do Rio Doce - Univale desempenham um 

importante papel na manutenção e preservação dos valores sociais e culturais do 

município de Governador Valadares e região, por meio dos cursos ofertados, da 
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pesquisa e extensão que certamente colaboram para o desenvolvimento econômico 

e social desses lugares. 

As relações estabelecidas entre a Universidade Vale do Rio Doce - Univale e a 

Fundação Percival Farquhar, desde sua instituição, estão alicerçadas no Estatuto e 

Regimento Geral da UNIVALE, os quais definem que a instituição goza de autonomia 

didático-científica, administrativa, disciplinar e de gestão financeiro-patrimonial. 

Na condição de universidade comunitária, cabe à mantenedora a 

responsabilidade de perante as autoridades públicas e perante o público em geral, 

tomar as medidas necessárias ao seu bom funcionamento, respeitando os limites da 

lei, do Estatuto e do Regimento Geral da Universidade Vale do Rio Doce - Univale, a 

liberdade acadêmica dos corpos docente e discente e a autoridade própria de seus 

órgãos deliberativos e consultivos.  

Criada e mantida pela Fundação Percival Farquhar a Universidade Vale do Rio 

Doce - Univale possui uma densa estrutura acadêmica; colocada a serviço da 

consolidação de sua missão. Mantem cursos de graduação, cursos de extensão em 

diversas áreas do conhecimento, cursos de pós-graduação e um curso de Pós-

graduação Stricto Sensu na área interdisciplinar.  O Programa de Pós-graduação 

Stricto Sensu, Gestão Integrada do Território – GIT que teve início em 2008 é 

constituído por uma proposta interdisciplinar inovadora, o que garante à Universidade 

Vale do Rio Doce – Univale um diferencial no atendimento à formação continuada na 

região. 

A Universidade Vale do Rio Doce - Univale em parceria com a Universidade 

Federal de Santa Catarina (UFSC) ofereceu, no segundo semestre de 2017, o 

programa de Doutorado Interinstitucional em Ciências Humanas (DINTER/CAPES). O 

Doutorado Interinstitucional (DINTER) são turmas de doutorado conduzidas por uma 

instituição promotora nas dependências de uma instituição de ensino e pesquisa 

receptora, localizada em regiões, no território brasileiro ou no exterior, afastadas de 

centros consolidados em ensino e pesquisa. As turmas estão vinculadas a programas 

de Pós-graduação nacionais recomendados e reconhecidos com nota igual ou 

superior a 5. A instituição promotora é responsável por garantir o nível de qualidade 

das atividades de ensino e pesquisa desenvolvidas por seu programa de Pós-

graduação na instituição receptora. 

A Universidade Vale do Rio Doce – Univale busca seu aprimoramento 

continuamente, objetivando manter a qualidade do ensino, promovendo a atualização 
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do corpo docente e ofertando uma infraestrutura diferenciada que disponibiliza a cada 

curso laboratórios e recursos pedagógicos necessários à otimização do processo 

ensino-aprendizagem.  

Em seu processo educacional, a instituição busca se desdobrar tanto nas 

dimensões de transmissão da cultura e do conhecimento, quanto na à construção das 

potencialidades das pessoas que compõem a comunidade acadêmica; das nas 

críticas acerca do contexto, das nas possibilidades e necessidades de modificação da 

realidade social; tudo isso, acaba por modificar, mobilizar, sensibilizar os usos e 

costumes de um povo em prol do bem coletivo. 

Com funcionamento em dois campi universitários no município de Governador 

Valadares/MG onde está localizada, a Universidade Vale do Rio Doce - Univale, 

possui uma rede de serviços comunitários em espaços próprios, tem, tendo dentre 

outros espaços, a Biblioteca Dr. Geraldo Vianna Cruz e a Biblioteca Setorial, ambas 

com um acervo constituído de materiais em diversos formatos, que abrange os vários 

campos do conhecimento, com concentração nas áreas dos cursos ministrados na 

instituição além de uma eficiente base de dados que pode ser consultada por meio da 

internet.  

Possui diversas Clínicas Odontológicas que atendem à comunidade por 

intermédio de programas de atenção específica aos idosos, às gestantes e aos bebês. 

É considerada referência nacional e internacional em atendimento a pacientes 

especiais; e conta com uma equipe multidisciplinar altamente qualificada, no Polo 

Integrado de Assistência Odontológica ao Paciente Especial – PAOPE.  

Possui um Ambulatório de Lesões, também unidade de referência para toda a 

região, oferecendo atendimento à comunidade no diagnóstico, acompanhamento, 

tratamento e na prevenção de feridas. Conta ainda com dois laboratórios de Anatomia 

Humana, equipados com peças anatômicas, além do Laboratório de Microbiologia, 

Parasitologia e de Imunologia, que dão suporte a vários cursos da área da saúde e 

ciências humanas. Há também laboratórios de habilidades específicas para o Curso 

de Medicina, totalmente equipados para a prática dos conhecimentos teóricos 

vivenciados em sala de aula. 

A Universidade Vale do Rio Doce - Univale tem ainda como diferencial uma 

estrutura completa para a prática de esportes denominada Centro Esportivo Univale 

– CEU. Nesse espaço, o Curso de Educação Física atende crianças de família de 
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baixa renda dos bairros vizinhos, na Escola de Esportes nas modalidades de Tênis e 

Futebol. 

Além disso, a Universidade Vale do Rio Doce possui auditórios nos dois Campi, 

com ambientes multimídia, climatizados e confortáveis para a realização de eventos 

acadêmicos; o Centro Cultural Hermírio Gomes da Silva, com capacidade para cerca 

de 700 (setecentas) pessoas, que abriga grandes eventos e atividades culturais; o 

Centro de Feiras e Eventos Vicente – Unicentro, onde são realizados grandes eventos 

da cidade, como a Mostra Empresarial do Leste Mineiro – Expoleste. 

A Universidade Vale do Rio Doce – Univale tem ainda o Centro de Fisioterapia, 

com uma moderna estrutura, para atender a pacientes da comunidade e o Centro de 

Atendimento Interdisciplinar de Geriatria e Gerontologia – CAIGE, programa que tem 

caráter interdisciplinar, que visa promover, por meio da atenção multidisciplinar e 

capacitada, qualidade de vida e bem-estar aos idosos da região.  

O Serviço de Psicologia Aplicada – SPA realiza atendimentos de baixo custo a 

adultos, crianças e famílias, além de orientação vocacional, psicologia escolar e 

jurídica. A Universidade Vale do Rio Doce – Univale possui convênio com a Secretaria 

Estadual de Segurança Pública, por meio do qual a instituição realiza um trabalho de 

humanização no atendimento psicológico inicial dos familiares das vítimas que 

chegam ao Instituto Médico Legal (IML) de Governador Valadares. O atendimento é 

feito pelos estudantes do curso de Psicologia, sob supervisão dos professores.  

O Escritório de Assistência Judiciária – EAJ, os núcleos do Juizado de 

Conciliação do Tribunal de Justiça de Minas Gerais e o Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos – CEJUS são espaços em que a comunidade encontra apoio e 

esclarecimento para conduzir questões legais e jurídicas, dentre outras.  

O Núcleo Universitário de Empreendedorismo (NUVEM) é um ambiente 

inovador criado com o propósito de disseminar a cultura empreendedora no meio 

acadêmico e promover o desenvolvimento social e econômico da microrregião de 

Governador Valadares. O NUVEM tem como objetivo gerir a política de inovação 

tecnológica da Universidade Vale do Rio Doce - Univale, fomentando o 

desenvolvimento de projetos interdisciplinares de inovação que satisfaçam as 

demandas sociais, econômicas e tecnológicas da região.  

O Espaço Integrador das Engenharias - ELO da Universidade Vale do Rio Doce 

– Univale constitui-se em um ambiente de apoio na formação de estudantes e na 

formação docente que visa ampliar a inserção das Engenharias, além de ser um 
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espaço de fomento das discussões sobre a formação do engenheiro na comunidade 

valadarense e na região.  

O Escritório Modelo é uma iniciativa do Curso de Arquitetura e Urbanismo em 

parceria com os cursos de Engenharia Civil, Engenharia Civil e Ambiental e 

Engenharia Elétrica com a finalidade de dar suporte e complementação às atividades 

acadêmicas dos cursos, unificando atividades de ensino, pesquisa e extensão, além 

de possibilitar estágios aos discentes na área de Arquitetura e Urbanismo e das 

Engenharias. Esse espaço tem como objetivo principal o aprimoramento da formação 

de qualificação profissional nas áreas ligadas aos cursos envolvidos, mediante 

realização de atividades de estudo, pesquisa, prestação de serviços de consultoria e 

assessoria e serviços tecnológicos que integrem projetos, convênios ou parcerias de 

interesses dos cursos envolvidos visando o desenvolvimento de serviços e a melhoria 

da qualidade das atividades acadêmicas.  

Por tudo isso, a Universidade Vale do Rio Doce - Univale / FPF traz a tradição 

de mais de 50 (cinquenta) anos de atuação no Ensino Superior, refletindo a qualidade 

do ensino ofertado na ocupação, pelos egressos, de importantes postos de trabalho 

com uma atuação profissional e cidadã relevante e reconhecida tanto na região em 

que se insere como em todo o país.  

É uma instituição que busca continuamente, como entidade educadora, a 

função de mediadora e promotora de reflexões de como utilizar o conhecimento para 

a elaboração de estratégias na promoção da saúde, da paz e do bem-estar de toda a 

comunidade regional.   

 

1.4 IDENTIDADE CORPORATIVA 

 

 

Missão Institucional 
Promover a formação profissional e científica, a construção e difusão de 

conhecimentos e colaborar para o desenvolvimento socioeconômico e cultural da sua 

região de inserção, pautada na melhoria das condições de vida e na diversidade do 

ambiente e da cultura. 
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Visão Institucional 
Tornar-se referência na educação superior (ensino, pesquisa e extensão) por meio de 

desenvolvimento de ações inovadoras e integradas com diversas instituições 

regionais comprometidas com o desenvolvimento humano, econômico e social. 

 

Valores Institucionais 
 

• Ética; 

• Excelência;  

• Comprometimento; 

• Transparência; 

• Meritocracia; 

• Melhoria contínua; 

• Inovação. 

 

 

 1.5 ESTRUTURA ORGANIZACIONAL 

 

 

A Universidade Vale do Rio Doce - Univale, para efeitos de sua administração, 

compreende a estrutura organizacional a seguir:  

 ÓRGÃOS DELIBERATIVOS E NORMATIVOS  

a) Conselho Universitário – CONSUNI  

b) Colegiado de Curso 

  

ÓRGÃOS AVALIATIVOS E PROPOSITIVOS  

a) Comissão Própria de Avaliação – CPA  

b) Núcleo Docente Estruturante – NDE  

  

ÓRGÃOS EXECUTIVOS  

a) Reitoria;  
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b) Pró-Reitoria de Graduação;  

c) Pró-Reitoria de Pós-graduação, Pesquisa e Extensão;  

d) Assessoria de Graduação;  

e) Assessoria de Pesquisa e Pós-Graduação Stricto Sensu;  

f) Assessoria de Extensão e Pós-Graduação Lato Sensu;  

g) Assessoria Administrativa;  

h) Coordenação de curso. 

 

De acordo com o disposto em seu Estatuto, a Fundação Percival Farquhar – 

FPF, Entidade Mantenedora, zela pela observância das finalidades propostas neste 

documento e pela orientação da universidade. Responsabiliza-se pela aprovação da 

proposta orçamentária, prestação de contas, administração e aprovação da criação 

de instâncias administrativas, acadêmicas e de apoio, dentre outras atividades.  

A estrutura organizacional da Universidade Vale do Rio Doce – Univale, 

descrita em seu regimento geral e estatuto é dinâmica e flexível, concebida como um 

meio para o cumprimento de sua missão e consecução dos objetivos e metas 

propostos, estando em constante processo de revisão e atualização. 

Nos termos de seu Regimento interno, o Conselho Universitário – CONSUNI,  

órgão superior de caráter normativo e deliberativo em todos os assuntos acadêmicos 

e administrativos da Universidade Vale do Rio Doce – Univale é composto pelo reitor, 

na qualidade de presidente nato; pelos pró-reitores; assessores; coordenações de 

todos os cursos de graduação; representantes do corpo docente dos cursos 

presenciais e a distância; representantes discentes, técnico-administrativos, da 

mantenedora e também da comunidade externa, uma vez que se constituiu instituição 

comunitária. As decisões do CONSUNI cabem ao plenário, ouvidas as respectivas 

Câmaras Técnicas, conforme dispõe o regimento geral da Universidade Vale do Rio 

Doce – Univale, em seu artigo 17. 

Outro órgão deliberativo em matéria acadêmica operacional, administrativa e 

disciplinar existente na estrutura organizacional da Univale é o Colegiado do Curso, 

composto pelo coordenador como seu presidente; por docentes que ministram aulas 

no curso, resguardadas as áreas de formação; representante discente; representante 

da comunidade externa e por tutor em caso de curso ofertado na modalidade EaD.    
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No âmbito executivo, Reitoria, Pró-Reitorias, assessorias e coordenações de 

cursos são os órgãos da administração superior. Os cursos são as unidades 

constitutivas que concentram atividades de ensino, pesquisa e extensão afetas a uma 

área específica do saber. Os setores complementares destinam-se a desenvolver 

atividades concernentes a áreas especializadas, com intuito de estabelecer interação 

entre instituição e comunidade (interna e externa). Há ainda, setores constitutivos e 

complementares vinculados à administração superior ou Diretoria Executiva da FPF, 

aos quais compete o exercício de atribuições normativas e de controle.  

A administração em regime participativo é realizada através dos diversos 

órgãos colegiados. Os órgãos colegiados são instâncias deliberativas, constituídas 

por representantes do corpo docente, discente e administrativo. Tais órgãos têm as 

seguintes funções: dar auxílio e colaborar àqueles que ocupam cargos do mesmo 

órgão e instância e deliberar sobre projetos, propostas de ação e decisões tomadas 

nas diversas instâncias da estrutura organizacional. Eles se dispõem de forma 

hierarquizada, permitindo que se recorra à instância superior sobre decisões tomadas 

por uma instância inferior. 

A Figura 1 (Organograma da Universidade Vale do Rio Doce - Univale) 

apresenta o organograma institucional, destacando, com base no regimento geral, os 

órgãos da administração central, unidades constitutivas e os órgãos colegiados que 

apoiam essas instâncias.    

Além dos órgãos descritos no organograma, a Universidade Vale do Rio Doce 

– Univale possui diversas unidades complementares ligadas aos setores, às 

coordenações e assessorias, destinadas ao desenvolvimento de atividades 

concernentes a áreas especializadas, visando estabelecer interação entre instituição 

e sociedade.  Essas unidades complementares são apresentadas ao longo do 

documento, juntamente com o detalhamento de suas principais unidades.  
 

ORGANOGRAMA DA UNIVERSIDADE VALE DO RIO DOCE – UNIVALE 
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FPF

REITORIA

Gabinete Ouvidoria

Comitê de Ética e Pesquisa - 
CEP Assessoria Admistrativa

PRÓ-REITORIA DE 
GRADUAÇÃO

PRÓ-REITORIA DE PÓS-
GRADUAÇÃO, PESQUISA 

E EXTENSÃO

Assessoria de Graduação

Biblioteca Central e Setorial

Secretaria Acadêmica

Assessoria de Extensão e Pós-
Graduação lato Sensu

Assessoria de Pesquisa e Pós-
Graduação Strito Sensu

Setor de Ação Comunitária

Setor de Pós-Graduação Lato 
Sensu

Setor de Educação Continuada

Núcleo de Educação a Distância 
- NEaD

Núcleo da 
Saúde

Núcleo das 
Ciências e 
Tecnologia

Núcleo da 
Comunicação e 
Humanidades

Núcleo das 
Licenciatuas

Coordenações 
de Cursos

Coordenações 
de Cursos

Coordenações 
de Cursos

Coordenações 
de Cursos

Setor de Gestão Pedagógica

Espaço A3

Comissão Própria de Avaliação - 
CPA

Departamento de Gestão da 
Qualidade - DGQ

 

  

 

 

  
1.5.1 Núcleo da Comunicação e Humanidades 
 

 

A organização dos cursos de graduação da Universidade Vale do Rio Doce – 

Univale em 04 Núcleos – Núcleo da Saúde, Núcleo da Ciência e Tecnologia, Núcleo 

da Comunicação e Humanidades e Núcleo das Licenciaturas – foi concebida a partir 

do reconhecimento da complexidade dos fenômenos a serem analisados e para os 

Fonte: PDI – UNIVALE (2019-2023) 



22 

 

quais se buscam respostas, seja de natureza prática (como mudanças ambientais, 

garantia da saúde como um bem coletivo, avanço tecnológico, formação humana, 

diferenças culturais, desigualdades sociais, estabelecimento de políticas públicas 

etc.), ou teórica.  Tais fenômenos exigem um diálogo interdisciplinar entre os 

diferentes campos de conhecimento e o fortalecimento desses campos, para a busca 

de respostas no âmbito da produção do conhecimento e da inserção comunitária.   

O Núcleo da Comunicação e Humanidades, ao qual pertence o curso de 

Bacharelado em Publicidade e Propaganda, congrega os seguintes cursos: 

Administração; Ciências Contábeis; Bacharelado em Jornalismo; Bacharelado em 

Publicidade e Propaganda; Direito; Curso Superior de Tecnologia em Gestão de 

Recursos Humanos. A diretriz norteadora desse núcleo, que congrega as ciências 

sociais aplicadas, é o reconhecimento da comunicação e da informação para 

compreensão das relações humanas, em prol da cidadania, da ética e da garantia dos 

direitos humanos e sociais. 

 

 

1.6 PERFIL GERAL DO EGRESSO DA UNIVALE 

 

 

A Universidade Vale do Rio Doce – Univale propicia aos seus graduandos uma 

formação generalista, humanista, crítica e reflexiva, qualificando-os para o exercício 

profissional em seu campo de atuação. Para tal, o egresso deve apresentar autonomia 

intelectual; capacidade de aprendizagem continuada; atuar positivamente nas 

transformações da sociedade, com capacidade para aprendizagem autônoma, 

dinâmica, inovadora e flexível, em consonância com as novas demandas 

apresentadas pelo mundo do trabalho. 

O egresso, também, deverá demonstrar as seguintes habilidades e 

competências, articulada com as necessidades locais e regionais: 

I. Conduta pautada na ética e preocupação com as questões sociais e 

ambientais, patrimoniais e culturais; 

II. Capacidade de atuar de forma crítica, autônoma e criativa; 

III. Atuação propositiva na busca de soluções para as questões apresentadas pela 

sociedade; 
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IV. Capacidade de comunicação e expressão em língua nacional; 

V. Capacidade de diagnosticar, analisar e contextualizar problemas; 

VI. Capacidade de utilização das Tecnologias de Informação e Comunicação nos 

processos acadêmicos de aprendizagem e nas atividades laborais; 

VII. Busca constante por aprimoramento científico e técnico; 

VIII. Domínio de técnicas essenciais à produção e à aplicação do conhecimento; 

IX. Trabalho integrado e contributivo em equipes inter e transdisciplinares; 

X. Atuação profissional com respeito ao meio ambiente; 

XI. Capacidade para promover e respeitar os Direitos Humanos. 

 

 

1.7 CONTEXTUALIZAÇÕES REGIONAL   

 

1.7.1 Indicadores demográficos, sociais e educacionais 
 

Governador Valadares (GV) localiza-se na mesorregião do Vale do Rio Doce, 

que agrega 102 municípios (IBGE a, s.d.), abrangendo uma área física de 2.342,32 

km2. Sua localização, do ponto de vista geoeconômico, é considerada estratégica 

devido a sua equidistância das cidades de: Belo Horizonte (311 km), Vitória (420 km), 

Rio de Janeiro (580 km), São Paulo (891 km) e Brasília (1.045 km). O Município tem 

status de polo regional, sendo referência em várias áreas, como educação e saúde 

(PMAS, 2017, IBGE, 2010). 

Possui uma população de 266.190 habitantes, conforme estimativa 

intercensitária pelo IBGE para o ano de 2012 (BRASIL, 2016). É considerada a nona 

maior cidade do estado de Minas Gerais e o maior município dessa mesorregião, 

totalizando uma população de 1.620.993 habitantes. Tem conexão com várias regiões 

do país, tendo em vista que se localiza em um entroncamento rodoferroviário, 

entrecortado por três rodovias federais – BR116, BR381 e BR259 – e pela Estrada de 

Ferro Vitória-Minas (IBGE, 2010) - (FIGURA 1). 
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Figura 1 – Mapa de localização do Município de Governador Valadares 

 
Fonte: Prefeitura Municipal de Governador Valadares (PMGV) 

Com uma população predominantemente urbana (96%), segundo os dados do 
último censo, o município de Governador Valadares apresentou uma taxa anual de 
crescimento populacional de 0,65% entre os censos de 2000 e 2010 (TABELA 1). 

Tabela 1 - Taxa geométrica anual de crescimento populacional (TCP) de Governador Valadares entre 
1970 e 2010 

Ano População TCP 

2010 263.689 0,65 

2000 247.131 0,78 

1991 230.524 1,48 

1980 196.117 1,93 

1970 162.020 *** 

Fonte: IBGE, Censos Demográficos de 1970, 1980, 1991, 2000 e 2010 

Situado em uma planície cercada por serras e cortada pelo sinuoso rio Doce, o 

município progressivamente desenvolveu o setor de prestação de serviços. O produto 

interno bruto (PIB) do município ultrapassou, no ano de 2010, a cifra de R$ 3,0 bilhões 

de reais, apresentando um PIB per capita de R$11.407,00, enquanto o PIB per capita 

da microrregião de Governador Valadares foi de R$9.511,00. O valor adicionado ao 

PIB pelo setor de serviços representou 78,3% do PIB do município e 59,6% do PIB da 

microrregião, o que reforça a posição de Governador Valadares como cidade polo 

(TABELA 2). 
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Tabela 2 – Municípios da Microrregião de Governador Valadares: valor adicionado por setores de 

atividade econômica, população, PIB a preços corrente e PIB per capta – 2010 

Município 
Valor adicionado a preços correntes 

(em mil reais) PIBpc População 
PIB 
per 

capta Agropecu
ária Indústria Serviços 

Governador 
Valadares 48.413,68 603.578,1

4 2.355.979,36 3.007.971,18 263.689 11.407 

Alpercata 6.316,06 6.976,44 29.507,47 42.799,97 7.172 5.968 

Campanário 7.158,59 2.584,62 18.649,71 28.392,92 3.564 7.967 
Capitão 
Andrade 6.989,66 2.550,81 19.563,50 29.103,96 4.925 5.909 

Coroaci 15.659,37 7.575,65 38.258,80 61.493,82 10.270 5.988 
Divino das 
Laranjeiras 8.678,03 3.145,21 19.991,74 31.814,98 4.937 6.444 

Engenheiro 
Caldas 9.533,86 7.159,99 44.397,67 61.091,52 10.280 5.943 

Fernandes 
Tourinho 5.379,28 1.972,10 14.027,36 21.378,74 3.030 7.056 

Frei Inocêncio 13.377,86 5.921,15 36.547,15 55.846,16 8.920 6.261 

Galiléia 11.097,97 3.945,91 30.971,50 46.015,37 6.951 6.620 

Itambacuri 25.049,52 19.100,79 98.910,12 143.060,43 22.809 6.272 
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Município Valor adicionado a preços 
correntes (em mil reais) PIBpc População 

PIB 
per 

capta 
Itanhomi 11.363,63 9.203,78 50.418,24 70.985,66 11.856 5.987 

Jampruca 8.636,10 2.379,46 17.300,66 28.316,22 5.067 5.588 

Marilac 6.932,18 2.689,83 17.191,92 26.813,92 4.219 6.356 

Mathias 
Lobato 3.526,81 2.154,72 14.748,74 20.430,27 3.370 6.062 

Nacip Raydan 3.166,24 1.891,25 13.038,36 18.095,85 3.154 5.737 

Nova Módica 9.461,21 2.346,39 16.658,58 28.466,18 3.790 7.511 

Pescador 9.837,58 2.590,52 17.610,01 30.038,11 4.128 7.277 
São Geraldo 
da Piedade 6.696,50 2.168,36 16.832,66 25.697,52 4.389 5.855 

São Geraldo 
do Baixio 6.334,53 2.686,67 15.235,10 24.256,30 3.486 6.958 

São José da 
Safira 3.186,44 2.402,94 15.220,24 20.809,62 4.075 5.107 

São José do 
Divino 8.268,24 2.256,37 16.181,65 26.706,26 3.834 6.966 

Sobrália 6.965,56 3.792,88 23.915,00 34.673,44 5.830 5.947 

Tumiritinga 8.126,61 5.585,08 23.301,02 37.012,70 6.293 5.882 

Virgolândia 6.708,01 3.251,12 22.277,12 32.236,26 5.658 5.697 

Total 256.863,52 709.910,16 2.986.733,68 3.953.507,36 415.696 9.511 

Fontes: Dados básicos: Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Coordenação de Contas 
Nacionais (Conac) - Fundação João Pinheiro (FJP), Centro de Estatística e Informações (CEI). 

Elaboração: Fundação João Pinheiro (FJP), Centro de Estatística e Informações (CEI). 
Disponível em:  http://www.ibge.gov.br/        Acesso em: 20 out. 2015 

 

O município tem apresentado uma considerável melhora nos seus indicadores 

sociais nas duas últimas décadas. Seu IDH em 1991 era de 0,508, situando 

Governador Valadares no grupo de municípios com baixo nível de desenvolvimento 

humano. No entanto, em 2000 alcançou um valor de 0,635 e atingiu, em 2010, um 

índice de 0,727. Fundamenta-se, economicamente na área de comércio, indústria, 

serviços e agronegócios com ascensão no segmento da construção civil. A 

predisposição econômica orienta a oferta de cursos da Universidade Vale do Rio Doce 

– Univale e o resultado dos cursos superiores tanto da Universidade Vale do Rio Doce 

- Univale quanto de outras instituições propiciou melhoria nos índices de 

desenvolvimento social. 

Acrescente-se que o município é sede da Comarca, possuindo diversos órgãos 

do Poder Judiciário como Fórum da Justiça Estadual, Justiça Federal, Justiça do 

http://www.ibge.gov.br/
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Trabalho, Juizados Especiais, Ministério Público, Procuradorias estadual e federal e 

Defensoria Pública.  

A região constituída pelo município de Governador Valadares e os municípios 

do seu entorno se destaca, em âmbito nacional e internacional, como uma região 

privilegiada para o estudo da migração internacional. O Censo Demográfico Brasileiro 

de 2010 aponta que o município ocupa a sétima posição entre os dez municípios 

brasileiros com maior número de pessoas residindo no exterior. Se considerarmos a 

taxa de emigração internacional (por mil habitantes), o que nos dá o peso relativo do 

fenômeno, todos os dez municípios com maior taxa se encontram dentro de um raio 

de aproximadamente 100 quilômetros de Governador Valadares. O destaque da 

região em relação a esse tema tem levado a Universidade Vale do Rio Doce – Univale 

a receber pesquisadores e estudantes de graduação e pós-graduação, vindos de 

outras Instituições de Ensino Superior - IES brasileiras e do exterior – principalmente 

Estados Unidos e Portugal – interessados em estudar este complexo objeto de 

pesquisa.  

A Universidade Vale do Rio Doce – Univale, por meio do Mestrado 

Interdisciplinar em Gestão Integrada do Território tem desenvolvido estudos relativos 

a esse fenômeno, com destaque no cenário nacional e internacional e têm sido 

também responsável pelo estabelecimento de importantes parcerias, como as 

realizadas com pesquisadores da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG), 

Pontifícia Universidade Católica de Minas Gerais (PUC-MG), Universidade do Estado 

de Santa Catarina (UDESC), Universidade de Lisboa (Portugal), Universidade de 

Boston (EUA), Universidade Ca’ Foscari de Veneza (Itália).  

No plano educacional, conforme dados divulgados pelo sítio eletrônico do 

Ministério da Educação, orientadores da elaboração dos Planos Municipais de 

Educação0F

1, vigência 2015- 2024, o município apresenta um índice percentual de 97, 

2% de crianças e adolescentes matriculados no Ensino Fundamental, o que significa, 

praticamente, a universalização dessa etapa da Educação Básica. Entretanto, 

enfrenta como desafios a universalização do atendimento à Educação Infantil e ao 

Ensino Médio, e a conclusão do mesmo por parte dos estudantes. Acompanhando os 

índices nacionais o município enfrenta o desafio de manutenção dos estudantes no 

Ensino Médio. A taxa líquida de matrículas nesse nível de ensino é de 47,9%, ou seja, 

 
1 Conferir: pne.mec.gov.br.  Acesso em: 15 out. 2015. 



28 

 

83,5% dos estudantes se matriculam no Ensino Médio, mas cerca da metade desses, 

não o conclui (PME/GV 2015). 

O avanço com relação ao Ensino Fundamental, e os desafios com a Educação 

Infantil e o Ensino Médio são compartilhados pelos demais municípios da região do 

Vale do Rio Doce, conforme se pode conferir no sítio eletrônico supracitado. Há ainda, 

conforme os mesmos dados, o desafio de garantia da qualidade da educação básica, 

auferida pelo Índice da Educação Básica (IDEB).  

No tocante ao Ensino Superior, as metas do Plano Nacional de Educação 

(PNE), para o decênio 2014-2024 (BRASIL, 2014) indicam a importância da inserção 

da Universidade Vale do Rio Doce – Univale em Governador Valadares e região. A 

meta nacional coloca como desafio a elevação da taxa bruta de matrícula na educação 

superior para 50% (cinquenta por cento) e a taxa líquida para 33% (trinta e três por 

cento) da população de 18 (dezoito) a 24 (vinte e quatro) anos (meta 12, do PNE 

2014). 

Alia-se a essa meta, a meta 14 do PNE que indica o desafio educacional para 

o País, Estados e Municípios: elevar gradualmente o número de matrículas na pós-

graduação stricto sensu, de modo a atingir a titulação anual de 60.000 (sessenta mil) 

mestres e 25.000 (vinte e cinco mil) doutores. (BRASIL, 2014). 

Os indicadores educacionais apresentados e outros que podem ser conferidos 

no sítio eletrônico já citado, evidenciam a importância da Universidade Vale do Rio 

Doce – Univale para contribuição no ensino, pesquisa e extensão com vistas à 

melhoria da realidade educacional no contexto municipal, regional e nacional.  

A Universidade Vale do Rio Doce – Univale, localizada na Região do Vale do 

Rio Doce (VRD), abrange uma população estimada em mais de 1,4 milhões de 

habitantes. Governador Valadares é o polo geoeducacional da região. O adensamento 

demográfico e econômico do vale do Rio Doce se efetivou entre 1930 e 1970, quando 

se intensificou e consolidou a ocupação das terras cobertas pela floresta tropical (Mata 

Atlântica), no Leste de Minas Gerais. O VRD ocupou um papel importante no processo 

de industrialização do Brasil, com uma economia baseada na exploração dos recursos 

naturais: exportação de minério de ferro, siderurgia, beneficiamento e exportação de 

mica, produção de carvão vegetal, indústria da madeira, agroindústria açucareira e 

aproveitamento dos solos férteis para produção agrícola para os mercados industriais 

e criação extensiva de gado bovino para os grandes frigoríficos do Rio de Janeiro. 
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A característica do crescimento econômico regional foi sua dependência dos 

recursos naturais. Em 1970, quando esses recursos estavam praticamente esgotados, 

teve início o processo de fuga de capitais e esvaziamento demográfico (intensa 

migração para outras regiões do Brasil, para grandes cidades e para o exterior). As 

potencialidades oferecidas pela natureza se converteram nos graves problemas 

ambientais, tais como desaparecimento da floresta (reduzida a 2,5% da cobertura 

original); esgotamento dos solos, com desaparecimento de grande parte das culturas 

agrícolas e aumento da área de solos expostos; redução dramática da fauna; 

comprometimento dos cursos d’água, com grande parte da rede hídrica se tornando 

intermitente e grave situação da qualidade da água do Rio Doce; redução drástica da 

sustentabilidade, forçando o abandono das terras. 

A economia regional apresentou reduzida produtividade da pecuária e 

desapareceu a atividade agrícola de importância. Na economia urbana o quadro foi 

de escassez de capitais, com o excedente de mão de obra obrigado a migrar para 

outras regiões do país. O baixo nível técnico/tecnológico e a reduzida capacidade de 

empreendimento dificultaram as alternativas de desenvolvimento. A lógica da 

economia mundial globalizada reforçou a tendência ao isolamento, deixando a região 

fora do processo de modernização da economia mineira e nacional. No contexto 

marcado pela crise socioambiental, a Universidade Vale do Rio Doce – Univale firma-

se como fator fundamental para a manutenção da posição polarizadora de 

Governador Valadares. Pelo compromisso comunitário com a região e pela 

importância no contexto da Ciência e Tecnologia - C&T de Minas Gerais, a 

Universidade Vale do Rio Doce – Univale constitui instrumento importante para a 

reconversão econômica da região do Rio Doce e construção de uma nova história, 

fundamentada no princípio da sustentabilidade socioambiental do desenvolvimento e 

na gestão integrada do território. 

 

1.7.2 Indicadores de Saúde 
 

Em relação às condições de saneamento e serviços correlatos do município de 

Governador Valadares, que interferem nas condições de saúde da população1F

2 – 

 
2Informações disponíveis em: http://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/RIv3/geral/index.php?file=entrada 
&relatorio=249 . Acesso em: 30 nov. 2015  

http://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/RIv3/geral/index.php?file=entrada%20&relatorio=249
http://aplicacoes.mds.gov.br/sagi/RIv3/geral/index.php?file=entrada%20&relatorio=249
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coleta de lixo; abastecimento de água e esgotamento sanitário – de acordo com dados 

do Censo Demográfico de 2010 na área urbana e rural correspondiam a: na área 
rural, a coleta de lixo atendia à 96,8% dos domicílios, o acesso à rede de 

abastecimento de água contemplava 87,3% dos domicílios particulares permanentes 

e 8,2% das residências dispunham de esgotamento sanitário adequado; no caso da 

área urbana, o acesso à rede de abastecimento de água era de (98, 9%), a coleta de 

lixo (98,2%) e o escoamento de banheiro ou sanitário adequado atendia à 95,8%.  

Dados recente do relatório de informações do Ministério do Desenvolvimento 

Social, relativos à gestão do Programa Bolsa Família e Cadastro Único refere um total 

de 358 famílias de grupos populacionais tradicionais e específicos classificadas 

quanto às etnias, grupos relacionados ao meio ambiente, rural e conjunturais, tendo 

como destaque o valor expressivo de famílias em situação de rua, representando 

70,39% dos grupos citados. (MDS, 2018) 

Em relação à saúde, Governador Valadares é polo macro e microrregional 

dentro do Plano Diretor de Regionalização, delineado pela Secretaria Estadual de 

Saúde (SES), ou seja, 51 municípios referenciam atenção secundária e terciária 

Governador Valadares (PDR-SUS/MG 2011; SES-MG, 2017).O sistema de saúde 

local possui 163 estabelecimentos de saúde que prestam atendimentos ao Sistema 

Único de Saúde, sendo 46 administrados por entidades empresariais e ou sem fins 

lucrativos, os demais 117 de administração pública, dentre eles, hospitais, Unidade 

de Pronto Atendimento (UPA), Serviço Móvel de Urgência (SAMU), Estratégia Saúde 

da Família (ESF), serviços odontológicos e outros (CNES, 2018). 

O Município possui Rede de Atenção Secundária à Saúde para atendimento 

dos usuários do SUS que compreende: Centro de Referência em Atenção Especial à 

Saúde Ladislau Salles (CRASE); Centro de Referência em Saúde Mental (CERSAM); 

Centro de Atenção Psicossocial Álcool e Drogas (CAPS-AD); Centro de Atenção 

Psicossocial Infantil (CAPS-I), Centro Estadual de Atendimento Especializado 

(CEAE); Policlínica Central; Centro de Apoio ao Deficiente Físico Doutor Octavio 

Soares (CADEF); Centro de Especialidades Odontológicas (CEO), Centro de 

Referência em Doenças Endêmicas e Programas Especiais (CREDEN-PES); Centro 

Regional de Referência em Saúde do Trabalhador (CEREST); Centro de Referência 

em Oftalmologia Social (CROS) e Centro de Convivência. (CNES, 2018, PM-GV, 

2018). 
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Na atenção terciária o Município possui 07 hospitais, sendo que 05 prestam 

atendimento ao SUS, em prioritário o Hospital Municipal de Governador Valadares 

(100% SUS) e o Hospital Samaritano, entidade filantrópica. No contexto 

hospitalização as doenças infecciosas e parasitária e as neoplasias representam o 

maior número de internações, e entre as causas de Mortalidade no município, a 

primeira causa está relacionada às doenças do aparelho circulatório, em segundo 

lugar as neoplasias e em terceiro causas externas, e seguido das doenças do aparelho 

respiratório, doenças infecciosas e parasitárias e afecções perinatais. Destaca-se a 

importância da atenção a estas condições, bem como as medidas de promoção de 

saúde e prevenção primária (PMS-2017). 

O Município de Governador Valadares apresenta um quadro vasto de doenças 

endêmicas, a saber, Sífilis, tuberculose, hanseníase e Leishmaniose visceral e 

recentemente foi coadjuvante no cenário nacional na endemia provocada pelas 

Arboviroses (GRÁFICO 1), tornando o Município objeto de estudo de pesquisadores 

nacionais. (PMS - 2017). 
GRÁFICO 1: Frequência do total de casos suspeitos de arboviroses, notificados no SINAN, por 

semana epidemiológica, Governador Valadares - MG, 20172F

3. 

 

 

 

 

 

 
3Dados parciais, sujeitos a alteração/revisão 
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Fonte: SINAN Online – Acesso em: 05-12-2017. 
 

Percebe-se no gráfico acima que o maior registro de casos ocorreu no mês de 

Março/2017 com incidência de 1.810 casos notificados; e converge com o pico de 

sazonalidade para arboviroses. 

Outros dados relevantes têm despertado a atenção de gestores, profissionais 

da saúde e Instituições de ensino como a Universidade Vale do Rio Doce – Univale, 

são os elevados índices de mortalidade materna, fetal e infantil na última década. 

Dados do município apontam para um decréscimo na Taxa de Mortalidade Infantil 

(TMI) – Neonatal precoce, que reflete de maneira geral as condições socioeconômicas 

e de saúde da mãe, bem como a inadequada assistência pré-natal, ao parto e ao 

recém-nascido. A existência e funcionamento de UTI neonatal podem contribuir 

sobremaneira para o decréscimo deste componente. A UTI Neonatal foi inaugurada 

no dia 26 de junho de 2000 com 08 leitos e foi ampliada para 20 leitos em 28/12/2011 

(PMS, 2017). 

 No que tange as Taxas de Mortalidade Materna (TMM), torna mais 

preocupante com dados divulgados em 2017 pelo Comitê Municipal de Prevenção à 

Mortalidade Materna-infantil, onde em 2011 o Município atingiu uma razão de 

mortalidade de 182,4 óbitos por 100.000 NV, e em 2017 os dados atingiram 128,4 

óbitos por 100.000 NV. Demonstrando poucos avanços na atenção à saúde da 
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gestante, se considerarmos os indicadores de mortalidade já estabelecidos pela OMS 

(PMS, 2017). 

A partir da análise epidemiológica do município o Plano Municipal de Saúde de 

2017, estabelece como meta prioritária, reduzir a mortalidade infantil, reduzir a 

morbimortalidade de doenças transmissíveis, e reduzir a mortalidade materna. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. O CURSO 

 

 

Nome do Curso/Habilitação: Bacharelado em Comunicação Social: 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 

Modalidade do Curso: presencial 

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: 07 semestres  

Tempo Máximo de Integralização: 10 semestres 
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Carga horária do curso: 2.700  

Requisitos de acesso: A forma de acesso ao curso é definida, conforme art. 139 do 

regimento geral da Universidade Vale do Rio Doce – Univale, a saber:  

I- Processo Seletivo: forma de ingresso por meio de processo seletivo, facultado ao 

discente que tenha concluído o Ensino Médio, sendo a classificação feita pela ordem 

decrescente dos resultados obtidos, sem ultrapassar o limite de vagas fixado, 

excluídos os candidatos que não obtiverem os requisitos mínimos estabelecidos pelo 

Edital do Processo Seletivo; 

II- Portador de Diploma de Curso Superior: forma de ingresso facultada ao discente 

graduado em outro curso superior, respeitando os requisitos mínimos estabelecidos 

pelo edital, condicionada à existência da vaga no curso pleiteado; 

III- Mudança de curso: forma de ingresso facultada ao discente interno da instituição 

que solicita mudança de curso e é condicionada à existência de vaga no curso 

pleiteado; 

IV- Transferência: forma de ingresso facultada ao discente regular de cursos de 

graduação em IES, credenciadas pelo Ministério da Educação (MEC), condicionada a 

existência de vaga no curso pleiteado e regras estabelecidas em edital. As 

transferências ex officio dar-se-ão na forma da Lei; 

V- Outras formas definidas emanadas da legislação federal. 

 

Na hipótese de existência de vagas remanescentes de processo seletivo, a 

Universidade Vale do Rio Doce – Univale estabelecerá outras formas de seleção, 

definindo-as em edital específico aprovado pelo CONSUNI. 

 

 

2.1 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 
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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 impulsionou 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.  

Assim, esta região se apresenta como um mercado dinâmico onde a absorção 

de mão de obra qualificada é uma realidade, buscando como referência uma formação 

profissional específica das áreas de comunicação e surgindo uma constante demanda 

regional para o profissional da publicidade com habilidades e competências que 

agreguem através de “fazeres e saberes” novas possibilidades para o mercado 

regional.  

Destaca-se que diversas instituições, como cooperativas de créditos, 

associações de classe e empresas dos setores privados e públicos, com destaque 

para o Executivo e o Legislativo Municipal, mantém profissionais da comunicação com 

formação em Publicidade e Propaganda.  

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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Por meio desse PPC, busca-se uma permanente discussão sobre a 

qualificação de futuros profissionais da comunicação com habilidades e 

competências, assim como práticas pedagógicas que garantam a esse profissional 

sua interação e inserção no mercado local/regional e nacional. Para tais exigências 

atuais do mundo do trabalho essas práticas e conhecimentos inovadores 

retroalimentam a dinâmica de um mercado com um cenário cada vez mais integrado 

com os fazeres do Campo da Comunicação. Entende-se que a inovação constante 

que a área exige começa por uma formação integral, que alinha o conhecimento por 

novas tecnologias e a participação da comunidade como possibilidade de 

emancipação dos atores sociais em todas as suas dimensões.  

O atual projeto apresenta, portanto, o compromisso da instituição com a 

formação qualificada de futuros profissionais para a atuação nas diversas áreas da 

Publicidade e Propaganda, através de um aprofundamento da graduação em nível de 

bacharelado como resposta a uma demanda espontânea do próprio mercado. 

 

2.2 OBJETIVO 

 

 

2.2.1 Geral 

 

 

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

curricular, 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.  

 
 

2.2.2 Específico 

 

I. Entender e discutir eticamente as implicações da cultura midiática e sua 

incidência sobre a sociedade; 

II. Compreender a influência das tecnologias de comunicação sobre o 

pensamento contemporâneo e sua aplicação prática para as 

necessidades do “mundo do trabalho”;  

III. Entender e analisar as interações que o profissional da área de 

comunicação promove com as pessoas e a sociedade, para utilizar as 

linguagens oral, escrita e icônica, relacionando-as com as práticas 

comunicacionais; 

IV. Propor, criar, produzir e avaliar criticamente peças e campanhas de 

propaganda e de publicidade, utilizando-se dos instrumentos apropriados 

para estes fins;  

V. Promover, aplicar e analisar resultados de pesquisas do campo da 

comunicação junto a interesses específicos que venham a dar 

sustentação às práticas publicitárias; 

VI. Entender os objetivos mercadológicos do anunciante, planejar ações de 

comunicação para atingi-los e comunicar tais objetivos, com pertinência, 
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economia de custos e eficácia, em mensagens publicitárias gráficas, 

eletrônicas e digitais conforme o consumo; 

VII. Perceber as situações econômicas, sociais, ambientais e culturais de 

produtores e consumidores e, a partir disso, propor soluções de 

comunicação publicitárias compatíveis e inovadoras em novos contextos;  

VIII. Conduzir eticamente nas relações que se estabelecem no mercado 

publicitário e agir com consciência de que suas práticas incidem sobre os 

receptores de suas mensagens. 
 

 

2.3 PERFIL DO EGRESSO DO CURSO 

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 
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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 Universidade Vale do Rio Doce – Univale será capaz de atender as 

especificidades dos setores envolvidos na Publicidade e Propaganda, no 

desenvolvimento da capacidade de 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; 
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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; 

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.  

 

 

2.4 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; 
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• 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; 

• 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; 



42 

 

• 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. 

 

3. ORGANIZAÇÃO ACADÊMICA E ADMINISTRATIVA DO CURSO – 
FUNDAMENTOS LEGAIS 

O Curso de Bacharelado em Publicidade e Propaganda busca, em sua 

organização acadêmica e administrativa, cumprir a concepção de educação superior 

com o princípio da indissociabilidade entre ensino, atividades investigativas e 

extensão, disposto no artigo 207 da Constituição Brasileira, de 1988. Além disso, o 

curso de Bacharelado em Publicidade e Propaganda busca refletir a missão, os 

objetivos e compromissos da Universidade Vale do Rio Doce – Univale expressos em 

diferentes documentos institucionais e tem como parâmetro as Diretrizes Curriculares 

Nacionais do curso de Graduação em Publicidade e Propaganda e demais legislações 

pertinentes relativas ao Ensino Superior (regulamentação, acessibilidade e 

diversidade3F

4), conforme apresentado nas diferentes seções deste documento.  

 

 
4 Conforme legislação citada ao longo deste texto e presente na referência bibliográfica.  
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4. PERCURSOS CURRICULARES  

 

 

A Política de Ensino para graduação da Univale, conforme PDI, traduz sua 

preocupação em ações acadêmico-administrativas visando à qualidade acadêmica 

dos cursos presenciais e a distância que disponibiliza para a comunidade em nível da 

graduação, pós-graduação e extensão. Toma como base os princípios filosóficos e 

teórico-metodológicos, das diversas áreas de conhecimento, demarca compromisso 

com a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão ao mesmo tempo em que 

se compromete com a produção científica, com o desenvolvimento tecnológico e com 

o compromisso profissional e social em todas as etapas de formação dos estudantes. 

Busca-se por meio dessas políticas, o atendimento adequado a um novo perfil 

de estudantes que faz parte da comunidade acadêmica inseridos numa dinamicidade 

tecnológica e virtual e que requer processos de ensino-aprendizagem significativos. A 

formação humana aliada à profissional deve se articular com base nos princípios que 

fundamentam as práticas acadêmicas institucionais, quais sejam: solidariedade, 

autonomia, justiça, igualdade, diversidade, pluralidade, respeito às diferenças, ao 

ambiente e à valorização da criticidade. 

Atenta às estratégias metodológicas que visam à aprendizagem significativa na 

construção do conhecimento, o ensino deve perpassar pelo incentivo à iniciação 

científica, pela vivência da curricularização da extensão, pelo estímulo ao estudo e 

pela participação em programas de monitoria e nivelamento e em intervenções nas 

questões regionais. Ou seja, o fazer pedagógico deve orientar ações a partir de 

critérios ligados ao trinômio ensino-pesquisa-extensão. Desse modo, essa tríade 

integradora do ensino, abordará a interdisciplinaridade, a flexibilidade orgânico-

operativa que toma como referência a avaliação contínua, processual das práticas 

educativas adotadas em todos os processos. 

As diretrizes definidas na política de ensino buscam desenvolver uma formação 

voltada para a construção de habilidades intelectuais, valores e atitudes que garantam 

aos sujeitos a possibilidade criativa e inovadora de gerar instrumentos e saberes 

permitindo-lhes resolver seus problemas pessoais e os da comunidade em que vivem. 

Consideram a emergência de um novo tipo de estudante, com diferentes interesses, 
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capacidades e necessidades.  Espera-se que os processos de formação sejam mais 

compatíveis com a realidade e com os sujeitos do mundo contemporâneo. 

A adoção de uma dinâmica curricular integradora, considerando a 

interdisciplinaridade, ocorre tanto entre as disciplinas quanto com os demais 

componentes curriculares e as outras atividades que configurarão a formação e que 

até agora foram consideradas complementares ao ensino, tais como: estudos 

independentes, estágio, monitoria e extensão. 

Essas atividades, com o apoio docente, contribuirão para que o estudante 

reconstrua seus saberes e as integre ao seu processo formativo.  

A flexibilização dos componentes curriculares estará também presente nos 

estudos independentes, nas atividades complementares, nos cursos de extensão e 

projetos de responsabilidade social. 

• Estudos independentes: são as Atividades Práticas Supervisionadas 

(APS) realizadas sob orientação e acompanhamento docente e que 

complementam a formação do estudante, tais como relatórios, diários de 

campo, produções de texto, artigos, projetos, portfólios, laboratórios, 

atividades em biblioteca, iniciação científica, trabalhos individuais e em 

grupo, práticas de ensino e outras atividades no caso das licenciaturas. 

Têm por sua natureza um caráter de prática, o que as tornam um 

espaço/tempo da matriz, propício a atividades formativas de naturezas 

diversas, que primam pela ação e envolvimento prático do estudante. 

• Desenvolvimento de Atividades Complementares (AC) são ações 

extracurriculares realizadas pelos estudantes, que visam estimular a 

realização de atividades científicas, culturais e desportivas que ampliem 

suas vivências sociais e epistemológicas e corroborem para ampliação 

das relações profissionais, das ações de extensão, pesquisa e de 

ensino, que associem teoria e prática com vistas à consolidação do perfil 

do formando desejado pela Universidade. 

• Cursos de extensão: têm a finalidade de proporcionar o enriquecimento 

cultural da comunidade, interna e externa, com o aproveitamento prático 

dos conteúdos teóricos assimilados.  

• Serviços e ações de responsabilidade social: oferecem ao estudante 

oportunidade de aquisição de competências e o desenvolvimento de 
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habilidades específicas da futura profissão, ao mesmo tempo que 

contribuem com a comunidade. 

Dessa forma, a aprendizagem em todas as modalidades é, antes de tudo, um 

processo de aquisição da capacidade de pesquisar e de interagir na sociedade, que 

se traduz com a competência para aprender a aprender. 

Com base em uma visão da graduação que enfatiza o desenvolvimento da 

autonomia, por meio de um currículo amplo e flexível que proporciona uma formação 

científica sólida e um desenvolvimento humanístico, os egressos da graduação 

deverão: 

• Atuar com competência e criatividade com base em parâmetros éticos; 

• Ter a capacidade de ler e compreender o mundo, desenvolvendo a análise 

crítica;  

• Promover a aprendizagem em uma abordagem colaborativa, sendo capaz 

de interagir com a diversidade sócio-político-cultural; 

• Reconhecer a importância da ciência e da tecnologia, aplicando-as na sua 

atuação profissional; 

• Ter motivação para a educação continuada. 

A política de ensino da Universidade Vale do Rio Doce – Univale é fruto da 

participação democrática dos diferentes atores do processo educacional. Observa-se 

a manutenção da IES como centro de difusão do conhecimento e de melhoria das 

perspectivas comunitárias. 

Em consonância com essa política de ensino e exercendo a prerrogativa da 

flexibilidade curricular e nas Diretrizes Curriculares Nacionais do Campo da 

Comunicação, o currículo proposto é fruto da reflexão de docentes do NDE e do 

Colegiado que definiram a estrutura curricular compreendendo que ela se traduz na 

organização e disposição dos elementos básicos e essenciais que integram o PPC, 

assim consideradas, em função das inter-relações e a interdependência que 

estabelecem entre si: as dimensões cognitiva, afetiva, ética e psicomotora nas áreas 

de formação geral, formação profissional e cidadania, segundo as DCNs da área e em 

específico aplicado ao Bacharelado  em Publicidade e Propaganda na Universidade 

Vale do Rio Doce. 

Além das disciplinas do eixo prático de bases como, práticas em Desktop 

Publiching e seus Softwares de programas de uso para a criação publicitária, os 



46 

 

Projetos Integradores de Curso e suas práticas profissionais, desde o primeiro período 

possibilitam ao estudante uma evolução gradual com as práticas profissionais de 

forma evolutiva mais próxima da realidade do mercado, que garante a autonomia na 

aquisição de habilidades e competências requeridas para sua formação.   

As atividades complementares também são organizadas nesse sentido, em 

destaque para o programa permanente, Criative em ACC, em que é oportunizado ao 

aluno a participação em uma série de palestras, oficinas e workshops com 

profissionais do mercado, em muitos casos egressos da universidade, permitindo a 

esse aluno a vivência efetiva e o contato com os fazeres externos a universidade.  

O aprofundamento dessas práticas se dá através dos Componentes 

Curriculares Estágio Curricular Supervisionado, denominado: Agência Experimental I, 

II e sendo que no sexto período a Agência Experimental em Publicidade e Propaganda 

recebe a descrição de Estágio Curricular Supervisionado: Agência Experimental em 

Publicidade e Propaganda , como um fechamento da Experiência de aprofundamento 

do componente Agência Experimental, como também uma preparação para o trabalho 

de conclusão de curso, que se inicia com uma produção teórica articulada com as 

linhas de pesquisas definidas na composição do curso e que tem como desfecho um 

projeto final de conclusão onde os estudantes produzem de forma prática e real 

campanhas publicitárias que representam o conjunto do aprendizado que 

desenvolveram ao longo do curso de Bacharelado em Publicidade e Propaganda na 

Univale.   

Desta forma, a interdisciplinaridade é efetivada por meio da integração das 

disciplinas e demais componentes curriculares, formando uma rede conceitual que 

possibilita o desenvolvimento de diversificadas experiências e atividades de 

aprendizagem, de modo que as relações de complementaridade e interdependência 

sejam percebidas pelos estudantes e favoreçam a aprendizagem.  

Assim, de modo articulado, a estrutura curricular visa oferecer oportunidades 

de engajamento dos acadêmicos na busca de soluções para problemas 

correspondentes a sua área de formação, ou seja: “os fazeres e os saberes” da 

Publicidade e Propaganda. 

As atividades complementares; a participação em projetos de extensão de 

pesquisa; a realização de estágios; estudos independentes; a organização de objetos 

de aprendizagem, tais como seminário integrador e avaliação global; o 

aproveitamento de conhecimentos advindos da experiência profissional, como meio 
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de tornar o processo de formação flexível, compõe a dimensão interdisciplinar do 

curso, bem como proporcionando ao estudante uma efetiva participação em projetos 

de responsabilidade social.  

A compatibilidade da carga horária, atendendo ao disposto nas Resoluções 

CNE/CES 2/2007; 03/2007 e 4/2009 é garantida em função da distribuição de horas 

nas atividades do curso, cujo critério de atribuição seja para disciplinas ou outras 

atividades, levando ou não em consideração o seu potencial para impulsionar a 

concretização das competências profissionais a serem estruturadas pelos estudantes, 

no decorrer de cada semestre, bem como dos objetivos do curso.  

A relação teoria e prática foi tema de significativas reflexões e debates, no 

processo de reestruturação deste projeto para não incorrer na segmentação em dois 

polos: o teórico e o prático, como se a formação se constituísse de momentos de 

prescrição análise e de momentos de execução, quando na verdade esses dois 

processos acontecem simultaneamente. Nesse sentido, os resultados dessa 

socialização nos diversos âmbitos do curso, levaram a extensão curricular, como parte 

integrante desse “fazer teórico/prático” e de forma integrativa, ressalta-se a 

fundamental importância da participação comunitária, no sentido de um agir dialógico 

entre curso, estudantes, professores e comunidade por meio de projetos que os unem 

com finalidades essenciais de trocas de saberes.  

A perspectiva é de superar essa concepção segmentar, compreendendo a 

prática como uma dimensão do conhecimento que está presente no processo de 

formação, mesmo nos momentos nos quais se trabalha com a reflexão sobre a 

atividade profissional, quanto nos momentos em que se exercita essa atividade, no 

ensino em sala de aula, que compreende aulas teóricas, práticas, vivências do campo 

e nas atividades de aprendizagem desenvolvidas nos diferentes espaços de 

formação. 

A estrutura curricular contempla situações de ensino aprendizagem, 

propiciando aos estudantes o estabelecimento de relações entre teoria e prática e 

promovendo uma formação mais adequada às demandas do mundo do trabalho. 

Considere-se ainda os processos avaliativos a que os estudantes são submetidos, a 

exemplo do ENADE, entre outros, e a capacidade de estabelecer relações entre os 

conhecimentos e a prática profissional.  
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Para a análise e organização dos conteúdos curriculares estabeleceu-se 

coerência na distribuição das disciplinas e demais atividades ao longo do curso com 

o perfil profissional proposto e com os objetivos.  

Em síntese, o currículo proposto preocupa-se em: 

• Apresentar uma concepção da estrutura curricular, fundamentada em 

metodologias que articulem o ensino, a iniciação científica e a extensão;  

• Estimular o desenvolvimento de integração entre conteúdos, da interrelação 

teoria/ prática por meio de processos interdisciplinares;  

• Estimular o desenvolvimento do espírito crítico e analítico, preparando os 

estudantes para a resolução dos problemas enfrentados na atuação 

profissional; 

• Considerar a graduação como etapa de construção das bases para o 

desenvolvimento do processo de educação continuada, incentivando a 

iniciação científica, os trabalhos integradores e a participação de estudantes e  

egressos em eventos acadêmicos e pós-graduação. 

O trabalho conjunto do grupo de professores, no NDE e colegiado do curso é 

uma estratégia que garante a efetividade do PPC. Coloca-se a importância do 

planejamento conjunto da equipe de professores, de modo a que todos compreendam 

a visão sistêmica e global do projeto do curso. 

O Curso de Bacharelado em Publicidade e Propaganda entende que o ato 

pedagógico se constitui como uma condição teórico-didática pela qual se materializa 

o processo educativo. Nesta perspectiva, sua materialização prescinde de uma 

orientação teórico-metodológica capaz de proporcionar a construção de 

conhecimentos por meio de múltiplas estratégias de ensino e avaliação. Assim, a ação 

pedagógica que orienta os processos de ensino e de aprendizagem se caracteriza 

como um processo dinâmico, dialógico, que tem como premissa básica mediar a 

relação entre sujeito/objeto, conhecido/desconhecido, saberes teóricos/práticos, 

professores/alunos, além de organizar e sistematizar os saberes necessários à vida e 

à profissão. 

O Curso entende que o pensamento cartesiano, pragmático-utilitarista, 

atribuindo ao homem a condição de sujeito e à natureza de objeto, não condiz com a 

perspectiva da complexidade e da interdependência nas quais as diretrizes do curso 

são fundadas. Desta forma, os fundamentos metodológicos que norteiam a prática 
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pedagógica dos professores do curso de Bacharelado em Publicidade e Propaganda 

na Universidade Vale do Rio Doce são baseados em alguns princípios básicos que 

movimentam e impulsionam o “fazer pedagógico” do curso: 

 

a) ação-reflexão-ação: processo dialético que permite a construção do conhecimento 

sustentado pela unidade teoria/prática. Permite ao acadêmico o “saber fazer” sem 

imposições, limitações e prevalências de uma ou outra ação. É um trabalho articulado, 

num movimento contínuo do “saber” e do “saber fazer”, que por sua vez gera um 

“saber ser" na busca de um “saber conviver”. 

b) interdisciplinaridade: este é outro princípio que encaminha para uma nova forma 

de conceber e organizar o conhecimento. A interdisciplinaridade é vivida e concebida 

no Curso de Publicidade e Propaganda como uma estratégia de ação que adota uma 

política de construção do conhecimento fundada na interação e integração das 

disciplinas, dos procedimentos, dos dados, dos resultados e da pesquisa na 

perspectiva de atendimento e entendimento do objeto de estudo da publicidade e 

propaganda num processo de dimensão sistêmica. 

c) indissociabilidade entre ensino-pesquisa-extensão: é outro princípio que 

retroalimenta a adoção de uma metodologia que considera o tripé universitário como 

elementos de um mesmo nível, sem elegê-los pela prevalência, importância ou 

subordinação de um sobre o outro. O aspecto valorativo dos elementos 

ensino/pesquisa/extensão não se dá no plano vertical, da escala, do individual, do 

particular ou do específico, mas, no plano horizontal, no qual esses elementos se 

articulam, se integram entre si. O que pode ser demonstrado nas atividades tanto 

práticas internas e externas quanto nas atividades avaliativas de conteúdos teóricos, 

quando por exemplo, ainda nos primeiros períodos e ao longo do curso, os alunos 

participam do Simpósio de Pesquisa e Iniciação Científica da Univale, que chegará ao 

ano de 2018 a sua 16º edição. Essa participação tem sido fruto da produção de  

miniartigos e resumos que são submetidos e apresentados no referido simpósio. 

Assim, a construção e a reconstrução do conhecimento adquirem funções e 

feições específicas, com vistas à produção de saberes e conhecimentos nas 

diferentes áreas do ensino. Uma vez que, ensino/pesquisa/extensão são 

indissociáveis quanto a sua origem e seu movimento no interior do Curso de 

Bacharelado em Publicidade e Propaganda da Univale. O caminho metodológico 
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desse PPC é pensar: o processo de ação-reflexão-ação; a interdisciplinaridade; e a 

indissociabilidade do ensino/pesquisa e extensão num movimento circular que 

transcende a linearidade do conteúdo/forma desenvolvido. 

 

 

4.1 MATRIZ CURRICULAR 

 

 

A concepção de currículo adotada pelo curso, caracterizada por bases 

processuais da formação acadêmica e profissional, deve responder à formação 

cidadã, ética e humanista e expressam a tradução das ações e dos movimentos 

necessários ao ensino e à aprendizagem.  

A presente proposta do Bacharelado em Publicidade e Propaganda na 

Universidade Vale do Rio Doce – Univale, formalizada a partir das ementas, objetivos, 

conteúdos e bibliografias adotadas, busca a formação de um profissional crítico, ético 

e comprometido com as transformações e inovações do mercado da Propaganda em 

todas as suas áreas de abrangência: web, rádio, televisão, e outros meios de 

comunicação impressa, sendo capaz de desenvolver uma prática competente e 

compromissada com a profissão e com a sociedade.  

Assim, a matriz curricular abrange disciplinas de formação básica e específica, 

numa abordagem que constantemente articula teoria e prática na perspectiva do 

desenvolvimento das habilidades exigidas no exercício da profissão, incluindo as 

práticas publicitárias, que abrangem as áreas de impresso, eletrônico, web, 

assessoria e gestão e empreendedorismo em comunicação.  

A matriz curricular compreende disciplinas divididas em grandes eixos de 

conhecimento necessários para a completa formação do egresso da Habilitação de 

Publicidade e Propaganda. São eles: Fundamentos Básicos: Extensão e Pesquisa; 

Fundamentos Específicos da Publicidade e Criação; e Fundamentos da Tecnologia, 

Gestão e Desenvolvimento.  

Nessa perspectiva, uma formação interdisciplinar e ao mesmo tempo com 

flexibilização está assegurada desde o primeiro período nos projetos integradores de 

curso que refletem o fazer prático a partir dessa busca de complementaridade em 

conteúdos que se fazem também de forma transversal. O equilíbrio entre teoria e 
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prática se complementa a cada disciplina e seus conteúdos desenvolvidos dentro dos 

grandes eixos da formação.  

Dessa forma os componentes curriculares são fundamentais como 

desenvolvimento de práticas pedagógicas aplicadas ao perfil do profissional para a 

sua formação através dos três grandes eixos de formação propostos nesse PCC. 

Essas práticas formativas possibilitam experiências do futuro publicitário com as 

realidades do mercado e do mundo do trabalho. Por isso, o processo avaliativo de 

cada componente curricular possibilita modelos específicos de avaliações. Como 

acontecem nas propostas dos Projetos Integradores de curso, que seguem de etapas, 

organização e produção de soluções de comunicação com objetivos práticos desde 

os primeiros períodos do curso. 

O mesmo acontece nos componentes ligados ao eixo de formação específica 

da área da publicidade e propaganda o que possibilita ao discente o desenvolvimento 

de um perfil autônomo, habilidade e competência que lhes serão requeridas no 

mercado de trabalho. Assim as práticas acontecem de forma transversal ao longo do 

curso desde o primeiro período.  

Isso posto, tais componentes flexibilizam o currículo, propiciando a organização 

de trajetórias individuais de formação. Essas atividades promovem ao estudante o 

contato com conhecimentos, que transcendam os programas disciplinares, o que 

viabiliza vivências voltadas ao mundo da ciência e do trabalho, tendo em vista a busca 

da sua autonomia acadêmica, ao efetuar escolhas, no decorrer da formação 

profissional. 

Nesse sentido, na Estrutura Curricular a interdisciplinaridade é 

operacionalizada por meio da complementaridade de conceitos e intervenções entre 

as unidades programáticas de um mesmo campo do saber e entre diferentes campos, 

dialeticamente provocada através de conteúdos e práticas que possibilitam a não 

fragmentação do conhecimento e saberes, em prol de um conhecimento relacional e 

aplicado à realidade profissional e social. Busca, desse modo, favorecer uma visão 

contextualizada e uma percepção sistêmica da realidade, de modo a propiciar uma 

compreensão mais abrangente.  

As disposições das disciplinas na estrutura curricular possibilitam um percurso 

formativo que contribui com a transversalidade e a interdisciplinaridade, dessa forma, 

há uma busca permanente de aproximação da teoria à prática, à medida que se 

proporcionam paulatinamente no transcorrer do curso, oportunidades de vivenciar 
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situações de aprendizagem diferenciadas, asseguradas pelo curso de Bacharelado 

em Publicidade e Propaganda da Univale, como instrumento que incentiva um 

processo de formação inovadora, desde as práticas pedagógicas aos fazeres do 

futuro profissional formado pela Universidade Vale do Rio Doce – Univale.  

DIFERENCIAIS DA TRANSVERSALIDADE NA MATRIZ  

 

 

4.1.1. A língua inglesa e espanhola como habilidades para a formação do 
profissional de Publicidade e Propaganda da Univale.  

 

 

Num contexto de globalização, os “fazeres e saberes” do profissional inserido 

no mundo do trabalho destaca-se a importância do domínio de outras línguas como 

diferencial competitivo. No campo da comunicação, o fazer do profissional da 

publicidade, recebe a todo o tempo influências estrangerias, sejam de softwares de 

criação, produtos, equipamentos e a própria mundialização das mídias sociais. A 

internacionalização de marcas, símbolos e o consumo de produtos em escala mundial, 

requerem daquele que está inserido dentro do processo de midiatização, em 

específico de criação e gerenciamento de soluções de comunicação, por meio da 

publicidade e propaganda, uma inserção sem barreiras linguísticas.  

Nesse sentido, a qualificação exigida pelo processo da globalização, requer 

desse profissional providos de habilidades extremamente eficazes, como o domínio 

de outra língua que o insira também nesse mundo do trabalho que se faz mundial. No 

âmbito do curso de Bacharelado em Publicidade e Propaganda da Universidade Vale 

do Rio Doce – Univale, dois idiomas fazem parte da matriz curricular: Inglês e 

Espanhol, como uma proposta inovadora na formação integral que se espera do 

profissional da publicidade e propaganda.  

A escolha pela Língua Inglesa com um maior tempo de formação dentro do 

curso se deu pelo entendimento do papel estratégico da língua e sua força mundial. 

Desde o primeiro período do curso, os estudantes iniciam a aprendizagem do inglês, 

não apenas como recursos instrumentais, mas como outra língua a ser estudada e 

falada ao longo dos sete períodos do curso. O programa da disciplina de língua inglesa 

está curricularizado e organizado de forma evolutiva, conforme planos de ensino da 
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disciplina, oportunizando ao estudante a prática da compreensão, leitura, escrita e fala 

da língua inglesa e sua aplicação também no campo da comunicação.  

O Espanhol é a outra língua de conhecimento durante a formação do curso e 

torna-se estratégico pelas relações do Brasil com os países da América Latina e 

também o uso mundial da língua. São quatro períodos destinados ao estudo da língua 

espanhola também com o objetivo de compreensão, fala, leitura e escrita, assim como 

a Língua Inglesa.  

Essas duas disciplinas são ferramentas fundamentais para a conquista do 

mundo do trabalho que se faz global e competitivo, visto que, o domínio de outros 

idiomas são fatores fundamentais para a conquista desse mercado.  

 

 
4.1.2 Das especificações dos componentes curriculares e suas interfaces com 
os diversos conteúdos.  

 

 

Atualmente, o campo de trabalho da Comunicação exige do profissional uma 

atuação cada vez mais especializada, mas que expresse, simultaneamente, um olhar 

mais amplo sobre a Comunicação Social e suas complexidades. Dentro dessa 

perspectiva a organização da matriz toma como referência três eixos estruturantes: 

Fundamentos Básicos: Extensão e Pesquisa; Fundamentos Específicos da 

Publicidade e Criação; e Fundamentos da Tecnologia, Gestão e Desenvolvimento, 

sendo que a matriz proporciona a convergência entre os eixos norteadores.  

No eixo Fundamentos Básicos: Extensão e Pesquisa privilegia-se a 

interpretação, a crítica e a contextualização de significados e valores produzidos nas 

experiências individuais e de grupos indispensáveis ao sentido de vida dos seres 

humanos em sociedade e na história. Conteúdos vivenciados na disciplina Gênero, 

Identidade e Mídia articulam as relações étnico-raciais e o ensino de história e cultura 

afro-brasileira e indígena de forma integrada, a aplicação prática se dá também em 

Projetos Integradores, e nas práticas de Pesquisa e Extensão dentro de Linhas de 

Pesquisas propostas pelo curso com objetivo de propiciar o acesso aos princípios e 

processos de produção do conhecimento científico e tecnológico, para aplicação 

adequada e competente na prática profissional.  A educação ambiental, também é 

entendida e estimulada o curso, por meio de projetos específicos, como na disciplina 
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de Empreendedorismo e Sustentabilidade em Comunicação na Perspectiva 

Socioambiental.  

O eixo “Fundamentos da Tecnologia, Gestão e Desenvolvimento” proporciona 

conhecimentos para a formação de um bacharel inovador, com visão estratégica em 

planejamento, negócios e na gestão de soluções de comunicação integrada. A 

educação ambiental e sustentabilidade, além de perpassarem o currículo do curso, 

são abordadas em especial, na disciplina empreendedorismo e sustentabilidade em 

projetos de comunicação.  

No eixo Fundamentos Específicos da Publicidade e Criação priorizam-se os 

projetos interdisciplinares, as práticas de laboratório e a criação e produção de 

projetos publicitários, a partir de disciplinas básicas, de conhecimento de softwares de 

criação, ferramentas e equipamentos de produção para campanhas publicitárias. São 

momentos em que também se discute acerca da sustentabilidade pensada nos 

processos de criação e desenvolvimento. A descrição de cada um dos três eixos está 

graficamente representada na organização curricular da Matriz do curso de 

Bacharelado em Publicidade e Propaganda com seus devidos conteúdos propostos.  

 

 

4.2 REPRESENTAÇÃO GRÁFICA DO CURRÍCULO  
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Na perspectiva da representação gráfica acima, as práticas de ensino, de 

extensão e de pesquisa formam uma rede e estão fundamentalmente implicadas com 

a sociedade, com a economia e com a cultura. Acrescente-se que, as abordagens de 

situações problemas reais, como temas a serem desenvolvidos nas atividades de 

ensino-aprendizagem, possibilitam que essas situações sejam tratadas no campo da 

extensão, posto que nascem da leitura da realidade. 

As disciplinas são organizadas observando-se o que estabelece a Resolução 

CNE/CES nº 3 de 02 de julho de 2007 e envolvem Preleções e Aulas Expositivas (item 

I do Art. 2º) e Atividades Práticas Supervisionadas (item II do Art. 2º). 

A cada semestre, no planejamento inicial, serão verificadas pelo NDE e 

Colegiado do Curso as atividades a serem desenvolvidas (aulas teóricas, aulas 

práticas, estágios extracurriculares, atividades complementares e atividades práticas 

supervisionadas-APS) e analisada a adequação das ementas e planos de ensino. 

Caberá ao NDE realizar a constante avaliação do PPC.  

Quanto às APS, são contempladas nos Planos de Ensino das disciplinas, com 

a indicação de pontuação e da carga horária a ser trabalhada nessas atividades. Os 

docentes, utilizando tecnologias de informação e comunicação, disponibilizam as 

atividades a serem realizadas e a data de entrega para os estudantes. 

Neste processo: 

a) As Atividades Práticas Supervisionadas (APS) são desenvolvidas sob a 

orientação, supervisão e avaliação de docentes, e realizadas pelos discentes. 

 b) Os estudantes podem entregar ou postar em ambiente virtual as atividades 

realizadas tais como as de: laboratório, trabalho interdisciplinar em grupo, 

atividades integradas, trabalhos práticos individuais ou em grupo, 

desenvolvimento de projetos, iniciação científica, relatos de filmes, estudos de 

casos individuais e em equipes, atividades de campo, atividades em biblioteca, 

práticas de ensino, exercícios, resenha de texto e outras atividades.  

c) As APS constituem parte da carga horária das disciplinas que vinculam e, 

portanto, são obrigatórias em todas as disciplinas, não se aplicando aos 

componentes curriculares. 
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A carga horária total dos cursos de graduação está de acordo com a Resolução 

CNE/CES, n° 3, de 02 de julho de 2007, que determina que a carga-horária mínima 

deve ser calculada em horas de 60 minutos. Na Universidade Vale do Rio Doce – 

Univale, a hora-aula tem duração de 50 minutos. A diferença entre a hora-aula e a 

hora-relógio é compensada por meio das Atividades Práticas Supervisionadas – APS. 

Já nos cursos de pós-graduação utiliza-se sempre a hora-relógio (60 minutos).  

Para melhor organização das APS nos currículos dos cursos de graduação 

presenciais são estabelecidas três modalidades: Atividades de Metodologias Ativas 

(AMA), Atividades Práticas de Pesquisa Acadêmica (APPA) e Atividades Práticas de 

Extensão (APEX), articulando a pesquisa e a extensão com as práticas de ensino.  

 
 
Atividade de Metodologias Ativas – AMA  

 

  

As metodologias ativas em cursos de graduação pressupõem uma revisão das 

práticas docentes e da própria concepção de aprendizagem. As estratégias de 

aprendizagem ativa ancoram-se na Pedagogia da Problematização que deriva das 

teorias construtivista e sócio-interacionista da aprendizagem. Assim, as chamadas 

metodologias ativas partem de situações-problema, de questionamentos e desafios 

que estimulam a construção de conhecimento e o desenvolvimento de habilidades e 

competências a partir da atuação e protagonismo dos estudantes no próprio processo 

de formação profissional.  

As Atividades Práticas Supervisionadas e as metodologias ativas são adotadas 

como estratégias de ensino que têm como foco principal a ação do estudante, que 

desafiado, busca pelo conhecimento que lhe será significativo e contextualizado, 

elevando a sua aprendizagem. Mediadas pelas novas tecnologias da informação e 

comunicação, ou não, as metodologias ativas atendem ao caráter dinâmico e prático 

previsto no inciso II do artigo 2º da Resolução CNE/CES n. 3 de 18 de julho de 2007.  

 

Atividade Prática de Pesquisa Acadêmica – APPA  
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A busca da contextualização do conhecimento no processo de ensino e 

aprendizagem propõe-se que as Atividades Práticas Supervisionadas possam ser 

também ofertadas no formato de pesquisa, nos moldes da iniciação científica e de 

pesquisas em grupo. A investigação científica aguça a curiosidade dos estudantes e 

motiva-os para o processo de ensino e aprendizagem, como participantes ativos na 

construção do conhecimento. O ensino com pesquisa possibilita a cooperação e 

autonomia no processo de produção de conhecimentos científicos e acadêmicos, 

desmitificando esses saberes como verdades neutras e inquestionáveis para 

compreendê-los como processo, movimento e construção.   

A pesquisa como metodologia de ensino na graduação ganha os contornos da 

Iniciação Científica, prevista pela Resolução CNE/CES n. 3 de 18 de julho de 2007, 

no sentido de iniciar o estudante nos processos da ciência, da descoberta, das 

técnicas e instrumentos científicos no desenvolvimento de projetos de estudos com o 

suporte da orientação docente. O ensino por meio desse recurso contribui para melhor 

desempenho acadêmico dos estudantes, para maior aproximação com o campo 

profissional e para a maturidade estudantil em relação aos saberes e desafios de seu 

campo de formação.  

  

 

Atividade Prática Extensionista – APEX  
  

 

Com o foco no processo de ensino e aprendizagem significativo, desenvolvido 

a partir da problematização, seja em desafio de estudos, problemas de pesquisa ou 

problemática social, a Universidade Vale do Rio Doce - Univale prevê também 

Atividades Práticas Supervisionadas desenvolvidas com caráter extensionista. Para 

garantir a efetividade dessa modalidade, é imprescindível a dialogicidade entre a 

universidade e a comunidade, em práticas acadêmicas em que os conteúdos sejam 

desenvolvidos na troca de saberes que se estabelece nessa relação.  

 O processo de ensino e aprendizagem assim se vincula à realidade, ao campo 

laboral voltado para a responsabilidade e a justiça social que deve ser a busca de 

todas as profissões, de todos os cidadãos. Práticas extensionistas possibilitam uma 
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significativa associação entre o pensar e o fazer, entre a teoria e a prática, em uma 

perspectiva interdisciplinar do perfil profissional que a vida em sociedade demanda.  

Atividades de extensão favorecem uma aprendizagem mais crítica, reflexiva e 

inserida na realidade, e refletem o sentido da prática das atividades propostas como 

APS pela Resolução CNE/CES n. 3 de 18 de julho de 2007.   

Uma formação dinâmica, com flexibilidade curricular e que envolve ações 

culturais, científicas, sociais e políticas, promovida nas atividades extensionistas, 

possibilita a formação integral do acadêmico como protagonista na promoção de 

transformações na sociedade e na universidade.  

As APS são organizadas conforme a natureza das diversas disciplinas/módulos 

que compõem o currículo e o perfil de seus professores, que poderão optar em 

desenvolver metodologias de ensino, pesquisa ou extensão. Assim, as modalidades 

das APS podem ser trabalhadas isoladamente em cada disciplina/módulo, ou 

articuladas de forma interdisciplinar com duas ou mais disciplinas/módulos, sendo 

complementares para uma prática integradora do ensino com a pesquisa e a 

extensão, tanto em um mesmo período ou interperíodos. Ou seja, essas modalidades 

das APS foram pensadas também para atender ao que preconiza a Constituição 

Federal de 1988, para uma aprendizagem crítica e plural, com estudantes construindo 

atitudes investigativas e questionadoras, na indissociabilidade entre o ensino, a 

pesquisa e a extensão.  

Para além do ensino, pretende-se formar estudantes que desenvolvam seu 

próprio modo de apreender o mundo que os rodeia. Isso demanda sensibilidade, 

ousadia, disponibilidade e investimentos, um ato de educar que envolve pessoas, daí 

deriva a responsabilidade de todos envolvidos no processo, com capacidade de 

responder, de modo crítico e criativo, às exigências da sociedade contemporânea, 

marcada por um acelerado ritmo de mudanças, materializado a partir de atividades 

desenvolvidas ao longo do Curso. 

No âmbito do curso de Bacharelado em Publicidade e Propaganda, a APS é 

definida previamente pelo NDE e colegiado, possibilitando uma dinâmica integrativa 

entre as turmas ou especificamente para um determinado período. A Atividade Prática 

Supervisionada acontece de forma temática e privilegia os acontecimentos midiáticos 
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em torno da formação profissional e de impacto social, tanto em nível local, nacional 

e internacional. Assim, um tema pode ser abordado por todos os conteúdos de um 

período, ou também ser desenvolvido por todo o curso naquele momento. 

As referências para debates geradores das APS, podem vir de fontes como 

série para TV, campanhas publicitárias que geraram repercussão entre os estudantes, 

publicações científicas, lançamentos tecnológicos que impactam a vida do profissional 

da publicidade e propaganda e assuntos da atualidade que surgem das práticas 

sociais.  

Em termos práticos, essas referências que geraram as APS são desenvolvidas 

pelos estudantes em diversos formatos: vídeo, produção de resenhas, miniartigos, 

textos livres, peças gráficas e multimídias dependendo do período em que o estudante 

se encontra e as habilidades e competências já desenvolvidas para a elaboração de 

produtos que também representam o conhecimento técnico para a execução de um 

nível de trabalho.  

O curso também privilegia as indicações de temas propostos por estudantes e 

que também ganham espaço para uma ampla divulgação dentro do curso. Na 

dinâmica de organização da APS, em cada período um professor é indicado como 

referência para a organização do tema que é compartilhado em todas as disciplinas 

que possuem a atividade em sua carga horária. Ao mesmo tempo, nas correções das 

APS, os professores do período específico e quando o tema perpassa todo o curso, 

se reúnem para a correção das mesmas e para o retorno aos estudantes que recebem 

também a mesma nota para todos os conteúdos envolvidos. 

A prática se mostra efetiva e traz sempre a oportunidade de atualização ao 

longo do semestre tanto para professores quanto para os estudantes. Ao mesmo 

tempo a proposta de APS integrativas e integradoras e não individualizadas em 

conteúdo, gera no curso a busca por debates de temas que se apresentam como 

transversais e em muito enriquecem o cotidiano da formação do comunicador 

publicitário.  

Assim, a Atividade Prática Supervisionada também representa a identidade do 

perfil do estudante e sua visão para com temas emergentes da atualidade na 

perspectiva de uma visão ampliada sobre uma determinada temática.  
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4.2.1 Relações Étnico-Raciais 

 

 

A educação das relações étnico-raciais, baseada nas Diretrizes Curriculares 

Nacionais, Resolução CNE/CP Nº 01/2004, objetiva a formação de cidadãos, 

empenhados em promover condições de igualdade no exercício de direitos sociais, 

políticos, econômicos, dos direitos de ser, viver, pensar, próprios aos diferentes 

pertencimentos étnico-raciais e sociais.  

No âmbito institucional, o Dia Nacional da Consciência Negra (20 de novembro) 

tem registro oficial no calendário acadêmico, e a temática da História da Cultura Afro-

Brasileira e Indígena está inclusa em eventos culturais promovidos pela Instituição.  

A valorização da “Cultura Afro-Brasileira”, gêneros, identidades e etnias no 

Curso de Bacharelado em Publicidade e Propaganda é contemplada de forma 

transversal por meio das atividades desenvolvidas no âmbito das disciplinas, em 

específico na disciplina Gênero, Identidade, Etnias e Mídias, no Projeto Integrador de 

Curso, na produção em parceria com o curso de Jornalismo da Revista Inclusive, e 

também nos projetos de extensão promovidos ao longo do Curso. 

Dessa forma, fomenta-se um debate que envolve questões importantes para 

uma boa formação acadêmica: etnia, igualdade, cultura e democracia, com respeito a 

diversidade e a pluralidade de ideias, de culturas e as peculiaridades regionais e 

institucionais, ao estimular a flexibilização das ações educativas e coadunar com as 

novas perspectivas acerca do negro e sua participação na formação da sociedade 

brasileira. 

No âmbito do curso, a disciplina Gênero, Identidades, Etnias e Mídia traz na 

formação um caráter não apenas normativo, mas também inovador, no sentido que 

apresenta dentro da proposta do conteúdo uma discussão ampla e crítica que 

possibilita ao egresso do curso de Bacharelado em Publicidade e Propaganda da  

Univale uma visão abrangente da temática, tanto dentro do contexto histórico para as 

questões raciais que envolvem a cultura Afro-brasileira, Africana e Indígena, como 

também as relações atuais do contexto de gêneros e identidades que perpassam 

todas as relações sociais. Tais reflexões, quando aplicadas ao campo da 

comunicação e o papel da mídia oportunizam ao estudante uma melhor compreensão 

da importância de uma visão contextualizada sobre o tema, de forma que o requisito 
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legal se torna prática e objeto de estudo na formação do profissional de Publicidade e 

Propaganda da Univale.  

Ao mesmo tempo, tal proposta tem a finalidade de “promover a educação de 

cidadãos atuantes e conscientes no seio da sociedade multicultural e pluriétnica do 

Brasil”, conforme preconiza a legislação vigente. Os conteúdos relativos à diversidade 

étnica brasileira ganham assim um fazer transversal ao longo do curso. Assim, a 

temática deixa de se constituir em um momento da trajetória acadêmica, para se 

constituir como parte inerente a ela e capaz de enriquecê-la sobremaneira. 

A elaboração e a relação prática teórica abrangendo o campo midiático têm 

como objetivo contribuir para que o estudante construa conhecimentos e desenvolva 

valores e atitudes de valorização e respeito à diversidade e ao mesmo tempo  

reelabore a própria identidade, percebendo-se como resultado da miscigenação que 

forjou a Nação Brasileira, de modo a interagir com o que é considerado diferente – 

mas não desigual e entendendo o papel do profissional da publicidade e propaganda 

nesse contexto histórico e social.  

 

 
4.2.2 Educação Ambiental 
 

 

A perspectiva de Educação Ambiental (EA) para a sustentabilidade tem como 

propósito tornar a sociedade moderna capaz de reconstruir sua história na busca de 

condições de sobrevivência que contemple a qualidade de vida, do planeta e da 

pessoa humana.  

Nesse contexto, considerando-se o meio ambiente mais abrangente como a 

casa, rua, corpo, relações interpessoais e a própria natureza, a Universidade Vale do 

Rio Doce – Univale em consonância com a Lei 9.795/1999 e Decreto nº 4.281/2002 

considera a Educação Ambiental como parte constitutiva da formação do sujeito. 

Conforme o Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), é Missão da 

Universidade Vale do Rio Doce – Univale: “Promover a formação profissional e 

científica, a construção e difusão de conhecimentos e colaborar para o 

desenvolvimento socioeconômico e cultural da sua região de inserção, pautada na 

melhoria das condições de vida e na diversidade do ambiente e da cultura”. 
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 Dessa forma, pautando-se na sensibilização da comunidade acadêmica, a 

Universidade Vale do Rio Doce – Univale promove uma educação comprometida com 

a causa ambiental por meio de projetos, ações e campanhas educativas sistemáticas.  

Na Univale a Educação Ambiental é transversalizada em ações diversas de 

ensino, pesquisa, extensão e gestão, por meio de projetos, assessorias, participação 

em conselhos, atividades interdisciplinares como Atividades Práticas 

Supervisionadas, palestras, oficinas, seminários, cursos, produção de material 

didático, roda de saberes, visitas técnicas, em uma abordagem integradora. 

Neste sentido, o Curso de Bacharelado em Publicidade e Propaganda da 

Universidade Vale do Rio Doce – Univale por meio da interlocução com as Atividades 

Complementares, das discussões aprofundadas nas disciplinas Empreendedorismo e 

Sustentabilidade em Publicidade e Propaganda e Projeto Integrador de Curso II, nos 

estágios curriculares supervisionados, contribui para a formação do sujeito em 

consonância com princípios da EA (educação ambiental). Especificamente os 

conteúdos de Gestão de Empreendimentos e Sustentabilidade em Projetos de 

Comunicação e o Projeto Integrador de Curso- PICs, possibilitam ao aluno o 

desenvolvimento de projetos de intervenção na comunidade e em empresas e 

organizações não governamentais e dentro da própria universidade. 

Esta se constitui como uma dimensão representada por processos nos quais 

cada indivíduo e coletividade edificam valores sociais, conhecimentos, habilidades, 

atitudes e valores voltados para a construção de uma consciência ambiental, pautada 

na ética e sustentabilidade.  

Desta forma, o Projeto Pedagógico e estrutura curricular do curso de 

Bacharelado em Publicidade e Propaganda na Universidade Vale do Rio Doce – 

Univale, apresenta a Educação Ambiental, que será desenvolvida de diferentes 

formas, transversalmente nos diversos componentes curriculares, como temática a 

ser desenvolvida nas disciplinas, nas práticas extensionistas e nas demais ações 

desenvolvidas no curso, a exemplo  o Criative In ACC,  em parcerias com OGNs, como 

o projeto Natureza Viva, que compõe as ações permanentes do curso pela 

representação da ASCANAVI, a associação dos catadores de  materiais recicláveis 

de Governador Valadares, através do projeto interdisciplinar em que o curso de 

Publicidade e Propaganda em parceria com a  e outras ações institucionais. 
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Cabe ao curso de Bacharelado em Publicidade o treinamento de criação em 

publicidade e propaganda aos profissionais do ASCANAVI que fazem formação aos 

estudantes, escolhido via edital, para o  trabalho de monitor do projeto, com objetivo 

de capacitar um grupo de catadores no ambiente do curso para execução de ações 

de comunicação que visam de maneira geral, a criação de redes sociais, um 

treinamento do uso de equipamentos de fotografia, para o registro das ações do 

projeto pelos próprios catadores e a alimentação das redes sociais. 

 

 

4.2.3 Educação em Direitos Humanos 
 

 

Em consonância com as Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos 

Humanos, estabelecidas pela Resolução nº 1, de 30 de maio de 2012 e demais 

documentos nacionais e internacionais que defendem e reconhecem a liberdade e 

igualdade de direitos como inerentes a toda pessoa, a Universidade Vale do Rio Doce 

– Univale busca por meio das suas atividades de ensino, pesquisa e extensão 

promover o trabalho sobre a Educação em Direitos Humanos como “concepções e 

práticas educativas fundadas nos Direitos Humanos e em seus processos de 

promoção, proteção, defesa e aplicação na vida cotidiana e cidadã de sujeitos de 

direitos e de responsabilidades individuais e coletivas” (BRASIL, 2012, p. 1). 

No plano formativo, a Educação em Direitos Humanos baliza as práticas 

educativas na universidade, atendendo ao PDI e demais documentos da universidade 

que reconhecem como inerentes ao sentido e papel da Universidade Vale do Rio Doce 

– Univale o fundamento dos Direitos Humanos. 

De modo intencional, as disciplinas que compõem o conjunto formativo dos 

currículos dos cursos de graduação e pós-graduação – no campo da saúde, das 

humanidades, da ciência e tecnologia, da educação/formação docente, dos estudos 

territoriais se sustentam nos princípios dos direitos humanos e os têm como diretriz 

da ação docente e discente, como tema de reflexão e debate em sala de aula, na 

busca de promoção de atitudes éticas, da cultura de paz e da defesa dos direitos da 

pessoa.  
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O Estágio Curricular Supervisionado obrigatório é um campo fértil para a 

Educação em Direitos Humanos pela inserção efetiva e supervisionada dos 

estudantes em diferentes espaços de atuação profissional, nos quais esses direitos 

não são respeitados ou encontram-se em situações de inclusão precária quanto aos 

direitos sociais básicos como a saúde, alimentação, educação e moradia. Ressalta-

se ainda a possibilidade de nesses espaços, o exercício da liberdade de expressão, 

da liberdade de ir e vir serem restringidos ou outros direitos que afetam a dignidade 

humana não serem plenamente cumpridos. Nesses espaços ainda, a atuação ética 

da universidade, por meio da ação discente e docente, pode contribuir para a 

construção de relações éticas e desencadear ações comprometidas com a pessoa.  

A demanda por estudos e ações de intervenção na área dos direitos humanos 

tem sido, ao longo dos anos, objeto de atenção da pesquisa e das ações 

extensionistas da Universidade Vale do Rio Doce – Univale. 

No âmbito do curso, a temática acontece tanto de forma transversal, nas ações 

de atividades práticas, quando em disciplinas específicas como Pensamento 

Humanístico, Legislação da Comunicação Ética Cidadania, nos projetos Integradores 

de Curso que desenvolvem ações afirmativas de igualdade e de direitos humanos, 

bem como nas Linhas de Pesquisas do curso, em especial na Linha: articulada no 

Componente Curricular: Produção Científica e Práticas de Extensão com o foco 

científico e extensionista como a Linha de pesquisa: Comunicação, Identidade e 
Territórios Midiáticos que traz a abordagem ementaria “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. A cada semestre o NDE do curso define 

pelo produto a ser elaborado e produzido pelos alunos de interferência midiática 

contemplando temáticas das Relações Étnico-Raciais, Educação Ambiental e Direitos 

Humanos.  

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”. De 

forma que tanto curricularmente, transversal e como referência de Pesquisa e 

Extensão o estudante é levado a experiência formativa ligada aos Direitos Humanos.  
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4.3 DISTRIBUIÇÃO DA CARGA HORÁRIA POR PERÍODO 

 

 

Tabela 3 – Distribuição da carga horária das disciplinas por período 
 

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

CH Eixos de Formação 

1º 

Fotografia 40 
Fundamentos 
Específicos da 

Publicidade e Criação 

Língua Inglesa I 40 
Fundamentos da 

Tecnologia, Gestão e 
Desenvolvimento 

Língua Portuguesa I 40 Fundamentos Básicos: 
Extensão e Pesquisa 

Metodologia da Pesquisa 40 Fundamentos Básicos: 
Extensão e Pesquisa 

Pensamento Humanístico (Filosofia E 
Sociologia) 40 Fundamentos Básicos: 

Extensão e Pesquisa 
Legislação da Comunicação, Ética e 
Cidadania 40 Fundamentos Básicos: 

Extensão e Pesquisa 

Iniciação a Técnicas de Publicidade e 
Propaganda  40 

Fundamentos 
Específicos da 

Publicidade e Criação 

Práticas em Desktop Publishing 40 
Fundamentos da 

Tecnologia, Gestão e 
Desenvolvimento 

Atividades Complementares I 20 Fundamentos Básicos: 
Extensão e Pesquisa 

Projeto Integrador de Curso I 80 
Fundamentos da 

Tecnologia, Gestão e 
Desenvolvimento 

2º 

Economia 40 Fundamentos Básicos: 
Extensão e Pesquisa 

Língua Inglesa II 40 
Fundamentos da 

Tecnologia, Gestão e 
Desenvolvimento 

Língua Portuguesa II 40 Fundamentos Básicos: 
Extensão e Pesquisa 

Teoria da Comunicação 40 Fundamentos Básicos: 
Extensão e Pesquisa 

História Política e Social do Brasil 40 Fundamentos Básicos: 
Extensão e Pesquisa 

Redação Publicitária 40 
Fundamentos 
Específicos da 

Publicidade e Criação 

História da Arte 40 Fundamentos Básicos: 
Extensão e Pesquisa 
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Período 
Atividades de Ensino - 
Aprendizagem (Disciplinas e 
Componentes Curriculares) 

CH Eixos de Formação 

Estruturação em Agência de 
Publicidade 40 

Fundamentos 
Específicos da 

Publicidade e Criação 

Práticas em Linguagem Gráfica 40 
Fundamentos 
Específicos da 

Publicidade e Criação 

Atividades Complementares I  20 Fundamentos Básicos: 
Extensão e Pesquisa 

Projeto Integrador de Curso II 80 
Fundamentos da 

Tecnologia, Gestão e 
Desenvolvimento 

3º 

Língua Inglesa III 40 
Fundamentos da 

Tecnologia, Gestão e 
Desenvolvimento 

Língua Portuguesa III 40 Fundamentos Básicos: 
Extensão e Pesquisa 

Gêneros, Identidades, Etnias e Mídia 40 Fundamentos Básicos: 
Extensão e Pesquisa 

Mídia 40 
Fundamentos 
Específicos da 

Publicidade e Criação 

Atendimento 40 
Fundamentos 
Específicos da 

Publicidade e Criação 

Roteiro De Televisão, Cinema e 
Vídeo 40 

Fundamentos 
Específicos da 

Publicidade e Criação 

Atividades Complementares III 20 Fundamentos Básicos: 
Extensão e Pesquisa 

Projeto Integrador de Curso III 80 
Fundamentos da 

Tecnologia, Gestão e 
Desenvolvimento 

Práticas em Produção de Peças 
Multimídias: Gráficas e Internet 40 

Fundamentos 
Específicos da 

Publicidade e Criação 

Práticas em Linguagem Fotográfica 40 
Fundamentos 
Específicos da 

Publicidade e Criação 

4º 

Psicologia da Comunicação 40 Fundamentos Básicos: 
Extensão e Pesquisa 

Língua Inglesa IV 40 
Fundamentos da 

Tecnologia, Gestão e 
Desenvolvimento 

Língua Portuguesa IV 40 Fundamentos Básicos: 
Extensão e Pesquisa 

Espanhol I   
Fundamentos da 

Tecnologia, Gestão e 
Desenvolvimento 

Planejamento de Campanha 40 
Fundamentos da 

Tecnologia, Gestão e 
Desenvolvimento 
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Período 
Atividades de Ensino - 
Aprendizagem (Disciplinas e 
Componentes Curriculares) 

CH Eixos de Formação 

Edição de Vídeo  40 
Fundamentos 
Específicos da 

Publicidade e Criação 
Empreendedorismo e 
Sustentabilidade em Projetos de 
Comunicação  

40 
Fundamentos da 

Tecnologia, Gestão e 
Desenvolvimento 

Comunicação Integrada de Marketing 40 
Fundamentos da 

Tecnologia, Gestão e 
Desenvolvimento 

Pesquisa de Mercado e Opinião 40 
Fundamentos da 

Tecnologia, Gestão e 
Desenvolvimento 

Atividades Complementares IV 20 Fundamentos Básicos: 
Extensão e Pesquisa 

Agência Experimental de Publicidade 
e Propaganda I 100 

Fundamentos da 
Tecnologia, Gestão e 

Desenvolvimento 

5º 

Ciência Política 40 Fundamentos Básicos: 
Extensão e Pesquisa 

Língua Inglesa V 40 
Fundamentos da 

Tecnologia, Gestão e 
Desenvolvimento 

Espanhol II 40 
Fundamentos da 

Tecnologia, Gestão e 
Desenvolvimento 

Pesquisa Científica em Comunicação 40 Fundamentos Básicos: 
Extensão e Pesquisa 

Produção de Conteúdos Integradores 
em Mídia 40 

Fundamentos 
Específicos da 

Publicidade e Criação 

Atividades Complementares V 20 Fundamentos Básicos: 
Extensão e Pesquisa 

Agência Experimental de Publicidade 
e Propaganda II 100 

Fundamentos da 
Tecnologia, Gestão e 

Desenvolvimento 

6º 

Língua Inglesa VI 40 
Fundamentos da 

Tecnologia, Gestão e 
Desenvolvimento 

Espanhol III 40 
Fundamentos da 

Tecnologia, Gestão e 
Desenvolvimento 

Gestão e Comunicação Política 40 
Fundamentos da 

Tecnologia, Gestão e 
Desenvolvimento 

Atividades Complementares VI 20 Fundamentos Básicos: 
Extensão e Pesquisa 

Agência Experimental de Publicidade 
e Propaganda II 40 

Fundamentos da 
Tecnologia, Gestão e 

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

CH Eixos de Formação 

Transmidialidade e Convergência em 
Publicidade e Propaganda I 40 

Fundamentos da 
Tecnologia, Gestão e 

Desenvolvimento 
Estágio Curricular Supervisionado: 
Agência Experimental de Publicidade 
e Propaganda 

60 
Fundamentos da 

Tecnologia, Gestão e 
Desenvolvimento 

Trabalho de Conclusão de Curso I   Fundamentos Básicos: 
Extensão e Pesquisa 

Produção Científica e Práticas de 
Extensão 40 Fundamentos Básicos: 

Extensão e Pesquisa 

7º 

Língua Inglesa VII 40 
Fundamentos da 

Tecnologia, Gestão e 
Desenvolvimento 

Espanhol IV 40 
Fundamentos da 

Tecnologia, Gestão e 
Desenvolvimento 

Promoção de Vendas e 
Merchandising 40 

Fundamentos 
Específicos da 

Publicidade e Criação 

Trabalho de Conclusão de Curso II 100 
Fundamentos 
Específicos da 

Publicidade e Criação 

Atividades Complementares VII 20 Fundamentos Básicos: 
Extensão e Pesquisa 

 

O colegiado do curso no semestre anterior a oferta da disciplina optativa 

indicará mediante manifestação discente a ementa da disciplina, observando a 

demanda mínima. No curso, a disciplina optativa está registrada no 7º período. 

 

 

Optativas 

Ensino de Libras 40 Complementar 

Comunicação Comparada e 
temáticas em Comunicação 40 

Fundamentos da 
Tecnologia, Gestão e 

Desenvolvimento 
 

 

4.4 EMENTÁRIO DAS DISCIPLINAS 

 

 

1° PERÍODO 
Nome da Disciplina CH Total CH Semanal 

Fotografia 40 T P 
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0 40 
Ementa 

A evolução histórica da fotografia e seus principais inventores. Conceitos da 
fotografia digital, as câmeras. DLSR: principais componentes, funções, ajustes e 
acessórios. Composição fotográfica. 

Bibliografia Básica: 

1. TARNOCZY JUNIOR, Ernesto. Arte da composição. Santa Catarina: iPhoto, 
2013. v. 2.  

2. PALACIN, Vitché. Fotografia: teoria e prática. São Paulo: Saraiva, 2012. 
3. ------------------------Fotografia digital: sem segredos. São Paulo: Europa, 2014. 
 
Bibliografia Complementar: 

1. GUERINAUD, Laurent. Guia Fotografia fácil: use bem a câmera. São Paulo: 
Europa, 2016. (Biblioteca fotografe, 1). 

2. KELBY, Scott. Fotografia digital na prática. São Paulo: Pearson, 2009.  v. 2.  
3. FREEMAN, Michael. Mente do fotógrafo: pensamento criativo para 

fotografias digitais incríveis. Porto Alegre: Bookman, 2012. 
4. KELBY, Scott. Fotografia digital na prática. São Paulo: Pearson, 2011. v. 3.  
5. SALLES, Filipe. A ideia-imagem: forma e representação na fotografia 

moderna. São Paulo: Appris, 2016. 
 

 

 

Nome da Disciplina CH Total CH Semanal 

Língua Inglesa I 40 
T P 
0 40 

Ementa 

Desenvolvimento de habilidades básicas em reading e writing (leitura e escrita) em 
Língua Inglesa, privilegiando aspectos gramaticais e lexicais com ênfase em 
aspectos comunicativos voltada para a produção de textos jornalísticos e 
publicitários. 

Bibliografia Básica: 

1. GILBERT, Judy B. Clear speech: pronunciation and listening comprehension 
in North American English: student's book 4. ed. Cambridge: Cambridge 
University, 2012. 

2. FIORI-SOUZA, Adriana G. et al. Spice up your English with collocations! 
Barueri: Disal, 2016. 

3. DREY, Rafaela F.; SELISTRE, Isabel C. T.; AIUB, Tânia. Inglês: práticas de 
leitura e escrita. Porto Alegre: Penso, 2015. 
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Bibliografia Complementar: 

1. SHOLAPURKAR, Amar R. (Ed.). Publish and flourish: a pratical guide for 
effective scientific writing. Jaypee: New Delhi, 2011. 

2. SILVA, Thais C. Pronúncia do inglês: para falantes do português brasileiro. 
São Paulo: Contexto, 2012.  

3. PRESCHER, Elisabeth. English compact grammar: A to Z. Barueri: DISAL, 
2014.  

4. BRUSCHINI, Ricardo. Aumente o seu vocabulário em inglês: prefixos e sufixos. 
São Paulo: DISAL, 2012.  

5. IGREJA, José R. A. What to say when?: o que dizer em inglês em importantes 
situações de comunicação cotidiana. Barueri: DISAL, 2015. 

 

 

Nome da Disciplina CH Total CH Semanal 

Língua Portuguesa I 40 T P 
40 0 

Ementa 

Língua Portuguesa como objeto de estudo: língua falada e língua escrita. Gramática 
Tradicional, estabelecimento e elementos de norma padrão e norma culta em 
Língua Portuguesa. Estudo do texto como unidade linguística e comunicativa: 
coesão e coerência textuais. 

Bibliografia Básica: 

1. KOCH, Ingedore G. V. Desvendando os segredos do texto. 8. ed. Reimp. São 
Paulo: Cortez, 2018. 

2. CUNHA, Celso; CINTRA, Luís F. L. Nova gramática do português 
contemporâneo. 7. ed. Reimp. Rio de Janeiro: Lexikon, 2017. 

3. CASTILHO, Célia M. Fundamentos sintáticos do português brasileiro. São Paulo: 
Contexto, 2013. 

 

Bibliografia Complementar: 

1. AZEREDO, José C. Gramática Houaiss da Língua Portuguesa. São Paulo: 
PubliFolha, 2013. 

2. VITRAL, Lorenzo. Gramática inteligente do português do Brasil: ilustrada e 
com exercícios. São Paulo: Contexto, 2017. 

3. CEREJA, William R.; MAGALHÃES, Thereza A. C. Gramática: texto, reflexão e 
uso. 5. ed. São Paulo: Atual, 2016.  

4. KOCH, Ingedore G. V. O texto e a construção dos sentidos. 10. ed. São Paulo: 
Contexto, 2011. 

5. KLEIMAN, Angela B.; SEPULVEDA, Cida. Oficina de gramática: 
metalinguagem para principiantes. 2. ed. Campinas: Pontes, 2012. 
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Nome da Disciplina CH Total CH Semanal 

Metodologia da Pesquisa 40 T P 
40 0 

Ementa 

As diferentes formas de produção de conhecimento: senso comum; conhecimento 
filosófico, teológico e científico. Produção dos diversos tipos de trabalho de 
graduação: resumos, fichamento, relatório de visita técnica, relatório de pesquisa 
de laboratório. Pesquisa Bibliográfica: elaboração do projeto, desenvolvimento da 
pesquisa e relatório final. 

Bibliografia Básica: 

1. MARTINS, Vanderlei; MELLO, Cleyson de Moraes (Coord.). Metodologia 
científica: fundamentos, métodos e técnicas.  Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 
2016. 

2. LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Metodologia científica. 
7. ed. São Paulo: Atlas, 2017. 

3. RUIZ, João Álvaro. Metodologia científica: guia para eficiência nos estudos. 
6. ed. Reimp. São Paulo: Atlas, 2017. 

 

Bibliografia Complementar: 

1. MATIAS-PEREIRA, José. Manual de metodologia da pesquisa científica. 3. 
ed. rev. e atual. São Paulo: Atlas, 2012. 

2. MEDEIROS, João Bosco. Redação científica: a prática de fichamentos, 
resumos, resenhas. 12. ed. São Paulo: Atlas, 2014. 

3. LEAL, Eduardo C. (Org.) et al. Manual de normalização para elaboração de 
trabalhos acadêmicos da UNIVALE. Governador Valadares: Universidade 
Vale do Rio Doce, 2010. 

4. MASCARENHAS, Sidnei Augusto. Metodologia científica. São Paulo: Pearson, 
2012. 

5. KNECHTEL, Maria R. Metodologia da pesquisa em educação: uma abordagem 
teórico-prática dialogada. Curitiba: InterSaberes, 2014 

 

 

Nome da Disciplina CH Total CH Semanal 
Pensamento Humanístico (Filosofia e 
Sociologia) 40 T P 

40 0 
Ementa 

Estudo de problemas ligados à sociedade. Estatuto da Sociologia e suas 
implicações metodológicas e relações com a Filosofia. As grandes concepções 



72 

 

sociológicas: Marx, Weber, Durkheim e Comte. As leituras contemporâneas do 
problema social para o pensamento humanístico: Habermas, Dussel e outros. 

Bibliografia Básica: 

1. CHAUÍ, Marilena de Souza. Boas-vindas à filosofia. São Paulo: Martins Fontes, 
2010. 

2. KEESING, Roger M. Antropologia cultural: uma perspectiva contemporânea. 
Petrópolis: Vozes, 2014. 

3. QUINTANEIRO, Tania; BARBOSA, Maria L. O.; OLIVEIRA, Márcia G. Um toque 
de clássicos: Durkheim, Marx e Weber. 2. ed. Reimp. Belo Horizonte: UFMG, 
2017. 

 
Bibliografia Complementar: 

1. CHAUÍ, Marilena de Souza. Convite à filosofia. 12. ed. São Paulo: Ática, 2001. 
2. CITELLI, Adilson (Org.). et al.  Dicionário de comunicação: escolas, teorias e 

autores.  São Paulo: Contexto, 2014. 
3. HALL, Stuart. Cultura e representação. Rio de Janeiro: Apicuri, 2016. 
4. DURKHEIM, Émile. Sociologia e filosofia. São Paulo: EDIPRO, 2015. 
5. MARTINO, Luís M. S. Teoria da comunicação: ideias, conceitos e métodos. 5. 

ed. Petrópolis: Vozes, 2014. 
 

 

Nome da Disciplina CH Total CH Semanal 
Legislação da Comunicação, Ética e 
Cidadania 40 T P 

40 0 
Ementa 

As grandes questões da Ética, como abordagem das questões morais, sociais e de 
juízo na formação qualitativa da cidadania; o Código de Ética Profissional e a 
Declaração Universal de Direitos Humanos. O direito à informação; leis que regem 
a imprensa e a produção midiática. 

Bibliografia Básica: 

1. PLAISANCE, Patrick L. Ética na comunicação: princípios para uma prática 
responsável. Porto Alegre: Penso, 2011. 

2. BAUMAN, Zygmunt; DONSKIS, L. Cegueira moral: a perda da sensibilidade na 
modernidade líquida. Rio de Janeiro: Zahar, 2014. 

3. GALLO, Sílvio (Coord.). Ética e cidadania: caminho da filosofia: elementos para 
o ensino da filosofia. Campinas: Papirus, 2015. 

 
Bibliografia Complementar: 

1. ECO, Umberto. Número zero. 4. ed. São Paulo: Record, 2015. 
2. KARAM, Francisco J. C. Jornalismo, ética e liberdade. 4. ed. São Paulo: 

Summus, 2014. 
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3. MARTINO, Luís M. S.; MARQUES, Ângela C. S. M. Ética, mídia e comunicação: 
relações sociais em um mundo conectado. São Paulo: Summus, 2018. 

4. KARNAL, Leandro. Todos contra todos: o ódio nosso de cada dia. São Paulo: 
Leya, 2017. 

5. BRAGAGLIA, Ana Paula (Org.). Ética na publicidade: por uma nova sociedade 
de consumo. Rio de Janeiro: Multifoco, 2017. 

 
 

 

Nome da Disciplina CH Total CH Semanal 
Iniciação as Técnicas de Publicidade e 
Propaganda 40 T P 

0 40 
Ementa 

Conceituação de publicidade e propaganda. Princípios de criatividade nos diversos 
processos de produção.  Experimentação dos ambientes de atuação do profissional 
da publicidade e propaganda.  A evolução do papel da propaganda (Rev. Industrial 
e produção em larga escala). A origem da propaganda comercial. A origem das 
agências de propaganda. Campos de atuação do publicitário. 

Bibliografia Básica: 

1. TOMIYA, Eduardo H. Branding analítico: métodos quantitativos para gestão da 
marca. São Paulo: Atlas, 2014. 

2. BELCH, George E.; BELCH, Michael A. Propaganda e promoção: uma 
perspectiva da comunicação integrada de marketing. 9. ed. Porto Alegre: AMGH, 
2014. 

3. PÚBLIO, Marcelo A. Como planejar e executar uma campanha de propaganda. 
2. ed. São Paulo: Atlas, 2013. 

 
Bibliografia Complementar: 

1. CRESCITELLI, Edson; SHIMP, Terence A. Comunicação de marketing: 
integrando propaganda, promoção e outras formas de divulgação. São Paulo: 
Cengage Learning, 2012. 

2. SEMPRINI, Andrea. A marca pós-moderna: poder e fragilidade da marca na 
sociedade contemporânea. 2. ed. São Paulo: Estação das Letras e Cores, 2015. 

3. FERREIRA JUNIOR, Achiles B.; AZEVEDO, Ney Q. Marketing digital: uma 
análise do mercado 3.0. Curitiba: Intersaberes, 2015. (Marketing ponto a ponto). 

4. ARENS, William F. SCHAEFER, David H.; WEIGOLD, Michael F. Propaganda. 
Porto Alegre: AMGH, 2013. 

5. MARTEL, Frédéric. Mainstream: a guerra global das mídias e das culturas. Rio 
de Janeiro: Civilização Brasileira, 2012. 

 
 

Nome da Disciplina CH Total CH Semanal 



74 

 

Práticas em Desktop Publishing 40 T P 
0 40 

Ementa 

Introdução aos principais conceitos de Desktop Publishing (DTP) e meios gráficos 
de impressão, resolução de imagens para aplicação gráfica final, design gráfico, 
arte digital e suas principais ferramentas. Conceitos e aplicativos de vetorização e 
editoração. 

Bibliografia Básica: 

Não se aplica 

Bibliografia Complementar: 

Não se aplica 

 

Nome da Disciplina CH Total CH Semanal 

Projeto Integrador de Curso I 80 T P 
0 80 

Ementa 

Introdução aos conceitos e aplicação das etapas do Briefing, Pesquisa presencial, 
pesquisa na internet, história do lugar, histórico de pessoas e lojas. 

Bibliografia Básica: 

Não se aplica 

Bibliografia Complementar: 

Não se aplica 

 

Nome da Disciplina CH Total CH Semanal 

Atividades Complementares 20 T P 
0 20 

Ementa 

Participação em atividades acadêmicas, científicas e culturais, relacionadas às 
dimensões de formação do currículo, que contribuam para a consolidação do perfil 
do egresso.  

Bibliografia Básica: 

Não se aplica 
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Bibliografia Complementar: 

Não se aplica 

 

2° PERÍODO 

Nome da Disciplina CH Total CH Semanal 

Economia 40 T P 
40 0 

Ementa 

Origem e evolução do pensamento econômico e seus conceitos teóricos. Relação 
existente entre o mundo econômico e a realidade social. Nova ordem econômica 
mundial. 

Bibliografia Básica: 

1. LACERDA, Antônio Corrêa de et al. Economia brasileira.  5. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2013. 

2. VASCONCELLOS, Marco A. S.; GARCIA, Manuel E. Fundamentos de economia. 
5. ed. São Paulo: Saraiva, 2014. 

3. NÓBREGA, Mailson da; RIBEIRO, Alessandra. A economia: como evoluiu e 
como funciona: ideias que transformaram o mundo. São Paulo: Trevisan, 2016. 

4.  
Bibliografia Complementar: 

1. NARLOCH, Leandro. Guia politicamente incorreto da economia brasileira. São 
Paulo: Leya, 2015. 

2. BLANCHARD, Olivier. Macroeconomia. 7. ed. São Paulo: Pearson, 2018. 
3. MARONI NETO, Ricardo. Elementos de macroeconomia. Osasco: Edifieo, 2015. 
4. VIVANCO, Luis G. C. Questões de economia: micro e macroeconomia. Rio de 

Janeiro: Ferreira, 2012. (Concursos). 
5. GALA, Paulo. Perspectivas macroeconômicas: para entender a economia hoje. 

Rio de Janeiro: FGV, 2011. 
 

 

Nome da Disciplina CH Total CH Semanal 

Língua Inglesa II 40 T P 
0 40 

Ementa 

Desenvolvimento de habilidades básicas de listening (audição) e speaking (fala) em 
Língua Inglesa por meio do estudo, análise e produção de materiais jornalísticos e 
publicitários voltados para o rádio jornalismo e produtos de podcast. 

Bibliografia Básica: 
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1. GILBERT, Judy B. Clear speech: pronunciation and listening comprehension in 
North American English: student's book 4. ed. Cambridge: Cambridge University, 
2012. 

2. FIORI-SOUZA, Adriana G. et al. Spice up your English with collocations! Barueri: 
Disal, 2016. 

3. DREY, Rafaela F.; SELISTRE, Isabel C. T.; AIUB, Tânia. Inglês: práticas de 
leitura e escrita. Porto Alegre: Penso, 2015. 

 
Bibliografia Complementar: 

1. SHOLAPURKAR, Amar R. (Ed.). Publish and flourish: a pratical guide for effective 
scientific writing. Jaypee: New Delhi, 2011. 

2. SILVA, Thais C. Pronúncia do inglês: para falantes do português brasileiro. São 
Paulo: Contexto, 2012.  

3. COURY, Jane G. Exercícios para falar melhor em inglês: speaking activities. 
Barueri: DISAL, 2013. 

4. McCARTHY, Michael; O'DELL, Felicity. English vocabulary in use. 3. ed. 
Cambridge: Cambridge University, 2017. 

5. COMO escrever melhor: inglês. Reimp. São Paulo: PubliFolha, 2004. 
 

 

 

 

Nome da Disciplina CH Total CH Semanal 

Língua Portuguesa II 40 T P 
40 0 

Ementa 

Noções e conceitos básicos: o sintagma e seus tipos, constituintes imediatos. 
Conceitos de sintaxe, frase, oração e período. Relações sintagmáticas e os termos 
da oração. Análise sintática por meio de produção textual. 

Bibliografia Básica: 

1. MARTELOTTA, Mário E. (Org.). Manual de linguística. 2. ed. São Paulo: 
Contexto, 2013. 

2. KOCH, Ingedore G. V. Desvendando os segredos do texto. 8. ed. Reimp. São 
Paulo: Cortez, 2018. 

3. CASTILHO, Ataliba T. Nova gramática do português brasileiro. São Paulo: 
Contexto, 2012. 

 
Bibliografia Complementar: 

1. KOCH, Ingedore G. V. O texto e a construção dos sentidos. 10. ed. São Paulo: 
Contexto, 2011. 
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2. ANTUNES, Irandé. Análise de textos: fundamentos e práticas. São Paulo: 
Parábola, 2010. 

3. MIOTO, Carlos; SILVA, Maria C. F.; LOPES, Ruth. Novo manual de sintaxe. São 
Paulo: Contexto, 2013.  

4. PERINI, Mário A. Gramática do português brasileiro. São Paulo: Parábola, 2010. 
5. NEVES, Maria H. M. Gramática de usos do Português. 2. ed. São Paulo: Unesp, 

2011. 
 

 

Nome da Disciplina CH Total CH Semanal 

Teoria da Comunicação 40 T P 
40 0 

Ementa 

Paradigmas epistemológicos da Comunicação. Communication research/ Pesquisa 
administrativa norte americana. Teorias compreensivas do processo 
comunicacional. Estudos sobre audiências. Cibercultura e sociabilidade na era 
digital. 

Bibliografia Básica: 

1. CITELLI, Adilson (Org.). et al. Dicionário de comunicação: escolas, teorias e 
autores.  São Paulo: Contexto, 2014. 

2. HOHLFELDT, Antonio; MARTINO, Luiz C.; FRANÇA, Vera V. (Org.). Teorias da 
comunicação: conceitos, escolas e tendências. 15. ed. Petrópolis: Vozes, 2018. 

3. MARCONDES FILHO, Ciro. Das coisas que nos fazem pensar: o debate sobre a 
nova teoria da comunicação. São Paulo: Ideias & Letras, 2014. 

 
Bibliografia Complementar: 

1. MARTINO, Luís M. S. Teoria da comunicação: ideias, conceitos e métodos. 5. 
ed. Petrópolis: Vozes, 2014. 

2. BARROS FILHO, Clóvis de (Org.). Teorias da comunicação em jornalismo: 
reflexões sobre a mídia. São Paulo: Saraiva, 2010. 

3. MATTELART, Armand; MATTELART, Michèle. História das teorias da 
comunicação. 16. ed. São Paulo: Loyola, 2014. 

4. MELO, José Marques de. Teoria e metodologia da comunicação: tendências do 
século XXI. São Paulo: Paulus, 2014. (Comunicação).  

5. SANTOS, Roberto E. As teorias da comunicação: da fala à internet. 4. ed. São 
Paulo: Paulinas, 2013. 

 
 

Nome da Disciplina CH Total CH Semanal 

História Política e Social do Brasil 40 T P 
40 0 
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Ementa 

Configuração histórica do Brasil republicano com identificação dos atores políticos 
envolvidos na formação do Estado no Brasil desde a Primeira República. As 
mudanças históricas da modernização e industrialização da sociedade brasileira 
dentro de um quadro interpretativo que compreende a construção do Estado 
democrático brasileiro em tensão com os períodos de regimes autoritários durante 
o Estado Novo e o Regime Militar, da década de 1930 aos dias atuais. 

Bibliografia Básica: 

1. CASALECCHI, José E. O Brasil de 1945 ao golpe militar. 2. ed. São Paulo: 
Contexto, 2016. (Repensando a história).  

2. D'ARAÚJO, Maria Celina de (Org.). Redemocratização e mudança social no 
Brasil. Rio de Janeiro: FGV, 2014. 

3. FAUSTO, Boris. História do Brasil. 14. ed. São Paulo: Edusp, 2015. 
 
Bibliografia Complementar: 

1. FICO, Carlos. História do Brasil contemporâneo. São Paulo: Contexto, 2015. 
2. OLIVEIRA, Dennison de. História do Brasil: política e economia. Curitiba: 

InterSaberes, 2012. (Aspectos da história do Brasil).  
3. SILVA, André L. R. Do otimismo liberal à globalização assimétrica: a política 

externa do governo Fernando Henrique Cardoso (1995-2002). Curitiba: Juruá, 
2009. 

4. SADER, Emir (Org.). 10 anos de governos Pós-Neoliberais no Brasil: Lula e 
Dilma. São Paulo: Boitempo, 2013. 

5. MACIEL, David. De Sarney a Collor: reformas políticas, democratização e crise 
1985-1990. São Paulo: Alameda, 2012. 

 
 

Nome da Disciplina CH Total CH Semanal 

Redação Publicitária 40 T P 
40 0 

Ementa 

A teoria do anúncio: argumentação e motivação. A morfologia do anúncio: as 
diversas linguagens em função dos veículos de comunicação de massa. A questão 
da existência de uma linguagem brasileira. Técnicas de criação: o anúncio em 
jornais e revistas, o anúncio em rádio, o anúncio em TV e cinema, o anúncio em 
cartazes e suas particularidades. 

Bibliografia Básica: 

1. FIGUEIREDO, Celso. Redação publicitária: sedução pela palavra. 2. ed. São 
Paulo: Cencage, 2014. 
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2. ANDREWS, Marc; VAN LEEUWEN, M.; VAN BAAREN, R. Persuasão na 
publicidade: 33 técnicas psicológicas de convencer. São Paulo: Gustavo Gili, 
2016. 

3. MARTINS, Zeca. Redação publicitária: a prática na prática. 3. ed. Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2013. 

 

Bibliografia Complementar: 

1. VERONEZZI, José Carlos. Mídia de A a Z: conceitos, critérios e fórmulas dos 60 
principais termos de mídia. 3. ed. São Paulo: Prentice Hall, 2009. 

2. MAINGUENEAU, Dominique. Análise de textos de comunicação. 6. ed. São 
Paulo: Cortez, 2013. 

3. PORTO ALEGRE, André. A trajetória de um publicitário comum: ideias para a 
formação do profissional de propaganda. São Paulo: Matrix, 2014. 

4. CARVALHO, Nelly. O texto publicitário na sala de aula. São Paulo: Contexto, 
2014. 

5. SAMPAIO, Rafael. Propaganda de A a Z: como usar a propaganda para construir 
marcas e empresas de sucesso. 4. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013. 

 
 

Nome da Disciplina CH Total CH Semanal 

História da Arte 40 T P 
40 0 

Ementa 

Princípios da estética e da arte. Perspectiva e estruturação da representação. 
Nascimento do olhar moderno e da reprodução técnica. A ruptura das vanguardas 
modernistas. A arte digital. Atualidade do conceito de estética e seus problemas. 

Bibliografia Básica: 

1. DALDEGAN, Valentina; DOTTORI, Maurício. Elementos de história das artes. 
Curitiba: InterSaberes, 2016. (Teoria e prática das artes visuais).  

2. PROENÇA, Graça. História da arte. 17. ed. São Paulo: Ática, 2014.  
3. SANTA ROSA, Nereide Schilaro. Retratos da arte: história da arte. São Paulo: 

Leya, 2015.  
 
Bibliografia Complementar: 

1. MARTINS, Alberto; KOK, Glória. Artes indígenas. São Paulo: Claro Enigma, 
2014. (Roteiros visuais no Brasil).  

2. PERIGO, Katiucya. Diversidade e resistência: a construção de uma arte 
brasileira. Curitiba: InterSaberes, 2016. (Teoria e prática das artes visuais). 

3. PORTO, Humberta G. M. (Org.). Estética e história da arte. São Paulo: Pearson, 
2017.  

4. MATA, Paulo A.; FREY, T. (Org.). Evocações da arte performática: 2010-2013. 
Jundiaí: Paco, 2016.  

5. WILLETT, Frank. Arte africana. São Paulo: Sesc SP, 2017. 



80 

 

 

 

Nome da Disciplina CH Total CH Semanal 

Estruturação em Agência de Publicidade 40 
T P 
0 40 

Ementa 

A agência de publicidade e seus diversos setores: mídia, criação, atendimento, 
fidelização, assessoria de comunicação com a imprensa, custos, financeiro e 
operacional. A organização dos setores e departamentos. Práticas relações 
comerciais, ética de mercado e regulamentações do setor. 

Bibliografia Básica: 

1. DANTAS, Edmundo B. A agência de comunicação publicitária como empresa: o 
lado menos charmoso da publicidade e da propaganda. São Paulo: Atlas, 2015. 

2. MENDES, Humberto. Crônicas de propaganda. São Paulo: Versos, 2013. 
3. PAIXÃO, Marcia V. Pesquisa e planejamento de marketing e propaganda. 

Curitiba: Intersaberes, 2012. (Marketing ponto a ponto). 
 
Bibliografia Complementar: 

1. SERPA, Angelo. Lugar e mídia. São Paulo: Contexto, 2011. 
2. BELCH, George E.; BELCH, Michael A. Propaganda e promoção: uma 

perspectiva da comunicação integrada de marketing. 9. ed. Porto Alegre: AMGH, 
2014. 

3. BONA, Nivea C. Publicidade e propaganda: da agência à campanha. Curitiba: 
Intersaberes, 2012. 

4. TOMIYA, Eduardo H. Branding analítico: métodos quantitativos para gestão da 
marca. São Paulo: Atlas, 2014. 

5. ALVES, Marcia N.; FONTOURA, M.; ANTONIUTTI, C. L. Mídia e produção 
audiovisual: uma introdução. Curitiba: Intersaberes, 2012. 

 
 

Nome da Disciplina CH Total CH Semanal 

Práticas em Linguagem Gráfica 40 
T P 

0 40 

Ementa 

Diagramação, tipografia, composição visual e fotografias. Definição e 
contextualização do planejamento gráfico. Estudo das técnicas de artes gráficas. 
Terminologias, estética, estilo e aplicações práticas do processo gráfico. Softwares 
de editoração: o Indesign. 
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Bibliografia Básica: 

Não se aplica 

Bibliografia Complementar: 

Não se aplica 

 

Nome da Disciplina CH Total CH Semanal 

Projeto Integrador de Curso II 80 T P 
0 80 

Ementa 

Atendimento real a cliente dos setores públicos e privados. Produção e 
desenvolvimento de identidade visual. 

Bibliografia Básica: 

Não se aplica 

Bibliografia Complementar: 

Não se aplica 

 

Nome da Disciplina CH Total CH Semanal 

Atividades Complementares II 20 T P 
0 20 

Ementa 

Participação em atividades acadêmicas, científicas e culturais, relacionadas às 
dimensões de formação do currículo, que contribuam para a consolidação do perfil 
do egresso. 

Bibliografia Básica: 

Não se aplica 

Bibliografia Complementar: 

Não se aplica 

 

3° PERÍODO 

Nome da Disciplina CH Total CH Semanal 
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Língua Inglesa III 40 T P 
0 40 

Ementa 

Desenvolvimento das habilidades intermediárias em reading e writing (leitura e 
escrita) em Língua Inglesa, voltadas para produtos publicitários e o jornalismo 
impresso, especialmente, jornais e revistas incluindo ensaios, entrevistas, perfis, 
visando aprimorar os princípios de organização da escrita. 

Bibliografia Básica: 

1. DREY, Rafaela F.; SELISTRE, Isabel C. T.; AIUB, Tânia. Inglês: práticas de 
leitura e escrita. Porto Alegre: Penso, 2015. 

2. IGREJA, José R. A. What to say when...?: o que dizer em inglês em importantes 
situações de comunicação cotidiana. Barueri: DISAL, 2015. 

3. FIORI-SOUZA, Adriana G. et al. Spice up your English with collocations! Barueri: 
Disal, 2016. 

 
Bibliografia Complementar: 

1. BRUSCHINI, Ricardo. Aumente o seu vocabulário em inglês: prefixos e sufixos. 
São Paulo: DISAL, 2012.  

2. GOH, Chistine C. M.; BURNS, Anne. Teaching speaking: a holistic approach. 
Nova York: Cambridge University, 2012. 

3. PRESCHER, Elisabeth. English compact grammar: A to Z. Barueri: DISAL, 2014.  
4. PRESCHER, Elisabeth. Pronomes em inglês: pronouns. São Paulo: Disal, 2012. 
5. PRESCHER, Elisabeth. Substantivo em inglês: nouns. Barueri: DISAL, 2013. 
 

 

Nome da Disciplina CH Total CH Semanal 

Língua Portuguesa III 40 T P 
40 0 

Ementa 

Noções e conceitos básicos: o sintagma e seus tipos, constituintes imediatos. 
Conceitos de sintaxe, frase, oração e período. Relações sintagmáticas e os termos 
da oração. Análise sintática por meio de produção textual. 

Bibliografia Básica: 

1. "AZEREDO, José C. Gramática Houaiss da língua portuguesa. São Paulo: 
PubliFolha, 2013." 

2. FARACO, Carlos A. Prática de texto para estudantes universitários. 24. ed. 
Petrópolis: Vozes, 2014. 

3. TELLES, Tereza. Chico Buarque na sala de aula 2: leitura, interpretação e 
produção de textos. 2. ed. Petrópolis: Vozes, 2013. 
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Bibliografia Complementar: 

1. PIGNATARI, Nínive. Como escrever textos dissertativos. São Paulo: Ática, 2010. 
2. FÁVERO, Leonor L. Coesão e coerência textuais. 11. ed. São Paulo: Ática, 2009. 
3. KOCHE, Vanilda Salton, MARINELLO, Adiane F.; BOFF, Odete M. B. Estudo e 

produção de textos: gêneros textuais do relatar, narrar e descrever. Petrópolis: 
Vozes, 2015. 

4. NADOLSKIS, Hêndricas. Normas de comunicação em língua portuguesa. 27. ed. 
São Paulo: Saraiva, 2013. 

5. ABREU, Antônio S. Gramática integral da língua portuguesa: uma visão prática 
e funcional. São Paulo: Ateliê, 2018. 

 
 

 

 

Nome da Disciplina CH Total CH Semanal 

Gêneros, Identidades, Etnias e Mídia 40 T P 
40 0 

Ementa 

As relações de gênero enquanto construções sociais. As principais abordagens 
teóricas do conceito de gênero. Identidade e etnias na construção do sujeito. 
Interações midiáticas: mídia e vida cotidiana, mídia e cultura, mídia e estruturas de 
poder nas relações identitárias. 

Bibliografia Básica: 

1. BAUMAN, Zygmunt. Riqueza de poucos beneficia todos nós? Rio de Janeiro: 
Zahar, 2015. 

2. SALLUM JUNIOR, Brasílio (Org.). et al. Identidades. São Paulo: Edusp, 2016. 
3. HALL, Stuart; SILVA, T. T.; WOODWARD, K. (Org.). Identidade e diferença: a 

perspectiva dos estudos culturais. 15. ed. Reimp. Petrópolis: Vozes, 2017.  
 

Bibliografia Complementar: 

1. BAUMAN, Zygmunt; DONSKIS, L. Cegueira moral: a perda da sensibilidade na 
modernidade líquida. Rio de Janeiro: Zahar, 2014. 

2. PINHEIRO, Leandro Rogério. Identidades em narrativa: práticas e reflexividades 
na periferia. Jundiaí: Paco, 2015. 

3. HALL, Stuart. Cultura e representação. Rio de Janeiro: Apicuri, 2016. 
4. MORAES, Dênis de. Crítica da mídia e hegemonia cultural. Rio de Janeiro: 

Faperj, 2016. 
5. ORTIZ, Renato. Universalismo e diversidade: contradições da modernidade-

mundo. São Paulo: Boitempo, 2015. 
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Nome da Disciplina CH Total CH Semanal 

Mídia 40 T P 
0 40 

Ementa 

Elementos teóricos e técnicos de planejamento de mídia. A mídia como fator 
estratégico na comunicação publicitária. Critérios de seleção das mídias e seu 
impacto nos grupos de consumo. Formas de remuneração. Perfil do Profissional de 
mídia contemporâneo. Internet e mídias alternativas. 

Bibliografia Básica: 

1. RECUERO, Raquel. A conversação em rede: comunicação mediada pelo 
computador e redes sociais na internet. 2. ed. Porto Alegre: Sulina, 2014. 

2. RECUERO, Raquel; BASTOS, M.; ZAGO, G. Análise de redes para mídia social. 
Porto Alegre: Sulina, 2015. 

3. CHOMSKY, Noam. Mídia: propaganda política e manipulação. Reimp. São 
Paulo: WMF, 2017. 

 
Bibliografia Complementar: 

1. BAUMAN, Zygmunt. Vigilância líquida: diálogos com David Lyon. São Paulo: 
Zahar, 2013. 

2. CESAR, Newton. Mídia impressa & eletrônica: o guia rápido para a criação de 
anúncios para TV, jornal, revista, outdoor e internet. Rio de Janeiro: Alta Books, 
2015. 

3. MORAES, Dênis de. Crítica da mídia e hegemonia cultural. Rio de Janeiro: 
Faperj, 2016. 

4. FERRARI, Pollyana. A força da mídia social: interface e linguagem jornalística no 
ambiente digital. 2. ed. São Paulo: Estação das Letras e Cores, 2014. 

5. COSTA, Camila G. A. Gestão de mídias sociais. Curitiba: Intersaberes, 2017. 
(Excelência em jornalismo). 

 
 

Nome da Disciplina CH Total CH Semanal 

Atendimento 40 T P 
0 40 

Ementa 

Fundamentos teóricos da prospecção de clientes e acompanhamento do trabalho 
de marketing e publicidade. Supervisão de contas de comunicação; metodologia da 
organização e apresentação de campanhas e planejamento de marketing. Práticas 
da rotina de trabalho do profissional de atendimento nas empresas de serviços na 
área de comunicação. 

Bibliografia Básica: 

1. PEREIRA, Marco A. M. Publicidade comparativa. São Paulo: Atlas, 2014. 
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2. MELO, Eugenio B. Gestão de marketing e branding: a arte de desenvolver e 
gerenciar marcas. 2. ed. Rio de Janeiro: Alta Books, 2016. 

3. SANT'ANNA, Armando; ROCHA JUNIOR, I.; GARCIA, L. F. D. Propaganda: 
teoria, técnica e prática. 9. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2017. 

 
Bibliografia Complementar: 

1. BONA, Nivea C. Publicidade e propaganda: da agência à campanha. Curitiba: 
Intersaberes, 2012. 

2. CARVALHO, Gumae. Comunicação interna em revista: o relacionamento entre 
empresa, liderança e funcionários retratado em uma publicação focada em 
gestão de pessoas. Rio de Janeiro: Qualitymark, 2016. 

3. JESUS, Paula R. C. Criação publicitária: conceitos, ideias e campanhas. São 
Paulo: Mackenzie, 2014. 

4. SAMPAIO, Rafael. Propaganda de A a Z: como usar a propaganda para construir 
marcas e empresas de sucesso. 4. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013. 

5. PORTO ALEGRE, André. A trajetória de um publicitário comum: ideias para a 
formação do profissional de propaganda. São Paulo: Matrix, 2014. 

 
 

 

Nome da Disciplina CH Total CH Semanal 

Roteiro de Televisão, Cinema e Vídeo 40 T P 
0 40 

Ementa 

Conceito e natureza do roteiro. Planejamento e criação de roteiros para cinema, 
televisão e vídeo. Elaboração de ideias, estilos de roteiros, brienfing e target. 

Bibliografia Básica: 

1. KALLAS, Christina. Na sala de roteiristas: conversando com os autores de 
Friends, Família Soprano, Mad Men, Game of Thrones e outras séries que 
mudaram a TV. São Paulo: Zahar, 2016.    

2. MCSILL, James; SCHUCK, A. Cinema: roteiro. São Paulo: DVS, 2016. 
3. ZETTL, Herbert. Manual de produção de televisão. 10. ed. São Paulo: Cencage 

Learning, 2015. 
 
Bibliografia Complementar: 

1. MOLETTA, Alex. Fazendo cinema na escola: arte audiovisual dentro e fora da 
sala de aula. São Paulo: Summus, 2014. 

2. TAS, Marcelo. É rindo que se aprende: uma entrevista a Gilberto Dimenstein. 
Campinas: Papirus 7 mares, 2014.  

3. MARTINS, Zeca. Redação publicitária: a prática na prática. 3. ed. Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2013. 

4. JESUS, Paula R. C. Criação publicitária: conceitos, ideias e campanhas. São 
Paulo: Mackenzie, 2014. 
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5. PULIZZI, Joe. Marketing de conteúdo épico: como contar uma história diferente, 
destacar-se na multidão e conquistar mais clientes com menos marketing. São 
Paulo: DVS, 2016. 

 
 

Nome da Disciplina CH Total CH Semanal 

Projeto Integrador de Curso III 80 T P 
0 80 

Ementa 

Atendimento a cliente real objetivando o reposicionamento de imagem. A criação e 
o desenvolvimento estético da marca. 

Bibliografia Básica: 

Não se aplica 

Bibliografia Complementar: 

Não se aplica 

 

 

Nome da Disciplina CH Total CH Semanal 

Atividades Complementares III 20 T P 
0 20 

Ementa 

Participação em atividades acadêmicas, científicas e culturais, relacionadas às 
dimensões de formação do currículo, que contribuam para a consolidação do perfil 
do egresso. 

Bibliografia Básica: 

Não se aplica 

Bibliografia Complementar: 

Não se aplica 

 

Nome da Disciplina CH Total CH Semanal 
Práticas em Produção de Peças 
Multimídias: Gráfica 40 T P 

0 40 
Ementa 
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A composição visual de peças gráficas. Princípios básicos da criação de peças 
gráficas. Tipografia. Criando referências visuais. Bibliotecas de imagens. 
Trabalhando com banco de imagens. Creative Commons. Direitos autorais e plágio. 
Agenda de contatos gráficos, elaboração de pedido de orçamento e de um 
orçamento gráfico. 

Bibliografia Básica: 

Não se aplica 

Bibliografia Complementar: 

Não se aplica 

 

Nome da Disciplina CH Total CH Semanal 

Práticas em Linguagem Fotográfica 40 T P 
0 40 

Ementa 

A foto publicitária: o registro, tratamento e manipulação de imagem. Composição de 
cenários virtuais. Registro de produtos, objetos e pessoas para a peça publicitária. 

Bibliografia Básica: 

Não se aplica 

Bibliografia Complementar: 

Não se aplica 

4° PERÍODO 

Nome da Disciplina CH Total CH Semanal 

Psicologia da Comunicação 40 T P 
40 0 

Ementa 

Principais abordagens teóricas da psicologia social. Identificação das relações 
sociais através da psicologia. Percepção, comunicação e interação social: o falar e 
o ouvir na perspectiva da psicologia. 

Bibliografia Básica: 

1. BALBINO, Vivina do C. Rios. Psicologia contemporânea na mídia: popularização 
da ciência, conhecimentos e cidadania. Jundiaí: Paco, 2016. 

2. SANTOS, Moisés V. Introdução à teoria psicanalítica: Freud, psicanálise e 
conceitos. Curitiba: Juruá, 2015. 
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3. MACEDO, Elizeu C.; BOGGIO, P. S. (Org.). Neurociências e psicologia aplicadas 
à vida cotidiana. São Paulo: Mackenzie, 2016. 

 
Bibliografia Complementar: 

1. FREUD, Sigmund. As pulsões e seus destinos. Belo Horizonte: Autêntica, 2014. 
(Obras incompletas de Sigmund Freud, 2). 

2. GARCIA-ROZA, Luis A. Freud e o inconsciente. 27. ed. Rio de Janeiro: Jorge 
Zahar, 2016. 

3. GOLDENBERG, Ricardo. Psicologia das massas e análise do eu: solidão e 
multidão. Rio de Janeiro: Civilização brasileira, 2014. 

4. LE BON, Gustave. Psicologia das multidões. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 
2016. 

5. JACQUES, Maria G. C. et al. Psicologia social contemporânea: livro texto. 21. 
ed. Petrópolis: Vozes, 2013. 

 
 

Nome da Disciplina CH Total CH Semanal 

Língua Inglesa IV 40 T P 
0 40 

Ementa 

Ampliação de habilidades em nível intermediário de listening (audição) e speaking 
(fala) em Língua Inglesa através do estudo, análise e produção de materiais 
jornalísticos e publicitários que envolvam mídia eletrônica e televisão. 

Bibliografia Básica: 

1. DREY, Rafaela F.; SELISTRE, Isabel C. T.; AIUB, Tânia. Inglês: práticas de 
leitura e escrita. Porto Alegre: Penso, 2015. 

2. PRESCHER, Elisabeth. Substantivo em inglês: nouns. Barueri: DISAL, 2013. 
3. WALESKO, Angela M. H. Compreensão oral em língua inglesa. Curitiba: 

Intersaberes, 2012. 
 
Bibliografia Complementar: 

1. COMO escrever melhor: inglês. Reimp. São Paulo: PubliFolha, 2004. 
2. PRESCHER, Elisabeth. English compact grammar: A to Z. Barueri: DISAL, 

2014.  
3. NUTTALL, Christine. Teaching reading skills in a foreign language. Oxford: 

Macmillan, 2005. 
4. TORRES, Nelson. Gramática prática da língua inglesa: o inglês descomplicado. 

9. ed. Reimp. São Paulo: Saraiva, 2003. 
5. PRESCHER, Elisabeth. Pronomes em inglês: pronouns. São Paulo: Disal, 

2012. 
 

 

Nome da Disciplina CH Total CH Semanal 
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Língua Portuguesa IV 40 T P 
40 0 

Ementa 

O estado dos estudos descritivos da língua portuguesa. O sistema fonológico. 
Revisão de Textos Jornalísticos e Publicitários. O sistema sintático. Aspectos 
sintático-semânticos. Aspectos lexicais. Análise do discurso. 

Bibliografia Básica: 

1. MARTELOTTA, Mário E. (Org.). Manual de linguística. 2. ed. São Paulo: 
Contexto, 2013. 

2. NEVES, Maria H. M. Gramática de usos do Português. 2. ed. São Paulo: Unesp, 
2011. 

3. KOCH, Ingedore G. V. Desvendando os segredos do texto. 8. ed. Reimp. São 
Paulo: Cortez, 2018. 

 
Bibliografia Complementar: 

1. KOCH, Ingedore G. V. O texto e a construção dos sentidos. 10. ed. São Paulo: 
Contexto, 2011. 

2. ANTUNES, Irandé. Análise de textos: fundamentos e práticas. São Paulo: 
Parábola, 2010. 

3. CASTILHO, Ataliba T. Nova gramática do português brasileiro. São Paulo: 
Contexto, 2012. 

4. PERINI, Mário A. Gramática do português brasileiro. São Paulo: Parábola, 
2010. 

5. CUNHA, Celso; CINTRA, Luís F. L. Nova gramática do português 
contemporâneo. 7. ed. Reimp. Rio de Janeiro: Lexikon, 2017. 

 
 

Nome da Disciplina CH Total CH Semanal 

Espanhol I 40 T P 
0 40 

Ementa 

A língua espanhola no mundo. Aspectos culturais do universo hispânico. 
Estruturas linguísticas e comunicativas de nível básicos pertencentes aos 
registros culto e coloquial, tanto do espanhol escrito quanto da língua oral. 
Desenvolvimento da competência comunicativa em Língua Espanhola. 

Bibliografia Básica: 

1. ENGELMANN, Priscila C. M. Língua estrangeira moderna: espanhol. 
Curitiba: Intersaberes, 2016. 

2. FANJUL, Adrian P. F.; GONZÁLEZ, N. M. (Org.). Espanhol e português 
brasileiro: estudos comparados. São Paulo: Parabola, 2014. 
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3. TONELLI, Juliana R. A. (Org.). Ensino-aprendizagem de inglês e espanhol no 
Brasil: práticas, desafios e perspectivas. Campinas: Pontes, 2015. 

 
Bibliografia Complementar: 

1. MUSSINI, Ester P. S. M.; FERRARI, A. J. La escritura en lengua española. 
Curitiba: Intersaberes, 2012. (Língua espanhola em foco). 

2. SIERRA, Teresa V. Espanhol para negócios. Curitiba: Intersaberes, 2014. 
3. ANDRADE, Otávio G. Interlíngua oral e léxico de brasileiros aprendizes de 

espanhol. Londrina: Eduel, 2011. 
4. WALD, Susana. Espanhol para leigos: edição de bolso. Rio de Janeiro: Alta 

Books, 2015. 
5. PEREZ ROCH, María Amparo. Espanhol essencial. São Paulo: Martins 

fontes, 2014. 
 

 

Nome da Disciplina CH Total CH Semanal 

Planejamento de Campanha 40 T P 
40 0 

Ementa 

O desenvolvimento de planejamento estratégico de comunicação; a fixação de 
objetivos de comunicação mercadológico problema a ser resolvido, 
posicionamento na mente do consumidor, virtudes detonadoras de produtos e 
serviços. Apresenta e analisa a importância da segmentação e dos estudos de 
público alvo. 

Bibliografia Básica: 

1. MARQUES, Vasco. Marketing Digital 360. Coimbra: Conjuntura Actual, 2017. 
2. ASSAD, Nancy. Marketing de conteúdo: como fazer sua empresa decolar no 

meio digital. São Paulo: Atlas, 2016. 
3. PUBLIO, Marcelo A. Como planejar e executar uma campanha de 

propaganda. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2013. 
 
Bibliografia Complementar: 

1. MAFEI, Maristela; CECATO, Valdete. Comunicação corporativa: gestão, 
imagem e posicionamento. São Paulo: Contexto, 2011. 

2. KOTLER, Phillip; KELLER, K. L. Administração de marketing. 14. ed. São 
Paulo: Pearson, 2012. 

3. CASTILHO, Sérgio R. R. Marketing político: a construção social do mercado 
eleitoral" no Brasil (1954-2000). Rio de Janeiro: 7 Letras, 2014. 

4. PRIEST, Susanna H. Pesquisa de mídia: introdução. 2. ed. Porto Alegre: 
Penso, 2011. 

5. SAUERBRONN, João F. R. Comunicação integrada de marketing. Rio de 
Janeiro: FGV, 2014. 
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Nome da Disciplina CH Total CH Semanal 

Edição de Vídeo 40 T P 
0 40 

Ementa 

Descrição do uso das principais técnicas e ferramentas de informática que 
envolve a Diagramação e a Editoração Digital e Videografismo para o uso na 
Propaganda e no Marketing. 

Bibliografia Básica: 

1. BARNWELL, Jane. Fundamentos de produção cinematográfica. Porto 
Alegre: Bookman, 2013. 

2. FREEMAN, Michael. A mente do fotógrafo: pensamento criativo para 
fotografias digitais incríveis. Porto Alegre: Bookman, 2012. 

3. WILLIAMS, Robin. Design para quem não é designer: noções básicas de 
planejamento visual. 4. ed. São Paulo: Callis, 2013. 

 
Bibliografia Complementar: 

1. ANDRADE, Marcos Serafim. Adobe Photoshop CC. 3. ed. São Paulo: Senac, 
SP, 2018. 

2. FIDALGO, João; GONÇALVES, Marcio S. Adobe Photoshop CC em 
português: imagens profissionais e técnicas para finalização e 
impressão. São Paulo: Érika, 2014. 

3. BAZIN, André. O que é o cinema? São Paulo: Ubu, 2018.  
4. SABADIN, Celso. A história do cinema para quem tem pressa. Rio de Janeiro: 

Valentina, 2018.  
5. VAN SIJLL, Jennifer. Narrativa cinematográfica: contando histórias com 

imagens em movimento. Rio de Janeiro: Martins Fontes, 2017.  
 

 

Nome da Disciplina CH Total CH Semanal 

Empreendedorismo e Sustentabilidade 
em Projetos de Comunicação 40 T P 

40 0 
Ementa 

Caracterização do empreendedorismo à luz das diversas ciências, para o 
desenvolvimento de possibilidades de negócios por meio de uma gestão 
empreendedora e sustentável. Faz a reflexão sobre perfis empreendedores, 
diferenciando a função gerencial da função empreendedora. Estudo do meio 
ambiente e o desenvolvimento sustentável, tendo a produção midiática como 
ferramenta de sustentabilidade. 
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Bibliografia Básica: 

1. FARAH, Osvaldo Elias; CAVALCANTI, M.; MARCONDES, L. P. (Org.). 
Empreendedorismo estratégico: criação e gestão de pequenas empresas. 2. 
ed. São Paulo: Cencage Learning, 2018. 

2. DORNELAS, José C. A. Empreendedorismo: transformando ideias em 
negócios. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2017. 

3. FISCHMANN, Adalberto A.; ALMEIDA, Martinho I. R. Planejamento 
estratégico na prática. 2. ed. Reimp. São Paulo: Atlas, 2013. 

 
Bibliografia Complementar: 

1. PESCE, Bel. A menina do vale: Como o empreendedorismo pode mudar a 
sua vida. Rio de Janeiro: Casa da Palavra, 2012. 

2. ANDRÉ NETO, Antonio et al. Empreendedorismo e desenvolvimento de 
novos negócios. Rio de Janeiro: FGV, 2013.  

3. FERNANDES, Bruno Henrique Rocha. Administração estratégica: da 
competência empreendedora à avaliação de desempenho. 2. ed. São Paulo: 
Saraiva, 2013. 

4. CESNIK, Fábio de Sá. Guia do incentivo à cultura. 3. ed. Barueri: Manole, 
2012. 

5. CHIAVENATO, Idalberto. Gestão financeira: uma abordagem introdutória. 3. 
ed. Barueri: Manole, 2014. 

 
 

Nome da Disciplina CH Total CH Semanal 

Comunicação Integrada de Marketing 40 T P 
0 40 

Ementa 

Analisar a mudança de ambiente no mercado e as mudanças na forma das 
empresas se comunicarem com seus stakeholders. Estudo das ferramentas de 
comunicação que compõe o mix de marketing e fazem a prática da 
Comunicação Integrada de Marketing (CIM) e a prática do planejamento. 

Bibliografia Básica: 

1. RIVA, João et al. Marketing promocional: um olhar descomplicado. São 
Paulo: Cengage Learning, 2014. 

2. MEISLER, Rony; PUGLIESE, Sérgio. Rebeldes tem asas. Rio de Janeiro: 
Sextante, 2017. 

3. KOTLER, Philip; KARTAJAYA, H.; SETIAWAN, I. Marketing 4.0: do 
tradicional ao digital. Rio de Janeiro: Sextante, 2017. 

 
Bibliografia Complementar: 

1. KOTLER, Philip; KOTLER, Milton. Marketing de crescimento: estratégias 
para conquistar mercados. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013. 
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2. LORDES, Ricardo. Olhar feminino: a publicidade que as mulheres querem 
ver. São Paulo: Matrix Publishers, 2012. 

3. MATTAR, Fauze N. Pesquisa de marketing:  metodologia, planejamento, 
execução, análise. 7. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2014. 

4. LOTZ, Erika G.; GRAMMS, L. C. Coaching e mentoring. Curitiba: 
Intersaberes, 2014. 

5. SANDHUSEN, Richard L. Marketing básico. 3. ed. Reimp. São Paulo: 
Saraiva, 2012. (Essencial). 

 
 

 

 

Nome da Disciplina CH Total CH Semanal 

Pesquisa de Mercado e Opinião 40 T P 
40 0 

Ementa 

Conceituação de opinião pública. Tipos de comportamento coletivo. Natureza e 
formação da opinião pública. Tipos de pesquisa: quantitativa e qualitativa. 
Pesquisa de mercado, audiência, institucional, eleitoral. Amostragem: 
probabilística e não probabilística. Técnicas de coleta de dados. Elaboração de 
um projeto de pesquisa. 

Bibliografia Básica: 

1. RODRIGUES, Airton (Org.). Pesquisa mercadológica. São Paulo: Pearson, 
2015. (Bibliografia universitária Pearson). 

2. FRAGOSO, Suely. Métodos de pesquisa para internet. Porto Alegre: Sulina, 
2015. 

3. PRIMO, Alex (Org.). Interações em rede. Porto Alegre: Sulina, 2016. 
 
Bibliografia Complementar: 

1. KELLSTEDT, Paul M.; WHITTEN, G. D. Fundamentos da pesquisa em 
ciência política. São Paulo: Blucher, 2015. 

2. MADY, Eliane B. Pesquisa de mercado. Curitiba: Intersaberes, 2014. 
3. SOUZA, José Carlos A. Gêneros e formatos na televisão brasileira. 2. ed. 

São Paulo: Summus, 2015. 
4. PULIZZI, Joe. Marketing de conteúdo épico: como contar uma história 

diferente, destacar-se na multidão e conquistar mais clientes com menos 
marketing. São Paulo: DVS, 2016. 

5. SOUZA, Carla P. S. Cultura e clima organizacional: compreendendo a 
essência das organizações. Curitiba: Intersaberes, 2014. 

 
 

Nome da Disciplina CH Total CH Semanal 
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Atividades Complementares IV 20 T P 
0 20 

Ementa 

Participação em atividades acadêmicas, científicas e culturais, relacionadas às 
dimensões de formação do currículo, que contribuam para a consolidação do 
perfil do egresso. 

Bibliografia Básica: 

Não se aplica 

Bibliografia Complementar: 

Não se aplica 

 

 

 

Nome da Disciplina CH Total CH Semanal 
Agência Experimental de Publicidade de 
Propaganda I 100 T P 

0 100 
Ementa 

Levantamento de briefing junto a clientes. Diagnóstico da situação de clientes. 
Pesquisas de consumo, de motivação, de concorrência. Definição de objetivos 
e estratégias de comunicação como soluções para problemas de mercado e 
institucionais dos anunciantes. Elaboração de pré-projeto de campanha 
publicitária. 

Bibliografia Básica: 

Não se aplica 

Bibliografia Complementar: 

Não se aplica 

 

5° PERÍODO 

Nome da Disciplina CH Total CH Semanal 

Ciência Política 40 T P 
40 0 

Ementa 



95 

 

O que é Ciência Política. Conceitos e questões centrais à Ciência Política. O 
Estado: conceito e natureza. Território, povo, poder, legitimidade e legalidade. 
Regimes de Governo. Sistemas de governo. Igualdade política, desigualdade 
social e justiça. A tradição clássica e as correntes teóricas mais destacadas na 
construção do pensamento político moderno e sua interface com a 
Comunicação. Autoridade e liberdade. 

Bibliografia Básica: 

1. BONAVIDES, Paulo. Ciência política. 23. ed. São Paulo: Malheiros, 2016. 
2. DE CICCO, Cláudio; GONZAGA, A. A. Teoria geral do estado e ciência 

política. 7. ed. São Paulo: RT, 2016. 
3. KELLSTEDT, Paul M.; WHITTEN, G. D. Fundamentos da pesquisa em 

ciência política. São Paulo: Blucher, 2015. 
 
Bibliografia Complementar: 

1. FARIAS NETO, Pedro Sabino de. Ciência política: enfoque integral 
avançado. São Paulo: Atlas, 2011. 

2. PERUSSO, Marco Antônio; ARAÚJO, M. S. (Org.). Ciência e política: 
memórias de intelectuais. São Paulo: Mauad, 2015. 

3. FERREIRA, Lier Pires; GUANABARA, R.; JORGE, V. L. (Org.). Curso de 
ciência política: grandes autores do pensamento político moderno e 
contemporâneo. 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013. 

4. ALMEIDA FILHO, Agassiz; BARROS, V. S. C. Novo manual de ciência 
política: autores modernos e contemporâneos. 2. ed. São Paulo: Malheiros, 
2013. 

5. SANTOS, Wanderley G. À Margem do abismo: conflitos na política brasileira. 
Rio de Janeiro: Revan, 2015. 

  
 

Nome da Disciplina CH Total CH Semanal 

Língua Inglesa V 40 T P 
0 40 

Ementa 

Desenvolvimento e aplicação de técnicas voltadas para a efetiva comunicação 
oral em Língua Inglesa com vistas a aprimorar a fluência e ritmo que favoreçam 
a capacidade de se comunicar em Língua Inglesa em frente às câmeras e em 
off através de locuções e narrações para produtos audiovisuais. 

Bibliografia Básica: 

1. DREY, Rafaela F.; SELISTRE, Isabel C. T.; AIUB, Tânia. Inglês: práticas de 
leitura e escrita. Porto Alegre: Penso, 2015. 

2. IGREJA, José R. A. What to say when? O que dizer em inglês em importantes 
situações de comunicação cotidiana. Barueri: DISAL, 2015. 
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3. SOUZA, Cris. Expressões necessárias para falar inglês. 3. ed. São Paulo: 
Gutenberg, 2015. 

 
Bibliografia Complementar: 

1. BRUSCHINI, Ricardo. Aumente o seu vocabulário em inglês: prefixos e 
sufixos. São Paulo: DISAL, 2012.  

2. GRAY, Loretta. Verbos em inglês. Rio de Janeiro: Alta Books, 2012. (A prática 
leva a perfeição). 

3. PRESCHER, Elisabeth. English compact grammar: A to Z. Barueri: DISAL, 
2014.  

4. SLOAN, John P. Instant English: aprenda inglês de forma rápida e fácil! São 
Paulo: Martins Fontes, 2015. 

5. WITTE, Roberto Ewald. Business English: a practical approach. São Paulo: 
Saraiva, 2003. 

 
 

Nome da Disciplina CH Total CH Semanal 

Espanhol II 40 T P 
0 40 

Ementa 

Diferenças morfossintáticas que oferecem dificuldades aos lusofalantes. 
Desenvolvimento da competência comunicativa em língua espanhola. Trabalho 
orientado para a prática das seguintes habilidades: compreensão leitora e 
auditiva, produção oral e escrita. 

Bibliografia Básica: 

1. ENGELMANN, Priscila C. M. Língua estrangeira moderna: espanhol. 
Curitiba: Intersaberes, 2016. 

2. SILVA, Cecilia F.; SILVA, L. M. P. Español a través de textos: estudio 
contrastivo para brasileños. Rio de Janeiro: Imperial Novo Milênio, 2013. 

3. BRISOLARA, Luciene B.; SEMINO, María Josefina I. Como pronunciar el 
español?: la enseñanza de la fonética y la fonología para brasileños: 
ejercicios prácticos. Campinas: Pontes, 2014.  

 
Bibliografia Complementar: 

1. MUSSINI, Ester P. S. M.; FERRARI, A. J. La escritura en lengua española. 
Curitiba: Intersaberes, 2012. (Língua espanhola em foco). 

2. SIERRA, Teresa V. Espanhol para negócios. Curitiba: Intersaberes, 2014. 
3. ESPANHOL: essencial para você se comunicar bem. São Paulo: Publifolha, 

2015. (Guia de conversação para viagens).  
4. LONELY PLANET. Espanhol: guia de conversação. São Paulo: Globo, 2015. 
5. PETROW, Jenny. Espanhol sem mistério. Reimp. Rio de Janeiro: Alta books, 

2014. 
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Nome da Disciplina CH Total CH Semanal 

Pesquisa Científica em Comunicação 40 T P 
40 0 

Ementa 

A pesquisa e o objeto da Comunicação. As fases do projeto de pesquisa. 
Hipóteses, objetivos e problematização. Métodos e técnicas de pesquisa nas 
Ciências Sociais e sua aplicação no campo da Comunicação. Produção e 
apresentação do pré-projeto de Artigo Científico. 

Bibliografia Básica: 

1. SANTOS, Izequias E. Manual de métodos e técnicas de pesquisa 
científica. 12. ed. Niteroi, RJ: Impetus, 2016. 

2. RUIZ, João Álvaro. Metodologia científica: guia para eficiência nos estudos. 
6. ed. Reimp. São Paulo: Atlas, 2017. 

3. LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Metodologia 
científica. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2017. 

 
Bibliografia Complementar: 

1. PRIEST, Susanna H. Pesquisa de mídia: introdução. 2. ed. Porto Alegre: 
Penso, 2011. 

2. MARTINS, Vanderlei; MELLO, Cleyson de Moraes (Coord.). Metodologia 
científica: fundamentos, métodos e técnicas.  Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 
2016. 

3. MELO, José Marques de. Teoria e metodologia da comunicação: tendências 
do século XXI. São Paulo: Paulus, 2014. (Comunicação).  

4. MEDEIROS, João B. Redação científica: a prática de fichamentos, resumos, 
resenhas. 12. ed. São Paulo: Atlas, 2014. 

5. ACEVEDO, Claudia R.; NOHARA, J. J. Como fazer monografias: TCC, 
dissertações e teses.  4. ed. São Paulo: Atlas, 2013. 

 
 

 

Nome da Disciplina CH Total CH Semanal 
Produção de Conteúdos Integrados em 
Mídia 40 T P 

0 40 
Ementa 

Desenvolvimento do estudo de mídia do ponto de vista técnico. Como os planos 
de marketing interferem nos planos de mídia. Problemas atuais de mídia. 
Análise de público alvo. Análise dos meios de comunicação e seu potencial 
publicitário. Cronograma e planilhas de programação. 

Bibliografia Básica: 
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1. TARNOCZY JUNIOR, Ernesto. Arte da composição. Santa Catarina: iPhoto, 
2013. v. 2.  

2. WILLIAMS, Robin. Design para quem não é designer: noções básicas de 
planejamento visual. 4. ed. São Paulo: Callis, 2013. 

3. VILLAS-BOAS, André. Produção gráfica para designers. 3. ed. Rio 
de  Janeiro: 2AB, 2014. 

 
Bibliografia Complementar: 

1. KELBY, Scott. Adobe Photoshop CS5 para fotógrafos digitais. São Paulo: 
Person, 2012. 

2. ANDRADE, Marcos S. Adobe InDesign CS6. São Paulo: SENAC, 2013.  
3. COMO criar em tipografia. Belo Horizonte: Gutenberg, 2011. 
4. HALUCH, Aline. Guia prático de design editorial: criando livros completos. 

Rio de Janeiro: 2AB, 2013.  
5. PRIMO, Lane. Estudo dirigido de Corel Draw X6: em português. São Paulo: 

Érica, 2012. 
 

Nome da Disciplina CH Total CH Semanal 

Atividades Complementares IV 20 T P 
0 20 

Ementa 

Participação em atividades acadêmicas, científicas e culturais, relacionadas às 
dimensões de formação do currículo, que contribuam para a consolidação do 
perfil do egresso. 

Bibliografia Básica: 

Não se aplica 

Bibliografia Complementar: 

Não se aplica 

 

 

 

 

Nome da Disciplina CH Total CH Semanal 
Agência Experimental de Publicidade e 
Propaganda II 100 T P 

0 100 
Ementa 
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Produção de peças publicitárias, utilizando-se de diferentes estratégias e 
formas de criação e de linguagem. Apresentação de cases, análise de 
campanhas e realização de exercícios práticos de criação. Elaboração de 
Briefing. Atendimento Cliente Real. 

Bibliografia Básica: 

Não se aplica 

Bibliografia Complementar: 

Não se aplica 

 

6° PERÍODO 

Nome da Disciplina CH Total CH Semanal 

Língua Inglesa VI 40 T P 
0 40 

Ementa 

Aprimoramento da competência comunicativa em língua inglesa com vistas ao 
desenvolvimento das quatro habilidades listening, speaking, reading e writing 
(ouvir, falar, ler e escrever) com ênfase na fluência e domínio dos registros 
formais da língua. 

Bibliografia Básica: 

1. DREY, Rafaela F.; SELISTRE, Isabel C. T.; AIUB, Tânia. Inglês: práticas de 
leitura e escrita. Porto Alegre: Penso, 2015. 

2. IGREJA, José R. A. What to say when?: o que dizer em inglês em importantes 
situações de comunicação cotidiana. Barueri: DISAL, 2015. 

3. SOUZA, Cris. Expressões necessárias para falar inglês. 3. ed. São Paulo: 
Gutenberg, 2015. 

 
Bibliografia Complementar: 

1. BRUSCHINI, Ricardo. Aumente o seu vocabulário em inglês: prefixos e 
sufixos. São Paulo: DISAL, 2012.  

2. GRAY, Loretta. Verbos em inglês. Rio de Janeiro: Alta Books, 2012. (A prática 
leva a perfeição). 

3. BLAND, Susan K. Intermediate grammar: from form to meaning and use. New 
York: Oxford University, 1996. 

4. SLOAN, John P. Instant English: aprenda inglês de forma rápida e fácil! São 
Paulo: Martins Fontes, 2015. 

5. WITTE, Roberto Ewald. Business English: a practical approach. São Paulo: 
Saraiva, 2003. 
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Nome da Disciplina CH Total CH Semanal 

Espanhol III 40 T P 
0 40 

Ementa 

Classe, estrutura e formação de palavras em língua espanhola. Formação do 
vocabulário espanhol. Processos de criação lexical e identificação das unidades 
lexicais. Desenvolvimento das quatro habilidades linguísticas. Aprofundamento 
na aquisição de estratégias de compreensão e expressão oral e escrita. Práticas 
para profissionais da comunicação. 

Bibliografia Básica: 

1. ENGELMANN, Priscila C. M. Língua estrangeira moderna: espanhol. 
Curitiba: Intersaberes, 2016. 

2. ZIPMAN, Susana. Espanhol fluente em 30 lições: vocabulário, gramática 
aplicada, diálogos e exercícios práticos para você reativar a fluência de uma 
forma progressiva e dinâmica. Barueri: Disal, 2014. 

3. LONELY PLANET. Espanhol: guia de conversação. São Paulo: Globo, 2015. 
 
Bibliografia Complementar: 

1. MUSSINI, Ester P. S. M.; FERRARI, A. J. La escritura en lengua española. 
Curitiba: Intersaberes, 2012. (Língua espanhola em foco). 

2. SIERRA, Teresa V. Espanhol para negócios. Curitiba: Intersaberes, 2014. 
3. STEIN, Gail. Espanhol intermediário para leigos. Rio de Janeiro: Alta Books, 

2013. 
4. DIAS, Luzia S. Gramática y vocabulario: desde la teoría hacia la práctica en 

el aula de ELE. Curitiba: Intersaberes, 2013.  (Língua espanhola em foco).  
5. ANDRADE, Otávio G. Matizes do verbo português ficar e seus equivalentes 

em espanhol. 2. ed. Londrina: Eduel, 2012. 
 

 

Nome da Disciplina CH Total CH Semanal 

Gestão e Comunicação Política 40 T P 
40 0 

Ementa 

A gestão da política da comunicação: marketing político, empreendimento e 
projetos de inovação em comunicação interna. 

Bibliografia Básica: 

1. BRAZ, Giovani. Insights de um líder coach. Rio de Janeiro: Gramma, 2017. 
2. MAGALDI, Sandro; SALIBI NETO, José. Gestão do amanhã: tudo o que você 

precisa saber sobre gestão, inovação e liderança para vencer na 4ª revolução 
industrial. São Paulo: Gente, 2018.  
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3. CASTILHO, Sérgio R. R. Marketing político: a construção social do mercado 
eleitoral" no Brasil (1954-2000). Rio de Janeiro: 7 Letras, 2014. 

4.  
Bibliografia Complementar: 

1. McQUAIL, Denis. Teorias da comunicação de massa. 6. ed. Porto Alegre: 
Penso, 2013. 

2. TORQUATO, Gaudêncio. Tratado de comunicação organizacional e política. 
2. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2013. 

3. FERREIRA JUNIOR, Achiles B. Marketing político e eleitoral: uma analogia 
entre o mundo corporativo e a política. 2. ed. Curitiba: Intersaberes, 2015. 
(Marketing ponto a ponto).  

4. ASSAD, Nancy. Marketing de conteúdo: como fazer sua empresa decolar no 
meio digital. São Paulo: Atlas, 2016. 

5. CERVI, Emerson U. Opinião pública e comportamento político. Curitiba: 
InterSaberes, 2012. 

 
 

Nome da Disciplina CH Total CH Semanal 

Atividades Complementares VI 20 T P 
0 20 

Ementa 

Participação em atividades acadêmicas, científicas e culturais, relacionadas às 
dimensões de formação do currículo, que contribuam para a consolidação do 
perfil do egresso. 

Bibliografia Básica: 

Não se aplica 

Bibliografia Complementar: 

Não se aplica 

 

Nome da Disciplina CH Total CH Semanal 

Trabalho de Conclusão de Curso I 40 T P 
0 40 

Ementa 

Artigo Científico: Teorização e reflexão crítica como base de sustentação teórica 
para a produção prática do trabalho final de conclusão de curso. 

Bibliografia Básica: 

Não se aplica 
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Bibliografia Complementar: 

Não se aplica 

 

Nome da Disciplina CH Total CH Semanal 
Transmidialidade e Convergência em 
Publicidade e Propaganda 40 T P 

0 40 
Ementa 

Gestão, produção integral de conteúdos e métricas avançadas de mídias 
sociais: meios e convergências imagéticas. 

Bibliografia Básica: 

Não se aplica 

Bibliografia Complementar: 

Não se aplica 

 
Nome da Disciplina CH Total CH Semanal 

Estágio Curricular Supervisionado: 
Agência Experimental de Publicidade e 
Propaganda 

60 
T P 
0 60 

Ementa 

Atendimento, criação e produção de campanha publicitária para cliente real 
externo: empresas privadas, empresas públicas ou profissionais liberais. 

Bibliografia Básica: 

Não se aplica 

Bibliografia Complementar: 

Não se aplica 

 

Nome da Disciplina CH Total CH Semanal 
Produção Científica e Práticas de 
Extensão 40 T P 

0 40 
Ementa 

Desenvolvimento e estudos das linhas de pesquisas: comunicação, identidade 
e territórios midiáticos; linguagens, processos sociais e práticas 
comunicacionais; narrativas, visualidades e modernidade. A extensão como 
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prática da reflexão crítica, o desenvolvimento da cidadania e a participação 
comunitária no fazer comunicacional. 

Bibliografia Básica: 

Não se aplica 

Bibliografia Complementar: 

Não se aplica 

 

 

7° PERÍODO 

Nome da Disciplina CH Total CH Semanal 

Língua Inglesa VII 40 T P 
0 40 

Ementa 

Ampliação das habilidades e competências comunicativas envolvidas com a 
reportagem internacional com vista ao estudo, análise e produção de material 
jornalístico em Língua Inglesa para organizações estrangeiras de notícias e 
peças publicitárias. 

Bibliografia Básica: 

1. IGREJA, José R. A. What to say when...?: o que dizer em inglês em 
importantes situações de comunicação cotidiana. Barueri: DISAL, 2015. 

2. SLOAN, John P. Instant english: aprenda inglês de forma rápida e fácil! São 
Paulo: Martins Fontes, 2015. 

3. SOUZA, Cris. Expressões necessárias para falar inglês. 3. ed. São Paulo: 
Gutenberg, 2015. 

 
Bibliografia Complementar: 

1. COURY, Jane G. Exercícios para falar melhor em inglês: speaking activities. 
Barueri: DISAL, 2013. 

2. GILBERT, Judy B. Clear speech: pronunciation and listening comprehension 
in North American English: student's book 4. ed. Cambridge: Cambridge 
University, 2012. 

3. THOMSON, A. J.; MARTINET, A. V. English grammar. Oxford: Oxford 
University Press, 2002. 

4. PRESCHER, Elisabeth. English compact grammar: A to Z. Barueri: DISAL, 
2014.  

5. WALESKO, Angela M. H. Compreensão oral em língua inglesa. Curitiba: 
Intersaberes, 2012. 
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Nome da Disciplina CH Total CH Semanal 

Espanhol IV 40 T P 
0 40 

Ementa 

Desenvolvimento das estruturas intermediárias da língua espanhola, 
necessárias à comunicação no idioma, envolvendo leitura e compreensão de 
textos escritos, bem como à produção oral e escrita. Enriquecimento do 
vocabulário. Desenvolvimento de conhecimentos de fonética e fonologia. 
Performance para profissionais da comunicação. 

Bibliografia Básica: 

1. ENGELMANN, Priscila C. M. Língua estrangeira moderna: espanhol. 
Curitiba: Intersaberes, 2016. 

2. LONELY PLANET. Espanhol: guia de conversação. São Paulo: Globo, 2015. 
3. FERNANDÉZ, Gretel Eres (Coord.). Gêneros textuais e produção escrita: 

teoria e prática nas aulas de espanhol como língua estrangeira. São Paulo: 
IBEP, 2012. 

 
Bibliografia Complementar: 

1. MUSSINI, Ester P. S. M.; FERRARI, A. J. La escritura en lengua española. 
Curitiba: Intersaberes, 2012. (Língua espanhola em foco). 

2. SIERRA, Teresa V. Espanhol para negócios. Curitiba: Intersaberes, 2014. 
3. SIERRA, Teresa V. Espanhol: a prática profissional do idioma. Curitiba: 

Intersaberes, 2014. 
4. ALMEIDA FILHO, José Carlos P. Dimensões comunicativas no ensino de 

línguas. 7. ed. Campinas: Pontes, 2013. 
5. LEIA e pense em espanhol. Rio de Janeiro: Alta Books, 2011. 
 

 

Nome da Disciplina CH Total CH Semanal 

Promoção de Vendas e Merchandising 40 T P 
0 40 

Ementa 

As técnicas de promoção de vendas e merchandising, aplicadas como 
estratégia para solução de problemas de clientes. As ações promocionais no 
mercado de varejo e de bens de produção. O ponto-de-venda. Técnicas de 
exibição do produto no ponto-de-venda. O desenvolvimento de campanhas 
promocionais. O desenvolvimento de materiais promocionais e estratégias de 
merchandising. 

Bibliografia Básica: 
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1. CHARAUDEAU, Patrick. A conquista da opinião pública: como o discurso 
manipula as escolhas políticas. São Paulo: Contexto, 2016. 

2. BALBINO, Vivina do C. Rios. Psicologia contemporânea na mídia: 
popularização da ciência, conhecimentos e cidadania. Jundiaí: Paco, 2016. 

3. FRAZÃO, César. O poder das campanhas de vendas: segredos e estratégias 
das grandes empresas. São Paulo: Harbra, 2016. 

 
Bibliografia Complementar: 

1. MORENO, Rachel. A beleza impossível: mulher, mídia e consumo. São 
Paulo: Ágora, 2016. 

2. BONA, Nivea C. Publicidade e propaganda: da agência à campanha. 
Curitiba: Intersaberes, 2012. 

3. BARBEIRO, Heródoto. Mídia training: como usar a mídia a seu favor. 3. ed. 
São Paulo: Benvirá, 2015. 

4. MERLO, Edgard M.; CERIBELI, H. B. Comportamento do consumidor. Rio de 
Janeiro: LTC, 2014. 

5. GROSE, Virgínia. Merchandising de moda. São Paulo: Gustavo Gili, 2013. 
 

 

Nome da Disciplina CH Total CH Semanal 

Conforme descrito uma das optativas 
indicadas (Comunicação Comparada e 
Temáticas em Comunicação e Ensino de 
Libras), o colegiado do curso, no semestre 
anterior à oferta da disciplina optativa, 
indicará mediante manifestação discente a 
ementa da disciplina que será ofertada 
observando a demanda mínima para oferta. 
No curso, a optativa está registrada no 7º 
período. 

40 

T P 

- 40 

Optativa - Ensino de Libras    

Ementa 

Introdução à Língua de Sinais: uma introdução visual com sua gramática. 
Alfabeto manual. Diálogos com estruturas afirmativas, negativas, interrogativas 
e exclamativas. Expressões de quantificação e intensidade. Adjetivação. 
Descrição. Narrativa básica. Tempo: presente, passado e futuro. Lugares. 
Advérbios e proposição.  

Bibliografia Básica: 
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1. SKLIAR, Carlos (Org.). Atualidade da educação bilíngue para 
surdos: processos e projetos pedagógicos volume 1. 5. ed. Porto Alegre: 
Mediação, 2017. v. 1. 

2. SOUZA, Regina Maria de; SILVESTRE, Núria. Educação de surdos: pontos 
e contrapontos. 5. ed. São Paulo: Summus, 2016. (Pontos e contrapontos).  

3. HONORA, Márcia; FRIZANCO, Mary Lopes Esteves. Livro ilustrado de língua 
brasileira de sinais: desvendando a comunicação usada pelas pessoas com 
surdez. Reimp. São Paulo: Ciranda Cultural, 2017.  

 
Bibliografia Complementar: 

1. SKLIAR, Carlos (Org.). A surdez: um olhar sobre as diferenças. 8. ed. Porto 
Alegre: Mediação, 2016.  

2. QUADROS, Ronice Müller de. Educação de surdos: a aquisição da 
linguagem. Porto Alegre: Artes Médicas, 1997.  

3. NOVAES, Edmarcius Carvalho. Surdos: educação, direito e cidadania. Rio 
de Janeiro: Wak, 2010.  

4. QUADROS, Ronice Muller de. O tradutor e intérprete de língua brasileira de 
sinais e língua portuguesa. Brasília: Ministério da Educação, 2004.  

5. CAPOVILLA, Fernando César; RAPHAEL, Walkiria Duarte 
(Ed.). Enciclopédia da língua de sinais brasileira: o mundo do surdo em 
libras. São Paulo: Edusp, 2009. 5v. 

 
Nome da Disciplina CH Total CH Semanal 

Optativa - Comunicação Comparada e 
Temáticas em Comunicação - T P 

- - 
Ementa 

Midiatizações: hibridismo e atualizações no Campo e no fazer da Comunicação. 

Bibliografia Básica: 

1. NICOLAU, Paulo. Telejornalismo na prática: reportagem, texto, edição e 
apresentação. São Paulo: Limiar, 2015.  

2. REZENDE, Dannyel B. H. Videopolítica: jornalismo, discurso e poder em sua 
tv. Curitiba: Appris, 2016. 

3. MELO, Eugenio B. Gestão de marketing e branding: a arte de desenvolver e 
gerenciar marcas. 2. ed. Rio de Janeiro: Alta Books, 2016. 

 
Bibliografia Complementar: 

1. SAUERBRONN, João F. R. Comunicação integrada de marketing. Rio de 
Janeiro: FGV, 2014. (Práticas de gestão). 

2. PINHEIRO, Duda; GULLO, J. Comunicação integrada de marketing: gestão 
dos elementos de comunicação: suporte às estratégias de marketing de 
negócios da empresa: fundamentos de... 5. ed. São Paulo: Atlas, 2014. 

3. SANTINI, Fernando R. Gestão de marketing: o plano de marketing como 
orientador das decisões. São Paulo: Saraiva, 2013. (Gestão empresarial, 2). 
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4. CARNEIRO, Rafael Gonçalez. Publicidade na TV digital: um mercado em 
transformação. São Paulo: Aleph, 2012. 

5. FERREIRA FILHO, Marcílio da Silva. Rádio e televisão: o novo procedimento 
para concessão, permissão e autorização de seus serviços. Curitiba: Juruá, 
2013. 

 
 

Nome da Disciplina CH Total CH Semanal 

Trabalho de Conclusão de Curso II 100 T P 
0 100 

Ementa 

A Integralização de uma campanha publicitária: público, produto e mídias e suas 
respectivas produções e peças. 

Bibliografia Básica: 

Não se aplica 

Bibliografia Complementar: 

Não se aplica 

 

Nome da Disciplina CH Total CH Semanal 

Atividades Complementares VII 20 T P 
0 20 

Ementa 

Participação em atividades acadêmicas, científicas e culturais, relacionadas às 
dimensões de formação do currículo, que contribuam para a consolidação do 
perfil do egresso. 

Bibliografia Básica: 

Não se aplica 

Bibliografia Complementar: 

Não se aplica 

 
 
 4.5 ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 
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A Universidade Vale do Rio Doce - Univale entende que o Estágio como 

oportunidade de integração do estudante com o mercado de trabalho, propicia ao 

discente o seu desenvolvimento acadêmico e profissional. O estágio permite ao 

discente o contato com a realidade profissional, em que poderá pesquisar, 

diagnosticar e propor alternativas de solução para problemas observados, com a 

devida orientação, direcionando-o para uma análise crítica e contextualizada da 

dinâmica da prática profissional. 

O estágio é uma atividade de caráter pedagógico e profissional, que articula a 

Universidade Vale do Rio Doce – Univale com o mundo do trabalho e com o saber da 

experiência e que integra a estrutura curricular dos cursos a um amplo projeto 

educacional, obedecendo à metodologia previamente definida e sob a orientação 

docente.  

A Universidade Vale do Rio Doce – Univale tem como Política de Estágio, 

conforme PDI:  

I. Propiciar a observação de saberes sistematizados entre os 

conhecimentos acadêmicos e empíricos; 

II. Trabalhar a formação de competências próprias à atividade profissional 

e à contextualização do currículo; 

III. Instrumentalizar o processo dialético entre teoria/prática da formação 

profissional; 

IV. Favorecer um trabalho interdisciplinar que beneficie a visão integrada do 

social; formando o cidadão, o profissional e a pessoa; 

V. Desenvolver parcerias e convênios com instituições, identificando e 

atendendo às demandas sociais, articuladas com as políticas e as 

prioridades institucionais; 

VI. Acompanhar o desenvolvimento dos estágios, de acordo com 

regulamento estabelecido pela Universidade Vale do Rio Doce - Univale; 

VII. Programar a integração entre a Universidade Vale do Rio Doce - Univale 

e as instituições concedentes de estágio, tendo em vista permitir a 

realização de trabalhos conjuntos e a consequente troca de 

conhecimentos e experiências entre os agentes envolvidos; 

VIII. Envolver as instituições parceiras no processo de avaliação das 

atividades de ensino da Universidade Vale do Rio Doce - Univale e no 

processo de atualização dos PPCs; 
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IX. Favorecer o diálogo, o questionamento, a interação entre os pares, bem 

como a criatividade e inovação; 

X. Favorecer o desenvolvimento da autonomia intelectual do estudante e 

de sua criticidade.  

 

Cabe aos Colegiados de Curso aprovar o regulamento de estágio específico do 

curso (quando definido nas DCNS), observada a norma geral de estágio da 

Universidade Vale do Rio Doce - Univale, indicando no regulamento a forma de 

orientação, acompanhamento e avaliação da atividade, para aprovação do Conselho 

Universitário.  

 

O estágio, atividade de formação prático-profissionalizante, é o terceiro pilar 

(ao lado da pesquisa e da extensão) para construção de uma metodologia de um fazer 

articulado com a teoria e com a sala de aula, com a pesquisa e com a própria 

extensão. De acordo com as especificidades de cada curso o estágio, deverá seguir 

as seguintes etapas:  

I. Observação; 

II. Assistência;  

III. Execução.  

No Curso de Bacharelado em Publicidade e Propaganda o Estágio Curricular 

Supervisionado tem uma carga horária de 60 horas específicas curriculares 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.  

 

Fórum de Estágio do Curso de Bacharelado em Publicidade e Propaganda.  
 

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 
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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. 

Nesse sentido, o curso criou o Fórum de Estágio, um programa que acontece 

semestralmente como um espaço de aproximação real entre universidade e 

comunidade, que possibilita uma integração à realidade social e participação no 

processo de desenvolvimento regional. 

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.  

 

5. TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 

 

 

Os trabalhos de conclusão de curso da Universidade Vale do Rio Doce – 

Univale são atividades de estudo, que se apresentam em a forma de trabalho 

monográfico de graduação; especialização e/ou aperfeiçoamento (trabalho 

experimental ou não-experimental); trabalho de conclusão de curso/TCC, dissertação; 

tese; projeto de pesquisa (experimental ou não-experimental); artigo científico; dentre 

outros definidos pelos Colegiados do Curso. O Regimento Geral da Universidade Vale 

do Rio Doce – Univale regulamenta o Trabalho de Conclusão de Curso no Art. 195, 

facultando que o mesmo, quando não conste das Diretrizes Curriculares Nacionais – 

DCNs, poderá ser proposto pelo Colegiado do Curso e/ou NDE.  
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A Universidade Vale do Rio Doce – Univale estabelece como orientações 

gerais para a elaboração de trabalho de conclusão de curso, conforme PDI: 

I. Acompanhar o discente, orientando-o na elaboração do trabalho 

acadêmico, garantindo a abordagem acadêmico-científica de temas 

relacionados à prática profissional e ao respeito ao manual para elaboração 

de trabalhos acadêmicos da Univale;  

II. Propiciar informações aos discentes sobre o processo de elaboração do 

trabalho, indicando bibliografia básica e procedimentos de investigação; 

III. Articular as temáticas dos trabalhos discentes com as linhas de estudo, 

definidas pelos Colegiados de Curso; 

IV. Propiciar meios de divulgação e apoio à apresentação dos trabalhos em 

encontros, conferências e congressos. 

III Articular as temáticas dos trabalhos discentes com as linhas de estudo, 

definidas pelos Colegiados de Curso; 

IV Propiciar meios de divulgação e apoio à apresentação dos trabalhos em 

encontros, conferências e congressos. 

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.  

Os trabalhos de conclusão de curso obedecem aos critérios gerais, definidos 

pelo Conselho Universitário; aos critérios específicos, definidos pelo Colegiado de 

Curso e estabelecidos no projeto pedagógico de cada curso e ao Manual para 

Elaboração de Trabalhos Acadêmicos da Univale.  

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 Brasil4F

5. 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 Universidade Vale do Rio Doce – 

Univale, em consonância com o Regulamento de TCC do curso. 

 
5 Conferir: https://www.univale.br/comite-de-etica-em-pesquisa/ Acesso: em 04 set. 2019.   

https://www.univale.br/comite-de-etica-em-pesquisa/
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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.  
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6.  ATIVIDADES COMPLEMENTARES (AC) 
 

 

As atividades complementares realizadas pelos estudantes dos cursos de 

graduação da Universidade Vale do Rio Doce - Univale visam à realização de estudos 

transversais, opcionais, de interdisciplinaridade e de permanente atualização 

profissional específica, sobretudo, nas relações profissionais, nas ações de pesquisa 

e de ensino que associem teoria e prática e nas ações de extensão desenvolvidas 

junto à sociedade, com vistas à consolidação do perfil do formando desejado pela 

Universidade Vale do Rio Doce - Univale. Constituem atividades de natureza 

acadêmica, profissional e sociocultural e fomentam a prática de estudos 

independentes de caráter interdisciplinar e transdisciplinar, possibilitando aos 

discentes novos conhecimentos, adquiridos não somente no ambiente escolar, mas 

também em atividades independentes, especialmente nas relações com o mundo do 

trabalho e com as ações de extensão junto à comunidade.  

São espaços e momentos de enriquecimento curricular, que ampliam as 

oportunidades dos discentes para se apropriarem do conjunto de conhecimentos, 

atitudes e habilidades que o capacitarão a ser um bom profissional em sua área 

específica. Sendo assim, oportuniza a oxigenação do currículo permitindo outras 

atividades além das previstas no formato tradicional das aulas e práticas 

convencionais. Possibilita a abertura de espaços para o exercício da aprendizagem 

em outros lugares e tempos diferenciados dos da sala de aulas, oficinas e laboratórios, 

constituindo-se, porém, como oportunidades curriculares significativas.  

A relação das atividades complementares com suas respectivas cargas 

horárias é apresentada em regulamento próprio, bem como nos projetos pedagógicos 

dos cursos. Os estudantes apresentam os seus documentos comprobatórios das 

atividades complementares por meio do ensino, pesquisa/iniciação científica e 

extensão para validação em seu curso. 

As Atividades Complementares do Curso de Bacharelado e Propaganda 

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

o curso mantém em seu calendário fixo de eventos a programação “CRIATIVE IN 

ACC”. Essa atividade é realizada semestralmente em horário específico de aulas 

proporcionando ao estudante uma vivência prática com temáticas atuais e com a troca 

de experiência com profissionais do mercado. Pela cultura de formação na área do 
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Campo da Comunicação, o curso privilegia a participação de egressos, oriundos das 

primeiras turmas do curso de Comunicação: Publicidade e Propaganda, Designer, 

Jornalismo, Produção Publicitária e Audiovisual, sem deixar, contudo, a participação 

de profissionais oriundos de outras instituições e mercados diferentes. A proposta 

envolve também os próprios estudantes que estão em práticas de estágios no 

mercado e turmas em períodos mais avançados.  

O Objetivo do evento é solidificar a formação dos futuros profissionais de forma 

dinâmica e inovadora, 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. Sempre no semestre anterior o NDE 

dos cursos, depois de ter ouvido os alunos propõe a programação que constará no 

Criative do semestre.  
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7.  PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

 

Compete à Universidade Vale do Rio Doce – Univale a busca da excelência na 

formação de profissionais comprometidos com a vida e com a transformação social. 

Essa meta reflete o exposto no Projeto Pedagógico Institucional (PPI) e orienta a 

organização curricular deste PPC, assim como os procedimentos metodológicos 

implicados nos atos de ensinar e aprender.  Ao buscar a excelência, a instituição se 

empenha na formação de profissionais aptos a reunir conteúdos conceituais, 

procedimentais e atitudinais para resolver problemas. 

Isto significa que se faz necessário reunir o saber com o fazer e o ser, numa 

tomada de decisão para o desenvolvimento de uma postura intelectual e ética. A 

solução de qualquer problema precisa ser um ato intencional apoiado em sólidos 

conhecimentos científicos, ou seja, o profissional precisa saber o porquê de fazer 

desta maneira e não de outra. Há que ter a compreensão, cada vez maior, do processo 

no qual está envolvido e atuar com crescente grau de autonomia intelectual.  

Nesse sentido a orientação metodológica nas diferentes atividades que 

integram o percurso formativo do estudante se norteia por uma compreensão de que 

o espaço escolar – a sala de aula, os laboratórios, os espaços de estágio –  é um 

espaço social no qual as relações pedagógicas se inscrevem, assim como a relação 

com os objetos de aprendizagem. A compreensão assumida é a de que as práticas 

educativas não são “extraterritorializadas”, pelo contrário pertencem a territórios 

singulares, se inscrevem em outros territórios com configurações diversas. Portanto, 

o ato de ensinar e aprender ultrapassa o registro didático ou técnico. (CANÁRIO, 

2005).    

Outra compreensão, complementar a essa, é a de que o ato de ensinar e 

aprender é um ato dialógico, na concepção freireana, que implica a “leitura de mundo” 

e a horizontalidade entre docentes e discentes na busca pelo conhecimento. A práxis 

é os lócus de reflexão e ação – sobre a pessoa, seu estar no mundo, nele agir e agir 

sobre ele – e aprender é a tomada de consciência, o que implica em mudança de 

atitude frente ao saber, à pessoa, e à realidade que nos envolve. (FREIRE, 1986; 

1993; 2005).  
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Aliada às compreensões anteriores, a universidade assume a compreensão de 

que os estudantes, jovens e adultos universitários são sujeitos históricos e culturais, 

sendo a cultura parte intrínseca da aprendizagem e do desenvolvimento (VYGOTSKY, 

1991). A especificidade cultural demarca o espaço educativo como um espaço de 

relações, no qual a aprendizagem é um processo mediado, por meio de instrumentos 

e signos (OLIVEIRA, 1997). É nesse espaço da mediação que tem lugar a ação 

docente e as atividades interativas entre discente/discente e entre discente/docente.  

Quanto ao papel de mediador a ser desempenhado pelo docente nas dinâmicas 

inerentes ao processo ensino-aprendizagem, isto significa dizer que o professor não 

atuará como agente exclusivo na formação dos aprendizes, uma vez que as 

interações que serão estabelecidas entre os discentes também representarão um 

papel fundamental na promoção dos avanços no desenvolvimento de cada um. 

Todavia, isto não significa que o papel docente seja menos importante, uma vez que 

no cotidiano do processo formativo cabe ao professor direcionar o processo educativo 

possibilitando aos discentes transformarem informação em conhecimento. Nesse 

sentido, 
a intervenção docente ‘nas zonas de desenvolvimento proximal’ dos 
estudantes é de responsabilidade (ainda que não exclusiva) do professor, 
visto como um parceiro privilegiado, justamente porque tem maior 
experiência, informações e a incumbência, entre outras funções, de tornar 
acessível ao estudante o patrimônio cultural já formulado pelos homens e, 
portanto, desafiar através do ensino os processos de aprendizado e 
desenvolvimento (REGO, 2001, p. 117, aspas da autora). 

 

Considerando o exposto nos parágrafos anteriores, 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; 
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• 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 portal 

universitário, ferramenta que expande o espaço de interação entre estudantes 

e professores; 

• Apresentação de "fichamento" de textos e de resenhas; 

• Visitas técnicas; 

• Elaboração e participação em projetos de iniciação científica e extensão; 

• Oficinas Temáticas; 

• Seminário Integrador; 

• Avaliação Global. 

 

 

7.1 PRÁTICAS DE APRENDIZAGENS INTEGRATIVAS DIFERENCIADAS NO 

CURSO 

 

 

Temas Transversais  
Para acompanhar as mudanças que ocorrem no mundo, torna-se necessário o 

desenvolvimento de temáticas de interesse da coletividade, extrapolando, a 

abrangência dos conteúdos programáticos da disciplina. Nesse contexto, conforme 

preconizado no PPI, os temas transversais ampliam a ação educativa, adequando-se 
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a novos processos exigidos pelos paradigmas atuais e as novas exigências da 

sociedade pós-industrial, do conhecimento, dos serviços e da informação. 

 No curso de Bacharelado em Publicidade e Propaganda da Univale, são 

abordadas as questões de interesse comum da coletividade, independente da área 

de conhecimento por meio de temas como: ecologia, formação humanista e cidadã, 

desenvolvimento sustentável, preservação cultural e diversidade, inclusão social, 

metas individuais versus metas coletivas, competitividade versus solidariedade, 

empreendedorismo, ética corporativista versus ética centrada no indivíduo, dentre 

outras.  

Comprometidos com a missão institucional, a educação como um todo e com 

o Projeto Pedagógico Institucional, os temas transversais para o curso consideram os 

seguintes aspectos: a partir de discussões fundamentadas no corpo docente 

envolvido em cada ação; Clara associação com demandas sociais e institucionais nos 

âmbitos nacional, regional e local; Identificação de temas atuais e complementares às 

políticas públicas de relevância social (inclusão, ampliação da cidadania, políticas 

afirmativas, formação ética, ecologia e desenvolvimento, etc.).  

O curso Bacharelado em Publicidade e Propaganda considera que a 

metodologia do trabalho interdisciplinar transversal implica na integração de conteúdo, 

no passar de uma concepção fragmentária para uma concepção unitária do 

conhecimento, no superar a dicotomia entre ensino-pesquisa-extensão, considerando 

o estudo e a pesquisa, a partir da contribuição das diversas ciências, e no ensino-

aprendizagem centrado numa visão a ser desenvolvida ao longo de toda a vida do 

profissional. Conforme mencionado anteriormente, o curso estabelece a 

interdisciplinaridade desde os primeiros períodos buscando focar disciplinas afins na 

construção de práticas de ensino-pesquisa-extensão e objetivar a contextualização de 

um produto ou pesquisa que contribua à formação do aluno. 

Assim, os temas transversais expressam conceitos e valores fundamentais à 

democracia e correspondem a questões importantes e urgentes para a sociedade em 

geral e as intervenções cada vez maior do profissional da Publicidade no mundo do 

trabalho a partir de suas práticas ligadas a uma sociedade cada vez conectada.   

 
 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 
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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 Universidade Vale 

do Rio Doce – 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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8.  AVALIAÇÃO DOS PROCESSOS ENSINO - APRENDIZAGEM  

 

 

O sistema de avaliação do processo ensino-aprendizagem, que envolve mais 

diretamente a relação professor/estudante/sala de aula e ambientes educativos, assim 

como outras atividades, leituras e práticas empreendidas pelos estudantes, é 

regulamentado pelo regimento geral da Universidade Vale do Rio Doce – Univale. A 

assiduidade e aproveitamento nos estudos, ambos eliminatórios, são os aspectos que 

constituem o sistema. 

A Universidade Vale do Rio Doce – Univale assume que a avaliação deve ser 

formativa e contribui para que professores e estudantes aperfeiçoem os processos de 

ensino e aprendizagem. Portanto, a avaliação deve ser considerada como fonte de 

informações para assegurar a realização de atividades pedagógicas e institucionais, 

necessárias à promoção da qualidade do ensino, da aprendizagem, da formação do 

discente e da melhoria institucional.    

A avaliação é constante, contínua e cumulativa tendo como foco a 

aprendizagem e para tal exige-se que os estudantes sejam avaliados em situações 

concretas ou mais próximas da realidade, para que mobilizem conhecimentos diante 

de desafios.  

Nesse sentido, avaliar pressupõe não apenas aquilo que acontece na sala de 

aula, mas, perpassa todo o processo pedagógico ao iniciá-lo com a coleta das 

informações indispensáveis para conhecimento da realidade, durante a execução do 

trabalho, até a sua finalização, levando os estudantes a perceberem o processo de 

avaliação de forma integral e não fragmentada. Avaliar leva a resultados, mas não 

permanece neles, pois, como processo, viabiliza resultantes constituídos de 

ressignificações. Portanto, nos remete a considerar todas as ações ocorridas durante 

o processo de ensino-aprendizagem. 

Por seu fundamento processual, a avaliação ocorre ao longo de cada período, 

devendo ser utilizados instrumentos variados que possam impulsionar o processo 

ensino-aprendizagem tais como: observação e acompanhamento do estudante; 

provas, testes e exercícios; trabalhos individuais e/ou em equipes; seminários; 

pesquisas descritivas, pesquisas experimentais; visitas técnicas; portfólios; projetos 

interdisciplinares; relatórios; atividades práticas supervisionadas (APS) e demais 
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modalidades e formas que se mostrem aconselháveis e de possível aplicação, 

conforme a disciplina. 

Cabe destacar que as pessoas com necessidades especiais no âmbito da 

Universidade Vale do Rio Doce – Univale usufruem atendimento diferenciado junto 

aos processos de avaliação de aprendizagem, a partir de análise individualizada. 

 
 
a) Quanto à Avaliação das Disciplinas 

Tradicionalmente, as práticas de avaliação da aprendizagem recaem sobre 

um conjunto limitado de escolhas. O Colegiado e o NDE do Curso de Bacharelado 

em Publicidade e Propaganda têm se dedicado a discussões acerca da avaliação 

de aprendizagem e sugerido ao corpo docente que a avaliação seja construída de 

forma processual e qualitativa, visando uma avaliação mediadora, contínua e 

sucessiva. 

A proposta é que os estudantes sejam avaliados a partir de diferentes 

instrumentos como avaliações escritas, apresentação de seminários, seminário 

integrador, elaboração de trabalhos, desenvolvimento de projetos, estudos dirigidos, 

atividades práticas laboratoriais e clínicas, análise e resolução de situações 

problemas, projetos interdisciplinares, trabalho de conclusão de curso, oficinas 

temáticas, relatórios de visitas técnicas, avaliação global e outros, sendo que a 

avaliação não deve se limitar à realização de provas escritas. 

Os artigos 183 a 192 do regimento geral da Universidade Vale do Rio Doce – 

Univale definem as normas da avaliação de aprendizagem nas disciplinas. Conforme 

estabelecido, a verificação do rendimento escolar do estudante em cada disciplina 

cursada é contínua, cumulativa e abrange elementos relativos à assiduidade e ao 

desempenho dos estudantes, ambos eliminatórios. Considerando a importância do 

retorno das atividades avaliativas para o processo de aprendizagem, os resultados de 

qualquer atividade avaliativa são registrados no Portal do Aluno, assim como devem 

ser feitas as devoluções de provas e demais atividades escritas, no prazo máximo de 

10 (dez) dias úteis após a realização da atividade avaliativa, conforme artigo 184 do 

regimento geral. É ainda previsto, regimentalmente, o direito do estudante a recursos 

e revisão das atividades avaliativas, mediante requerimento ao Colegiado e 

Coordenação do curso.  
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Os resultados do processo de verificação da aprendizagem se apresentam em 

pontos acumulados de 0 (zero) a 100 (cem), por disciplina/componente curricular, que 

representam a soma de atividades, trabalhos e provas, conforme o plano de ensino 

da disciplina/componente curricular, disposto regimentalmente (Artigo 188, regimento 

geral da Universidade Vale do Rio Doce – Univale). 

É também resguardado regimentalmente o direito do estudante a realização de 

atividades avaliativas – segunda chamada de provas – desde que devidamente 

justificadas: por motivo de doença, acidente, ato cirúrgico, problemas na gravidez ou 

parto, comprovados por atestados médicos; ou prorrogação de jornada de trabalho, 

comprovada por atestado da empresa.  

Em termos de aprovação, será aprovado na disciplina/componente curricular o 

estudante que, atendidas às exigências de frequência, obtiver, no conjunto das 

atividades avaliativas ao longo do período letivo, nota igual ou superior a 70% (setenta 

por cento). Como consta no artigo 191 do regimento geral da Universidade Vale do 

Rio Doce – Univale. O artigo 192 oferece ao estudante com rendimento igual ou 

superior a 40% (quarenta por cento) e inferior a 70% (setenta por cento), em 

disciplina(s), o direito a participação em exames suplementares, no valor de 100 

pontos. Para aprovação o estudante deverá obter nota igual ou superior a 70 (setenta) 

pontos e será considerada para efeito de registro acadêmico como nota máxima 70 

(setenta) pontos, ainda que a pontuação alcançada seja superior a esse valor. O 

estudante com rendimento inferior a 40% (quarenta por cento) será reprovado sem 

direito a exame suplementar. Também, no exame suplementar é previsto 

regimentalmente uma segunda oportunidade de realização da avaliação, em casos 

específicos – luto, internação hospitalar e doença, todos devidamente comprovados. 

O curso de Bacharelado em Publicidade e Propaganda compreende a 

avaliação como um processo permanente de ensino-aprendizagem e prima nesse 

PPC, por múltiplos instrumentos de avaliação que colaboraram para a efetivação 

desse processo, além de conduzir à reflexão de estudantes e professores sobre seu 

percurso formativo e o possível realinhamento de estratégias metodológicas. 

A avaliação diagnóstica é utilizada para identificar o estágio de aprendizagem 

em que se encontra o estudante e ajustar, a partir de então, as estratégias de ensino-

aprendizagem a serem desenvolvidas. A avaliação formativa coloca-se como uma 

prática de avaliação contínua e objetiva fornecer o feedback para os estudantes a fim 

de realinhar o processo de ensino-aprendizagem. Nesse sentido, as tarefas 
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avaliativas são problematizadas e socializadas em sala de aula de forma a propiciar 

aos estudantes o retorno das habilidades que ainda não conseguiram consolidar e 

propor, juntamente com eles, outros caminhos de aprendizagem. 

Nas reuniões de professores para planejamento e avaliação das atividades, há 

momentos de conselho universitário em que são abordados os procedimentos 

avaliativos no sentido de garantirem as aprendizagens dos estudantes. 

O conselho universitário, ao identificar estudantes com dificuldades de 

aprendizagem em determinado conteúdo, busca desenvolver estratégias para 

acessibilidade metodológica destes estudantes por meio de programas de 

nivelamento e/ou atendimento individualizado no curso pelo coordenador do curso 

e/ou atendimento pedagógico e/ou psicopedagógico, realizado pelo Espaço A3 – 

Apoio ao Aluno, com equipe multiprofissional. 

Com o objetivo de acompanhar o processo de implantação do currículo, as 

reuniões de NDE, Colegiado do Curso e corpo docente acontecem periodicamente. 

As discussões têm como foco a integração das atividades desenvolvidas nas 

disciplinas, nos componentes curriculares e o acompanhamento dos indicadores 

acadêmicos, em busca do alcance do perfil de formação desejado e do sucesso 

estudantil. 

A articulação entre diferentes instrumentos de avaliação, a participação ativa 

do estudante e a flexibilidade na postura do professor e na proposta curricular, entre 

outras características do processo de avaliação proposto, reforçam o compromisso 

com a qualidade do ensino, favorecendo o desenvolvimento e a autonomia do 

discente de forma contínua e efetiva. 

 

 
b) Quanto à Avaliação dos Estágios Supervisionados 

A avaliação do Estágio Supervisionado visa verificar se os objetivos propostos 

na elaboração do Plano de Estágio foram atingidos pelo acadêmico estagiário. Para 

tal, são propostos protocolos de avaliação específicos. O estágio curricular do curso 

de Bacharelado em Publicidade e Propaganda funciona a partir de regulamento 

específico.  

Ao final do estágio ou de cada uma de suas etapas, o estudante entrega ao 

orientador e/ou supervisor uma cópia de relatório circunstanciado, produzido conforme 

as normas definidas no regulamento de estágio do curso. 
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O objetivo dos relatórios é oferecer ao estudante, à Universidade Vale do Rio 

Doce – Univale e/ou à instituição cedente, uma avaliação da atividade de estágio, 

comparando os resultados alcançados com os esperados.  

São critérios básicos de avaliação dos estágios:  

• Domínio de conteúdos conceituais;  

• Elaboração de relatórios ou estudo de casos;  

• Conduta e postura no decorrer do estágio (ética, entrosamento no local de 

trabalho, frequência e pontualidade);  

• Cumprimento das normas de estágio;  

• Conduta técnica (iniciativa, atenção, capacidade de síntese, argumentação, 

habilidade, criatividade, comprometimento e desempenho);  

• Responsabilidade frente ao trabalho e aos compromissos assumidos para a 

concretização do planejamento proposto;  

• Avaliação do supervisor ou preceptor;  

• Segurança ao ler e ao escrever;  

• Interesse e dedicação; e, 

• Dinâmica/criatividade.  

Somente poderá ser considerado aprovado o estudante que obtiver parecer 

favorável do orientador e frequência integral no Estágio Supervisionado.  

No curso, o estudante terá que produzir o projeto do estágio pretendido e 

relatórios quinzenais das atividades exercidas na empresa e para um cliente real no 

âmbito de atendimento dentro do curso em grupos que formam a Agência 

Experimental. Também será avaliado pela produção de um relatório final e 

apresentação perante uma banca avaliadora. O estudante será considerado aprovado 

no estágio, a partir do cumprimento das horas obrigatórias e obtenção da nota mínima 

de 70 pontos.  

 
c) Quanto à Avaliação do Trabalho de Conclusão de Curso  

O Trabalho de Conclusão de Curso - TCC é atividade obrigatória no Curso de 

Bacharelado em Publicidade e Propaganda sendo um dos pré-requisitos para 

obtenção do diploma, devendo ser elaborado sob orientação direta de um docente. 
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As orientações relativas à realização e à avaliação do TCC estão devidamente 

descritas em normas específicas do curso, consoantes às normas da Universidade 

Vale do Rio Doce – Univale. 

Será considerado aprovado o estudante que obtiver média 70% 

acompanhando o regimento geral da universidade. Especificamente o TCC é avaliado 

em dois momentos: no TCCI quando os alunos produzem artigo teórico para base do 

projeto prático a ser desenvolvido no TCCII, os alunos são submetidos a uma banca 

examinadora, formada pelo orientador e dois professores, sendo um deles 

prioritariamente do curso, e o outro podendo ser da própria instituição ou outra 

instituição de ensino superior, com a titulação mínima de especialista. Conforme 

regimento são definidos critérios específicos de avaliação.  

O TCCII se trata do produto prático de conclusão de curso também é composto 

por banca, formada pelo professor orientador, um professor do curso e um convidado 

externo, profissional de mercado. Os critérios e pesos das avaliações também 

constam em regimento especifico.  

É avaliado por uma banca examinadora cabendo ao discente à defesa perante 

a mesma, com distribuição de 100 pontos, sendo o aproveitamento mínimo 70%, com 

detalhamento dessas normas em regulamento próprio. 

 
d) Quanto à Avaliação das Atividades Complementares 

As Atividades Complementares - AC são componentes curriculares que 

possibilitam ao estudante a aquisição de habilidades e competências, seja no 

ambiente acadêmico ou fora dele, consubstanciada pela prática de estudos e 

atividades independentes, opcionais e interdisciplinares, que tenham relação 

pertinente com atividades acadêmicas, especialmente aquelas que dizem respeito às 

relações de trabalho e melhoria da sociedade. 

As DCNs propõem que os cursos de graduação valorizem a formação geral do 

discente e o desenvolvimento das habilidades e competências essenciais a sua 

formação, devendo se pautar na sua oferta: 

• Pela finalidade de consolidar a vida acadêmica da instituição; 

• Pelo tratamento de temas; 

• Pela interdisciplinaridade; 

• Pela contribuição para a formação humanística do discente. 
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De uma forma geral, o conjunto das Atividades Complementares será 

desenvolvido para que se atinja, comprovadamente, o parâmetro mínimo da carga 

horária prevista na respectiva matriz curricular do curso, respeitados os limites 

máximos de carga horária estabelecida para cada uma das diversas modalidades. A 

avaliação das Atividades Complementares se dá em conformidade com as regras 

estabelecidas pela Universidade Vale do Rio Doce – Univale e conforme 

regulamentação constante do Regulamento de Atividades Complementares do curso. 

São avaliadas por meio de comprovação de participação efetiva nas atividades 

discriminadas em regulamento próprio. 

 
 

e) Quanto à Avaliação do Projeto Integrador de Curso 
O PIC constitui-se do resultado das disciplinas vivenciadas ao longo do 1º, 2º 

e 3º período do curso, possibilitando aos discentes o desenvolvimento das habilidades 

e competências, que serão aprofundadas a partir do 4º período com as práticas da 

Agência Experimental, que se consolida no 6º período com o Estágio Curricular 

Supervisionado e início do Trabalho de Conclusão de Curso, sendo o TCC I no 6º 

Período e TCCII no 7º período.   

O PIC possui uma metodologia de avaliação específica, cumprida em etapas 

que são definidas a cada semestre para uma melhor integração entre a prática e as 

experiências. São distribuídos 100 pontos em pelo menos 5 etapas, em que o 

aproveitamento mínimo é de 70%, a conclusão do PIC segue de uma apresentação 

pública como estímulo ao que será vivenciado no Projeto de Conclusão de Curso, 

conforme regulamento específico dos PICs.  
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9.  INTERFACE DO CURSO COM A EXTENSÃO E A PESQUISA 

 

 

9.1 EXTENSÃO 

 

 

A concepção de extensão da Universidade Vale do Rio Doce - Univale parte 

dos pressupostos da Lei de Diretrizes e Base da Educação, da Constituição Federal 

e da Resolução CNE/CES nº 07/2018 e foi elaborada em consonância com os fóruns 

nacionais de extensão das instituições públicas e comunitárias. Assim, a Univale, à 

luz desses documentos, compreende a extensão como processo formativo 

interdisciplinar e interprofissional que se efetiva em interface com a pesquisa e o 

ensino, no campo das ações que se inserem na sociedade, preferencialmente em 

contextos de vulnerabilidade, consolidando o caráter de pertinência e 

responsabilidade socioambiental da universidade ao promover a dialogicidade 

transformadora, emancipatória e articuladora dos diversos saberes acadêmicos e 

populares.  

Como instituição Comunitária de Ensino Superior (ICES), a Univale, por meio 

de suas ações extensionistas, reafirma sua interlocução com os diversos segmentos 

sociais, de forma a contribuir para o desenvolvimento das comunidades em seu 

entorno, cumprindo sua natureza institucional, na promoção da democratização do 

saber acadêmico e científico. As práticas extensionistas são desenvolvidas nas 

modalidades de ações de extensão, programas e de projetos de ação comunitária, de 

prestação de serviços, de produção e publicação científica, de eventos, de cursos de 

extensão ou especialização e de participação em Conselhos, Fóruns e instâncias 

assemelhadas, promovendo e visibilizando sua produção de conhecimentos e 

concretizando seu compromisso social com a sustentabilidade, os direitos humanos e 

o patrimônio cultural.  

Os princípios abordados nas diretrizes nacionais da extensão universitária são 

adotados pela Univale no sentido de garantir uma efetiva formação integral dos 

estudantes em seus diversos cursos de graduação (obrigatoriamente) e 

pósgraduação (facultativamente), envolvendo, além dos saberes técnicos 
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profissionais, uma formação para a cidadania na perspectiva da equidade e justiça 

social que contemple de maneira ampla o perfil profissional dos egressos. 

Na dialogicidade construtiva, transformadora e intercultural, com os diversos 

setores sociais nacionais e internacionais, os cursos da Univale buscam a reflexão 

ética necessária às suas atividades extensionistas integradas ao ensino e à pesquisa, 

no enfrentamento das questões sociais, na produção e construção de conhecimentos 

voltados para um desenvolvimento econômico, cultural e social equitativo e 

sustentável. Nesse sentido a Extensão na Univale reforça seu compromisso social 

implementando ações nas diversas áreas temáticas como as de comunicação, cultura, 

direitos humanos e justiça, educação, meio ambiente, saúde, tecnologia, produção e 

trabalho. Dessa forma, atua em diálogo com os temas transversais obrigatórios no 

Ensino Superior, em consonância com a Lei 9.795/99 e o Decreto 4.281/2002 que 

regem sobre a obrigatoriedade da Educação Ambiental no Ensino Superior, a 

Resolução CNE/CP 01/2004 que trata da educação etino-racial nos cursos de 

graduação e a Resolução CNE/CP 01 de 30/05/12 que institui o ensino obrigatório dos 

Direitos Humanos.  

As diretrizes da política de extensão universitária configuram-se como 

orientações gerais que fundamentam a comunidade acadêmica no planejamento das 

ações extensionistas, e estão organizadas em cinco eixos fundantes: 1) A interação 

dialógica entre a universidade e a comunidade como cerne da dimensão ética dos 

processos de extensão universitária; 2) A interdisciplinaridade e interprofissionalidade 

na superação da dicotomia entre generalismos e especializações em respostas à 

complexidade da realidade social e da atuação profissional; 3) A indissociabilidade 

entre ensino, pesquisa e extensão que oportuniza a produção de conhecimentos por 

meio de metodologias participativas, no formato investigação-ação, envolvendo tanto 

o ensino quanto a pesquisa na dialogicidade extensionista; 4) O impacto na formação 

do estudante, ampliando seu universo de referência e oportunizando o contato direto 

com as grandes questões contemporâneas da sua área, colocando-o como 

protagonista de sua formação técnica e cidadã; e 5) O impacto e transformação social 

e institucional, contribuindo na solução de problemas sociais qualificando as 

demandas e antecipando as necessidades dos vários grupos sociais e, 

prioritariamente, das populações mais vulneráveis na perspectiva da inclusão. 
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Em conformidade com o Plano Nacional de Extensão Universitária, a 

Universidade Vale do Rio Doce – Univale estabeleceu objetivos da extensão que 

repercutem nos projetos pedagógicos dos cursos:  

- curricularizar a extensão como processo acadêmico definido e efetivado nos 

Projetos Pedagógicos dos Cursos, em função das exigências da realidade, 

indispensável na formação do estudante, na qualificação do professor e no 

intercâmbio com a sociedade; 

- assegurar a relação bidirecional entre a instituição e a sociedade, de tal modo 

que os problemas sociais urgentes recebam atenção produtiva por parte da 

Universidade Vale do Rio Doce – Univale; 

- estimular ações cujo desenvolvimento implique relações multi, inter e/ou 

transdisciplinares e interprofissionais de setores da Universidade Vale do Rio Doce – 

Univale e da sociedade;  

- priorizar as práticas voltadas ao atendimento de necessidades sociais 

emergentes relacionadas com as áreas de saúde, educação, inovação tecnológica, 

habitação, alimentação, geração de emprego e ampliação de renda; 

- ampliar a oferta de cursos de Pós-graduação lato sensu e aperfeiçoamento 

profissional na modalidade à distância, por meio da utilização das tecnologias 

disponíveis; 

- estimular ações transversais de educação ambiental e desenvolvimento 

sustentável como componentes da atividade extensionista; 

- realizar a avaliação institucional das atividades de extensão da instituição 

implementada pelos cursos da Universidade Vale do Rio Doce – Univale, como um 

dos parâmetros de autoavaliação;  

- potencializar e ampliar a participação dos cursos da Universidade Vale do Rio 

Doce – Univale em editais públicos, privados e outros órgãos de fomento aos projetos 

de extensão; 

- possibilitar novos meios e processos de produção, inovação e transferência 

de conhecimentos, permitindo a ampliação do acesso ao saber e o desenvolvimento 

tecnológico e social do país.  

 

 

9.1.1 Política de Extensão no Curso 
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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 Curso, 

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 “Identidade Solidária”, 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 levando em consideração 

que os conhecimentos da publicidade em contado com a comunidade, fazem um 

processo de troca dialógica, no sentido de que o contato, a integração com a 

comunidade, também modifica a forma de produção do estudante, o que ressalta o 

objetivo do sempre “fazer com a comunidade”, levando até a mesma os 

conhecimentos da publicidade.  

A inserção do curso de Publicidade e Propaganda em um projeto institucional, 

interdisciplinar e interprofissional, como o projeto “Rede Solidária Natureza Viva”, com 

a participação específica do curso na criação de campanhas sociais, oportuniza uma 

integração multidisciplinar que reflete a concepção de extensão do curso, e se 

desenvolve de forma transversal na formação dos estudantes. 

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(conforme descrito no tópico 14.8). 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.  

 

 

9.1.2 Projeto de Extensão Coletivo Identidade Afro (Abayomi)  
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O projeto de extensão Identidade Afro é desenvolvido sempre no sexto período 

do curso de Publicidade e Propaganda e visa a valorização das questões étnicas e 

raciais no curso. A cada edição é pensada pelo NDE do curso uma temática a ser 

desenvolvida com os estudantes.  Para o primeiro trabalho o projeto trabalhou em 

parceria com o “Coletivo Abayomi”, ações de comunicação de valorização da 

identidade afro. A prática é resultado do componente curricular “Produção Científica e 

Práticas de Extensão”, que abarca os 6º períodos de Publicidade e Propaganda, 

(Univale). 

 Ao longo do semestre, os alunos planejaram e executaram ações em parceria 

com membros do Coletivo Abayomi-GV (movimento de origem afro que tem como 

missão fomentar a discussão étnico-racial em Governador Valadares), cujo produto 

final foi a criação de uma campanha publicitária e posterior divulgação junto à 

imprensa local das comemorações pelo Dia da Consciência Negra na cidade, em 20 

de novembro. 

Ao longo do semestre, o conteúdo ministrado em sala de aula alternou entre 

atividades práticas e conteúdo teórico de três linhas de pesquisa: “Comunicação, 

Identidade e Territórios Midiáticos”; “Linguagens, Processos Sociais e Práticas 

Comunicativas”; e “Narrativas, Visualidades e Modernidade”. Esse conteúdo teórico 

permitiu aos alunos desenvolverem a familiaridade com as atividades de pesquisa e 

extensão, promovendo a interlocução entre ambas, além de incentivar o interesse pela 

pesquisa e estender o conhecimento teórico desenvolvido no curso para o benefício 

da comunidade. 

No que diz respeito às atividades práticas, os alunos trabalharam seguindo um 

modelo de agência experimental, sendo divididos em quatro setores: Atendimento e 

Assessoria de Imprensa; Criação e Redação; Produção audiovisual e de conteúdo; e 

Marketing Digital. Respeitando as especificidades de um projeto de extensão, as 

ações foram elaboradas em conjunto pelos alunos e membros do Coletivo Abayomi, 

que frequentemente eram convidados para estar em sala de aula como forma de 

acompanhar todo o processo. 

Essas ações práticas resultaram, por exemplo, na produção de posts 

adaptados dos lambe-lambe (mídia cartaz) que foram produzidos para início do 

trabalho nas redes sociais; desenvolvimento da marca do Coletivo e dos lambe-lambe; 

e criação dos posts dos eventos em que o Coletivo estará presente no dia 20 de 

novembro, Dia da Consciência Negra. Outra ação foi a gravação e edição de vídeos 
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de até 30 segundos sobre o Coletivo, sobre o trabalho que eles desenvolvem em 

Governador Valadares, e o que seus membros fazem e quem são eles. Além de uma 

oficina em mídias sociais ministrada pela equipe de Criação e Redação a membros 

do Coletivo.  

Acredita-se que essa ação extensionista teve papel importante na formação 

acadêmica e cidadã dos estudantes envolvidos, pois possibilitou a formação do 

profissional-cidadão no sentido de que ele se credencie, cada vez mais, junto à 

sociedade como espaço privilegiado de produção do conhecimento significativo para 

a superação das desigualdades sociais existentes; o fortalecimento das organizações 

populares e comunidades, contribuindo para o seu desenvolvimento social, prestando 

serviços e orientações técnicas nas áreas de Publicidade e Propaganda, e Jornalismo; 

a convivência com a realidade social e prática profissional, prestando serviços que 

beneficiam as comunidades, promovendo a sua reflexão sobre os problemas sociais 

existentes e preparação profissional para o mercado. 

 

 

9.1.3 Projeto Rede Solidária Natureza Viva 
 

 

 O Rede Solidária Natureza Viva é um projeto de educação ambiental da 

Univale em parceria com a Associação dos Catadores de Materiais Recicláveis 

Natureza Viva (Ascanavi). O objetivo do projeto é fortalecer as ações de educação 

ambiental na cidade, ao lado da Ascanavi, além de dar apoio na implantação da coleta 

seletiva na cidade. O projeto é responsável pelo suporte na coleta em dez escolas 

ribeirinhas de Governador Valadares, sendo elas a Univale e mais nove escolas de 

ensino fundamental e médio. Além do trabalho nas escolas, o Projeto auxilia as 

catadoras e catadores da Ascanavi no fortalecimento da Associação, pensando que a 

consolidação da coleta seletiva na cidade é uma ação importante para o meio 

ambiente da cidade. 

O curso de Publicidade e Propaganda integra o Projeto através das ações de 

comunicação empreendidas por ele. Entre as ações de comunicação estão a 

formação em comunicação organizacional de catadoras e catadores da Ascanavi e o 

acompanhando da implantação de uma equipe de comunicação interna na 

Associação composta pelas catadoras e catadores treinados. A intenção dessa ação 
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é dar a eles autonomia para a manutenção de suas redes sociais e para a criação de 

conteúdo para o site. Em parceria com o curso de Sistemas de Informação, também 

damos suporte para o site da Associação. Também auxiliamos nas questões 

relacionadas à identidade visual da Ascanavi, bem como à identidade do Rede 

Solidária Natureza Viva. Também para o Projeto, produzimos cartazes para os bairros 

e escolas atendidas, com informações sobre educação ambiental e coleta seletiva, 

cartilhas para ajudar nos processos desenvolvidos nas escolas e materiais para serem 

afixados na sede da Ascanavi. Também desenvolvemos mostras fotográficas 

itinerantes sobre o trabalho desenvolvido pela Associação.  

As ações relacionadas ao projeto são trabalhadas de forma transversal nas 

disciplinas e componentes curriculares do curso. A mostra fotográfica, por exemplo, é 

produzida pelos alunos do primeiro período, nas aulas de fotografia. Através do 

Projeto, também é realizada uma seleção semestral de um aluno extensionista para 

ajudar com oito horas de dedicação semanal nas ações de comunicação do Rede 

Solidária Natureza Viva. A educação ambiental é parte importante do desenvolvimento 

do caráter crítico e da consciência social dos alunos de Publicidade e Propaganda, 

despertando neles a necessidade de se atentar para esse aspecto das demandas 

coletivas contemporâneas por uma sociedade mais sustentável. 

 

 

9.1.4 Produção Cultural Exposição Fotográfica do Curso de Publicidade e 
Propaganda  
 

 

A exposição fotográfica do curso de Publicidade e Propaganda é uma atividade 

desenvolvida dentro da disciplina de fotografia, ministrada no primeiro período do 

curso. A exposição tem como tema principal contar histórias. As turmas, divididas em 

grupos de três alunos devem contar uma história que contém um título com até 5 

palavras e 10 fotografias, sem o uso de legendas, todos os visitantes da exposição, 

devem entender o contexto da história apenas com o título e as fotos.  

O trabalho é desenvolvido ao longo de todo semestre letivo, pois, além de 

desenvolverem o trabalho que compete a cada grupo, as turmas, juntas, devem criar 

toda a exposição, desde o nome, sua marca, materiais de divulgação, local, decoração 
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e etc. A exposição fica toda a cargo dos alunos com orientação do professor 

responsável pela disciplina.   

Essa produção cultural tem um caráter extensionista, contemplando duas 

modalidades previstas na Política de Extensão da Univale: Eventos e Produção e 

Publicação. A expressão através da poética do olhar do fotógrafo, que narra uma 

história dando ao silêncio das imagens um sentido, acaba por promover o diálogo da 

sensibilidade perante a realidade que ofereceu o cenário e o contexto para o texto 

imagético. Os temas escolhidos selam esse diálogo com a comunidade, promovendo 

nos eventos de exposição a comunicação entre diferentes grupos e sujeitos sociais. 

A Exposição é uma tradição iniciada ainda no curso Superior Tecnológico em 

Produção Publicitária em 2014, e por isso no Bacharelado de Publicidade manteve 

sua numeração chegando em 2018 a sua 6º edição. As cinco primeiras foram: 

Tabu, um novo olhar: Criada pelos alunos da turma de produção publicitária em 

2014 teve como tema principal apresentar tabus da sociedade por um ponto de vista; 

Viver: Criada pelos alunos da turma de produção publicitária em 2015, teve 

como tema principal a contagem de histórias do cotidiano; 

Sobreviver: Criada pelos alunos das turmas de Jornalismo e Publicidade em 

2015 teve como tema histórias de superação; 

Chronos: Criada já pelos alunos do Bacharelado em Publicidade e Propaganda 

em 2016 teve como tema principal histórias de evolução da sociedade em diferentes 

temáticas da sociedade. 

Revelando Filme em 2017, também criada pelos alunos de Publicidade e 

Propaganda, como tema principal leituras do cotidiano, definido pelos alunos.  

A quinta foi uma edição especial, pois fez parte do projeto Rede Solidária 

Natureza. Com base em um artigo publicado pela revista “O Tempo” a respeito do lixo 

reciclado em nosso país, a exposição recebeu o nome de 3%.  

A exposição apresentou como proposito básico, contar a vida das pessoas que 

fazem parte da ASCANAVI, que desempenham um papel significativo para sociedade 

e que muitas vezes são esquecidas. E mostrar também como a associação mudou 

suas vidas ao longo dos anos. Devido ao sucesso da exposição, ela se tornou 

itinerante, ajudando na divulgação do projeto Rede Solidária Natureza Viva. 
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9.1.5 Programa Univale em Ação 

 

O Programa Univale em Ação converge todas as ações comunitárias 

desenvolvidas pelos diversos setores vinculados aos cursos de forma contínua ou 

pontual, atendendo preferencialmente ao público externo, de acordo com as 

demandas nas diversas áreas, sendo já consolidadas várias ações/serviços em 

eventos e locais diferentes. Este programa vem possibilitando aos acadêmicos 

desenvolver suas habilidades teóricas/práticas adquiridas durante o decorrer de seus 

cursos, nas ações e nos serviços seguintes:  

a) Ambulatório de Lesões Dermatológicas 

b) Brinquedoteca 

c) Laboratório de Didática - LAD 

d) Centro de Fisioterapia  

e) Centro Esportivo da UNIVALE  

f) Clínicas Odontológicas 

g) Núcleo de Prática Jurídica  

h) Escritório de Assistência Judiciária  

i) Núcleos do Juizado de Conciliação 

j) Centro Judiciário de Soluções de Conflitos e Cidadania 

k) Parque da Ciência 

l) Projeto de revitalização do Horto Medicinal e Implantação do Laboratório de        

Fitomedicamentos  

m) Serviço de Psicologia Aplicada  

n) TV UNIVALE 

 

 

9.1.2.1 Núcleo Universitário de Empreendedorismo – NUVEM  

 

 

O Núcleo Universitário de Empreendedorismo (NUVEM) foi criado com o 

propósito de disseminar a cultura empreendedora no meio acadêmico e para 

promover o desenvolvimento social e econômico da microrregião de Governador 

Valadares.  
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O NUVEM é um programa institucional que proporciona a integração entre os 

cursos da Universidade Vale do Rio Doce – Univale, sendo um polo para o 

desenvolvimento de projetos que estimulem a interdisciplinaridade entre as áreas de 

conhecimento.  O núcleo implementará ações, tais como: eventos que estimulem a 

atitude empreendedora, capacitações que permitam a implementação de novos 

modelos de negócio, mentorias para o amadurecimento do processo de 

desenvolvimento de produtos, inserção mercadológica e gestão de negócios, entre 

outras. Estas ações fazem interface com as atividades de ensino, pesquisa e extensão 

desenvolvidas no âmbito dos cursos da universidade, na medida em que estimulam a 

aplicação dos conceitos trabalhados em sala de aula, possibilitam uma interlocução 

entre o saber acadêmico e as necessidades apresentadas pela comunidade, e 

instigam o desenvolvimento do conhecimento cientifico. 

A missão do NUVEM é ser um polo articulador entre a Universidade e os 

segmentos da sociedade, com foco em inovação e empreendedorismo, apoiando 

projetos que contribuam para o desenvolvimento social e tecnológico da sociedade.  

O NUVEM tem como objetivo gerir a política de inovação tecnológica da 

Universidade Vale do Rio Doce – Univale, fomentando o desenvolvimento de projetos 

interdisciplinares de inovação que atendam às demandas sociais, econômicas e 

tecnológicas da região. Pretende-se alcançar esse objetivo por meio das seguintes 

ações: 

• Estabelecer uma rede de relacionamentos da Universidade Vale do Rio Doce – 

Univale com a sociedade para incrementar as atividades de pesquisa, ensino e 

avanço tecnológico; 

• Identificar oportunidades e incentivar a inovação, como nicho de mercado, 

amparados pela proteção intelectual; 

• Promover a cultura da inovação; 

• Promover maior interação da universidade com o mercado de trabalho, contribuindo 

para o desenvolvimento econômico e tecnológico de toda a sociedade; 

• Captar investimentos para a implantação do projeto e criação de startups; 

• Apoiar a criação de um ecossistema de incubadoras de empresas em Governador 

Valadares que poderá ser responsável pelo desenvolvimento tecnológico e econômico 

da região; 

• Comunicar à sociedade o impacto das inovações guiadas pelo conhecimento 

científico desenvolvido por estudantes e professores da Universidade. 
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9.2 PESQUISA 

 

 

A instituição tem o compromisso com a universalidade do conhecimento 

humano resultado da pesquisa científica, em todas as áreas do conhecimento, com 

respeito à liberdade, à diversidade e ao pluralismo de ideias, sem limitação, censura 

e discriminação de qualquer natureza. Nesse sentido, a Univale fomenta a 

universalidade do conhecimento e interdisciplinaridade, mas reconhecendo a 

existência e legitimidade de outros saberes em diferentes domínios cognitivos e 

diversos domínios de experiências. Ao reconhecer a existência de múltiplos saberes 

presentes nas sociedades humanas, a Univale se compromete com o dialogo de 

saberes, pois o conhecimento proveniente da ciência e tecnologia não possui todas 

as respostas aos dilemas humanos e ambientais do presente, que são complexos e 

cobrem múltiplas dimensões interligadas. 

Sendo assim, a Iniciação Científica - IC constitui mecanismo privilegiado para 

inserir o discente de graduação no campo da pesquisa científica e estando ancoradas 

no princípio de que aprender a fazer ciência é uma atividade metodologicamente 

orientada, que se desenvolve no trabalho de todas as disciplinas. É uma oportunidade 

que gera mudanças de mentalidade tanto em discentes quanto em docentes, 

potencializando e ampliando a construção do conhecimento acadêmico. 

A pesquisa é parte integrante tanto do ensino de graduação quanto de pós-

graduação, como prática pedagógica articulada também à extensão. Se destina a 

promover a ampliação do conhecimento humano e/ou resolver problemas sociais, 

econômicos, culturais, tecnológicos, ambientais e de saúde, além de promover o 

conhecimento, valorização e desenvolvimento regional, considerando os interesses 

das comunidades locais, ecossistemas, particularmente nas áreas definidas como 

prioritárias. 

Portanto, o programa de pesquisa e iniciação científica deve estimular os 

docentes a envolverem de forma constante os estudantes da graduação no processo 

acadêmico, otimizando o potencial de orientação à pesquisa na Universidade. 

Os cursos da Universidade Vale do Rio Doce – Univale possibilitam aos 

estudantes oportunidades para desenvolver as competências e habilidades no campo 
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da pesquisa, desde a graduação, por meio do incentivo e apoio à criação ou 

fortalecimento de grupos, núcleos, laboratórios e centros de pesquisa; do estímulo à 

ampliação de atividades de iniciação científica junto aos estudantes de graduação; da 

valorização dos projetos interdisciplinares; do incentivo à apresentação de trabalhos 

científicos em eventos nacionais e internacionais de relevância; da divulgação dos 

resultados das pesquisas desenvolvidas; do estímulo à publicação em revistas 

científicas indexadas, especialmente aquelas de maior impacto; da constante busca 

de integração entre ensino, pesquisa e extensão; da ampliação da 

internacionalização; e da definição e implementação de sistemática de 

acompanhamento e avaliação das pesquisas, incorporando critérios quantitativos e 

qualitativos, entre os quais o de compromisso com a inserção social e regional e de 

relevância científica e cultural. 

Em um primeiro momento o corpo docente é incentivado a submeter projetos 

de pesquisa aos órgãos de fomento que atuam em nível estadual, nacional e 

internacional e os estudantes são orientados a inserirem-se no campo da pesquisa 

como bolsistas de iniciação científica, vinculando-se a tais projetos.  

Em um segundo momento, o programa de pós-graduação Stricto Sensu, em 

nível de mestrado, em Gestão Integrada do Território amplia as condições para a 

formação integral dos egressos da graduação e pós-graduação Lato Sensu, 

oferecendo anualmente a possibilidade de nele inserirem-se como estudantes.  

Para que estudantes, professores e pesquisadores possam divulgar os 

resultados de seus trabalhos, a Assessoria de Pesquisa, responsável por gerir os 

projetos realizados na instituição, os programas de bolsas de iniciação científica e os 

programas de Pós-Graduação Stricto Sensu, realiza anualmente o Simpósio de 

Pesquisa e Iniciação Científica.  

No âmbito da pesquisa, e em conformidade com o Plano de Desenvolvimento 

Institucional da Universidade Vale do Rio Doce – Univale, além de serem criadas 

possibilidades para o desenvolvimento de novas competências, a atuação científica 

tem se concentrado nas seguintes áreas de investigação:   

1. Ambiente, saúde e doença;  

2. Ambiente, território e sustentabilidade;  

3. Cultura e identidade;  

4. Bacia do Rio Doce e desastres socioambientais;  

5. Direitos fundamentais, direitos humanos, efetividade do direito;  
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6. Formação histórica do território;  

7. Políticas públicas em educação, saúde, assistência social e segurança 

pública;  

8. Tecnologia, artefato, pesquisa e desenvolvimento;  

9. Território e mobilidade: migração;  

10. Violência e vulnerabilidade. 

Para que o estudante de graduação possa inserir-se no campo da pesquisa, 

conta-se atualmente com três modalidades de Bolsas de Iniciação Científica: 

Programa de Bolsas de Iniciação Científica da Universidade Vale do Rio Doce – 

Univale (BIC/UNIVALE), Programa Institucional de Bolsas de Iniciação Científica da 

FAPEMIG (PIBIC/FAPEMIG) e Bolsas BIC Único/FAPEMIG.  

O BIC/UNIVALE constitui-se de um conjunto de bolsas custeadas pela 

mantenedora da Universidade Vale do Rio Doce – Univale, a Fundação Percival 

Farquhar, com duração de 12 meses, podendo ser renovada por mais 12 meses em 

conformidade com o cronograma do projeto de pesquisa e do desempenho do 

estudante no primeiro ano de bolsa.  

O PIBIC/FAPEMIG é constituído por um conjunto de bolsas custeadas pela 

Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Minas Gerais (FAPEMIG), também 

com duração de 12 meses podendo ser renovada por mais 12 meses em 

conformidade com o cronograma do projeto de pesquisa e do desempenho do 

estudante no primeiro ano de bolsa.  

Bolsas BIC Único constituem-se de custeios providos pela FAPEMIG, CNPq e 

outros órgãos de fomento a projetos submetidos a editais induzidos. Por serem bolsas 

que ultrapassam os programas institucionais já existentes na instituição, estas bolsas 

ampliam as oportunidades de participação dos estudantes na pesquisa na 

Universidade Vale do Rio Doce – Univale. A inserção dos estudantes de graduação 

nos programas de bolsas se dá por meio de processo seletivo em conformidade com 

requisitos apresentados nos editais internos para seleção de bolsistas. 

O Mestrado em Gestão Integrada do Território está vinculado à Área 

Multidisciplinar e fundamenta-se no campo das Ciências Sociais, História e 

Humanidades, em interface com a Psicologia e as Ciências da Saúde. Possibilita o 

acesso de egressos das diversas áreas interessados em desenvolver competências 

e habilidades para lidar com realidades complexas, por sua natureza histórica, 
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geográfica, ambiental, sanitária, demográfica, econômica, político-jurídica, social e 

cultural. 

O Simpósio de Iniciação Científica, realizado anualmente, sem interrupções 

desde 2003, oferece a estudantes, professores, pesquisadores da Universidade Vale 

do Rio Doce – Univale e de outras instituições de ensino e pesquisa, um espaço para 

que sejam apresentados resultados parciais ou finais de pesquisa vinculados aos 

programas institucionais, às agências de fomento estaduais, nacionais ou 

internacionais, aos cursos de Pós-Graduação (Lato e Stricto Sensu), à Iniciação 

Científica ou mesmo, aos Trabalhos de Conclusão de Curso; à produção acadêmica 

em geral, cuja proposta caracterize-se como pesquisa científica.  

Efetivamente, o Simpósio configura-se como um local da aprendizagem 

suplementar para o estudante. A Assessoria de Pesquisa preocupa-se em oferecer 

ao estudante que se inscreve no Simpósio, suporte para que ele possa adequar o 

trabalho submetido, permitindo que esse estudante possa evoluir no processo de 

divulgação de sua produção acadêmica e científica. Para isso, a Comissão Científica 

do evento é orientada a analisar os trabalhos, identificar inconsistências e apontar aos 

inscritos possibilidades de adequação do trabalho para uma participação mais 

enriquecedora.   

A Universidade Vale do Rio Doce – Univale em parceria com a Universidade 

Federal de Santa Catarina (UFSC), a partir do segundo semestre de 2017, mantém o 

Doutorado Interinstitucional (DINTER) do Programa de Pós-graduação Interdisciplinar 

em Ciências Humanas (PPGICH/UFSC). O processo seletetivo aconteceu nos meses 

de agosto e setembro de 2017. O DINTER do PPGICH/UFSC, que tem como 

receptora a Universidade Vale do Rio Doce – Univale, tem como finalidade capacitar 

18 doutores de diversas áreas do conhecimento para atender as Instituições de 

Ensino Superior dos vales do rio Doce, Mucuri e Jequitinhonha.  

A Universidade Vale do Rio Doce – Univale como receptora busca construir na 

sua região de inserção uma massa crítica suficiente para alavancar as pesquisas e 

criar as bases para apresentar Aplicativos de Propostas de Cursos Novos (APCN) de 

Doutorado vinculado ao Programa de Pós-graduação Interdisciplinar em Gestão 

Integrada do Território – GIT/Univale, que atualmente oferece mestrado acadêmico. 

Foram reservadas 1/3 das vagas para docentes das IES da região (UFVJM, UFJF/GV, 

IFMG, entre outros), com objetivo de consolidar uma rede de pesquisa e estabelecer 

a cooperação interinstitucional para a implantação do seu Programa de Doutorado. 
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 O corpo docente do programa foi formado por 17 professores da UFSC e um 

professor da Universidade Vale do Rio Doce – Univale, sendo coordenado pela Profa. 

Drª.  Eunice Sueli Nodari, da instituição promotora, e o Prof. Dr. Haruf Salmen 

Espindola, coordenador da instituição receptora. Como instituição promotora a UFSC 

é responsável por garantir o nível de qualidade das atividades de ensino e pesquisa 

desenvolvidas pelo PPGICH na instituição receptora. A Universidade Vale do Rio 

Doce – Univale é responsável por oferecer as condições de infraestrura e suporte ao 

funcionamento pleno do DINTER. 

A proposta está vinculada diretamente à missão institucional da Universidade 

Vale do Rio Doce – Univale, à sua condição de IES comunitária e ao compromisso 

definido, desde a criação da instituição, em 1967, de inserção social e regional. A 

Universidade Vale do Rio Doce – Univale busca participar ativamente e contribuir por 

meio do ensino, pesquisas e ações para o desenvolvimento regional. A parceria com 

a UFSC tem como objetivo promover a atividade de pesquisa e pós-graduação 

pautadas pelo diálogo interdisciplinar e pela indissociabilidade com o ensino de 

graduação e a extensão, no sentido de fortalecer sua capacidade de cumprir a missão 

institucional.  

O alicerce dessa parceria é o compromisso com os vales dos rios Doce, Mucuri 

e Jequitinhonha. Esses três vales foram classificados pelo Estado de Minas Gerais 

(BDMG - Banco de Desenvolvimento Econômico. Diagnóstico da Economia Mineira. 

II. Economia Mineira - 1989; Diagnóstico e Perspectiva. Belo Horizonte, BDMG, 1989), 

como regiões deprimidas econômica e socialmente, com poucas oportunidades e 

perspectivas de futuro. No caso específico do Vale do Rio Doce, a região foi definida 

com problemática no contexto estadual, em função de não existir, como no caso do 

Jequitinhonha, consciência dos problemas ambientais, socioterritoriais, econômicos e 

culturais que marcam sua formação histórica e realidade atual.  

A inserção da pesquisa e da pós-graduação stricto sensu da Universidade Vale 

do Rio Doce – Univale tem demostrado sinergia com a população local e regional, que 

anseiam pela reversão da situação deprimida em que se encontra nas últimas 

décadas. Os problemas regionais se agravaram drasticamente com o desastre 

desencadeado pelo rompimento da barragem de Fundão, pertencente à Samarco 

Mineração S.A., de 05 de novembro de 2015 (Desastre da Samarco/Vale/BHP). 

Portanto, se torna ainda mais estratégico a formação de pessoal de alto nível, que se 
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constituam em massa crítica capaz de desenvolver trabalhos de pesquisa, ensino e 

extensão com coerência e aderência.  

Assim, a oferta do DINTER responde diretamente aos desafios que marcam a 

região. A oferta do DINTER nasceu da cooperação tradicional existente entre 

docentes da Universidade Vale do Rio Doce – Univale e da UFSC e, mais 

particularmente, como resposta conjunta do Programa de Pós-graduação 

Interdisciplinar em Gestão Integrada do Território – GIT/Univale (mestrado acadêmico) 

e do PPGICH aos desafios criados para as Ciências Humanos e Sociais, que deve 

enfrentar com pesquisas e ações os impactos provocados pelo Desastre da 

Samarco/Vale/BHP. 

O PPGICH/UFSC tem áreas de concentração que dialogam com os 

compromissos de pesquisa e pós-graduação do GIT/Univale, sendo ambos da 

Câmara de Humanas e Sociais do Comitê de Área Interdisciplinar da CAPES. A oferta 

do DINTER se fundamenta na compreensão clara das realidades correlatas dos vales 

dos rios Doce, Mucuri e Jequitinhonha. Além de receber candidatos das Humanas e 

Sociais, os dois programas (PPGICH/UFSC e GIT/Univale) tem a tradição de receber 

candidatos das outras áreas de conhecimento, tais como Agronomia, Ciências 

Biológicas, Saúde, Engenharia, Arquitetura & Urbanismo, Ciências da Terra, entre 

outras. 

 

 
9.2.1 Da Pesquisa e Extensão Curricular no Curso de Bacharelado em 
Publicidade e Propaganda 

 

 

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 Núcleo Docente Estruturante-NDE 

do curso que ao mesmo tempo dialogam com o Mestrado Interdisciplinar em Gestão 

Integrada do Território.  
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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 conteúdos 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 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. 

Assim, a pesquisa curricular no âmbito do curso de Bacharelado em Jornalismo 

na Universidade Vale do Rio Doce, se mostra inovadora no sentido em que deixa o 
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aspecto de Grupo de Estudo, em que um número reduzido de alunos participa, para 

compor a matriz de conteúdo a serem cumpridos pelo aluno. Como não há de se 

pensar na dissociabilidade entre Pesquisa e Extensão, as duas bases que compõe 

juntamente com o ensino, o tripé da universidade, a Extensão também está 

curricularizada num processo integrado entre Pesquisa e Extensão em dias 

organizados no quadro de horários do curso.  

Assim, do 4° ao 6º período do curso, os alunos são estimulados a prática de 

Pesquisa e Extensão de forma integrada, através de componente curricular nomeado 

Práticas de Pesquisa e Extensão I, II e III.  

O projeto de Produção Científica e Extensão curricular no curso acontecem 

com horas específicas para professores individualmente para cada uma das três 

linhas de pesquisa. O conteúdo e as temáticas textuais, artigos, livros e pesquisas que 

versam sobre as linhas são distribuídos segundo planejamento de aula pelo professor 

responsável nas etapas de estudos teóricos e práticas de produção científica, com a 

produção no final do semestre de um Período Técnico Científico com a reflexão das 

discussões e produções feitas ao longo do semestre.  
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10. FERRAMENTAS DE TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO NO 
PROCESSO ENSINO E APRENDIZAGEM  

 

 

As atividades de acompanhamento só se tornam efetivas com a utilização de 

sistemas de informação acadêmicos compatíveis com as necessidades e 

especificidades do Ensino Superior. Nesse sentido, a Universidade Vale do Rio Doce 

– Univale disponibiliza, para seus docentes e discentes, ferramentas de Tecnologia 

da Informação e Comunicação que, entre outras facilidades: 

I. Possibilita que as atividades previstas e programadas pelos docentes sejam 

disponibilizadas com antecedência, via Portal, de forma a otimizar os 

encontros entre docentes e discentes; 

II. Possibilita que as atividades trabalhadas fiquem à disposição dos estudantes 

durante o semestre, podendo ser revistas a qualquer momento; 

III. Permite a inclusão de instrumentos diversos de aprendizagem, tais como 

artigos, links, vídeos, filmes;  

IV. Facilita o desenvolvimento da autoaprendizagem; 

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

atividades programadas e executadas; 

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

VII. Possibilita o acompanhamento das atividades desenvolvidas pelos docentes. 

O Sistema Integrado Universitário (SIU), com registro no INPI sob nº 0004110 

é um software produzido pela equipe de Desenvolvimento de Sistemas da 

UNIVALE/FPF, vinculado ao Departamento de Informática, Sistemas e Gestão da 

Informação - DISGI, com o objetivo de agilizar e flexibilizar o manuseio das 

informações institucionais, sejam acadêmicas e/ou administrativas, bem como manter 

registrados em uma base de dados concisa e segura, todos os dados da instituição. 

O Sistema Integrado Universitário (SIU) é formado por mais de 60 módulos, 

integrados, dentre eles: SIU-ACADÊMICO, SIU-PORTAL ALUNO e SIU-PORTAL 

PROFESSOR. Todos os dados da vida acadêmica dos discentes da Universidade 

Vale do Rio Doce – Univale  são registrados no SIU-ACADÊMICO, desde o Processo 

Seletivo até sua formatura, quando seu diploma é expedido, com as informações 

contidas no SIU. 
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Através do PORTAL DO PROFESSOR, todos os docentes acessam os dados 

de suas disciplinas, planos de ensino, horários de aula, estudantes matriculados, 

turmas, diários de classe e podem efetuar os lançamentos das aulas, sejam práticas 

e/ou teóricas, avaliações/notas, enviar e-mail para estudantes/turmas, disponibilizar 

materiais para estudos (apostilas, textos, exercícios, vídeos, etc.). 

 No Portal do Professor/Canal da Administração, Coordenadores de curso 

podem acompanhar todos os lançamentos realizados pelos professores 

(aulas/avaliações), além de organizar os horários de aulas das turmas/disciplinas em 

seus respectivos ambientes, sejam salas de aula ou laboratórios e manter contato 

com os estudantes e professores do curso. 

Neste canal a coordenação do curso pode acompanhar o desenvolvimento do 

Processo Seletivo, em relação ao seu curso ou área; verificar se as metas para as 

inscrições estão sendo alcançadas e manter contato com os candidatos inscritos. 

Estudantes desistentes, transferidos ou em “regime especial de estudos”, 

automaticamente são identificados no portal do professor. 

No PORTAL DO ALUNO todos os discentes têm acesso aos lançamentos 

efetuados por seus professores em suas respectivas disciplinas (aulas/faltas, 

avaliações/notas, material para estudos, APS, vídeos, etc), podendo identificar o 

material das aulas, bem como o agendamento das avaliações e o conteúdo a ser 

estudado. Todos os horários de aula e seus respectivos ambientes são listados no 

Portal do Aluno por dia, facilitando a identificação da aula/professor e ambiente. 

A cada final de semestre, os estudantes regularmente matriculados podem 

efetuar o requerimento de renovação de matrícula através do Portal do Aluno. O 

acesso aos portais é dado através de um login e senha, com segurança para quem 

navega e para a gestão da instituição. Toda estrutura do banco de dados do SIU é 

regida por um processo que permite auditar cada informação nele contida. 

 Conclui-se que a interação estudante, professor e Instituição é feita de forma 

coerente e segura e em tempo real, uma vez que o SIU garante essa integralidade 

personalizada e disponibiliza para estudantes e professores no site institucional no 

ambiente on-line.  

A Universidade Vale do Rio Doce – Univale na constante busca pela inovação 

firmou uma parceria com a Google utilizando o G Suite for Education, que consiste em 

um conjunto de ferramentas desenvolvido para que professores e estudantes 

aprendam e inovem juntos, tais como:   
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• O Google Sala de aula é um serviço da Web para instituições de ensino e 

organizações sem fins lucrativos. Com o Google Sala de aula, os estudantes e 

professores se conectam facilmente, dentro e fora da Universidade, sendo um 

pacote de ferramentas de produtividade que inclui além do e-mail, documentos 

e armazenamento. O Google Sala de aula foi desenvolvido de forma 

colaborativa com professores para ajudá-los a poupar tempo, mantendo as 

turmas organizadas e melhorando a comunicação com os estudantes. Crie 

tarefas, comunique-se com os estudantes e envie feedback para todos de um 

só lugar. 

• O Google Drive é um serviço de disco virtual que permite o armazenamento de 

arquivos na nuvem e que podem ser acessados de qualquer computador ou 

smartphone conectado à internet. Armazene e organize tarefas, documentos 

ou ementas de cursos com segurança e tenha acesso a tudo de qualquer 

dispositivo. 

• Agenda: Compartilhe agendas ou crie uma junto com os membros da sua turma 

ou instituição para não perder as programações. 

• Documentos, Planilhas e Apresentações: Colabore, compartilhe feedback e 

trabalhe junto com seus estudantes em tempo real em documentos, planilhas 

e apresentações. 

• Formulários: Crie formulários, testes e pesquisas para coletar e analisar 

respostas com a ajuda do aprendizado de máquina. 

• Jamboard: Desenhe e colabora em uma tela interativa com o Jamboard, o 

smartboard baseado em nuvem do Google, no computador, smartphone ou 

tablet. 

• Sites: Uma ferramenta de criação da Web fácil de usar para criar sites, 

hospedar ementas de cursos, promover habilidades de desenvolvimento e 

liberar a criatividade dos estudantes. 

• Hangouts Meet: Conecte-se aos estudantes virtualmente usando 

videochamadas e mensagens seguras para que o aprendizado continue fora 

da escola. 

• Grupos: Crie e participe dos fóruns da turma para incentivar a comunicação e 

a conversa. 
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• Gmail: Sistema de e-mail para toda a universidade. Ou use o Gmail para trocar 

e-mails seguros com suas turmas. Google disponibiliza e-mail´s institucionais, 

pois foi realizada a migração da nossa infraestrutura de serviço de e-mail para 

o Gmail, e mantendo o domínio @univale.br, mas utilizando a interface web do 

Gmail para acessar os e-mails.  

A Instituição apoia o Grupo de Educadores Google5F

6-GEG-GV que se 

constituem  comunidades de educadores que aprendem, compartilham e inspiram uns 

aos outros para atender às necessidades dos estudantes por meio de soluções 

tecnológicas, dentro e fora da sala de aula. A Universidade Vale do Rio Doce – Univale 
cede o espaço para que as reuniões aconteçam nas dependências da Universidade, 

abertas a toda comunidade interna e externa. As líderes do GEG-GV atualmente 

compõem o quadro de colaboradores da Instituição, uma professora doutora e 

coordenadora do Núcleo de Educação à Distância e uma Técnica Administrativa 

mestre, coordenadora do Setor de Gestão Pedagógica. Os encontros do GEG são 

pautados em quatro objetivos: Aprender, Compartilhar, Inspirar e Capacitar. Essas 

quatro palavras representam a essência dos GEGs.  

A Universidade Vale do Rio Doce – Univale, através de seu contrato de 

licenciamento com a Microsoft, disponibilizou a ferramenta Office 365 à todas as 

pessoas que possuem e-mail @univale.br. O Office 365 é uma versão do pacote 

Office que pode ser acessada através de um navegador web, ou seja, é inteiramente 

online. Nenhum aplicativo precisa ser instalado no computador. 

 

 

10.1 TECNOLOGIA DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – TICS – NO 

PROCESSO ENSINO E APRENDIZAGEM 

 

 

Em termos do uso de Tecnologias de Informação e Comunicação, ainda no 

primeiro período do curso o Projeto Integrador de Curso I, que versa sobre o resgate 

histórico da vida de “nomes” da publicidade e propaganda ganha uma versão virtual, 

sendo usados aplicativos como Facebook, blogs e também o Instagram. Uma 

 
6 Conferir: https://edu.google.com/intl/pt-BR/latest-news/communities/?modal_active=none. Acesso 
em: 04 set. 2019. 

https://edu.google.com/intl/pt-BR/latest-news/communities/?modal_active=none
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experiência de incentivo as tecnologias a partir da vivência que o estudante já traz 

consigo para o meio acadêmico, por conta da realidade das mídias sociais na vida 

contemporânea.   

Nos laboratórios de informática, onde acontecem aulas específicas, o Labcom, 

é o laboratório de comunicação que está disponível para os estudantes ao longo do 

dia para quaisquer atividades, sejam acadêmicas ou de treinamento pessoal, onde a 

conexão livre permite ao estudante o desenvolvimento de trabalhos, consultas e 

produções individuais e coletivas para o seu crescimento profissional individual.  

Além disso, no âmbito do curso, o Território Mídia é um Portal de “mostra” 

permanente das práticas do curso de Bacharelado em Publicidade e Propaganda da 

Univale e das produções teóricas que perpassam todos os conteúdos do curso e 

refletem a reflexão crítica transversal do curso e é produzido de forma interdisciplinar 

com o curso de Bacharelado em Jornalismo com as produções de conteúdo de 

informação do UNIVALE NEWS.  

Assim, o Território Mídia do curso de Publicidade e Propaganda é um espaço 

de materialização da criação e desenvolvimento de projetos que promovam a prática 

associada ao desenvolvimento da linguagem publicitária, abrigando o resultado de 

pesquisas voltadas ao pensamento crítico acerca das práticas audiovisuais e 

multimídias no campo da publicidade e propaganda. O Portal é gerenciado por um 

professor com horas específicas e os alunos envolvidos nos projetos têm acesso para 

as postagens, segundo as normas de orientação que regulamentam do Portal. 

As áreas temáticas do Portal são de produção gráfica, campanhas, anúncios, 

audiovisual e produção científica. O Portal está disponível no endereço eletrônico: 

www.territoriomidia.com.br. 

A proposta do Território Mídia, também faz ligação com a discussão sobre o 

campo dos “territórios”, tanto no âmbito do curso, por meio da linha específica de 

pesquisa “Territórios Midiáticos” e que também dialoga com o GIT o Mestrado 

Integrado de Gestão do Território mantido pela Universidade Vale do Rio Doce – 

Univale e reconhecido pela CAPES.  

Ao longo da integralização do curso, o Território Mídia receberá também um 

campo para a inserção dos TCCs, o Trabalho de Conclusão de Curso, I e II.  

 

http://www.territoriomidia.com.br/
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11. GESTÃO, MONITORAMENTO E AVALIAÇÃO DO CURSO 

 

 

A gestão, monitoramento e avaliação do curso são processos interligados e 

estão sob a responsabilidade da coordenação de curso, do Núcleo Docente 

Estruturante – NDE e Colegiado de Curso. Contribuindo com esses processos, o 

resultado das avaliações anuais realizadas pela Comissão Própria de Avaliação 

(CPA), oferece subsídios para a análise do curso e tomada de decisões para o 

fortalecimento de ações ou mudanças no cotidiano do curso e no PPC se necessário.   

A gestão do curso de Bacharelado em Publicidade e Propaganda assume uma 

perspectiva participativa e caracteriza-se por uma força de atuação consciente, pela 

qual a coordenação do curso, assessorado efetivamente pelos membros do NDE e 

Colegiado do curso, reconhecem e assumem seu poder de influenciar na 

determinação da dinâmica do curso, de sua cultura e de seus resultados. 

Ao Coordenador e aos membros do NDE e Colegiado do curso na orientação 

acadêmica compete: 

a) Reunir-se antecipadamente com os professores de cada período para a 

organização dos Planos de Ensino, atividades a serem postadas para estudantes e 

temas a serem propostos no Seminário Integrador; 

b) Acompanhar o desempenho dos docentes e discentes utilizando ferramenta 

de TI.  

c) Organizar a Avaliação Global.  

 

 

11.1 COORDENAÇÃO DE CURSO 

 

 

A Coordenação de Curso de Graduação é a unidade básica para os efeitos de 

organização administrativa e didático-científica do curso. A ela compete em linhas 

gerais a administração, o acompanhamento e o gerenciamento das atividades do 

curso com especial atenção ao cumprimento da carga horária e dos conteúdos das 

disciplinas e atividades, bem como o desempenho docente e discente.  

A Coordenação do Curso articula-se e é apoiada por: 
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I. Reitoria – unidade de gestão superior de caráter executivo que tem por 

competência planejar, implementar, supervisionar e avaliar as atividades 

básicas da instituição; 

II. Pró-Reitorias – as quais competem propor e implementar as políticas 

institucionais, bem como acompanhar a execução das atividades inerentes 

ao desenvolvimento do ensino, da pesquisa e da extensão; 

III. Assessoria de Graduação – a qual compete implementar a política de 

ensino superior da Universidade Vale do Rio Doce – Univale; 

IV. Assessoria de Pesquisa e de Pós-Graduação Stricto Sensu – a qual 

compete implementar as políticas de desenvolvimento da pesquisa e do 

ensino de Pós-graduação Stricto Sensu; 

V. Assessoria de Extensão – a qual compete implementar as políticas de 

extensão e do ensino de Pós-graduação Lato Sensu; 

VI. Setor de Gestão Pedagógica - GEPE – o qual compete prestar assistência 

didático pedagógica à academia, implementar política de formação e 

qualificação aos docentes e coordenadores de curso; coordenar junto ao 

Setor de Atendimento ao Estudante intervenções de natureza 

psicopedagógica e ou de nivelamento aos estudantes com necessidades de 

natureza acadêmica e/ou psicológica; 

VII. Setor de Atendimento ao Aluno – Espaço A3 – que tem a finalidade de 

atender às necessidades do estudante, oferecendo apoio à vida acadêmica: 

implementar a política de concessão de auxílio financeiro a estudantes como 

bolsas de estudo, através de políticas públicas ou institucionais; coordenar 

as atividades de suporte socioeconômico a estudantes da Universidade Vale 

do Rio Doce – Univale;  prestar apoio psicopedagógico a estudantes em 

parceria com o GEPE; apoiar os processos de inclusão de estudantes com 

necessidades especiais.  

VIII. Comissão Própria de Avaliação – CPA, a qual compete gerenciar a 

Avaliação Institucional baseada nas 10 dimensões definidas no SINAES e 

subsidiar a coordenação de curso com dados e informações que propiciem 

a melhoria das atividades do curso; 

IX. Secretaria Acadêmica – órgão de execução cuja competência é centralizar 

a administração acadêmica no âmbito da Instituição, realizando o registro e 
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controle acadêmico dos estudantes, durante todo o período da vida 

acadêmica do discente; 

X. Órgãos Suplementares de Apoio – Biblioteca, Secretaria Acadêmica, 

Departamento de Informática, Sistemas e Gestão da Informação - DISGI; 

XI. Núcleo Docente Estruturante – NDE – ao qual compete mais diretamente 

a atualização, implantação e consolidação do Projeto Pedagógico do Curso 

nos termos da Resolução CONAES Nº 1 de 17 de junho de 2010 e da 

Portaria Universidade Vale do Rio Doce – Univale  056/2018. 

No curso de Bacharelado em Publicidade e Propaganda definiu-se como o perfil 

profissional da coordenação:  

Formação específica na área de Comunicação Social: Publicidade e 

Propaganda, com titulação mínima de mestrado, experiência profissional de 

magistério superior e/ou gestão acadêmica que seja comprovada. Além disso, o 

coordenador deve ser líder, empreendedor e conciliador. Ele deve ter carga horária 

mínima de 20 horas semanais para o cargo de coordenação. 

O coordenador do Curso faz uma gestão compartilhada, com participação plena 

dos professores do NDE, colegiado e representantes discentes. Nesse formato de 

gestão, os envolvidos estão presentes nas principais decisões do curso, colaborando 

para que estas decisões sejam mais representativas das necessidades e anseios do 

corpo docente e discente.  São realizadas reuniões semanais com o NDE, quinzenais 

com os professores referência, mensais com o colegiado e bimestrais com os 

representantes discentes.  

Além disso, o coordenador do Curso de Bacharelado em Publicidade e 

Propaganda tem representatividade nos colegiados superiores como Reitoria, Pró-

Reitoria e Assessoria de Graduação, permitindo uma melhor articulação na 

comunidade acadêmica. 

 

 

11.2 NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE 

 

 

O Núcleo Docente Estruturante (NDE) é constituído de grupo de docentes, com 

atribuições acadêmicas de acompanhamento e atuantes no processo de concepção, 

implantação, consolidação, acompanhamento e contínua atualização dos Projetos 
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Pedagógicos dos Cursos, adequados à legislação vigente; realizando estudos e 

atualização periódica, verificando o impacto do sistema de avaliação de aprendizagem 

na formação do estudante e analisando a adequação do perfil do egresso, 

considerando as Diretrizes Curriculares Nacionais e as novas demandas do mundo 

do trabalho. 

No atendimento à Resolução nº 01 de 17, de junho de 2010, da Comissão 

Nacional de Avaliação do Ensino Superior (CONAES), que normatiza o NDE este 

deverá: 

I. Ser constituído por um mínimo de 05 professores pertencentes ao corpo 

docente do Curso; 

II. Ter pelo menos 60% de seus membros com titulação acadêmica obtida em 

programas de pós-graduação stricto sensu; 

III. Ter todos os membros em regime de trabalho de tempo parcial ou integral, 

sendo pelo menos 20% em tempo integral. 

 

Esse perfil é atendido no curso de Bacharelado em Publicidade e Propaganda 

cujo NDE é constituído por cinco professores, sendo os cinco contratados em regime 

de dedicação integral e todos os mestres, com a carga horária de uma hora semanal, 

conforme anexo I.  

As competências do NDE encontram-se descritas na Resolução CONAES nº 

01, de 17 de junho de 2010 e dizem respeito à consolidação do perfil profissional do 

egresso do Curso, à integração curricular, via interdisciplinaridade, à pesquisa e à 

extensão. 

Além das competências previstas na Resolução CONAES, a Universidade 

estabelece para os integrantes do NDE, por meio da Portaria 056/2018, em seu Art. 

8º: 

Art. 8º. O NDE tem as seguintes atribuições: 

I. Atuar no acompanhamento, na consolidação e na atualização do PPC, 

realizando estudos e atualização periódica; 

II. Verificar o impacto do sistema de avaliação de aprendizagem na formação 

do estudante;  

III. Analisar a adequação do perfil do egresso, considerando as Diretrizes 

Curriculares Nacionais e as novas demandas do mundo do trabalho;  
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IV. Zelar pela integração curricular interdisciplinar entre as diferentes 

atividades de ensino constantes no currículo; 

V. 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; 

VI. Zelar pelo cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais para os 

Cursos de Graduação nas modalidades Presencial e a Distância; 

VII. Propor para aprovação do Colegiado do Curso, Projetos de 

Pesquisa/Iniciação Científica, de Cursos de Pós-graduação e de 

nivelamento ou atividades de extensão com vistas a tornar efetiva a 

aplicação no âmbito do curso do princípio da unidade entre ensino, 

pesquisa e extensão;  

VIII. Referendar em ata, assinar e encaminhar ao Bibliotecário responsável, 

relatório de adequação da bibliografia básica e complementar das unidades 

curriculares (UC) comprovando a compatibilidade, em cada bibliografia 

básica e complementar da UC, entre o número de vagas autorizadas (do 

próprio curso e de outros que utilizem os títulos) e a quantidade de 

exemplares por título (ou assinatura de acesso) disponível no acervo; 

IX. Apreciar, avaliar e validar semestralmente no sistema os Planos de Ensino 

elaborados pelos professores do curso;  

X. Analisar o Registro Individual de Atividade Docente comparativamente ao 

Plano de Trabalho Docente constante no SIU-PROFESSOR, emitindo 

parecer em ata para aprovação da gestão superior; 

XI. Analisar os resultados de avaliação interna de aprendizagem e propor 

ações de nivelamento para melhoria do processo de ensino/aprendizagem;  

XII. Analisar os resultados das avaliações externas e propor ações de melhoria 

e/ou revisão de procedimentos acadêmicos para  avanço da aprendizagem;  

XIII. Conduzir os trabalhos de reestruturação curricular, sempre que necessário 

para aprovação pelo Colegiado do Curso;  

XIV. Promover a integração horizontal e vertical do curso, respeitando os eixos, 

campos de formação ou outras formas de organização curricular definidas 

pelas Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN), pelo Regimento Geral da 
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Universidade Vale do Rio Doce – Univale e por outros ordenamentos 

institucionais em vigor;  

XV. Promover a divulgação de experiências exitosas e inovadoras dos docentes 

que obtiveram resultados relevantes para a melhoria da qualidade do curso 

e do processo de aprendizado dos discentes;  

XVI. Exercer atribuições delegadas pela Reitoria, Pró-Reitoria de Graduação, 

pelos órgãos deliberativos e normativos da instituição ou que, pela sua 

natureza, lhe sejam afetas. 

 

 

11.3 COLEGIADO DO CURSO 

 

 

A natureza da gestão do colegiado é deliberativo em matéria, acadêmica, 

operacional, administrativa e disciplinar, cabendo ao Colegiado, conforme definido no 

Regimento Geral da Universidade Vale do Rio Doce – Univale, a condução do curso, 

o que envolve o planejamento, o acompanhamento da execução e a avaliação das 

atividades previstas no Projeto Pedagógico. 

Atendendo ao disposto regimentalmente (Art. 29) a Composição do Colegiado 

do Curso de Bacharelado em Publicidade e Propaganda é constituída por:  

I. Coordenador de Curso como seu presidente;  

II. 01 (um) docente representante de cada período em que ministre aula no 

curso, resguardadas as áreas de formação geral, profissional, prática dentre 

outras contempladas no currículo e diretrizes do curso;  

III. 01(um) representante discente, indicado por seus pares ou por órgão 

representativo do curso, dentre os estudantes regularmente matriculados no 

curso e que tenha satisfatório desempenho acadêmico;  

IV. 01(um) representante da comunidade externa vinculada à área de atuação do 

curso ou órgão de classe.  

V. 01 (um) tutor quando se tratar de curso ofertado na modalidade EaD. 

Regimentalmente o mandato dos membros do colegiado do curso é de até 02 

(dois) anos, podendo ser prorrogado por até mais 02 (dois) anos. 
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A atuação do Colegiado está diretamente vinculada às atribuições que lhe são 

conferidas no Regimento da Universidade Vale do Rio Doce – Univale, como descrito 

no Art. 32: 

Art. 30 São atribuições do Colegiado do Curso:  

I. Aprovar:  

a) O Projeto Pedagógico do Curso, no âmbito de sua competência, cuidando 

da sua constante atualização e adequação à legislação vigente;  

b) O Projeto Pedagógico dos Cursos de Pós-Graduação vinculados ao curso;  

c). Os regulamentos específicos do curso sobre atividades complementares, 

estágio, trabalhos de conclusão de curso, projetos experimentais;  

d) Programas, projetos e atividades de ensino, pesquisa e extensão, em 

conformidade com as Resoluções do CONSUNI, do Regimento Geral, do 

Estatuto e da legislação vigente;  

II. Emitir parecer sobre pedidos de afastamento de docentes, para realização de 

estudos no país e no exterior, sobre a distribuição de atividades de pesquisa 

e/ou extensão e sobre alteração no regime de trabalho;  

III. Receber, analisar e dar parecer a recursos em requerimentos acadêmicos dos 

discentes;  

IV. Decidir sobre recursos apresentados pelos docentes ou discentes;  

V. Exercer, como órgão deliberativo, a jurisdição superior do Curso, em matéria 

que não seja competência privativa do Coordenador; 

VI. Referendar as decisões excepcionais ad Referendum do Colegiado do Curso, 

submetidas à sua apreciação pelo seu Presidente.  

Além do cumprimento das normas Institucional e Regimentais para a 

constituição do Colegiado do curso de Bacharelado em Publicidade e Propaganda, 

ressalta-se a participação dos seus em diversas instâncias acadêmicas na 

Universidade Vale do Rio Doce – Univale em ações que de representatividade do 

curso para com ações específicas ligadas a “fazeres” da área da comunicação. 

De forma que o professor David Camilo, conta com horas específicas na TV 

UNIVALE para a produção de conteúdos acadêmicos que vão desde produção de 

alunos, dos cursos de graduação e do programa de Mestrado em Gestão Integrada 

do Território. O professor Elton Frederico Binda, tem horas também para ações de 

comunicação em projetos da reitoria, Mestrado Integrado em Gestão do Território e 

no Núcleo de Educação a Distância da Universidade Vale do Rio Doce – Univale - 
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NeaD. O professor Van Rocrhis Vieira, também tem participação no projeto de 

Extensão em âmbito institucional, Natureza Viva de estratégias de comunicação para 

a ASCANAVI a Associação Natureza Viva dos catadores de materiais recicláveis em 

Governador Valadares. O coordenador do curso e presidente do Colegiado, professor 

Dileymárcio de Carvalho é membro do Conselho Superior Acadêmico, órgão ligado à 

reitoria e também a TV UNIVALE, Canal Universitário mantido pela Instituição. De 

forma que a representação do curso através do seu Colegiado em toda instituição é 

de relevância importância e fortalece a cultura de inserção permanente do curso na 

Universidade.  

 

 

11.4 AVALIAÇÃO  

 

 

A Universidade Vale do Rio Doce – Univale percebe a avaliação como fonte de 

informações para assegurar a realização de atividades pedagógicas e institucionais, 

necessárias à promoção da qualidade do ensino, da aprendizagem, da formação do 

discente e da melhoria institucional.   

O processo de avaliação e acompanhamento do desenvolvimento institucional 

da Universidade Vale do Rio Doce – 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. 

Para implementação da Auto Avaliação Institucional, a Universidade Vale do 

Rio Doce – Univale conta com a Comissão Própria de Avaliação – CPA, composta por 

representantes do corpo docente, corpo discente, corpo técnico-administrativo e 

comunidade externa.  

Como parte do processo de avaliação Institucional é realizada a avaliação dos 

projetos pedagógicos do curso. Nessa avaliação são critérios observados:  
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I. Na execução do projeto: formação e experiência profissional do corpo 

docente e a adequação do profissional a cada atividade prevista: aula teórica; 

aula prática, orientação de estágio, orientação de TCC, orientação de Projeto 

Integrador, orientação de monitoria, orientação de iniciação científica, 

infraestrutura física, laboratórios, recursos de informática, acervo e serviços 

da biblioteca; 

II. Na atualização do Curso: adequação das ementas e dos planos de disciplina; 

III. Na gestão do Curso: movimentação de estudantes: matrícula, transferência 

recebida, transferência expedida, trancamento, abandono, transferência 

interna. 

Avaliação dos PPC acontece em várias instâncias no âmbito institucional: 

I. No Núcleo Docente Estruturante, ao qual compete a observação mais 

contínua da manutenção do processo de qualidade e adequação do curso; 

II. No Colegiado de Curso, ao qual compete, conforme Regimento Geral, 

planejar, acompanhar a execução e avaliar todos os procedimentos regulares 

do curso; 

III. Na CPA, à qual compete a avaliação institucional nas 10 dimensões 

orientadas pelo SINAES; 

IV. No Conselho Universitário da Universidade Vale do Rio Doce – Univale. 

A avaliação do curso realizada pela CPA é anual e censitária e envolvem 

discentes e docentes dos cursos de graduação. A CPA/Univale busca desenvolver 

uma cultura de avaliação, sensibilizando a comunidade acadêmica sobre a 

necessidade das avaliações, integrando-as aos processos de planejamento de ações 

futuras, fornecendo subsídios na esfera administrativa e pedagógica, a fim de 

promover o autoconhecimento e o aprimoramento da qualidade do ensino, da 

pesquisa, da extensão e da gestão.  É um processo ético, coletivo, participativo, com 

informações válidas e confiáveis, cooperativo e coerente com o Plano de 

Desenvolvimento Institucional da Universidade. Avalia a instituição como um todo, 

assegurando uma participação responsável com indicativos que possibilitem a 

implementação de mudanças em todos os segmentos envolvidos e o uso efetivo dos 

resultados. 

Para o planejamento da referida avaliação, a CPA/UNIVALE se reúne com a 

Coordenação do curso numa proposta dialógica e democrática permitindo uma 

discussão ampla do processo de avaliação. Solicita aos coordenadores a participação 
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e motivação da comunidade acadêmica, contribuindo assim, para o êxito da avaliação 

do curso. 

A definição e a construção dos instrumentos se processam de forma reflexiva e 

buscam constantemente renovação com a elaboração de formatos que atendam às 

necessidades institucionais e as características do público-alvo do processo 

avaliativo. Cabe ressaltar que a adequação dos instrumentos e a utilização dos 

resultados da avaliação pelos órgãos gestores da instituição são focos centrais da 

CPA. 

A metodologia é baseada em etapas, a saber: 

• Levantamento de dados para a avaliação; (Fontes: Secretaria Acadêmica, 

DISGI); 

• Definição da estrutura dos instrumentos de avaliação; 

O instrumento de avaliação consta de perguntas relacionadas ao curso, 

coordenação do curso, setores administrativos e acadêmicos, instalações e serviços 

de apoio ao estudante, disciplinas e professores, abordados em seus vários aspectos. 

A avaliação é disponibilizada via WEB, no Portal do Aluno e no Portal do Professor, 

ficando a critério do estudante e do professor a definição quanto ao melhor momento 

para responderem aos instrumentos de avaliação, numa tentativa de criar uma “cultura 

de avaliação” na comunidade acadêmica.  

Para a ativação e liberação dos instrumentos de avaliação no Portal do Aluno 

e Portal do Professor é acessado o banco de dados referentes ao planejamento de 

ensino vigente dos cursos de graduação. O processo de avaliação da CPA 

compreende:  

• Monitoramento do processo de avaliação pela CPA com informações 

sistemáticas de porcentagem do grau de adesão ao processo;  

• Elaboração de relatórios; 

• Entrega de relatório geral de avaliação do curso e de relatórios individuais de 

cada professor a coordenação do curso. 

Após o preenchimento dos instrumentos, procede-se a tabulação e o 

tratamento dos dados, através da construção de gráficos comparativos para cada 

quesito avaliado por estudantes e professores.  
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Visando estabelecer um parâmetro comum para análise dos resultados obtidos, 

a CPA define critérios específicos para classificação dos quesitos avaliados como 

potencialidades ou pontos a serem aperfeiçoados no curso ou da instituição. 

Assim, considera-se como potencialidades quando o quesito avaliado obtém – 

na escala que vai de 1 (fraco(a)/pouco) a 4 (ótimo/Sempre) – média nota entre 3 e 4, 

indicando qualidade entre bom e ótimo, refletindo um elevado grau de satisfação dos 

respondentes. Considera-se como pontos a serem aperfeiçoados do curso ou da 

instituição quando o quesito avaliado obtém, na mesma escala, média nota menor que 

2,5, indicando qualidade abaixo do ponto médio entre regular e bom, refletindo um 

grau de satisfação abaixo do desejado. Considera-se que o grau de satisfação mínimo 

desejado é atingido quando o quesito obtém no mínimo 62,5% da nota máxima, ou 

seja, nota média maior ou igual a 2,5. Assim, o critério geral estabelecido é: nota média 

abaixo de 2,5, implica em pontos a serem aperfeiçoados e nota média igual ou maior 

que 3, implica potencialidades do Curso ou da universidade. 

Observa-se que existem quesitos que foram avaliados pelos docentes e 

discentes com nota média igual ou maior que 2,5 e menor ou igual a 3,0 não sendo 

classificados, portanto, nem como pontos a serem aperfeiçoados nem como 

potencialidades do Curso ou da instituição.  

Os dados obtidos na avaliação permitem verificar: 

• O grau de adesão ao processo de avaliação dos discentes e dos docentes.  

• O nível de satisfação dos discentes em relação ao Curso: Geral/Coordenação 

e em relação aos docentes;  

• O nível de satisfação dos discentes em relação ao Curso / Específico e em 

relação aos docentes;  

• O nível de satisfação dos discentes em relação ao Estágio;  

• O nível de satisfação dos discentes em relação ao Trabalho de Conclusão de 

Curso – TCC;  

• No que se refere a Infraestrutura Física/Setores Administrativos e Acadêmicos, 

as considerações dos discentes e dos docentes quanto ao processo de 

avaliação para a melhoria do curso; 

• Em relação à CPA/UNIVALE, as considerações dos discentes e dos docentes, 

quanto ao processo de avaliação para a melhoria do curso. 
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Após a tabulação dos resultados, a CPA elabora relatórios para a Coordenação 

do Curso e Professores. Os relatórios contendo os resultados e diagnósticos 

apresentados nas avaliações servem de referência para a atualização do PDI, 

elaboração do relato institucional, bem como são utilizados na orientação dos planos 

de ensino, de cursos e discutidos com os gestores institucionais, objetivando atualizá-

los a partir da troca de informações e experiências vivenciadas no mundo do trabalho. 

A coordenação realiza anualmente, com o apoio do NDE, uma análise 

minuciosa dos dados da Avaliação, visando levantar o maior número de informações 

possíveis como subsídios necessários e relevantes para a mudança de rumos com a 

finalidade da melhoria contínua da qualidade do Curso e da instituição.  Após análise 

do relatório, a coordenação encaminha à CPA o cronograma do retorno a ser dado ao 

corpo docente e discente e o planejamento de ações a serem implementadas em 

função do resultado.  Para controle da coordenação do Curso e da CPA, o professor 

assina o Termo de Ciência e Compromisso quando do feedback de sua avaliação. 

Após a entrega dos relatórios, a CPA informa aos docentes e aos discentes que os 

relatórios já foram entregues à coordenação. 

A última avaliação realizada pela CPA (2018) no curso de Bacharelado em 

Publicidade e Propaganda permitiu verificar como potencialidades e pontos a serem 

aperfeiçoados:  

Contribuindo com esse processo de gestão, o resultado das avaliações anuais 

realizadas pela Comissão Própria de Avaliação (CPA), oferece subsídios para a 

análise do curso e tomada de decisões para o fortalecimento de ações ou mudanças 

no cotidiano do curso e no PPC, se necessário.   

Após a tabulação dos resultados, a CPA elabora relatórios para a Coordenação 

do Curso e Professores. Esses relatórios apresentam uma visão global da situação 

do curso e são discutidos com Coordenador, no momento da entrega dos 

documentos.  

O NDE do Curso de Bacharelado em Publicidade e Propaganda reúne-se (ata 

específica) para analisar a avaliação e propor as intervenções e devolutivas 

necessárias aos estudantes, valorizando assim a participação de cada um no 

processo. 

De forma que o conjunto de questões analisadas pelos estudantes levou o NDE 

a produzir o relatório de Direcionamento a CPA, tratando de todas as questões as 

serem aperfeiçoadas no curso.  
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Além das avaliações realizadas pela CPA, o ENADE como uma avaliação 

externa é balizador para o acompanhamento do NDE ao desenvolvimento do projeto 

pedagógico do curso. Ao avaliar o desempenho dos estudantes em relação aos 

conteúdos programáticos previstos nas diretrizes curriculares dos cursos, o 

desenvolvimento de competências e habilidades necessárias ao aprofundamento da 

formação geral e profissional, bem como o nível de atualização dos estudantes em 

relação à realidade brasileira, mundial e áreas específicas do conhecimento, os 

resultados relativos ao desempenho dos estudantes são indicadores considerados no 

processo ensino-aprendizagem e no processo de gestão, monitoramento e avaliação 

do curso.  
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12.  CORPO DOCENTE  
 

 

O corpo docente da Universidade Vale do Rio Doce - Univale é constituído 

pelos professores integrantes do seu quadro de pessoal, estabelecido pela entidade 

mantenedora, e dos professores visitantes ou colaboradores. Os professores 

visitantes ou colaboradores têm suas atribuições e encargos definidos em normas 

específicas, aprovadas pelo Conselho Universitário e são contratados em caráter 

eventual e temporário para ministrar cursos, disciplinas/módulos ou atividades de 

magistério superior, por período não superior a dois anos.  

Os docentes da Univale consistem no seu capital humano, considerado na 

instituição como o seu bem mais precioso. Em função do estilo de gestão democrática 

e participativa por excelência, adotado pela Reitoria, são as pessoas que constroem 

a instituição, seu clima de trabalho, condição para que essa participação seja 

consistente e sólida, na direção da concretização da missão institucional e de sua 

visão.   

Partindo dessa premissa, busca-se um perfil de docentes, que por seus 

conhecimentos, habilidades e atitudes tenham condições de desenvolver as 

atividades relativas à docência. Engajados na filosofia da instituição ministram aulas 

na graduação presencial, a distância e na pós-graduação; atuam na orientação de 

trabalhos de conclusão de cursos, de iniciação científica e nos campos de estágio; 

desenvolvem pesquisas e atividades de extensão.  

 

 

12.1 POLÍTICA DE CONTRATAÇÃO E ESTRATÉGIA DE SELEÇÃO E 

CONTRATAÇÃO DE DOCENTE 

 

 

12.1.1 Política de contratação  
 

 

A contratação de docentes para a Universidade Vale do Rio Doce – Univale é 

feita observando-se os seguintes aspectos: 
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I. Preferencialmente docentes mestres e doutores; 

II. Formação acadêmica adequada aos objetivos definidos no PPC do curso; 

III. Experiência profissional acadêmica e não acadêmica, de pelo menos dois 

anos; 

IV. Experiência profissional compatível que, aliada à formação, possa contribuir 

para a formação do egresso com o perfil específico definido no PPC, nas DCNs 

e no Projeto Pedagógico Institucional. 

Em princípio, todos os cursos de graduação indicam o Mestrado como titulação 

mínima desejável para o ingresso do docente. A dificuldade, em algumas áreas, de 

pessoal titulado ou a necessidade, para alguns cursos, de professores com 

experiência profissional sólida no mercado, permitem, excepcionalmente, a alteração 

desse critério.  A experiência no magistério superior não é critério eliminatório ainda 

que seja valorizada com pontuação para o ingresso. 

 

 

12.1.2 Estratégia de seleção: processo seletivo  
 

 

A Universidade Vale do Rio Doce - Univale realiza o processo de recrutamento 

de docentes, por meio de processo público, com periodicidade semestral, com vistas 

ao preenchimento de vagas nos cursos de graduação, constituído por 03 (três) etapas: 

I. É selecionado, dentre os candidatos inscritos, o que apresentar melhor 

qualificação profissional e acadêmica, experiência na área e produção 

científica, por meio de análise do Curriculum Lattes;  

II. Após a seleção de Curriculum Lattes, o candidato à docência será submetido à 

avaliação do seu perfil didático-pedagógico, por comissão específica, assim 

constituída:  

a) Coordenador do Curso em que o professor será vinculado;  

b) 01 professor representante da área em que se registra a vacância;  

c) 01 pedagogo do corpo institucional ou professor com formação, em 

nível de graduação ou pós em Educação.  



165 

 

III. O candidato aprovado na avaliação do seu perfil didático-pedagógico será 

submetido à entrevista específica do curso e avaliação psicológica, realizada 

pelo Serviço Psicologia Aplicada – SPA da Instituição, que emite um parecer.  

 

 

12.1.3 Contratação de Professores 
 

 

Concluído o processo seletivo, o docente contratado, integra o quadro de 

pessoal da instituição.  O professor poderá desenvolver atividades fora de sala de 

aula, compreendendo gestão, coordenação, pesquisa e/ou extensão, em projeto de 

interesse da Universidade Vale do Rio Doce – Univale.  

A contratação é de responsabilidade da entidade mantenedora e em 

conformidade com a legislação trabalhista. A contratação é feita por período mínimo 

de experiência, pendente a sua continuidade dos resultados positivos da avaliação 

institucional. O processo seletivo para substituição é o mesmo para ingresso habitual. 

O docente deve passar por um processo seletivo, mediante banca examinadora, 

mesmo que o contrato seja por prazo determinado. Sempre que necessário, são 

contratados professores substitutos para exercer atividades acadêmicas com prazo 

de permanência estabelecido.  

 

 

12.2 PERFIL DO CORPO DOCENTE DO CURSO  

 

 

O perfil do corpo docente (ver anexo II) do curso de Bacharelado em 

Publicidade e Propaganda consoante com a política docente da Universidade Vale do 

Rio Doce – Univale (perfil, qualificação, contratação e regime de trabalho) procura 

observar ainda a possibilidade de atuação dos docentes nas seguintes atividades 

acadêmicas, que envolvem, no seu conjunto, a orientação aos estudantes na 

obtenção das habilidades e competências previstas nas DCNs do curso: 

Para composição do corpo docente de Publicidade e Propaganda é solicitado 

a titulação mínima de especialista com prioridade em titulação de mestre e experiência 
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profissional ou acadêmica na área da comunicação. A carga horária de todos os 

docentes é adequada ao cumprimento de todas as atividades acadêmicas, prevendo 

especificamente alocação de tempo para atividades de orientação didática, 

participação em reuniões administrativas e acadêmicas, planejamento e 

desenvolvimento das unidades de estudo, supervisão de estágio, projetos de 

pesquisa, extensão e ensino e exercício de funções administrativas previstas no PPC.  

 

 

12.3 POLÍTICA DE CAPACITAÇÃO E QUALIFICAÇÃO 

 

 

Os docentes da Universidade Vale do Rio Doce - Univale são fundamentais e 

valiosos na complexidade do processo de ensino-aprendizagem, por essa razão, a 

capacitação e formação continuada contribui com o aprimoramento e fortalecimento 

do vínculo docente para que forneçam um ensino de qualidade. 

Objetivando o desenvolvimento do seu corpo docente, a universidade instituiu 

uma Política de Capacitação e Qualificação Docente que oportuniza a formação para 

docência e tutoria no âmbito do seu exercício, em consonância com este PDI. A partir 

desta política de incentivo, instituem-se ações específicas de capacitação e formação 

continuada, traduzidas em cursos de qualificação e atualização presenciais e a 

distância, atividades de extensão, incentivo às estratégias de pesquisa e inovação, 

além do aperfeiçoamento em nível de graduação e pós-graduação. 

A política de capacitação e qualificação docente da Univale tem por finalidade 

oferecer formação didática e pedagógica para docência e tutoria e contribuir na 

atualização e aprofundamento de seu corpo docente nos processos acadêmicos de 

ensino e aprendizagem articulados à pesquisa e à extensão. As diversas ações 

formativas estão estruturadas em três modalidades: apoio à qualificação acadêmica e 

titulação de docentes; incentivo à pesquisa/iniciação científica e extensão; 

participação em eventos científicos, técnicos, artísticos ou culturais; e cursos de 

formação continuada.  

A política de capacitação e qualificação docente da Univale visa agregar o 

domínio do conhecimento científico específico de sua área e as competências 

pedagógicas necessárias ao exercício da docência e tutoria com práticas 

consolidadas e institucionalizadas.   
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Para tanto, existe a preocupação no sentido da intensificação dos programas 

de capacitação docente já existentes, com vistas ao melhor desempenho pedagógico 

dos professores, principalmente daqueles em estágio probatório. Esse programa 

prevê a realização de encontros e o estabelecimento de formas de diálogo com as 

áreas didáticas, no sentido de tentar superar a antiga dicotomia entre formação 

técnica e formação pedagógica.  

A Universidade Vale do Rio Doce – Univale estimula a qualificação acadêmica 

por meio de: 

I. Critérios de admissão objetivos que priorizem a titulação, a experiência 

docente e a disponibilidade; 

II. Plano de apoio à capacitação docente (cursos de Pós-graduação stricto 

sensu);  

III. Apoio à participação docente em cursos e estágios na área de atuação; 

IV. Apoio à participação docente em eventos técnico-científicos. 

 

Amparada nessa política, com o credenciamento da instituição para oferta de 

cursos em EaD em 2017, a Universidade Vale do Rio Doce – Univale ofereceu6F7 um 

curso de pós-graduação em “Docência do Ensino Superior”, uma turma composta 

exclusivamente por docentes da Universidade, visando melhorar a qualidade de 

ensino em sala de aula. Inicialmente foi ofertada uma turma com 50 vagas distribuídas 

entre os cursos de graduação (conforme cálculo proporcional por curso, de acordo 

com o número de professores de cada corpo docente). A proposta da instituição é 

ofertar continuamente essa pós-graduação para os docentes, visando contemplar 

todos os professores da instituição. 

As necessidades de formação e capacitação são evidenciadas, utilizando 

subsídios dos processos avaliativos desenvolvidos no âmbito da Comissão Própria de 

Avaliação (CPA), além das necessidades evidenciadas pelas coordenações de 

cursos, pela gestão institucional e levantamentos feitos com os próprios docentes.   

A Univale promove constantemente a qualificação do seu quadro docente por 

meio de treinamentos, e, dependendo da especificidade, contratam-se empresas 

especializadas na área. São ofertados cursos, palestras, simpósios e treinamentos 

 
7 Conforme PPC do Curso; 
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aos seus professores por meio de ações diretas da instituição e/ou por meio de 

parcerias e convênios com empresas especializadas em cada área.  

Incentiva ainda a participação dos docentes em programas de mestrado e 

doutorado recomendados pela CAPES, além de cursos de pós-graduação oferecidos 

pela instituição, com benefício de descontos sistematizados e garantidos por portaria 

da mantenedora.   

O corpo docente da instituição é capacitado, semestralmente, por meio de 

Encontros Pedagógicos presenciais que incluem além de reuniões diversas com as 

Pró-Reitorias, coordenações de curso e reitoria, uma programação de oficinas 

alinhadas ao desenvolvimento docente e voltadas a questões pedagógicas e 

didáticas.  

A Univale conta com um Departamento de Gestão da Qualidade, responsável 

pela implantação e manutenção do sistema de gestão da qualidade na instituição que 

tem entre suas premissas a capacitação de seus colaboradores nos âmbitos geral e 

específico, em conformidade com suas áreas de atuação, levando em consideração 

as transformações nos campos científico-tecnológicos e das relações sociais.  

Ainda dentro da Política de capacitação e qualificação docente, a Univale apoia 

a participação de seus professores em eventos científicos, técnicos, artísticos e 

culturais, permitindo que o docente compareça a esses eventos externos, sempre que 

tiver oportunidade, tendo abonadas as suas faltas desde que documentado o evento 

e aprovado pelo coordenador de curso respectivo, com anuência da assessoria de 

graduação. Os eventos internos de cunho científico, técnico, artístico e cultural são 

estendidos gratuitamente a todos os docentes das áreas de conhecimento. 

 

 

12.4 POLÍTICA DE QUALIFICAÇÃO DOCENTE NAS ATIVIDADES DO CURSO 

 

 

Com o intuito de harmonizar as atividades docentes com as necessidades do 

curso de Bacharelado em Publicidade e Propaganda e considerando as diversas 

origens formativas dos docentes, a instituição, por meio do Setor de Gestão 

Pedagógica - GEPE e Núcleo de Educação a Distância - NEaD, orienta seus docentes 

nos seguintes aspectos: 
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I. Quanto ao PDI da Univale: 
a. Missão, visão, valores e diretrizes; 

b. Objetivos institucionais e o contexto regional; e,  

c. Políticas institucionais constantes no PDI/PPI e suas aplicações no curso. 

 

II. Quanto ao PPC do curso: 
a. Objetivos do curso; 

b. Perfil do egresso: habilidades e competências gerais e específicas do 

egresso; 

c. Contribuição do seu trabalho para o perfil do egresso e os objetivos do 

curso. 

 

III. Plano de ensino e plano de aula: 
a) Metodologia de ensino associada aos objetivos de sua da disciplina 

ministrada; 

b) Elaboração de materiais e metodologias; 

c) Metodologia de avaliação e tratamento dos resultados; 

d) Atuação do Núcleo Docente Estruturante e do colegiado; 

e) Encontros presenciais e atividades em ambiente virtual de aprendizagem;  

f) Sistema de acompanhamento e avaliação da aprendizagem dos estudantes. 

 

 

12.4.1 Da Operacionalização das Atividades de Qualificação 
 

 

Na operacionalização das atividades de qualificação, os aspectos da 

organização pedagógica são tratados, a princípio pela Assessoria de Graduação, a 

qual compete implementar a política de ensino superior da instituição e pelo setor de 

Gestão Pedagógica - GEPE e NEaD, que têm o objetivo de oferecer assistência 

acadêmica, implementar política de formação e qualificação aos docentes. 

Os docentes recebem apoio didático-pedagógico do Setor de Gestão 

Pedagógica quer pela participação em programas regulares de capacitação docente, 

realizados com o acompanhamento da coordenação do curso, quer pelos seminários 

e oficinas pedagógicas.  
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O GEPE oferece atendimento individual ou em grupo aos docentes em suas 

necessidades relacionadas com o desenvolvimento do fazer pedagógico, além de 

assessorar e orientar os coordenadores de curso de graduação no enfrentamento dos 

problemas didático-pedagógicos relacionados à atuação docente. 

Em continuidade, os aspectos conceituais e profissionais específicos do curso 

são tratados pela coordenação de curso e pelo NDE, por especialistas reconhecidos 

pelo mercado de trabalho e pelo suporte pedagógico.  

Ao início de cada semestre são realizadas palestras e oficinas a todos os 

professores, com temas voltados para questões metodológicas cotidianas de sala de 

aula, avaliação, entre outros. Em 2016 o GEPE realizou um ciclo de formação 

denominado “Encontros de Aprendizagem” para qualificação dos coordenadores de 

curso e seus apoios, com a finalidade de ampliar os olhares do grupo sobre as 

articulações, desafios e possibilidades que se apresentam para os coordenadores de 

curso, considerando a educação como prática social.  

O GEPE e Assessoria de Graduação já buscando práticas inovadoras, 

ofereceram em 2018, a primeira edição do Workshop Experience7F

8, o evento, que faz 

parte das ações de formação continuada, teve como objetivo oferecer oportunidades 

para a formação continuada, pois abordou temas variados a respeito da diversidade 

de metodologias no ensino superior.  Além da formação continuada, os professores 

também participaram, da 2ª edição do Prêmio Inovação. Cada curso ofertado na 

instituição indicou um docente para receber o prêmio, como reconhecimento de 

projetos inovadores realizados na Univale.  

 

 

 

12.5 PROGRAMA ORGULHO EM PERTENCER 

 

 

O Programa Orgulho em Pertencer #somostodosunivale, idealizado pela Pró-

Reitoria de Graduação, visa à consolidação de relações mais humanizadas, 

conscientes do seu papel e de seus valores de respeito ao ser humano e a empatia 

 
8 Conferir: http://univale.br/noticia/5876/Volta-as-aulas--professores-da-Univale-participam-do-
Workshop-Experience-e-Premio-Inovacao.aspx.  Acesso em: 22 ago. 2018. 
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entre os colaboradores, setores e ainda ao público em geral.  Almeja resgatar a 

essência de uma instituição que há mais de cinquenta anos cumpre o papel de 

oferecer um ensino de qualidade e busca continuamente, como entidade educadora 

a função de mediadora e promotora de reflexões de como utilizar o conhecimento para 

a elaboração de estratégias na promoção da saúde de seus colaboradores.  

O Programa Orgulho em Pertencer #somostodosunivale foi concebido e está 

apoiado no diferencial de construir um melhor ambiente de trabalho com maior 

sinergia possível entre os colaboradores e está alicerçado sobre quatro pilares:   

I. Implantação junto aos colaboradores do Projeto Compartilhar;  

II. Realização de Cafés com propósito; 

III. Implantação de uma Mídia Social Interna; 

IV. Ações de Integração e Humanização.  

São objetivos do Programa Orgulho em Pertencer #somostodosunivale:  

I. Preparar os colaboradores para terem sensibilidade e empatia para atender 

com humanismo as comunidades internas e externas da FPF/Univale; 

II. Fortalecer a autoestima dos colaboradores, para que estejam preparados para 

lidar com situações adversas ligadas tanto ao atendimento do público em geral 

quanto às situações pessoais e de relacionamento com os colegas; 

III. Estabelecer um formato de capacitação e formação mais humanizada, que se 

diferencie dos antigos modelos mais formais e que, justamente pela mecânica 

mais leve e interativa, promova uma maior apreensão dos conhecimentos 

desenvolvidos; 

IV. Aumentar o nível de satisfação dos colaboradores, para que se sintam mais 

incluídos na universidade e na equipe da qual fazem parte, tendo orgulho em 

pertencer a ela.   

 Como parte da política de pessoal institucional, o Programa Orgulho em 

Pertencer #somostodosunivale é inovador na cultura da FPF/Univale, que promoverá 

uma nova visão sobre a importância de atuar dentro de um modelo que tem como 

premissa integrar todas as áreas de atuação, reforçando a importância de todos os 

profissionais, independentemente da área onde atuam. Nesse sentido, o programa 

cumpre o importante papel de preparar os colaboradores para a sensibilidade e 



172 

 

empatia necessárias a atender, com humanismo, os clientes da Universidade Vale do 

Rio Doce e demais mantidas. 

Destaca-se ainda que a formação mais humanizada e menos formal pode 

integrar níveis diferentes de formação e conhecimento e, promover uma maior 

apreensão dos conhecimentos desenvolvidos, tornando os colaboradores mais 

satisfeitos com o seu dia a dia de trabalho. Isso ocorrerá na medida em que, 

apreendendo melhor os conhecimentos, o colaborador compreenderá melhor tanto 

aquilo que executa, quanto aquilo que a Universidade oferece à comunidade. E terá, 

com isso, orgulho crescente em pertencer a ela.   
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13.  ATENDIMENTO AO DISCENTE 

 

 

A Política de Atendimento aos Estudantes da Universidade Vale do Rio Doce – 

Univale atende ao objetivo da avaliação institucional da educação superior definida 

pelo INEP/MEC, por contribuir para o aprofundamento dos compromissos e 

responsabilidades sociais da instituição, por meio da valorização de sua missão, da 

promoção dos valores democráticos, do respeito à diferença e à diversidade, da 

afirmação, da autonomia e da identidade institucional.  

A Universidade Vale do Rio Doce – Univale possui a característica peculiar, 

enquanto instituição comunitária preocupada com o desenvolvimento cultural e 

socioeconômico da região, bem como com a atenção direcionada à qualidade dos 

serviços prestados à população e de modo especial ao acadêmico. Tem como missão 

promover a formação profissional e científica, a construção e difusão de 

conhecimentos e colaborar para o desenvolvimento socioeconômico e cultural da sua 

região de inserção, pautada na melhoria das condições de vida e na diversidade do 

ambiente e da cultura. 

Em relação à sua Política de Atendimento aos Discentes, a Universidade Vale 

do Rio Doce – Univale disponibiliza uma rede de serviços que são prestados à 

comunidade interna e externa, os quais estão vinculados aos cursos e/ou outras 

dependências administrativas regidas por regulamentos próprios, que visam, 

sobretudo, reforçar seus valores e princípios institucionais como “a justiça, a ética 

fundamentada em pressupostos democráticos, a cidadania, a igualdade, a 

solidariedade humana e o caráter comunitário”.  

As metas propostas para a Política de Atendimento aos Discentes inclusas no 

Plano de Desenvolvimento Institucional da Universidade Vale do Rio Doce – Univale, 

com vigência para o período de 2014-2018, têm como objetivo contribuir para o 

fortalecimento das iniciativas já existentes na universidade e desenvolver novas ações 

que propiciem o acesso, permanência e conclusão do curso pelo aluno na 

Universidade Vale do Rio Doce – Univale, podendo assim evitar os índices de evasão, 

bem como favorecer aos estudantes, familiares e comunidade com um 

acompanhamento socioeconômico, educacional e cultural para tornar mais qualitativa 

sua permanência na Universidade.  
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Contribui, portanto, para o acesso ampliado à graduação; o estímulo à 

permanência do estudante; a qualidade do desempenho acadêmico; o 

desenvolvimento de condições de acesso à cultura, ao esporte e ao lazer; além de 

buscar meios e soluções para facilitar a inclusão e a acessibilidade para estudantes 

com necessidades educacionais especiais. 

O conjunto de metas propostas para a Política de Atendimento aos Discentes 

foi relacionado conforme especificidades tratadas pelos domínios estabelecidos pelo 

MEC, sendo eles:  

• Apoio financeiro (bolsas);  

• Apoio pedagógico; 

•Estímulos à permanência (programas de aprimoramento acadêmico, 

atendimento psicopedagógico);  

• Educação inclusiva; 

• Acompanhamento dos egressos.  

No Curso de Publicidade e Propaganda o atendimento pela coordenação aos 

estudantes é feito a partir de marcações individuais dos estudantes, dependendo das 

demandas que os mesmos apresentam dentro da grade de horário disponibilizada no 

portal do aluno de disponibilidade da coordenação.  O “momento com o coordenador” 

é outra atividade realizada pela coordenação em que as turmas individualmente 

podem solicitar esse “momento” e acontece com a presença de todo o período que 

requisitou.  As demandas são registradas, apresentadas ao NDE do curso, 

encaminhadas às instâncias que não se resolveria no âmbito do curso e 

posteriormente é dada devolutiva aos estudantes.   

Os recursos digitais também são utilizados para garantir uma comunicação e 

um atendimento mais ágeis aos estudantes. Assim, um grupo de WhatsApp foi criado 

pela coordenação por período e aberto a participação de todos os alunos que podem 

se manter ou não no grupo. O canal reforça a comunicação imediata com os alunos, 

além do uso do Portal do Aluno, como canal oficinal da instituição. 

O atendimento individual aos estudantes se configura como momentos de 

acolhimento e escuta e muitas vezes se desdobram em encaminhamentos ao Espaço 

A3 – Apoio ao Aluno, o setor de atendimento psicopedagógico da instituição. O 

atendimento individual pode ser solicitado pelo próprio aluno, pela coordenação e 

indicado também por professores do curso. 
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 13.1 APOIO FINANCEIRO (BOLSAS) 

 

 

A Fundação Percival Farquhar, entidade mantenedora da Universidade Vale do 

Rio Doce – Univale oferece condições especiais para estudantes com dificuldade 

financeira, permitindo-lhes o acesso ao Ensino Superior e garantindo a sua conclusão. 

Desta forma, oferece bolsas e financiamento estudantil através do Governo Federal e 

programas institucionais privados: Fundo de Financiamento Estudantil (FIES); Crédito 

Universitário Pravaler8F

9; Programa Universidade para Todos (PROUNI); Bolsas de 

Estudo para Demanda Individual(BDI)9F

10; Bolsas/Descontos para Membros do Mesmo 

Grupo Familiar10F

11; Desconto Estímulo, para pagamento antecipado das mensalidades 

e Desconto de Egresso, Financiamento Bancário, como estímulo à formação 

continuada.  

 
 

13.2 APOIO PEDAGÓGICO AO DISCENTE 

 

 

Criado em 2008, o Setor de Atendimento ao Aluno-SAE foi instituído pela 

Portaria Universidade Vale do Rio Doce – Univale 018/2008, como parte integrante da 

Pró-Reitoria de Graduação. Este setor é uma referência na assistência estudantil, 

comprometido com a integração acadêmica, científica e social do estudante, tendo 

como pressupostos a percepção da Universidade Vale do Rio Doce – Univale como 

um sistema articulado entre ensino, pesquisa, extensão e a Inter complementaridade 

entre os setores e serviços disponíveis ao estudante, contribuindo para a divulgação, 

consolidação da rede de serviços da Universidade Vale do Rio Doce – Univale e a 

forma de acesso pelos estudantes.  

 
9 Parceria entre a UNIVALE e a Ideal Invest. 
10 O Programa BDI, criado pela FPF, compõe-se de todos os processos de concessão de Bolsas de 
Estudos da UNIVALE, devendo os mesmos estar em consonância com os ordenamentos institucionais 
e os princípios que regem a Lei Orgânica da Assistência Social e da Lei de Filantropia de nº 
12.101/2009, alterada pela Lei de nº 12.868/2013. 
11 Este programa beneficia estudantes pertencentes ao mesmo grupo familiar matriculados em cursos 
de graduação na UNIVALE. A continuidade da bolsa/desconto está condicionada à permanência dos 
membros do grupo familiar na condição de matriculados. 
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Em 2018, este setor foi reformulado e passou a se chamar Espaço A3 – Apoio 

ao Aluno, que conta com um regulamento próprio aprovado pela Resolução CONSUNI 

048/2018.  

Para o desenvolvimento de seus serviços, o Espaço A3 dispõe de uma equipe 

composta por Assistentes Sociais, Psicopedagogo, e com o apoio de docentes da 

Universidade Vale do Rio Doce – Univale com formação em Psicologia e Pedagogia. 

O trabalho do Espaço A3 – Apoio ao Aluno é planejado, monitorado e avaliado 

sistematicamente em reuniões com os gestores da Universidade Vale do Rio Doce – 

Univale, bem como através de relatórios quantitativos e qualitativos, de forma 

consubstanciada, evidenciando os resultados do trabalho.  

O Espaço A3 – Apoio ao Aluno tem por como objetivos prestar atendimento e 

apoio aos discentes por meio de ações, serviços e programas, contemplando 

atividades de acolhimento e permanência, acessibilidade metodológica e 

instrumental, monitoria, nivelamento, intermediação, registro e acompanhamento de 

estágios, apoio psicopedagógico, procurando atendê-los em suas diferentes 

necessidades. 

 

 

13.3 PROGRAMA DE APRIMORAMENTO ACADÊMICO (NIVELAMENTO) 

 

 

Considerando as diferenças individuais, sociais, econômicas, culturais e 

educacionais dos discentes, em especial dos ingressantes, a  Universidade Vale do 

Rio Doce – Univale disponibiliza por meio do Espaço A3 – Apoio ao Aluno o Programa 

de Aprimoramento Acadêmico – PAA desde 2007 com o objetivo de proporcionar-lhes 

um estudo mais particularizado dos conteúdos de Língua Portuguesa e Matemática 

Básica.  Está pautado no ensino híbrido, com a interação de encontros presenciais e 

nas metodologias de Educação a Distância (EaD) via internet, visando ampliar as 

possibilidades de acesso do estudante que necessita de usufruir desse benefício 

oferecido pela instituição.  

As aulas de nivelamento do Programa de Aprimoramento Acadêmico – PAA 

ligado ao Espaço A3 – Apoio ao Aluno são oferecidas ao longo do semestre, em 

horário extraclasse, por professores, com o apoio e a supervisão dos coordenadores 
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de curso e do coordenador do setor de gestão pedagógica, utilizando do Ambiente 

virtual de Aprendizagem desenhando a modalidade híbrida para a sua oferta.  

Além de tais ações, há na Universidade Vale do Rio Doce – Univale o Espaço 

Integrador das Engenharias - ELO que se constitui em um ambiente de formação de 

estudantes e de formação docente que visa ampliar a inserção das Engenharias, além 

de ser um espaço de fomento das discussões sobre a formação do engenheiro na 

comunidade valadarense e na região. A atenção ao ensino tem como elemento 

desencadeador a análise dos resultados do ENADE e demais avaliações do curso, 

bem como, a preocupação com as lacunas em conhecimentos básicos de matemática 

dos estudantes que chegam à universidade, o que dificulta o satisfatório desempenho 

na trajetória acadêmica de tais estudantes. Nesse sentido, o ELO tem como objetivo 

produzir materiais pedagógicos e alternativas metodológicas, bem como, realizar 

oficinas, cursos, minicursos, entre outros momentos articuladores visando o processo 

ensino-aprendizagem. 

 

 

13.4 ATENDIMENTO ÀS PESSOAS COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS 

ESPECIAIS OU COM MOBILIDADE REDUZIDA 

 

 

A Universidade é porta de entrada dos que desejam acesso ao conhecimento, 

é espaço de trânsito da diversidade. Considerando os estudantes com necessidades 

especiais que ingressam no processo seletivo em busca de uma profissão, torna-se 

necessário que a inclusão se faça a partir da experiência, da convivência e do 

reconhecimento das diferenças.  

A construção de um espaço inclusivo na educação superior, e em qualquer 

nível, se dá por meio da participação de pessoas com necessidades especiais em sala 

de aula e noutros espaços acadêmicos geradores de conhecimento e convivência.   

 Sobre o ingresso de estudantes com necessidades educacionais especiais nos 

cursos superiores, Sekkel (2003) aponta a necessidade de um ambiente inclusivo 

fundado no compromisso com os valores humanos e articulado coletivamente, com a 

participação efetiva dos docentes, os quais também precisam se sentir incluído 
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mediante este novo desafio, que prescinde a reinvenção do fazer docente com 

práticas educacionais includentes. 

Entende-se que, conforme a lei brasileira da inclusão, 13 146 de 2015 (Estatuto 

da Pessoa com Deficiência) é no cotidiano da Universidade que se dá o encontro com 

as diferenças e consequentemente as discussões acerca da inclusão e acessibilidade 

de estudantes com deficiência no ensino superior. 

Nesse contexto, a Universidade Vale do Rio Doce - Univale tem procurado 

observar os principais dispositivos legais e normativos que enfatizam a educação de 

qualidade para todos, especialmente, o disposto na Constituição Federal de 1988, em 

seus Artigos 205, 206 e 208 e na legislação vigente, especialmente na Lei n° 

10.098/2000, nos Decretos n° 3.956/2001, nº 5.296/2004, n° 6.949/2009, nº 

7.234/2010, n° 7.611/2011, e nas Portarias nº 2.678/2002 e n° 3.284/2003.  

Observa-se, ainda a Lei n. 12.764, de 27 de dezembro de 2012, que estabelece 

as Diretrizes Nacionais para o atendimento às pessoas com Transtorno do Espectro 

Autista, por meio de atendimento no Espaço A3 – Apoio ao Aluno e orientação do 

corpo docente.  

Além disso, os projetos pedagógicos dos cursos contemplam a disciplina de 

Libras na estrutura curricular, como obrigatória nos cursos de formação de 

professores e como optativa em todos os outros cursos da educação superior, 

conforme Decreto nº 5.626/2005 e Lei nº 10.436/2002. 

Reconhecendo que o papel social da educação superior, atualmente, envolve 

ultrapassar os limites do compromisso tradicional com a produção e a disseminação 

do conhecimento e cumprindo seu papel de instituição socialmente responsável, a 

Universidade Vale do Rio Doce - Univale tem efetivado ações de inclusão educacional 

e de acessibilidade para atender a diversidade dos seus estudantes. A Educação 

Inclusiva assegura não só o acesso do estudante com necessidades especiais à 

educação superior, mas também promove condições plenas de participação e de 

aprendizagem a todos os estudantes, tendo em vista o direito de todos à educação e 

à igualdade de oportunidades de acesso e permanência bem-sucedida, respeitando 

as limitações orçamentárias da instituição. 

A fim de consolidar a Inclusão de estudantes com necessidades especiais da 

Universidade Vale do Rio Doce – Univale, estudos, discussões e análises 

problematizadoras são realizados, em torno das ações includentes, visando atender 
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tanto a formação do docente numa perspectiva do educar na diversidade, bem como 

atender ao estudante com necessidade especial, em sua demanda específica. 

O serviço de educação inclusiva, do Espaço A3 – Apoio ao Aluno, o qual 

desempenha ações a fim de que o estudante com necessidades especiais seja 

acompanhando por meio do Plano de Desenvolvimento Individual para estudantes 

com Necessidade Especial (PID/NE) compreende que a inclusão de estudantes no 

ensino superior, exige um novo olhar sobre o fazer docente, que implica em ações 

interdisciplinares e contextualizadas, alinhadas a uma metodologia personalizada e 

com práticas inovadoras. 

O Plano Individual de Desenvolvimento para estudantes com necessidades 

especiais - PID/NE, se constitui num instrumento utilizado para adaptar e adequar as 

práticas pedagógicas e currículo educacional às necessidades dos estudantes com 

necessidades especiais, sendo amparado pela legislação (Lei das diretrizes e bases 

da educação-Lei 9394/96). 

A inclusão, na universidade, em sentido mais amplo, precisa ser compreendida 

como um processo por meio do qual todos os acadêmicos apreendem e participam. 

Nela, pretende-se dar segmento às construções de cidadania, servindo como modelo 

social e criando culturas que celebrem a diversidade, de modo inclusivo, livres de 

discriminação e preconceito. 

 
 

 13.5 ACOMPANHAMENTO DOS EGRESSOS 

 

 

Vivemos em uma sociedade globalizada em que é premente a demanda por 

profissionais cada vez mais capacitados e em constante atualização. A Universidade 

Vale do Rio Doce – Univale, atenta a essa exigência, oferece aos seus egressos uma 

política direcionada à educação continuada, propiciando-lhes atividades de ensino, 

pesquisa/iniciação científica, extensão e pós-graduação, centradas na formação 

humanística, com visão global do meio social, político, econômico e cultural de onde 

está inserido.  

Para a Universidade Vale do Rio Doce – Univale, o egresso representa uma 

grande fonte de informação, por isso, a busca constante pelo estreitamento de laços, 



180 

 

no sentido de aproximar, de forma efetiva, seu egresso e a comunidade acadêmica e 

vice-versa.  

A Política de Acompanhamento dos Egressos da Universidade Vale do Rio 

Doce – Univale tem como objetivos:  

I. Promover uma maior interação social, profissional, cultural, bem como 

estreitar as relações entre os egressos da Universidade Vale do Rio Doce – 

Univale e a instituição, visando à troca de experiências, ao aprimoramento 

profissional e ao crescimento pessoal;  

II. Fomentar a aproximação e o relacionamento da Universidade Vale do Rio 

Doce – Univale com os egressos, visando ao aperfeiçoamento das ações 

institucionais, incluindo atualizações dos projetos pedagógicos; 

III. Estimular e criar condições para a educação continuada;  

IV. Construir uma base de dados com informações que possibilitem manter 

comunicação permanente e estreito vínculo institucional com os egressos;  

V. Promover atualização acadêmica, oferecendo cursos, jornadas, seminários, 

fóruns, congressos, palestras direcionadas à complementação profissional do 

egresso; 

VI. Proporcionar a participação de egressos em atividades extensionistas;  

VII. Apoiar os egressos em questões relacionadas ao mercado de trabalho e à 

empregabilidade. 

 

Com a finalidade de alcançar os objetivos propostos, faz-se necessário o 

trabalho coeso e sistemático no acompanhamento da vida profissional dos egressos 

da instituição. Dessa forma, a Universidade Vale do Rio Doce – Univale, 

permanentemente, procura meios de melhoria da qualidade do ensino de graduação 

e pós-graduação, garantindo a educação continuada aos egressos, frente às 

necessidades do mercado de trabalho.  

 



181 

 

14.  INFRAESTRUTURA 

 

 

Para o desenvolvimento das atividades a Universidade Vale do Rio Doce – 

Univale conta com diferentes ambientes: espaços específicos de apoio técnico 

administrativo; espaços compartilhados pela comunidade acadêmica; espaços para 

atividades docentes (salas de aula; laboratórios); espaços destinados ao atendimento 

à comunidade.  
O curso conta com os seguintes espaços: 
 

 

14.1 ESPAÇO DE TRABALHO PARA COORDENAÇÃO DO CURSO E SERVIÇOS 

ACADÊMICOS 

 

 

A Coordenação conta com espaço reservado como gabinete individual, 

climatizado, equipado com computador conectado à internet banda larga (link 

dedicado à Universidade Vale do Rio Doce – Univale), telefone e mobiliário modulado. 

O espaço de trabalho para o coordenador viabiliza as ações acadêmico -  

administrativas, possuindo equipamentos adequados, que atendem às necessidades 

institucionais, permitindo o atendimento de indivíduos ou grupos com privacidade. 

O ambiente possui espaço de recepção com secretária, computador com 

internet, telefone, quadros de aviso, copiadora, arquivos de aço, armários de aço. 

Também fazem parte do ambiente, a sala de reuniões, e sala de apoio à Coordenação.  

Há dois sanitários (feminino/masculino) de ótimo acabamento, em boas 

condições de uso. Todos os espaços acima relacionados atendem aos requisitos de 

dimensão, limpeza, iluminação, acústica, ventilação, conservação e comodidade 

necessárias a atividade desenvolvida. A limpeza e manutenção dos ambientes ficam 

por conta do Departamento de Campi – DEC que são realizadas diariamente.  

Além dessa infraestrutura, a coordenação do curso de Bacharelado em 

Publicidade Propaganda conta com sala específica individual no espaço da TV 

UNIVALE, um dos laboratórios do curso. O local foi definido pela proximidade com os 

demais laboratórios do curso: Rádio, Labcom e Agência, além da própria TV, por conta 



182 

 

do fluxo de estudantes, ao longo do dia e durante os períodos de aula. Há uma sala 

reservada apenas para os atendimentos individuais aos estudantes e também aos 

professores. 
 

 

14.2 SALA COLETIVA DE PROFESSORES  

 

 

A Universidade Vale do Rio Doce – Univale conta com salas apropriadas para 

professores e para os membros do NDE, que viabilizam o trabalho docente. As salas 

são climatizadas, equipadas com computadores conectados à internet banda larga 

(link dedicado à Universidade Vale do Rio Doce – Univale), telefone, mobiliário, 

quadros de aviso e sanitários, atendendo aos requisitos de dimensão, limpeza, 

iluminação, acústica, ventilação, conservação e comodidade necessárias à atividade 

desenvolvida. Conta ainda, com apoio técnico-administrativo, tais como, os serviços 

de secretária, pessoal da limpeza e manutenção dos ambientes pelo Departamento 

de Campi – DEC e espaço para a guarda de equipamentos e materiais. 

No âmbito do curso, o Laboratório de Comunicação - LABCOM é também 

utilizado como espaço para os professores, tanto para as atividades de planejamento 

acadêmico e produções do curso, quanto para atendimento e orientação aos 

estudantes. Atendimentos relacionados aos PIC’s, orientações de TCC e supervisão 

de demais trabalhos acadêmicos. 

 
 

14.3 SALAS DE AULA 

 

 

As salas de aula atendem às necessidades institucionais e do curso, 

apresentando manutenção periódica, conforto, disponibilidade de recursos de 

tecnologias da informação e comunicação adequados às atividades a serem 

desenvolvidas. Possui flexibilidade relacionada às configurações espaciais, que 

permitem a formação de grupos, círculos, meia lua, oportunizando distintas situações 

de ensino-aprendizagem. A Universidade conta ainda com uma sala para aplicação 
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de Metodologias Ativas, com mobiliário adequado e equipamentos como, lousa digital, 

Datashow, torres de energia, possuindo assim, outros recursos cuja utilização é 

comprovadamente exitosa. 

As salas de aula dos campi I e II são climatizadas, mobiliadas com carteiras, 

mesa para os professores, quadro branco e tela de projeção.  

De acordo com a demanda, há ainda salas localizadas em blocos individuais 

que contam com ventilação artificial e quadros tradicionais. Como recursos 

pedagógicos, as salas de aulas permitem o acesso à internet wireless e uso de 

projetores multimídia, além de atenderem aos requisitos de dimensão, limpeza, 

iluminação natural com abertura de vãos, acústica, ventilação natural e climatizada, 

conservação, acessibilidade, mobiliário e aparelhagem específica e comodidade 

necessárias à atividade desenvolvida. 

 

 

14.3.1 Sala Uni-InterAtiva 

 

 

A Universidade conta ainda com a sala Uni-InterAtiva que foi idealizada, a partir 

da necessidade da criação de um ambiente propício para o desenvolvimento de 

metodologias ativas, que requer um layout que proporcione a mobilidade das 

carteiras/mesas, para construção de grupos de colaboração e recursos subsidiados 

pelas Tecnologias da Informação e Comunicação-TIC´s. Essas metodologias são 

estratégias de ensino que envolvem o estudante no processo de aprendizagem de 

forma ativa e comprometida. Um cenário em que o estudante é corresponsável por 

sua aprendizagem, cabendo ao professor ser um condutor do conhecimento.  

O ambiente, localizado na sala 01 do bloco B3, foi planejado, estruturado e 

equipado de forma a favorecer modelos de ensino que viabilizem o envolvimento ativo 

do estudante no processo de aprendizagem. Exemplos: pedagogia da 

problematização e pedagogia de projetos, sala de aula invertida, estudos de caso, 

aprendizagem entre pares.  

A sala é equipada com 01 quadro branco, 01 quadro negro, 02 (dois) projetores 

e seus controles remotos, 01 (uma) lousa digital com 02 (duas) canetas ópticas, 01 

(uma) lousa branca, 02 (dois) computadores com gabinete e um monitor de vídeo, 07 
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(sete) totens carregadores de celular, 14 (quatorze) mesas trapezoidais e 42 (quarenta 

e duas) cadeiras, 01 (um) aparelho de ar condicionado com seu controle remoto e 02 

(duas) lixeiras.  

 

 

14.4 AMBIENTES ACADÊMICOS COMPARTILHADOS 

 

 

A Universidade Vale do Rio Doce – Univale conta com auditórios, templo 

ecumênico, salas de reuniões, o UNICENTRO, Centro Esportivo Universitário (CEU), 

cantinas terceirizadas, os estúdios de televisão e rádio (TV UNIVALE), serviço de 

reprografia, Banco 24 horas, além dos serviços de vigilância que cobrem todas as 

dependências, a área de circulação e estacionamento. 

Os ambientes são climatizados e oferecem condições de acesso para pessoas 

com necessidades especiais e/ou mobilidade reduzida (elevador e/ou rampas). A 

Universidade Vale do Rio Doce – Univale conta ainda com os serviços de linhas de 

ônibus coletivos (empresa privada) com pontos de ônibus dentro do campus, 

assegurando o transporte à comunidade acadêmica. 

 

 

14.5 RECURSOS DISPONÍVEIS DE INFORMÁTICA E MULTIMÍDIA 

 

 

O Departamento Tecnológico, Sistemas e Gestão da Informação - DISGI é 

responsável em manter e gerenciar todo o parque computacional da Universidade 

Vale do Rio Doce – Univale, incluindo a utilização dos laboratórios de informática. 

Possuem dois laboratórios no Campus I e oito laboratórios no Campus II. Os 

laboratórios atendem à comunidade acadêmica na disponibilização de uma estrutura 

adequada para ministrar aulas onde o computador é o principal recurso didático; 

realizar pesquisas acadêmicas e desenvolver trabalhos. Os horários de atendimento 

são de 07h00 as 12h20 e 18h45 as 22h20, aos sábados de 09h30 as 13h00. Os 

serviços prestados pelo setor à comunidade acadêmica são: 

• Reserva de laboratórios por semestre ou para aulas; 
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• Cadastro dos usuários nos servidores para controle de acesso, garantindo uma 

maior segurança na rede; 

• Conexão com internet em todos os computadores dos laboratórios; 

• Rede wireless que abrange os campi; 

Os laboratórios são ambientes climatizados que acomodam dois estudantes 

por computador, com mobiliário adequado e são divididos da seguinte forma:  
Tabela 4 – Laboratório do Campus I – Campus Armando Vieira 

Laboratório Computadores Número de 
Estudantes 

Lab X 31 60 
Lab XI 31 60 

 
Tabela 5 – Laboratório do Campus II – Campus Antônio Rodrigues Coelho 

Laboratório Computadores Número de 
Estudantes 

Lab I 21 40 
Lab II 21 40 
Lab III 21 40 
Lab V 21 40 
Lab VI 26 50 
Lab VII 26 50 

Lab. VIII 21 40 
LRC 22 44 

 

A política de atualização é definida no PDI (2019/2023) de acordo com o 

orçamento aprovado. O link de internet da instituição é de 200 Mbits e gerenciado pelo 

DISGI. 

 

 

14.6 LABORATÓRIOS ESPECÍFICOS 

 

 

I – Estúdio e Laboratório de fotografia  
Um dos primeiros contatos com as práticas da Publicidade e Propaganda do 

estudante se dá no laboratório de fotografia. O contato direto e manipulação das 

câmeras, desde os registros analógicos que resgatam a história do processo de 
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registro de imagens à digitalização para posterior aplicação nos softwares de 

tratamento de imagem. O espaço do Laboratório integraliza a teoria e prática e 

também permite aos alunos o uso para as aulas específicas da disciplina. O curso 

valoriza as produções independentes dos estudantes que podem usar o espaço para 

produções alternativas que acrescentem o aprendizado do conteúdo.  

Infraestrutura e equipamentos 
• 01 Impressora 3d 

• 01 Kit Pop Up studio  

• 03 Câmeras Digital Canon EOS Rebel T6I 

• 03 Lentes 55mm-250mm 

• 03 lentes 18mm-55mm 

• 03 lentes 50mm 

• 01 Kit Radio Auto Flash 

• 02 Super Lamp Holder SHL3  

• 02 tripés Greika WT3770  

• 02 Flash Eagle EG-250B Freika 

• 01 Soft box greika 

• 01 mesa fundo infinito 

• Carteiras 

• Mesas 

 

II - Laboratório de rádio e áudio 
A produção de áudio e Podcast são ferramentas das produções para a 

publicidade e propaganda e podem ser requeridas ao longo do curso dependendo do 

processo e proposta de criação de campanhas desenvolvidas pelos estudantes, tanto 

individualmente quanto na Agência Experimental e nos Projetos de Extensão.   

O laboratório de rádio foi pensado para a participação de pequenos grupos, 

mas ao mesmo tempo assegura o aprendizado de softwares de áudio que são de uso 

padrão no mercado publicitário.   

Infraestrutura e equipamentos 
• 01 mesa de som digital com 16 canais; 

• 06 microfones condensadores para os estúdios 1 e 2; 

• 03 pedestais de mesa para microfone; 
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• 04 braços articulados para microfones condensadores; 

• 06 fones de ouvido over-ear; 

• 03 computadores para a Redação; 

• 01 amplificador de som; 

• 02 caixas de som para retorno; 

• 01 interface de áudio (filtro antirruído); 

• 01 microfone Shure para o operador de mesa; 

• Mesas e cadeiras para os estúdios 1 e 2 e para a Redação 

 

III - LABCOM: Laboratório de Comunicação (Agência Experimental)  
 

O LABCOM, Laboratório de Comunicação recebe as atividades mais 

especializadas do curso de Publicidade e Propaganda e aulas em que os alunos 

podem ser divididos em grupos e futuramente na Agência Experimental de 

Propaganda e Publicidade do curso. Os softwares de criação passam por atualização, 

possibilitando a criação autônoma e acompanhada dos alunos. 

Um dos diferenciais do espaço é que o mesmo está aberto para o uso dos 

alunos durante todo o dia, bem como nos períodos noturnos quando não há uso 

acadêmico. O estudante também pode fazer o agendamento do Labcom para uso aos 

sábados letivos, tanto individualmente quanto em grupos.  

 
Infraestrutura e equipamentos 

 

• Mesas modulares com cadeiras 

• 4 armários arquivos. 

• 08 computadores Desktop Dell Inspiron Small com processador Intel 

Core I3 (4ª Geração); 8GB de memória; HD de 256 GB SSD e placa de 

vídeo dedicada. 

• 02 computadores Desktop Dell Inspiron Small com processador Intel 

Core I5 (4ª Geração); 8GB de memória; HD de 256 GB SSD e placa de 

vídeo dedicada.   

• TV  50 - Smart TV LED 50" Samsung UN50H5303AGXZD 

• 10 fones de ouvido - Philips SHP2500 
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• 01 caixa amplificada - Frahm (MF 400 BT)        

• 01 Projetor Epson S18+ 

• 05 Minigravador Digital de Voz ICD - PX240 4GB Sony 

• 01 armário/bancada em formato colmeia 

• 01 impressora a laser HP 1022 

• 01 Roteador Linksys (Cisco) 150 Mbps 

• 01 lousa branca 

• 03 estantes porta-revistas/jornais 

 

 
IV - Laboratório de Redação e Criação (LRC) 

 

O LRC compõe o conjunto de laboratórios de informática da Universidade e é 

usado como espaço específico para aulas em diversas disciplinas do curso que 

demandam o uso do mesmo a partir do aprendizado dos softwares nos conteúdos de 

desktop e também para as disciplinas que necessitem de apoio de informática e 

internet para conexão de conteúdos, como é o exemplo das disciplinas de língua 

inglesa e língua espanhola no curso.   

 

V - Laboratório de Vídeo TV UNIVALE  
 

 

A UNIVALE TV faz parte do complexo mantido pela UNIVALE em sua 

comunicação institucional, mas tem compromisso primeiro como laboratório de 

práticas dos estudantes de comunicação.  No âmbito do curso de Publicidade e 

Propaganda, toda a estrutura da UNIVALE TV, estúdio, ilhas de edição e redação são 

usadas pelos estudantes como espaço de práticas ligadas ao curso em disciplinas 

como, roteiro para televisão cinema e vídeo, edição de imagem e para as produções 

de criação e atendimento de campanhas dos estudantes em diversas etapas do curso.  

O estudante tem prioridade no uso da estrutura quanto da produção do TCC 

prático. A Univale TV está no ar há 15 anos e é uma referência em produção de 

conteúdo enquanto televisão universitária e as campanhas de vídeo produzidas pelos 

estudantes são veiculadas na grade oficial da emissora.  



189 

 

Assim, a UNIVALE TV enquanto laboratório possibilita o desenvolvimento de 

trabalhos acadêmicos que demandem o uso de equipamento de captação e edição 

de imagem, para as aulas práticas do currículo, além de dar suporte ao 

desenvolvimento de projetos acadêmicos do curso que utilizem peças de vídeo como 

objeto principal ou complementar. 

 
Infraestrutura: 
 

• 1 Impressora HP Deskjet D2400 

• Scanner HP scanjet 4070 PHOTOSMART 

• 1 TV SONY HR TRINITON PVM-14M4U 

• 1 VT SONY HVR-M15AU  

• 1 VT SONY HDV 1080i HVR-M25U 

• 1 Gravador Múltiplo 10 baias DVD-688 

• 1 Leitor/Gravador XDCAM PDW-U1 

• 1 Leitor de cartão DVCAM SBAC-US10 

• 1 Camera SONY XDCAMEX D PMW-EX1 

• 3 Estabilizadores  

Edição:  

• Computadores 

• TV – Ilha – 03 (2 monitores) 

• TV – Ilha – 04 (2 monitores)  

• TV – Ilha – 05 (2 monitores) 

• TV – Ilha – 01 (1 monitore) 

• 2 estabilizadores                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Redacão: 
• Computadores  

• TV – PROD – 01 (19,5’’) 

• RED 01 – PC (19,5’’) 

• RED 02 – PC (19,5’’) 

• RED 03 – PC (19,5’’) 

• TV – DG – 01 (19,5’’) 

• 3 Estabilizadores 
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Master: 
• MASTER-PC (1 monitor 15”) 

• TOASTER-PC ( 2 monitores 19”) 

• 1 Mesa de Edição SONY FXE-120 

• 1 VT SONY DSR-80 

• 1 Mesa de Som YAMAHA A100S 

• 1 Mesa de Corte NewTek RS-8 

• 1 Computador ARQUIVO-PC (1monitor 19”) 

• 1 Decoder VM-65NT 

• 1 Encoder VM-70PM 

• 1 Video Distribuidor Amplifer VM-D10V 

• 1 Distribuidor de Audio DA-26i 

• 1 VT SONY DVCAM DSR-80 

• 2 VT’s DVCAM DSR-11 

• 2 Aparelhos de DVD 

• 2 TV’s 14” SEMP 

• 1 Estabilizador  

• 2 NO BREAK  

Estúdio: 

• 15 Refletores de Luz 

• 3 Canhões de Luz 

• 1 Mesa de Luz 

• 2 Câmeras DSR-300 

• 2 TP’s 

• 1 Computador (1 monitor) 

• 1 NO BREAK 

• 1 TV LCD LG 32” 

• 1 TV PHILIPS 29” 

• 1 Medusa de 8 canais 

• 2 Tripés  

• 1 Caixa de som FRAHM PSA500 

• 1 Mesa de som BEHRINGER UB802 
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• 1 Tripé de Microfone 

• 1 Microfone 

• 1 TV 14” SEMP 

• 2 Câmeras SONY PD-170 

• 1 Câmera SONY PDX10 

• 1 Sun Gun 

• 4 Tripés para Câmeras  

• 6 Postes de Luz (set-light) 

• 4 Tripés para Microfone 

• 4 Microfones SHURE SM58 

• 1 Microfone de mão sem fio SENHEISER EW100G3 

• 2 Lapela sem fio SONY UTXB1 

• 3 Lapela com fio SONY ECM-44B 

• 1 Mesa de som MAKIE 1202-VLZPRO 

• 1 Shotgun (Boom) SENHEISER 

 

Máster Digital  

• TV NEWS – 01 

• TV MASTER – 02 

• MONITORES - 02 
 

Captação Externa 

• KITS CAMERA CANON T3i - 04 

• KITS CAMERA SONY HANDYCAM – 02 

• KITS CAMERA CANON POWER SHOT - 02 
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15. BIBLIOTECA 
 

 

O Sistema de Bibliotecas da Universidade Vale do Rio Doce – Univale divide-

se em Biblioteca Setorial, localizada no Campus Armando Vieira – Campus I e 

Biblioteca Dr. Geraldo Vianna Cruz, situada no Campus Antônio Rodrigues Coelho – 

Campus II. O Sistema de Bibliotecas da Universidade Vale do Rio Doce – Univale 

abriga um acervo de mais de 113.500 mil exemplares e realizam em média 37.500 mil 

empréstimos anuais. Está entre os maiores acervos do estado de Minas Gerais. 

Aberta ao público, a biblioteca permite o empréstimo domiciliar aos usuários 

vinculados à Universidade; estudantes, professores e funcionários. À comunidade 

externa a biblioteca é disponibilizada para consultas e estudos. 

 

  

15.1 ESPAÇO FÍSICO DA BIBLIOTECA 

 

 

O espaço físico da Biblioteca está distribuído em várias seções diferenciadas: 

guarda-volumes, setor de empréstimos/devoluções, acervo geral, hemeroteca 

(periódicos), obras de referência, multimídias, banco de trabalhos acadêmicos: 

Trabalho de Conclusão de Curso-TCC’s, dissertações e teses, salas de estudo em 

grupo, cabines de estudo individual, ala de computadores com acesso à internet e 

rede wi-fi em todo o ambiente da biblioteca, ala de consultas, salas de processamento 

técnico e instalações sanitárias acessíveis.  

A área total construída no campus I é de 300,59m², sendo 157,73 m² destinado 

ao acervo e 89,92m² destinado aos usuários, com capacidade para 49 lugares. No 

campus II, a área total construída é de 1.446,06 m², sendo 331,36m² destinado ao 

acervo e 403,67 m² destinado aos usuários, com capacidade para 220 lugares. 

O ambiente da biblioteca está distribuído em várias seções: guarda-volumes, 

setor de empréstimos/devoluções, acervo geral, hemeroteca (periódicos), obras de 

referência, multimídias, banco de trabalhos acadêmicos - Trabalhos de Conclusão de 

Curso (TCC’s), salas de estudo em grupo, cabines de estudo individual, ala de 
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computadores com acesso à internet e rede wi-fi em todo o ambiente da biblioteca, 

ala de consultas, salas de processamento técnico e instalações sanitárias acessíveis. 

A biblioteca possui espaços integrados para atendimento ao público. O amplo 

acesso destinado ao acervo bibliográfico e áreas administrativas aprimora os serviços 

oferecidos, a acessibilidade, a visibilidade e a circulação. As instalações das 

bibliotecas são adaptadas para portadores de necessidades especiais, incluindo 

corredores entre estantes, vagas demarcadas em estacionamento, rampa externa de 

acesso, sanitários e entrada/saída individualizada.   

 

 

15.2 ACESSIBILIDADE DOS SERVIÇOS  

 

 

As Bibliotecas da Universidade Vale do Rio Doce – Univale utilizam o 

Pergamum - Sistema Integrado de Bibliotecas, que tem como função automatizar e 

gerenciar as atividades de: aquisição, catalogação, circulação de materiais, usuários, 

consultas, relatórios, serviços on-line, etc., permitindo também o intercâmbio de 

registros bibliográficos e o compartilhamento de produtos e serviços. Possibilita aos 

usuários o acesso on-line aos serviços da biblioteca na consulta ao catálogo, 

renovação de empréstimos e verificação de reservas. Todos os serviços oferecidos 

também são acessíveis por dispositivos móveis. 

A Rede Pergamum oferece ainda a Indexação Compartilhada de Artigos de 

Periódicos (ICAP), que tem como objetivo compartilhar as publicações editadas pelas 

instituições que fazem parte da Rede. Atualmente está com mais de 39.500 artigos, 

sendo aproximadamente 25.600 artigos on-line. 

A biblioteca participa da Rede Brasileira de Bibliotecas da Área de Psicologia 

(ReBAP) que é coordenada nacionalmente pelo Serviço de Biblioteca e 

Documentação do Instituto de Psicologia da USP (SBD/IPUSP) com o apoio do 

Conselho Federal de Psicologia. A ReBAP tem missão de contribuir para o 

desenvolvimento da Psicologia no Brasil por meio da promoção do uso da informação 

técnico-científica em Psicologia no sentido de garantir a construção e manutenção de 

fontes de informação essenciais ao ensino, pesquisa e práticas psicológicas.  

Os processos de catalogação realizados pelas bibliotecas obedecem às 

normas internacionais de padronização de registros bibliográficos. Utiliza-se a 
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Classificação Decimal de Dewey (CDD), o Código de Catalogação Anglo-Americano 

(AACR2) e MARC21, sendo suas autoridades controladas por cabeçalhos oficiais da 

Biblioteca Nacional.  

A instituição possui estrutura tecnológica adequada para suporte ao sistema de 

gestão e demais recursos tecnológicos adotados. O setor de empréstimos/devoluções 

possui computadores conectados em rede destinados ao atendimento ao usuário. A 

biblioteca também possui no setor administrativo diversos computadores destinados 

aos serviços de processamento técnico, restauração de materiais impressos, apoio e 

chefia.   

No salão da biblioteca são disponibilizados computadores com acesso livre à 

internet e software (leitor de tela) para inclusão digital de pessoas com deficiência 

visual e cobertura de rede wi-fi de acesso livre para o uso de dispositivos móveis. A 

Biblioteca conta com o apoio dos profissionais do Departamento de Informática, de 

Sistemas e Gestão de Informação os quais dão suporte aos sistemas utilizados pela 

Biblioteca.  

A página da biblioteca localizada no Portal Universidade Vale do Rio Doce – 

Univale oferece as seguintes informações e serviços: Horário de funcionamento, 

Normas de utilização, Manual para elaboração de trabalhos acadêmicos, Orientação 

para entrega de trabalhos acadêmicos, Fontes de informação disponibilizadas pela 

biblioteca, Trabalhos de Conclusão de Curso, Portal CAPES, Periódicos eletrônicos, 

Acesso ao catálogo, dentre outras.  

Na página são listados por curso os Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC’s) 

que foram autorizados pelos discentes/autores a serem disponibilizados no catálogo 

da biblioteca para fins de consulta, impressão ou download via internet.  

Também se encontra o Manual Para Elaboração de Trabalhos Acadêmicos da 

Universidade Vale do Rio Doce – Univale que fornece subsídios para a elaboração de 

trabalhos técnico-científicos com o objetivo de promover a uniformização na 

apresentação dos trabalhos acadêmicos da Universidade. Este manual é embasado 

nas NBR’s elaboradas no Comitê Brasileiro de Informação e Documentação 

(ABNT/CB-014) que especifica princípios gerais à apresentação e elaboração de 

documentos de caráter técnico-científicos.  

 

15.3 ACERVO DA BIBLIOTECA  
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O Sistema de Bibliotecas da Universidade Vale do Rio Doce – Univale abriga 

um acervo de mais de 112.000 mil exemplares, devidamente tombados e 

informatizados. 

As bibliotecas da Universidade Vale do Rio Doce – Univale dispõem de um 

acervo constituído de materiais em diversos formatos tais como: livros, periódicos 

científicos, obras de referência, CD’s e DVD’s. São coleções bibliográficas atualizadas 

e adequadas aos currículos dos cursos de graduação: presencial e EAD, Pós-

graduação Lato Sensu e Stricto Sensu e aos projetos de pesquisa e extensão da 

instituição. 

A política de formação do acervo e desenvolvimento de coleções volta-se para 

o desenvolvimento de coleções bibliográficas atualizadas e adequadas aos currículos 

dos Cursos de Graduação: Presencial, Híbrido e EaD, Pós-graduação e Mestrado da 

instituição, aos projetos de pesquisa e às atividades de extensão. Para isso as 

Bibliotecas da Universidade Vale do Rio Doce – Univale reúnem em seu acervo 

diferentes tipos de materiais bibliográficos e audiovisuais. 

A biblioteca possui assinatura da Biblioteca Virtual Universitária Pearson que 

integra prestigiadas editoras do selo editorial Pearson Education e mais de 20 editoras 

parceiras. A Biblioteca Virtual disponibiliza acesso a um acervo digital com mais de 

8.500 títulos em mais de 40 áreas de conhecimento. É uma plataforma dinâmica com 

atualização periódica de títulos. Além da leitura digital dos livros, a plataforma 

disponibiliza aos usuários o acesso em smartphones e tablets e permite a integração 

com softwares para a inclusão digital para pessoas com deficiência visual. O acervo 

virtual possui contrato que garante o acesso ininterrupto pelos usuários e ambos estão 

registrados em nome da IES. 

Convênio com o Portal de Periódicos da CAPES atualmente com mais de 120 

bases de dados nas mais diversas áreas do conhecimento e, disponibilizado na 

página da Biblioteca em formato hiperlink mais de 300 periódicos eletrônicos de 

acesso livre distribuídos para os cursos ofertados pela Universidade Vale do Rio Doce 

– Univale. 

  

 

15.3.1 Finalidade da Política de Aquisição 
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Conforme PDI institucional, a finalidade da Política de Aquisição é:  

• Adequar os títulos e exemplares constantes nas bibliografias básica e 

complementar dos Planos de Ensino dos Cursos de Graduação da 

Universidade Vale do Rio Doce – Univale, conforme recomendação dos 

Instrumentos de Avaliação de Cursos de Graduação expedidos pelo 

INEP/MEC; 

• Adquirir obras para formação de acervo, visando ao apoio informacional às 

atividades de Ensino, Pesquisa/Iniciação Científica, Extensão; 

• Observar a política de atualização do acervo da biblioteca. 

A formação do acervo das bibliotecas, a aquisição de materiais e a atualização 

bibliográfica estão orientadas para:  

• Dar apoio e suporte bibliográfico aos programas de ensino, pesquisa e 

extensão;  

• Atender a demanda da comunidade interna (estudantes, professores e 

funcionários);  

• Fornecer materiais bibliográficos que elevem o nível e atualizem o 

conhecimento geral e específico de seus congregados;  

• Resguardar materiais importantes que resgatem a história da instituição, 

incluindo os seus documentos oficiais e suas próprias publicações.  

 

 

15.4 ATUALIZAÇÃO DO ACERVO E PLANO DE CONTINGÊNCIA 

 

 

A atualização do acervo passa por um programa permanente por meio de 

compras e doações. Anualmente são realizados investimentos financeiros para 

atendimento e adequação à demanda bibliográfica e de infraestrutura.  

A aquisição de material bibliográfico é realizada mediante as solicitações dos 

docentes, atestando que a bibliografia é adequada em relação às unidades 

curriculares e aos conteúdos descritos no PPC, visando à atualização e considerando 

a natureza das unidades curriculares. A solicitação é referendada por relatório de 

adequação, assinado pelo NDE, comprovando a compatibilidade, em cada bibliografia 
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da unidade curricular, entre o número de vagas autorizadas e a quantidade de 

exemplares por título (ou assinatura de acesso) disponível no acervo.  

Após ser referendado pelo NDE, o processo de aquisição/atualização é iniciado 

com os coordenadores de curso encaminhando as solicitações à Biblioteca Central, 

que ao receber os pedidos faz a busca no acervo a fim de verificar a existência ou não 

da obra, bem como a sua quantidade. Caso seja necessária a aquisição a biblioteca 

realiza os orçamentos e encaminha o pedido para a Diretoria Executiva/Setor de 

Compras que realiza os orçamentos finais e efetiva a compra. A solicitação de compra 

é atendida desde que seja fundamentada a sua necessidade e que esteja disponível 

no mercado.  

A aquisição/disponibilização de obras na Biblioteca Virtual é realizada pelas 

editoras sendo de responsabilidade das mesmas junto à Biblioteca Virtual Pearson a 

disponibilização de novas obras ao acervo. A atualização do acervo da Biblioteca 

Virtual Pearson é periódica.  

A biblioteca adota procedimentos de contingência para acesso ao acervo físico 

e virtual indicando procedimentos para orientar as ações durante eventos indesejados.  

Para as bibliografias impressas (acervo físico): 

• Disponibilização de um exemplar como consulta local;  

• Verificação sistemática do número de reservas: com o objetivo de identificar a 

demanda de uso e a necessidade de ampliação da quantidade de títulos em 

meio físico são realizadas verificações sistemáticas do número de reservas que 

possibilitará a indicação da necessidade de aquisição de mais exemplares; 

• Reserva de títulos mais demandados ou esgotados nas estantes através do 

Sistema Pergamum: quando um título se encontra esgotado na estante o 

estudante realiza a reserva pelo sistema Pergamum através dos computadores 

disponibilizados no setor ou por meio de dispositivos móveis através da rede 

wi-fi da biblioteca. O sistema identifica a demanda pelo título e impede que os 

estudantes que estão com os livros renovem o empréstimo por novo prazo 

possibilitando desta forma o acesso igualitário à obra por todos os estudantes;  

• Setor de restauração interno: a biblioteca possui o próprio setor de restauração 

de materiais impressos que possibilita a reposição de material danificado em 

tempo menor sem que o material deixe a biblioteca; 
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• Queda de energia: a IES possui gerador de energia e no-break que mantém os 

servidores ligados sem incorrer em perda de dados;  

• Queda de internet e provedor: a IES possui link de redundância com 200Mbps 

que suporta satisfatoriamente os sistemas utilizados.  

Para as bibliografias virtuais (acervo virtual): 

O procedimento de contingência para o acervo virtual é realizado juntamente 

com a plataforma da Biblioteca Virtual Pearson: 

• Atualização do acervo: quando há atualização da edição de algum título a 

plataforma virtual mantem disponibilizado o título de edição anterior durante 60 

dias;   

• Retirada de títulos da plataforma: quando da retirada de títulos são enviados 

avisos/alertas para a IES/Biblioteca com 60 dias de antecedência para que a 

biblioteca possa informar às coordenações e a mesma tomar os devidos 

procedimentos para substituição do título por outro de mesmo valor 

bibliográfico sem prejuízo aos estudantes;  

• Acesso à internet: a biblioteca possui diversos computadores conectados em 

rede, disponibiliza rede wi-fi e possui pontos de rede caso os computadores 

não estejam disponíveis ou em caso de manutenção dos mesmos;  

• Queda de energia: a IES possui gerador de energia e no-break que mantém os 

servidores ligados sem incorrer em perda de dados;  

• Queda de sistemas de internet e provedor: a IES possui link de redundância 

com 200Mbps que suporta satisfatoriamente os sistemas e plataformas virtuais 

usadas pela biblioteca.  

 

 

15.5 ACERVO DO CURSO  

 

Para o curso foram indicados para a bibliografia básica três títulos por unidade 

curricular devidamente tombados e informatizados considerando a atualização dos 

títulos e as obras clássicas da área disponibilizando também acervo virtual de livros 

para uso dos estudantes. Para a bibliografia complementar cada unidade curricular 

conta com cinco títulos tombados e informatizados observando a atualização dos 
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títulos e respeitando as obras clássicas da área. Também conta com acervo virtual de 

livros para uso dos estudantes.  

A biblioteca possui convênio de acesso ao Portal de Periódicos da Capes com 

acesso a bases de dados nas mais diversas áreas do conhecimento e cursos 

oferecidos pela Universidade Vale do Rio Doce – Univale, periódicos impressos e 

listagem de periódicos especializados de acesso livre disponibilizada na página da 

biblioteca em formato hiperlink. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

16. ACESSIBILIDADE  

 

 

A instituição tem procurado observar os principais dispositivos legais e 

normativos produzidos em âmbito nacional e internacional que enfatizam a educação 

de qualidade para todos, como o exposto na Constituição Federal de 1988 (artigos 

205, 206, 208) que assegura o direito de todos à educação; a legislação relativa a 

Acessibilidade Arquitetônica  ABNT NBR 9050/04 e  10.098/2000; Decreto n° 
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5.296/04; e demais legislações que asseguram o direito à educação inclusiva,  o 

acesso, permanência e conclusão do Ensino Superior às pessoas com deficiência, 

transtornos globais do desenvolvimento e altas habilidades/superdotação: Aviso 

Circular nº 277/96 que trata do ingresso ao ensino superior; Decreto nº 3.956/01 

(Convenção Interamericana para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação 

contra as Pessoas Portadoras de Deficiência);   legislações relativas à Língua 

Brasileira de Sinais - LIBRAS (Lei nº 10.436/02 e Decreto nº 5.626/05) e ao Braille 

(Portaria nº 2.678/02); Decreto nº 7.234/10 – dispõe sobre o Programa Nacional de 

Assistência Estudantil – PNAES, que prevê o acesso, participação e aprendizagem 

de estudantes com deficiência, transtornos globais do desenvolvimento e altas 

habilidades/superdotação; o Decreto nº 6.949/09 que Ratifica, como Emenda 

Constitucional, a Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (ONU, 

2006), que assegura o acesso a um sistema educacional inclusivo em todos os níveis; 

o Decreto nº 7.611/11 que Dispõe sobre o Atendimento Educacional Especializado 

(AEE), a Política Nacional de Educação Especial na Perspectiva da Educação 

Inclusiva (MEC, 2008); as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação em 

Direitos Humanos – Parecer CNE/CP 8/2012; e a Lei 12.764/2012 que institui a  

Proteção dos Direitos da Pessoa com  Transtorno do Espectro Autista. 

Considerando os dispositivos legais, entende-se que se faz necessário ações 

em consonância com tais dispositivos e nesse sentido, a Universidade Vale do Rio 

Doce – Univale busca garantir o apoio aos estudantes com necessidades 

educacionais especiais que ingressam na universidade e empreender práticas 

inclusivas e de acessibilidade.  

O Documento orientador (SECADI/SEsu-2013 e Decreto 5.296/04) considera 

acessibilidade: condição para utilização, com segurança e autonomia, total ou 

assistida, dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações, dos 

serviços de transporte e dos dispositivos, sistemas e meios de comunicação e 

informação, por pessoa portadora de deficiência ou com mobilidade reduzida. Nesse 

contexto, a Universidade Vale do Rio Doce – Univale encontra respaldo em diversas 

ações de promoção da acessibilidade (arquitetônica, comunicacional e atitudinal), e 

procedimentos que identifica os estudantes portadores de deficiências – 

especialmente os ingressantes – e busca oferecer condições de acessibilidade e de 

participação no processo de ensino-aprendizagem durante todo o período de sua 

permanência na instituição, estabeleceu os seguintes procedimentos: 
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No ato da inscrição para o processo seletivo faz-se levantamento das 

eventuais necessidades especiais para realização das provas; 

I. No ato da matrícula – aplicação de questionário ao matriculando, no qual se 

incluem questões sobre a existência ou não de deficiências ou mobilidade 

reduzida que venham a exigir, no decorrer do curso, condições especiais de 

acessibilidade; 

II. No decorrer do curso –  promoção de processos de diversificação curricular, 

flexibilização do tempo e utilização de recursos para viabilizar a aprendizagem 

de estudantes com necessidades especiais, que inclui por meio do Espaço A3 

– Apoio ao Aluno, o Serviço de Apoio à Educação Inclusiva e a Gestão 

Pedagógica, orientação e apoio, conforme situação apresentada pelo 

estudante ou identificada pelo corpo docente.  

Outras ações são implementadas buscando o atendimento normativo: 

- Acessibilidade arquitetônica: o processo de adaptação das instalações da rede 

física tem sido uma constante no aprimoramento da redução de barreiras com as 

seguintes ações: construção de novos espaços levando-se em consideração as 

normas da ABNT, retirada de pequenos degraus, rebaixamento de calçadas, 

construção de rampa acessível, banheiros adaptados com circulação interna, reserva 

de vagas no estacionamento nas proximidades das unidades de serviço, instalação 

de softwares ledores de tela nas bibliotecas central e setorial. 

- LIBRAS: a “Língua Brasileira de Sinais” – LIBRAS, é ofertada como disciplina 

curricular obrigatória em todos os cursos de Licenciatura. Nos cursos de bacharelados 

a disciplina Libras consta na matriz curricular como optativa. Outro encaminhamento 

que a instituição é manter em seu quadro um técnico administrativo, intérprete de 

LIBRAS.  

- Apoio à educação inclusiva: objetiva apoiar o estudante com deficiência no seu 

ingresso na Universidade, em seu primeiro período inicial de estudos, visa a 

identificação/ superação de possíveis barreiras. São realizados, encontros com os 

estudantes, com a família a partir da demanda e/ou conforme a necessidade e reunião 

com os professores. Também é realizado o acompanhamento docente para a prática 

inclusiva e acompanhamento do estudante com necessidade especial por meio do 
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PID/NE, Plano Individual de Desenvolvimento para estudantes com Necessidades 

Especiais. 

- Formação Docente: os docentes contam com o apoio de uma assessoria 

pedagógica por meio do Serviço de Apoio à Educação Inclusiva e a Gestão 

Pedagógica para inclusão do estudante com deficiência nas situações do cotidiano 

acadêmico relacionadas ao fazer docente. Busca-se, a promoção regular de debates 

no meio acadêmico, nos eventos do calendário institucional e atividades acadêmicas 

de extensão e pesquisa (Colóquio de Educação Especial, Jornada de Educação 

Inclusiva, Simpósio de Pesquisa e Iniciação de Pesquisa). 
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17. ARTICULAÇÃO DA GRADUAÇÃO COM A PÓS-GRADUAÇÃO 

 

 

A oferta de cursos de pós-graduação Lato Sensu na Universidade Vale do Rio 

Doce – Univale foi regulamentada em 18 de maio de 2004, pela Portaria Universidade 

Vale do Rio Doce – Univale 027/2004 e teve sua atualização pela Portaria 

Universidade Vale do Rio Doce – Univale 002/2005, de 07 de janeiro de 2005.  

Institucionalmente, os cursos de Pós-graduação Lato Sensu atendem ao 

Regulamento Geral dos cursos de Pós-graduação Lato Sensu na Universidade Vale 

do Rio Doce – Univale, aprovado em 17 de dezembro/2003, pela Resolução do 

CONSEPE nº 014/2003 e atualizado em 10 de outubro de 2008 pela Resolução do 

CONSEPE nº 033/2008 ao Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e ao Projeto 

Pedagógico Institucional (PPI). Legalmente, atendem ao disposto na Resolução 

CNE/CES nº 1, de 08 de junho de 2007. 

Para gerenciar a oferta dos cursos de Pós-graduação Lato Sensu, a 

Universidade Vale do Rio Doce – Univale conta com o Setor de Pós-graduação Lato 

Sensu, vinculado à Assessoria de Extensão, criado em 26 de março de 2007, através 

do Ato Administrativo 05/2007 da PROACAD.  

Na área da comunicação e para o âmbito do curso de Bacharelado em 

Publicidade e Propaganda, o curso de Pós Graduação Lato Sensu em Gestão da 

Comunicação e Mídias Sociais, foi construindo em 2017, com a participação do NDE 

do curso, tendo a exitosa experiência de formação da primeira turma e a oferta de 

uma segunda turma, que conta com a participação de egressos da área da 

comunicação da Univale, e que terá oferta subsequente também com objetivo de 

assegurar ao egresso do curso de Bacharelado em Publicidade e Propaganda o 

acesso à educação continuada dentro de projeto específico que potencialize ainda 

mais esse profissional para o mercado emergente da comunicação.  

De forma que a Pós foi pensada com objetivo de desenvolver competências 

específicas em processos de gestão da comunicação por meio do uso das novas 

mídias e de ferramentas de gestão, com o objetivo de solucionar problemas nos 

processos de comunicação organizacional. E tendo como alvo profissionais 

graduados nas áreas de Comunicação Social (jornalistas, publicitários, produtores 

publicitários, relações públicas, designers gráficos e produtores culturais), Marketing, 
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Administração, Gestão de Recursos Humanos e todos aqueles que ocupam posição 

de liderança nas organizações e demais profissionais que queiram ampliar seus 

conhecimentos na área da Gestão da Comunicação e Mídias Sociais. 
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18. 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 Universidade Vale do Rio Doce – 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 

Universidade Vale do Rio Doce – Univale. 

O Projeto Pedagógico do Curso de Bacharelado em Publicidade e Propaganda 

da Universidade Vale do Rio Doce – 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.  

 



206 

 

REFERÊNCIAS 

 

 

BRASIL. Conselho Nacional de Educação. Câmara de Educação Superior. Diretrizes 
curriculares nacionais do curso de Graduação em _________.  
 
 
_____. Secretaria Especial dos Direitos Humanos. Direitos Humanos: Documentos 
Internacionais. Brasília: Presidência da República, 2006.  
 
 
_____. Secretaria Especial dos Direitos Humanos. Direitos Humanos, 2008: A 
realidade do País aos 60 anos da Declaração Universal. Brasília: Presidência da 
República, 2008.  
 
 
CANÁRIO, Rui. O que é a Escola? Um “olhar” sociológico. Porto: Porto Editora LDA, 
2005.  
 
 
FREIRE, Paulo. Educação e mudança. 12ª. Edição.  Rio de Janeiro: Paz e Terra, 
1986. 
 
 
______. Pedagogia do Oprimido. 21ª Edição. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 1993. 
 
 
______, Paulo. Conscientização, teoria e prática da libertação: uma introdução ao 
pensamento de Paulo Freire. São Paulo: Editora Centauro, 2005. 
 
 
MARTINS, José de Souza. Exclusão Social e a Nova Desigualdade. São Paulo: 
Paulus,1997. 
 
 
OLIVEIRA, Martha Kohl de. Vygotsky: aprendizado e desenvolvimento: Um 
processo sócio-histórico. São Paulo: Scipione, 1997. 
 
 
REGO, Tereza Cristina. Vygotsky. Uma perspectiva histórico-cultural da 
educação. 12. ed. Editora Vozes Petrópolis. RJ. 2001. 
 
 
UNIVERSIDADE VALE DO RIO DOCE. Resolução CONSEPE: Nº. 014/2003:  
Aprova o Regulamento Geral dos Cursos de Pós-Graduação Lato Sensu da 
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE, da Universidade Vale do Rio Doce - 
UNIVALE. Governador Valadares, 2003. 
 



207 

 

 
______. Ato Administrativo 05/2007 da Pró-reitoria Acadêmica – PROACAD. Cria 
o Setor de Pós-Graduação Lato Sensu na UNIVALE e nomeia o seu responsável, da 
Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE. Governador Valadares, 2007. 
 
 
______.Resolução CONSEPE: Nº. 033/2008:  
Aprova o Regulamento Geral dos Cursos de Pós-graduação Lato Sensu, da 
Universidade Vale do Rio Doce – UNIVALE, da Universidade Vale do Rio Doce - 
UNIVALE. Governador Valadares, 2008. 
 
 
______. Portaria UNIVALE: 056/2018. Dispõe sobre a constituição e regulamentação 
do Núcleo Docente Estruturante – NDE nos cursos de graduação da Universidade 
Vale do Rio Doce – UNIVALE, da Universidade Vale do Rio Doce - UNIVALE. 
Governador Valadares, 2018. 
 
 
 
______. PDI - Plano de Desenvolvimento Institucional 2019/2023. Governador 
Valadares, MG, 2019. 
 
 
______. Regimento Geral. Governador Valadares, MG, 2017. 
 
 
VYGOTSKY, L. S. A formação social da mente. São Paulo: Martins Fontes, 1991. 
 
 
WAISELFISZ, Julio Jacobo. Mapa da violência 2014: Os jovens do Brasil. Brasília:  
FLACSO, 2014. Disponível em: www.juventude.gov.br/juventudeviva. Acesso:  29 
out., 2015.   
 



208 

 

REFERENCIAIS DOCUMENTAIS 

 

 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 9050: Acessibilidade a 
edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos. ABNT, 2004. 

BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil, 1988.   

______. Lei nº 9.324,de 20 de dezembro de 1996. Dispõe sobre as diretrizes e bases 
da educação nacional. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 23/12/1996. 

______. Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999. Dispõe sobre a educação ambiental, 
institui a Política Nacional de Educação Ambiental e dá outras providências. Diário 
Oficial da União, Brasília, DF, 28/04/1999. 

______. Ministério da Educação. Secretaria de Educação Especial. Lei nº 10.436, de 
24 de Abril de 2002. Dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais - Libras e dá outras 
providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 28/04/1999. 

______. Lei nº 10.098, de 19 de Dezembro de 2000. Estabelece normas gerais e 
critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de 
deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras providências. Diário Oficial da 
União, Brasília, DF, 20/12/2000. 

______. Lei nº 10.861, de 14 de abril de 2004. Institui o Sistema Nacional de Avaliação 
da Educação Superior – SINAES e dá outras providências. Diário Oficial da União, 
Brasília, DF, 15/04/2004. 

______. Lei nº 12.101, de 27 de Novembro de 2009. Dispõe sobre a certificação das 
entidades beneficentes de assistência social; regula os procedimentos de isenção de 
contribuições para a seguridade social; altera a Lei no 8.742, de 7 de dezembro de 
1993; revoga dispositivos das Leis nos 8.212, de 24 de julho de 1991, 9.429, de 26 de 
dezembro de 1996, 9.732, de 11 de dezembro de 1998, 10.684, de 30 de maio de 
2003, e da Medida Provisória no 2.187-13, de 24 de agosto de 2001; e dá outras 
providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 30/11/2009. 

______. Lei n° 12.764, de 27 de dezembro de 2012. Institui a Política Nacional de 
Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista; e altera o § 3o 
do art. 98 da Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990. Diário Oficial da União, 
Brasília, DF, 28/12/2012. 

______. Lei nº 12.868, de 15 de Outubro de 2013. Conversão da Medida Provisória 
nº 620, de 2013  Altera a Lei no 12.793, de 2 de abril de 2013, para dispor sobre o 
financiamento de bens de consumo duráveis a beneficiários do Programa Minha Casa, 
Minha Vida (PMCMV); constitui fonte adicional de recursos para a Caixa Econômica 
Federal; altera a Lei no 12.741, de 8 de dezembro de 2012, que dispõe sobre as 



209 

 

medidas de esclarecimento ao consumidor, para prever prazo de aplicação das 
sanções previstas na Lei no 8.078, de 11 de setembro de 1990; altera as Leis no 
12.761, de 27 de dezembro de 2012, no 12.101, de 27 de novembro de 2009, no 
9.532, de 10 de dezembro de 1997, e no 9.615, de 24 de março de 1998; e dá outras 
providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 16/10/2013. 

______. Lei Federal nº 70562, de 22 de Maio de 1972. Declara de utilidade pública a 
Fundação Percival Farquhar, com sede em Governador Valadares, Estado de Minas 
Gerais. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 22/05/1972. 

______. Decreto de 27 de Maio de 1992. Mantém as declarações de utilidade pública 
federal que menciona. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 28/05/1992. 

______. Decreto nº 3.956/01, de 8 de Outubro de 2001. Promulga a Convenção 
Interamericana para a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as 
Pessoas Portadoras de Deficiência. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 09/10/2001. 

______. Decreto nº 4.281, de 25 de Junho de 2002. Regulamenta a Lei no 9.795, de 
27 de abril de 1999, que institui a Política Nacional de Educação Ambiental, e dá 
outras providências. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 26/06/2002. 

______. Decreto n° 5.296, de 2 de Dezembro de 2004. Regulamenta as Leis nos 
10.048, de 8 de novembro de 2000, que dá prioridade de atendimento às pessoas que 
especifica, e 10.098, de 19 de dezembro de 2000, que estabelece normas gerais e 
critérios básicos para a promoção da acessibilidade das pessoas portadoras de 
deficiência ou com mobilidade reduzida, e dá outras providências. Diário Oficial da 
União, Brasília, DF, 03/12/2004. 

______. Decreto nº 5.626, de 22 de Dezembro de 2005. Regulamenta a Lei no 10.436, 
de 24 de abril de 2002, que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais - Libras, e o 
art. 18 da Lei no 10.098, de 19 de dezembro de 2000. Diário Oficial da União, 
Brasília, DF, 23/12/2005. 

______. Decreto nº 5.773, de 09 de Maio de 2006. Dispõe sobre o exercício das 
funções de regulação, supervisão e avaliação de instituições de educação superior e 
cursos superiores de graduação e sequenciais no sistema federal de ensino. Diário 
Oficial da União, Brasília, DF, 10/05/2006. 

______. Decreto nº 6.949, de 25 de Agosto de 2009. Promulga a Convenção 
Internacional sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e seu Protocolo 
Facultativo, assinados em Nova York, em 30 de março de 2007. Diário Oficial da 
União, Brasília, DF, 26/08/2009. 

______. Decreto nº 7.234, de 19 de Julho de 2010. Dispõe sobre o Programa Nacional 
de Assistência Estudantil - PNAES. Diário Oficial da União, Brasília, DF, 20/07/2010. 

 



210 

 

 

______. Decreto nº 7.611, de 17 de Novembro de 2011. Dispõe sobre a educação 
especial, o atendimento educacional especializado e dá outras providências. Diário 
Oficial da União, Brasília, DF, 18/11/2011. 

______.  Decreto Estadual nº 14304, de 31 de Janeiro de 1972. Declara de utilidade 
pública a Fundação Percival Farquhar com sede em Governador Valadares. 

______. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. Resolução nº 04, 
de 26 de Novembro de 1999. Institui as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 
Educação Profissional de Nível Técnico. 

______. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. Resolução nº 01, 
de 17 de Junho de 2004. Institui Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 
das Relações Étnico Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e 
Africana. 

______. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. Resolução n° 01, 
de 08 de Junho de 2007. Estabelece normas para o funcionamento de cursos de pós-
graduação lato sensu, em nível de especialização.  

______. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. Resolução nº 02, 
de 18 de Junho de 2007. Dispõe sobre carga horária mínima e procedimentos 
relativos à integralização e duração dos cursos de graduação, bacharelados, na 
modalidade presencial.  

______. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. Resolução n º 
03, de 2 de Julho de 2007. Dispõe sobre procedimentos a serem adotados quanto 
ao conceito de hora  

______. Comissão Nacional de Avaliação do Ensino Superior. Resolução nº 01, 
de 17 de Junho de 2010. Normatiza o Núcleo Docente Estruturante e dá outras 
providencias.  

______. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. Resolução nº 
01, de 30 de Maio de 2012. Estabelece Diretrizes Nacionais para a Educação em 
Direitos Humanos.  

______. Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. Resolução 
n°02, de 15 de Junho de 2012. Estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais 
para a Educação Ambiental.  

______. Ministério da Educação. Portaria nº 2.678/02, de 24 de setembro de 2002. 
Aprova diretriz e normas para o uso, o ensino, a produção e a difusão do 
Sistema Braille em todas as modalidades de ensino, compreendendo o projeto 
da Grafia Braile para a Língua Portuguesa e a recomendação para o seu uso em 
todo o território nacional. 



211 

 

______.Ministério da Educação. Conselho Nacional de Educação. Parecer 
CNE/CP 8/2012, de 06 de Março de 2012. Diretrizes Nacionais para a Educação 
em Direitos Humanos.  

______. Aviso Circular nº 277/96/MEC/GM , de 08 de Maio de 1996. Dirigido aos 
Reitores das IES solicitando a execução adequada de uma política educacional 
dirigida aos portadores de necessidades especiais. 

 GOVERNADOR VALADARES. Lei Municipal nº 2039, de 26 de Novembro de 1973. 
Reconhece Entidade como de Utilidade Pública - Natureza: Entidade civil comunitária, 
não-confessional, instituída como sociedade civil de direito privado (regime 
fundacional), sem fins lucrativos, de utilidade pública no âmbito municipal, estadual e 
federal. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ANEXOS 

 

 



212 

 

ANEXO I - FORMAÇÃO E EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL DOS INTEGRANTES 
DO NDE 

 
1 – Dileymárcio de Carvalho Gomes 

Formação Acadêmica:  
• Graduação em Comunicação Social: Habilitação em Jornalismo 

• Habilitação em Publicidade e Propaganda  

• Graduação em Psicologia Clínica 

• Especialização em Metodologia do Ensino Superior  

• Mestrado em Gestão Integrada do Território (Univale/2013) 

 
Experiência No Magistério Superior (17 anos e 06 meses) 

• Data: 2001 até o momento.  

 
Gestão em Instituição de Ensino Superior (5 anos) 

Experiência não Acadêmica (27 ANOS) 

2 – David Camilo Mendes Padilha 
Formação Acadêmica:  

• Graduação em Comunicação Social: Habilitação em Jornalismo 

• Habilitação em Publicidade e Propaganda  

• Especialização em Gestão em Empreendedorismo, Marketing e 

Controladoria Financeira pela PUC - MG 

• Mestrado em Gestão Integrada do Território 

• Doutorado em Comunicação Social pela Universidade do Vale Rio dos Sinos 

– Unisinos – Em andamento. 

 
Experiência no Magistério Superior (14 anos e 06 meses) 

• Data: 2004 até o momento.  

 
Gestão em Instituição de Ensino Superior (0 anos) 

Experiência não Acadêmica (17 ANOS) 

 
3 – Franco Dani Araújo e Pinto 

Formação Acadêmica:  
• Graduação em Comunicação Social: Habilitação em Jornalismo 
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• Habilitação em Publicidade e Propaganda  

• Especialização em Educação a Distância  

• Mestrado em Gestão Integrada do Território  

• Doutorado Interdisciplinar em Ciências Humanas (em andamento) 

 
Experiência no Magistério Superior (04 anos) 

• Data: 2014 até o momento.  

 
Gestão em Instituição de Ensino Superior (0 anos) 

Experiência não Acadêmica (13 ANOS) 

 
4 – Elton Frederico Binda de Castro 

Formação Acadêmica:  
• Graduação em Design Gráfico 

• Pós-Graduação em Propaganda, Marketing e Comunicação Integrada 

• Mestrado em Gestão Integrada do Território  

 
Experiência no Magistério Superior (05 anos) 

• Data: 2013 até o momento.  

 
Gestão em Instituição de Ensino Superior (0 anos) 

Experiência não Acadêmica (09 ANOS) 

 
5 – Vanrochris Helbert Vieira 

Formação Acadêmica:  
• Graduação em Comunicação Social  

• Mestrado em Comunicação Social 

• Doutorado Interdisciplinar em Ciências Humanas (em andamento) 

 
Experiência no Magistério Superior (03 anos) 

• Data: 2015 até o momento.  

 
Gestão em Instituição de Ensino Superior (02 anos) 

Experiência não Acadêmica (0 ANOS) 

 ANEXO II - PERFIL DO CORPO DOCENTE DO CURSO 
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Nome do Docente Titulação 
Experiência profissional 

Regime de 
Trabalho Magistério 

Superior 
Não 

Acadêmica 
André Manteufel Ferreira Especialista 4 anos 9 anos Integral 
Carlos Tadeu Lira Vieira Mestre 8 anos - Horista 
Cátia Cristina Degan 
Fernandes Especialista 16 anos - Integral 

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 

Fabrício Gonçalves Especialista 1 ano 07 anos Horista 
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 
Luiz Filipe Ciribelli Borges Mestre 6 anos 15 anos Integral 
Mauro Augusto dos Santos Pós-doutorado 9 anos - Integral 
Mayer Moraes Lana Sírio Especialista 3 anos 15 anos Horista 
Mirele Coura Cavalcante Mestre 12 anos 15 anos Parcial 
Patrícia Falco Genovez Pós-doutorado 21 anos - Integral 
Vanrochris Helbert Vieira Mestre 3 anos -  Integral 

 

 

Titulação Quantidade Percentual  Regime 
Trabalho Quantidade Percentual  

Graduado 0 0,00%  Horista 5 31,25% 

Especialista 6 37,50%  Parcial 1 6,25% 

Mestre 8 50,00%  Integral 10 62,50% 

Doutor 2 12,50%  Total do 
curso 16 100,00% 

Total do 
curso 16 100,00%     
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EXPERIÊNCIA DE MAGISTÉRIO SUPERIOR 
DOCENTES 

Nº % 

Menos de 3 anos 1 6,25 

3 ou mais anos 15 93,75 

Número total de docentes 16 100,00% 
   

EXPERIÊNCIA NÃO ACADÊMICA DOCENTES 

Nº % 

Menos de 3 anos 5 31,25 

3 ou mais anos 11 68,75 

Número total de docentes 16 100,00% 
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