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Faculdade Estácio Euro-panamericana de Humanidades e 
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Endereço R. Howard Archibal Acheson Júnior, 393 
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Endereço Eletrônico Direção Geral http://www.estacio.br 
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SÍNTESE DADOS DO CURSO 

Curso: Bacharelado em COMUNICAÇÃO SOCIAL - PUBLICIDADE E PROPAGANDA 
Modalidade: Presencial 
Forma De Cumprimento: Créditos 
Regime Acadêmico: Seriado Semestral 
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Número de disciplinas obrigatórias (a cursar): 66 disciplinas (obrigatórias + eletiva) 
Tempo mínimo de integralização: 4 anos (8 semestres) 
Tempo máximo de integralização: 8 anos (16 semestres) 
 

Carga Horária Mínima Resumida Horas 

Carga horária teórica obrigatória (T) 900 

Carga horária prática obrigatória (P) 684 

Carga horária campo (C) 308 

Carga Horária virtual/online obrigatória (V)  432 

Carga horária total obrigatória  2.324 

Carga horária estágio supervisionado 0 

Carga horária disciplinas optativas (não obrigatória) 36 

Carga horária disciplinas eletivas obrigatórias 72 

Carga horária AAC 320 

Total 2716 horas 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Compreendido como o instrumento balizador do fazer universitário, o presente Projeto 

Pedagógico é resultado da construção coletiva e participativa do Núcleo Docente Estruturante 

e Colegiado. Neste, encontram-se expressas todas as ações e práticas pedagógicas que dão 

direção à gestão e que oferecem suporte às atividades educacionais previstas para a formação 

do discente em Publicidade e Propaganda da Faculdade Estácio Euro-Panamericana de 

Humanidades e Tecnologias – Estácio Europan. 

Dessa maneira, como produto, o Projeto Pedagógico de Curso (PPC) é também processo, 

pois se encontra em contínua construção, avaliação e revisão, na direção da consolidação  

de sua identidade acadêmica. Mudanças pedagógicas, para além de seguir Resoluções  

e Pareceres, são processuais, resultando da dinâmica dialógica entre a subjetividade  

e a objetividade. Assim, pretende-se aprimorá-lo continuamente, visando adequar o ensino  

ao contexto vigente. 

Em essência, pensar a construção de sua identidade implica na análise de sua trajetória 

histórica e das direções intencionais que são assumidas, levando-se em consideração sua 

vocação, contextualização e os valores incorporados do Projeto Pedagógico Institucional (PPI), 

que se desdobrarão em suas particularidades e singularidade.  

Configurando o cenário de inserção do Curso Superior de Publicidade e Propaganda, deve-

se assinalar que o presente projeto pedagógico apresenta orientações filosóficas e pragmáticas 

às condições que constituem sua estrutura e organização curricular, na direção de superar o 

antigo paradigma da simples transmissão de conhecimentos, contribuindo efetivamente para a 

formação acadêmica discente. 

 

2 HISTÓRICO E MISSÃO DA IES  

 

 HISTÓRICO DA INSTITUIÇÃO 

 

A ESTÁCIO EUROPAN nasceu da parceria entre duas instituições. Em 1986, em Lisboa, 

Portugal, teve início a Cooperativa de Formação e Animação Cultural (COFAC) que deu origem a 

Universidade Lusófona de Lisboa, parceira acadêmica da Faculdade Euro-Panamericana no 
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projeto EUROPAN, surgia então uma IES resultante da associação e cooperação acadêmica de 

duas conceituadas e experientes instituições universitárias na Europa e no Brasil.  

Em 1999, a Estácio Europan, em parceria com a Faculdade Mário Schenberg, encaminhou 

ao Ministério da Educação os primeiros projetos de cursos superiores e iniciou sua atuação com 

sete cursos aprovados.   

A Estácio Europan, em 2000, oferecia seis cursos de graduação autorizados pelo 

CNE/MEC: Comunicação Social – Habilitação em Publicidade e Propaganda; Administração 

Geral, Administração – habilitação em Marketing, Administração – habilitação em Comércio 

Exterior, Administração – Habilitação em Gestão Turística e Hoteleira, Administração – 

Habilitação em Sistemas de Informação. Esses cursos, referentes à Administração e suas 

habilitações foram reorganizados em 2007, em consonância com orientações advindas do MEC. 

A oferta de cursos autorizados ampliou-se em 2001 com o curso de Pedagogia e suas 

habilitações: Pedagogia – habilitação em Magistério das Disciplinas Pedagógicas do Ensino 

Médio e Supervisão/Orientação Escolar (coordenação pedagógica), Pedagogia com habilitação 

em Magistério das Disciplinas Pedagógicas de Ensino Médio e Gestão Escolar (Administração 

Escolar) e Pedagogia com habilitação em Magistério do Ensino Médio e Administração 

Educacional (Gestão de Recursos Humanos).  Em 2002, o MEC autorizou mais três cursos 

totalizando 12 cursos, todos com avaliação máxima (conceito “A”) nas três dimensões, Projeto 

Pedagógico, Corpo Docente e Instalações. Os novos cursos são: Normal Superior – Magistério 

de Educação Infantil, Normal Superior – Magistério das Séries Iniciais do Ensino Fundamental e 

Informática – Sistema de Informação. Com exceção deste último, os demais foram 

reorganizados também por orientações advindas do MEC, em 2007.  

A partir de 2003, os cursos de Administração e suas habilitações foram avaliados para fins 

de reconhecimento, com conceito “A” nas três dimensões. 

No ano de 2005 a Europan se propôs a redimensionar sua atuação solicitando novos 

cursos, por meio de Aditamento ao PDI Recomendado em 28/02/2005 para o quinquênio 2005-

2009.  

No primeiro semestre de 2008, a IES inicia uma nova fase, integrada ao Grupo Estácio, e 

tem seu nome alterado em 2010, para Faculdade Estácio Euro-Panamericana de Humanidades 

e Tecnologias – Estácio Europan, conforme Portaria Nº 1.925, de 19/11/2010. Em 2011, a 

Portaria nº 248 de 06/07/2011 transfere sua mantença para o IREP- Sociedade de Ensino 
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Superior, Médio e Fundamental. Não obstante tal integração, a IES continuou fiel à sua missão, 

finalidades e objetivos, de um lado; por outro a IES ganhou em sustentabilidade financeira para 

implementar seus projetos, atuar nas fragilidades vistas em resultados apurados nas avaliações 

internas e externas.  

A IES, mediada pela ação do Núcleo Docente Estruturante (NDE) de cada curso pode 

implementar uma nova proposta de ensino, revendo todos os Projetos Pedagógicos de Cursos 

(PPCs), incorporando novas metodologias e ferramentas tecnológicas, como por exemplo a 

biblioteca virtual, a webaula e a atividade estruturada. Nesse novo quadro desenhado a partir 

da sua incorporação ao Grupo Estácio, a IES utilizou, como parte de sua estratégia para facilitar 

o acesso dos alunos a uma melhor oferta de cursos de extensão, especialização e outros, um 

convênio que define vários aspectos de colaboração entre a Estácio Europan e a Universidade 

Estácio de Sá.  

Assim, a Estácio Europan adquiriu condições sustentáveis de entrar, de vez, no mundo da 

tecnologia educacional, tanto na oferta, em seus cursos, com Portarias de Reconhecimento, de 

20% da carga horária à distância (Portaria 4.059/2004), quanto na incorporação de outras 

ferramentas tecnológicas como, por exemplo, uma plataforma de webaula em que alunos e 

professores se comunicam de modo assíncrono em fóruns de discussão, disponibilização de 

material de aula, trabalhos acadêmicos, planos de ensino e de aulas, a Biblioteca Virtual, o 

material didático institucional de apoio.  

Atualmente, o portfólio de cursos da Estácio Europan está assim configurado: 

 

GRADUAÇÃO - ESTÁCIO EUROPAN 

CURSOS 
CPC 

2014/2018 

NOTA 

DA 

VISITA  

Ato autorizativo PORTARIAS 

ADMINISTRAÇÃO 3 3 Renovação 
Portaria No 737, DE 30 DE 

DEZEMBRO DE 2013 

CIÊNCIAS CONTÁBEIS 3 3 Reconhecimento 

Portaria No 2.056 de 29/11/ 

2010 – aguardando nova 

portaria 

SISTEMAS DE 

INFORMAÇÃO 
2 5 

Renovação de 

Reconhecimento  

Portaria No 917 de 20/11/2008   

- aguardando nova portaria 
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LETRAS --- 
Ciclo 

ENADE 
Reconhecimento 

Portaria No 463, de 

21/11/2011 

PEDAGOGIA 3 
Ciclo 

ENADE 
Renovação Portaria No 286 de 21/12/2012 

EDUCAÇÃO FÍSICA 3 
Ciclo 

ENADE 
Reconhecimento 

 Portaria No 286 de 

21/12/2012 

PUBLICIDADE E 

PROPAGANDA 
SC 3 Renovação 

Portaria No - 197, de 

13/05/2013 

*ENGENHARIA DE 

PRODUÇÃO 
 3 Autorização 

Portaria No 398, de 

29/05/2015 

*ENGENHARIA CIVIL  4 Autorização 
201403864 – aguardando 

portaria 

  

 

GRADUAÇÃO TECNOLÓGICA - ESTÁCIO EUROPAN 

CURSOS CPC CC 

 

(CC) 

Ato 

Autorizativo 
PORTARIAS 

GESTÃO FINANCEIRA 3 Ciclo ENADE Renovação 
Portaria No - 704, DE 18 DE 

Dezembro de 2.013 

LOGISTICA 3 Ciclo ENADE Renovação 
Portaria No - 704, DE 18 DE 

Dezembro de 2013 

MARKETING 2 Renov. 3 Renovação 
Portaria 444 de 01/11/2011. 

Aguardando nova portaria 

PROCESSOS GERENCIAIS 3 Ciclo ENADE Renovação 
Portaria No - 704, DE 18 DE 

Dezembro de 2013 

GESTÃO AMBIENTAL 4 Ciclo ENADE Renovação 
Portaria No 821, DE 30 DE 

Dezembro de 2014. 

RECURSOS HUMANOS  4 Autorização 
Portaria No 341, 29 de Maio de 

2014 

ANÁLISE E 

DESENVOLVIMENTO DE 

SISTEMAS* 

 4 Autorização  
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REDES DE 

COMPUTADORES* 
 4 Autorização Portaria 915 de 27.11.2015  

 

 INSERÇÃO REGIONAL 

 

O Munícipio de Cotia é uma das mais antigas localidades ocupadas no planalto 

paulista. Localizado na Região Metropolitana da capital paulista, Microrregião de 

Itapecerica da Serra e da reserva da biosfera do cinturão verde de SP, reconhecida pela 

UNESCO1 como parte integrante da reserva da biosfera da Mata Atlântica. Constitui 

também polo de atração de moradores de cidades vizinhas, como Barueri, Itapecerica, 

Embu, ltapevi, Carapicuíba, Taboão da Serra, etc. e parte de São Paulo (Butantã). 

 

 

 

A emancipação política do município aconteceu no dia 2 de abril de 1856. O lugarejo 

já existia bem antes, provavelmente surgido em meados do século XVI. A localidade 

                                                           
1 Em 1993 a UNESCO reconheceu a Reserva da Biosfera (RB) do Cinturão Verde de São 

Paulo, como parte integrante da RB da Mata Atlântica, mas com identidade própria dadas 

às peculiaridades do entorno de uma das maiores metrópoles do mundo. Além de São 

Paulo, a RB do Cinturão Verde envolve outros 71 municípios onde se concentram 10% de 

toda a população brasileira. Dentre as razões que motivaram a declaração do Cinturão 

Verde da Cidade de São Paulo como Reserva da Biosfera, destaca-se o fato de que esta 

Reserva envolve a segunda maior cidade do planeta e concentra 10% da população 

brasileira com baixíssimos índices de área verde por habitante. 

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%A3o_Paulo_(cidade)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Microrregi%C3%A3o_de_Itapecerica_da_Serra
http://pt.wikipedia.org/wiki/Microrregi%C3%A3o_de_Itapecerica_da_Serra
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consolidou-se definitivamente quando começaram as viagens entre São Paulo e a vila de 

Sorocaba, como uma pequena povoação de estrada. 

 

A origem do nome da cidade é indígena e se deve ao fato de seus caminhos serem 

sinuosos como o trajeto feito pelos animais do mesmo nome (Cutia). Cotia era um ponto 

de passagem, próximo ao aldeamento de Akuti, no Caiapiá, que mais tarde passou a 

chamar-se Cuty e depois Acutia. 

 

No livro do tombo da paróquia consta que em 1713, para a comodidade dos 

fregueses, foi mudada de um deserto lugar para o atual, a Capela da Senhora do Monte 

Serrat de Cotia, sendo seu fundador o Coronel Lopes de Camargo, e que neste tempo foi 

canonicamente provida como capela curada pelo bispo do Rio de Janeiro D. Francisco de 

São Jerônimo, sendo nomeado primitivamente capelão o padre Mateus de Lara de Leão. 

O estudioso Manoel Eufrásio é outro “descobridor da cidade". 

 

Outra versão diz que o município de Cotia foi fundado em 1580, na oportunidade 

da concessão de sesmaria aos índios de Pinheiros, de acordo com os registros existentes 

no Arquivo do Estado de São Paulo e nos arquivos da Torre do Tombo, em Portugal. Há 

registros de que o município de Cotia foi participante ativo das Entradas e Bandeiras no 

Brasil. Vários bandeirantes, entre os quais Fernão Dias, Manuel Esteves, Pero Dias e Antonio 

Bicudo, entre tantos outros capitães do mato, são citados na história deste Município 

paulista. Data de 1626 a chegada de Raposo Tavares, com sua gente, aos domínios de Cotia. 

 

O município de Cotia conta como patrimônio histórico duas casas rurais da época 

bandeirante, sendo estas o Sítio do Mandú (no Caiapiã) e o Sítio do Pe. Ignácio (no Morro 

Grande). 

 

 

         Sítio do Mandu 
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Já a Igreja Matriz, no centro, é dedicada à padroeira Nossa Senhora do Monte Serrat, sendo 

uma atração da arquitetura barroca. 

 

 

 

Como patrimônio ecológico, ocupando 1/3 da área total do Município (325 Km2), a 

Reserva Florestal de Morro Grande é área patrimoniada pelo Estado de São Paulo, e está 

sob direção da Sabesp. A área rural é de 304 Km2 e constitui um polo ecológico sustentável 

de alto nível. 

 

 

 

 

 

 

                  Represa Pedro Beicht          Reserva Florestal de Morro Grande  

A carta hidrográfica contribui também para atividades turísticas, e inclui: 

 

• Rio Cotia que corta o Município. 

• Rio Sorocamirim que divide o Município com Ibiúna 

• Rio das Graças 

• Ribeirão da Ressaca que divide o Município com Itapecerica da Serra. 

• Ribeirão da Vargem Grande 

• Córrego Moinho Velho que nasce no Município de Embu e atravessa o bairro 

do mesmo nome e deságua no Rio Cotia. 

• Córrego Vermelho 

• Córrego Pununduva 

• Represa Pedro Beicht localizada na Reserva do Morro Grande e é responsável pelo 

abastecimento de água de Cotia e municípios vizinhos. 

• Represa da Graça localizada na Reserva do Morro Grande e também abastece a 
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região de Cotia. 

• Cachoeira Furquim 

• Cachoeira Rincão 

• Ribeirão das Pedras - Contribuinte do rio Cotia, o Ribeirão das Pedras tem origem nas 

nascentes da Granja Carolina, recebe contribuição de córregos advindos de 

nascentes do Morro dos Macacos, e corre paralelo à Rodovia Raposo Tavares, entre 

os kms 29 a 31,5 da SP-270, sentido São Paulo-interior. Manancial histórico do 

município de Cotia, ali foi feita uma das primeiras captações de água do município 

com bomba movida a vapor, que abasteciam um chafariz central. 

Fonte: Departamento de turismo da prefeitura de Cotia. 

 

Cotia tem ainda como pontos turísticos: 

 

a) Quedas d'água - Pedro Beicht da Graça, Furquim e Rincão, Serra do Pai 

Nobre. 

Acesso: altura do km 36 da Rodovia Raposo Tavares 

b) Roselândia - Viveiro de rosas. Acesso pelo km 32 da Rodovia Raposo Tavares. 

c) Convento do Carmelo – Convento de freiras Carmelitas Enclausuradas. 

d) Cemucam – Centro Municipal de Campismo – parque de 30,5 alqueires, com 

pavilhões de 1.200m2 cada, quadras de vôlei, futebol de salão, churrasqueiras, 

quiosques e bosques. Acesso pelo km 25 da Rodovia Raposo Tavares, sentido 

Capital. 

e) Bichomania - Mini Fazenda com 42.000m2 

f) Cia. dos Bichos - Mini fazenda 

g) Rancho dos Gnomos– santuário ecológico 

h) Pet Zoo - Mini zoológico 

i) Praça da Amizade (Praça Japonesa) – Km 31 da Raposo Tavares 

j) Trilha para jeepeiros e motocross – ao lado da Reserva Florestal de Morro Grande. 

k) Kartódromo Internacional da Granja Viana – Campeonatos oficiais, aluguel de 

karts e provas que reúnem os maiores nomes do automobilismo internacional. 
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O Carnaval do município conta com a participação das escolas de samba Mocidade 

Alegre de Cotia e a BLOCICA. Outros eventos importantes em Cotia são: a Festa da Cidade 

(02 de Abril), a Festa de N.S. de Fátima (Faz. Nascimento/Caucaia e Jd Coimbra/Cotia), o 

Baile do Cowboy (Acad. Lucilde Pires), Congada de S. Benedito, Festa do Divino, Festa da 

Padroeira (N.S. do Monte Serrat), Festa do Peão Boiadeiro, Festa do Agricultor (Caucaia), 

Festa das Nações (Granja), Miss Cotia (Acad. Lucilde Pires), FESC, Romarias (de Caucaia, de 

Cotia, e outras, com moto, bicicleta e cavaleiros). 

 

Existem quatro Bibliotecas Públicas (Carlos Drummond de Andrade/Caucaia, Baptista 

Cepellos/Cotia, Cecilia Meireles/Granja, Biblioteca Zeneca de Incentivo ao 

Professorado/Cotia) e uma Videoteca (Wurth do Brasil); uma Escola de Música com cursos 

gratuitos (flauta transversal, sax, trombone, trompete, cavaquinho, teclado, viola, guitarra), 

o Coral Sénior e o Mirim, o Grupo de Metais; a Aula de Escultura (Recriança), a Aula de 

Teatro, e a Aula de Flauta (Recriança); a Banda Municipal e a Fanfarra Regente Feijó (vice- 

campeã estadual e nacional). 

 

            

 

 

Dentro do contexto religioso, podemos ressaltar além dos templos católicos, e protestantes, 

o Templo Budista Zu Lai, no Km 29 da Rodovia Raposo Tavares. 

 

A região turística, Cotia/Centro administrativo e bairros, é composta por diferentes 

comunidades, abrangendo a área turística que se inicia no trecho do retorno do km 30 da 

Rodovia Raposo Tavares, compreendendo ambos os lados da rodovia, com a continuação 

do parque industrial e região central–administrativa da cidade. Importantes atrativos 
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históricos encontram–se nesta macrorregião turística, bem como infraestrutura  de  

serviços e comércio. 

 

Além das atrações culturais, oficinas e cursos realizados pela Secretaria de Cultura, foi criado 

um calendário anual que possibilitou melhor organização, realização de mais eventos e 

valorização das manifestações populares do munícipio. 

 

O clima do município, como em toda a RMSP, é o subtropical. A média de 

temperatura anual gira em torno dos 18ºC, sendo o mês mais frio julho (Média de 14ºC) e 

o mais quente fevereiro (Média de 22ºC). O índice pluviométrico anual fica em torno de 

1.400 mm, a Altitude: 853m. e o Fuso horário UTC-3. 

 

Atualmente, Cotia é um dos municípios mais ricos e desenvolvidos da região a qual 

pertence. 

 

Cotia localiza–se estrategicamente na porção sudoeste da Região Metropolitana 

de São Paulo, entre a capital e o interior. Seu acesso é bastante facilitado pela Rodovia 

Raposo Tavares e Rodoanel Mário Covas. A proximidade com a Metrópole e a variedade de 

atrativos faz com que o município seja bastante procurado para a instalação de novos 

negócios, moradia com qualidade de vida e passeios de um dia e de final de semana. 

 

A economia do município tem como destaque os setores industrial e agrícola. No 

setor industrial, localizado ao longo da Rodovia Raposo Tavares e seus arredores, os 

produtos mais importantes são materiais elétricos, químicos, cerâmicos, brinquedos, 

têxteis, explosivos, alimentos e máquinas agrícolas. No setor industrial há em torno de 

25 grandes empresas instaladas em Cotia, dentre elas: AstraZeneca do Brasil 

(farmacêutica), Gerdau, Mabplast, Delgo Metalúrgica, Corti Lester (tecidos), Farmaplast, 

Kratos Equipamentos Industriais, Arcsul Indústria Química. 

 

Por possuírem grandes centros comerciais e industriais, Cotia e as cidades da região 

necessitam de mão-de-obra qualificada e a ESTÁCIO EUROPAN vem suprir essa necessidade 

capacitando em nível superior pessoas com o objetivo de atender à demanda do mercado 

de trabalho, o desenvolvimento social, cultural e econômico da região. 
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Segundo informações da Fiesp/Ciesp o setor industrial na região tem a maior média 

salarial, R$ 2.533,00, seguido do setor de serviços e administração pública. Nesse cenário, 

Cotia está em 23º lugar no ranking de emprego no estado de São Paulo. 

 

A Secretaria de Indústria e Comércio de Cotia é o local onde os munícipes podem 

receber orientações para começar um negócio. Oferece auxílio aos que pretendem se 

tornar Microempreendedores Individuais e acompanha a aplicação da Lei “Cidade Limpa”. 

 

Entre os serviços realizados, estão: promover a realização de programas de 

fomento à indústria e ao comércio; propor políticas e estratégias para o desenvolvimento 

das atividades industriais, comerciais e de serviços; promover estudos de viabilidade 

econômica para as micros e as pequenas empresas, propondo convênios com órgãos de 

outras esferas de governo e instituições não-governamentais; obter informações de 

natureza socioeconômica a respeito do Município; e manter atualizado um sistema de 

registros de dados estatísticos 

 

Na década de 1980, de acordo com o censo demográfico do IBGE, a cidade 

contava com mais de 62 mil habitantes. Em 2000, também segundo dados do IBGE, eram 

148.987 habitantes, em 2008, 193.173 munícipes, em 2011 um total de 206.775 

habitantes e em 2014, Cotia atingiu 219.888 habitantes, em uma área de 323,9 km², 

segundo o SEADE. Segundo dados do IBGE a população estimada em Cotia para o ano de 

2016 é de 233.696 habitantes. 

 

Os dados demográficos do município demonstram que a maioria da nossa 

população está contida entre 15 e 60 anos, o que é considerado população jovem segundo 

a OMS, mas a população idosa vem crescendo. 

 

Território e População Ano Município Reg. Gov. Estado 

Área 2015 323,99 7.946,96 248.222
,36 População 2014 219.888 20.284.891 42.673.
386 Densidade  Demográfica 

(Habitantes/km2) 
2014 678,65 2.552,57 171,92 

Taxa Geométrica de Crescimento 
Anual da População 

– 2010/2014 (Em % a.a.) 

2014 2,32 0,78 0,87 

Grau de Urbanização (Em %) 2014 100,00 98,88 96,21 

Índice de Envelhecimento (Em %) 2014 40,62 58,17 64,32 

População com Menos de 15 Anos (Em 
%) 

2014 22,80 20,60 19,99 



 

 18 

População com 60 Anos e Mais (Em %) 2014 9,26 11,98 12,85 

Razão de Sexos 2014 95,85 92,30 94,79 
  Dados demográficos de Cotia (FONTE: Site IBGE) 

 

A Fundação Sistema Estadual de Análise de Dados (SEADE) aponta que a 

abrangência geográfica de Cotia compreende os municípios de: Barueri, Carapicuíba, Cotia, 

Embu, Ibiúna, Itapecerica da Serra, Itapevi, Jandira, Juquitiba, Mairinque, Osasco, Piedade, 

São Lourenço da Serra, Santana de Parnaíba, São Roque, Taboão da Serra e Vargem Grande 

Paulista. 

 

 

Mapa dos municípios que compõem a Região Metropolitana de São Paulo dividos por sub-

regiões, conforme Lei Complementar 1.139/2011, de 16 de junho de 2011:    Município de São 

Paulo (integra todas as sub-regiões);    Sub-região norte;    Sub-região leste;    Sub-região 

sudeste;    Sub-região sudoeste;    Sub-região oeste 

 

Principais Rodovias: 

 

• Rodovia Raposo Tavares (SP-270) Destinos: São Paulo - Sorocaba - Itapetininga - 

Presidente Prudente - Divisa Mato Grosso do Sul 

• Estrada da Roselândia (SP-29) Destinos: Roselândia - Itapevi 

• Rodoanel Mário Covas (SP-21) Destinos: Rodovias Régis Bittencourt, Castelo Branco, 

Bandeirantes e Anhangüera, além dos municípios de Embu, Osasco, Carapicuíba 

e Barueri. 
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Terminal Rodoviário: Terminal Metropolitano de Cotia (EMTU): Possui linhas que 

ligam à cidade de São Paulo, região Metropolitana de São Paulo e aos bairros da cidade de 

Cotia. 

Principais Linhas: 

 

• Terminal Cotia - São Paulo (Pinheiros) 

• Cotia (Mirante da Mata) - São Paulo (Pinheiros) 

• Terminal Cotia - São Paulo (Terminal Intermodal Palmeiras-Barra Funda) 

• Terminal Cotia - Piedade 

• Terminal Cotia – Osasco (Centro) 

 

Transporte Público: A Viação Danubio Azul é a Empresa Operadora do transporte Municipal. 

 

Pólos Nacionais 

• São Paulo 33 km 

• Rio de Janeiro 462 km 

• Belo Horizonte 582 km 

• Brasília 985 km 

• Curitiba 375 km 

 

Polos Regionais 

• Campinas 94 km 

• EUROPAN 134 km 

• Jundiaí 72 km 

• Sorocaba 64 km 

• Santos 91 km 
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• Ribeirão Preto 326 km 

 

Grande São Paulo (principais) 

• Barueri 14 km 

• Cajamar 33 km 

• Caieiras 39 km 

• Carapicuíba 15 km 

• Diadema 41 km 

• Embu 11 km 

• Embu-Guaçu 33 km 

• Franco da Rocha 45 km 

• Guarulhos 54 km 

• Itapevi 8 km 

• Itaquaquecetuba 77 km 

• Itapecerica da Serra 18 km 

• Jandira 10 km 

• Mairiporã 58 km 

A seguir alguns dados econômicos e sociais da região de abrangência. 

 

Município 

População/Índice de 

Desenvolvimento Humano 

Municipal (IDHM) 2012 

Receita Per Capita 

2012 

Barueri 290.459 44 1.824,47 

Carapicuíba 410.135 218 229,96 

Cotia 193.173 47 740,99 

Embu 266.619 384 413,98 

Ibiúna 72.029 554 471,34 
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Itapecerica da Serra 169.929 288 465,38 

Itapevi 233.316 481 dado não disponível 

Jandira 116.961 165 dado não disponível 

Juquitiba 29.568 519 dado não disponível 

Mairinque 47.136 163 631,50 

Osasco 730.051 73 498,92 

Piedade 52.439 495 395,57 

São Lourenço da Serra 17.723 386 722,72 

Santana do Parnaíba 116.242 7 1.053,19 

São Roque 74.945 63 dado não disponível 

Taboão da Serra 241.206 119 683,64 

Vargem Grande Paulista 47.981 158 583,46 

 

A população total da região mencionada é de 3.109.912 pessoas. A média do Índice de 

Desenvolvimento Humano Municipal-IDHM é de 245, número revelador de um quadro social 

que, na nossa concepção, poderia ser sensivelmente melhorado com a oferta de uma educação 

acessível e de qualidade. 

Como podemos notar na tabela abaixo, o rendimento médio dos responsáveis pelos 

domicílios da região é de R$ 903,18. A área abriga 540.779 trabalhadores formais que estão 

alocados em comércios (11.020), empresas de serviços (10.990) e indústrias (3.754) e em outros 

tipos de estabelecimentos não mencionados aqui, contabilizando um total de 25.764 empresas.  
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Município 

Rendimento 

médio dos 

Responsáveis 

pelos Domicílios 

em R$ 

Indústria Comércio Serviço 

Número de 

Trabalhadores 

Formais 

Barueri 1.254,04 669 1.559 2.378 145.717 

Carapicuíba 729,72 229 836 523 21.937 

Cotia 1.202,11 387 941 994 38.060 

Embu 663,28 226 589 677 51.663 

Ibiúna 608,02 60 306 140 5.108 

Itapecerica da 

Serra 
720,14 97 405 306 13.992 

Itapevi 602,44 100 401 260 15.177 

Jandira 775,72 146 285 193 10.000 

Juquitiba 602,99 35 117 148 11.423 

Mairinque 736,61 49 215 92 6.200 

Osasco 934,26 721 2.942 2.090 99.681 

Piedade 685,64 78 271 140 9.673 

São Lourenço da 

Serra 
626,29 29 82 227 10.813 

Santana do 

Parnaíba 
2.583,57 341 559 1.661 44.880 

São Roque 940,54 117 451 389 10.828 

Taboão da Serra 849,08 380 876 571 36.902 

Vargem Grande 

Paulista 
839,55 90 185 201 8.725 

Números totais 

da região 

15.354.11 

Média 903,18 
3.754 11.020 10.990 540.779 

Estabelecimentos cadastrados no Ministério do Trabalho. Fonte: SEADE (2012) 
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Em 2012, segundo último dado disponibilizado pelo IBGE3, a rede municipal de ensino 

de Cotia contava com 274 unidades escolares, entre Centros Educacionais e Escolas Municipais 

com mais de 55.883 mil alunos. A Secretaria de Educação investiu na ampliação de 28 salas de 

aulas e abertura de dois novos prédios para extensão do número de alunos atendidos. 

Salas de Atendimento Educacional Especializado (AEE) integram os projetos de inclusão. 

Esses espaços contam com recursos de tecnologia assistiva, onde professores especializados 

desenvolvem um trabalho de estimulação e adaptação dos alunos com necessidades especiais. 

No momento, há 10 polos de AEE no munícipio, com aproximadamente 262 alunos incluídos na 

rede. A administração municipal também incentiva a retomada dos estudos, através da 

Educação de Jovens e Adultos – EJA. 

 Uma consulta aos dados do Censo Escolar4 do ano de 2014, reunidos nas tabelas 

seguintes, mostra que, em Cotia, as matrículas nos anos de Pré Escolas representaram 12,74% 

das matriculas do Brasil e 59,72% do Estado de São Paulo, em 102 estabelecimentos de ensino. 

Para o Ensino Fundamental, as matriculas equivalem a 12,88% de todo o Brasil e 66,39% do 

Estado de São Paulo, em 134 estabelecimentos de ensino. Finalizando, temos para o Ensino 

Médio 13,77% dos alunos matriculados em todo Brasil e 61,23% em relação ao Estado de São 

Paulo, em 38 Instituições de Ensino.  

 

4 INEP: Sinopse Estatística da Educação Básica. 2005, 2006, 2007 e 2008. 
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Fonte: IBGE 

 

Em 2014, constata-se na tabela abaixo que 157.070 alunos matriculados no ensino 

médio e apenas uma pequena parcela ingressou no ensino superior na região em somente seis 

municípios da área mencionada, a saber: Barueri, Cotia, Osasco, São Roque, Taboão da Serra e 

Vargem Grande Paulista. O número citado de ingressantes no ensino médio comprova a 

existência de uma sólida demanda na área do ensino superior na região.  
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Município Matrículas em 2014 

Ensino Médio4 

Barueri 17937 

Carapicuíba 17933 

Cotia 12099 

Embu das Artes 13053 

Ibiúna 3411 

Itapecerica da Serra 8761 

Itapevi 11629 

Jandira 5510 

Juquitiba 1660 

Mairinque 2039 

Osasco 35530 

Piedade 2324 

São Lourenço da Serra 745 

Santana de Parnaíba 6272 

São Roque 3376  

Taboão da Serra 12437 

Vargem Grande Paulista 2354 

Números totais da região 157.070 

Censo Educacional 2014. (Fonte: Ministério da Educação, Instituto Nacional de Estudos e 

Pesquisas Educacionais – INEP) 

No que se refere à educação superior, consulta ao Cadastro de Instituições2  informa que 

em Cotia estão instaladas 4 Instituições de Educação Superior Privado, na modalidade 

presencial: Faculdade Estácio Euro-Panamericana de Humanidades e Tecnologias, Faculdade 

                                                           
2 Disponível em http://emec.mec.gov.br/ Consulta interativa. Acessado em 12 dez 2016. 

http://emec.mec.gov.br/
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Estácio de Cotia, Faculdade Mario Schenberg, Faculdade de Ciências Gerenciais Cotia, 

Faculdades Integradas Rio Branco (Granja Viana). Cinco outras Instituições ofertam cursos na 

modalidade EaD. Conta, ainda, com a Faculdade de Tecnologia de Cotia ou apenas Fatec Cotia, 

que iniciou suas atividades em fevereiro de 2014, instituição pública de ensino superior 

pertencente ao Centro Paula Souza.  

Das instituições presentes no município, que ofertam o Bacharelado em Comunicação 

Social com habilitação em Publicidade e Propaganda, temos a seguinte situação: 

 

Faculdade Modalidade Status C/C 

Faculdade Estácio Euro-Panamericana de Humanidades Presencial (autorizado)  

Faculdade Estácio de Cotia Não possui o curso  

Faculdade de Tecnologia de Cotia - Fatec Não possui o curso  

Faculdade Mario Schenberg Não possui o curso  

Faculdade de Ciências Gerenciais Cotia Não possui o curso  

Faculdades Integradas Rio Branco (Granja Viana) Não possui o curso  

Disponível em http://emec.mec.gov.br/ Consulta interativa. Acessado em 20/08/18 

Outra característica comum a todas essas IES é a breve trajetória: a mais antiga entre 

essas quatro IES foi credenciada em 1998 e a mais jovem foi credenciada em 2005. A distribuição 

de cursos oferecidos por essas instituições de acordo com dados disponibilizados INEP para o 

ano de 2012, são 31 cursos /habilitações, compreendendo 14 de bacharelados, 10 de 

licenciaturas e 07 de cursos superiores de tecnologia. Em 2012, o INEP não registrou cursos de 

Ensino à Distância.  

Os alunos do ensino superior em Cotia são oriundos, em sua maioria, de escolas 

públicas, de bairros menos abastados e de municípios vizinhos. Muitos alunos participam do 

programa PROUNI e de outros programas de Bolsas de Estudos dos governos Federal e Estadual 

que colaboram para a inclusão dos alunos das classes mais baixa, permitindo o acesso de um 

número maior de alunos. 

Na tabela a seguir, pode-se afirmar que há significativo índice de alfabetização da 

população local, o que consequentemente interfere na qualidade de vida e saúde desta 

população: 

 

http://emec.mec.gov.br/
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Educação Ano Município 
Reg. 

Gov. 
Estado 

  

Taxa de Analfabetismo da População de 15 Anos e 

Mais (Em %) 
2010 4,47 3,60 4,33 

  

População de 18 a 24 Anos com Ensino Médio 

Completo (Em %) 
2010 54,58 58,58 58,68 

       

http://produtos.seade.gov.br/produtos/perfil/perfilMunEstado.php acessado em 20/08/18 
 

Nas edições de 2008 e 2010 do IPRS - Índice Paulista de Responsabilidade Social - Cotia 

classificou-se no Grupo 2, que agrega os municípios bem posicionados na dimensão riqueza e 

para a Escolaridade, contatou-se que – a taxa de atendimento escolar de crianças de 4 a 5 anos 

variou de 75,9% para 72,2%;– a média da proporção de alunos da rede pública, que atingiram o 

nível adequado nas provas de português e matemática (5º ano do ensino fundamental) cresceu 

de 27,0% para 36,2%;– a média da proporção de alunos da rede pública, que atingiram o nível 

adequado nas provas de português e matemática (9º ano do ensino fundamental) cresceu de 

10,3% para 15,7%;– o percentual de alunos com atraso escolar no ensino médio diminuiu de 

22,8% para 20,5%. 

Na dimensão Riqueza, das edições de 2008 e 2010 do IPRS - Índice Paulista de 

Responsabilidade Social - contatou-se que: – o consumo anual de energia elétrica por ligação no 

comércio, na agricultura e nos serviços variou de 31,9 MWh para 35,5 MWh; – o consumo de 

energia elétrica por ligação residencial manteve-se em 2,7 MWh; – o rendimento médio do 

emprego formal variou de R$ 1.885 para R$ 1.925; – o valor adicionado per capita cresceu de R$ 

22.606 para R$ 23.995. Cotia acrescentou pontos nesse escore no período, sendo superior à 

média estadual. 

Na dimensão Longevidade das edições de 2008 e 2010 do IPRS - Índice Paulista de 

Responsabilidade Social - contatou-se que – a taxa de mortalidade infantil (por mil nascidos 

vivos) decresceu de 12,2 para 10,5; – a taxa de mortalidade perinatal (por mil nascidos) 

decresceu de 13,0 para 10,9; – a taxa de mortalidade das pessoas de 15 a 39 anos (por mil 

habitantes) manteve-se em 1,5; – a taxa de mortalidade das pessoas de 60 a 69 anos (por mil 

habitantes) variou de 20,4 para 20,6. Cotia realizou avanços nesta dimensão e seu escore é igual 

à média estadual. O município avançou nesse ranking. 

http://produtos.seade.gov.br/produtos/perfil/perfilMunEstado.php
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.iprsipvs.seade.gov.br%2Fview%2Findex.php%3FprodCod%3D1&ei=eowcVajIIMyGyASaroCgCQ&usg=AFQjCNGnMZrwmn3UzEh0ZA-ah_7gKgqt3Q&sig2=nBxFAiWXUOz-FebXKoEZkg&bvm=bv.89744112,d.aWw
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.iprsipvs.seade.gov.br%2Fview%2Findex.php%3FprodCod%3D1&ei=eowcVajIIMyGyASaroCgCQ&usg=AFQjCNGnMZrwmn3UzEh0ZA-ah_7gKgqt3Q&sig2=nBxFAiWXUOz-FebXKoEZkg&bvm=bv.89744112,d.aWw
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.iprsipvs.seade.gov.br%2Fview%2Findex.php%3FprodCod%3D1&ei=eowcVajIIMyGyASaroCgCQ&usg=AFQjCNGnMZrwmn3UzEh0ZA-ah_7gKgqt3Q&sig2=nBxFAiWXUOz-FebXKoEZkg&bvm=bv.89744112,d.aWw
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.iprsipvs.seade.gov.br%2Fview%2Findex.php%3FprodCod%3D1&ei=eowcVajIIMyGyASaroCgCQ&usg=AFQjCNGnMZrwmn3UzEh0ZA-ah_7gKgqt3Q&sig2=nBxFAiWXUOz-FebXKoEZkg&bvm=bv.89744112,d.aWw
https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.iprsipvs.seade.gov.br%2Fview%2Findex.php%3FprodCod%3D1&ei=eowcVajIIMyGyASaroCgCQ&usg=AFQjCNGnMZrwmn3UzEh0ZA-ah_7gKgqt3Q&sig2=nBxFAiWXUOz-FebXKoEZkg&bvm=bv.89744112,d.aWw
javascript:AbreGrafico('185&tipo=est&tema=185&loc=130')
javascript:AbreNota('185')
javascript:AbreGrafico('1043&tipo=est&tema=1043&loc=130')
javascript:AbreNota('1043')
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Estatísticas Vitais e Saúde Ano Município Reg. Gov. Estado 

Taxa de Natalidade (Por mil habitantes) 2012 18,14 15,82 14,71 

Taxa de Fecundidade Geral 

(Por mil mulheres entre 15 e 49 anos) 
2012 61,68 54,36 51,88 

Taxa de Mortalidade Infantil 

(Por mil nascidos vivos) 
2013 9,41 11,63 11,47 

Taxa de Mortalidade na Infância 

(Por mil nascidos vivos) 
2012 13,38 13,45 13,16 

Taxa de Mortalidade da População entre 15 

e 34 Anos (Por cem mil habitantes nessa 

faixa etária) 

2012 121,57 125,03 121,73 

Taxa de Mortalidade da População de 60 

Anos e Mais (Por cem mil habitantes nessa 

faixa etária) 

2012 3.717,96 3.369,75 3.507,81 

Mães Adolescentes (com menos de 18 

anos) 

(Em %) 

2012 6,51 6,55 6,97 

Mães que Tiveram Sete e Mais Consultas 

de Pré-Natal (Em %) 
2012 70,68 73,54 76,21 

Partos Cesáreos (Em %) 2012 49,15 55,17 61,18 

Nascimentos de Baixo Peso 

(menos de 2,5kg) (Em %) 
2012 9,16 9,58 9,36 

Gestações Pré-Termo (Em %) 2012 11,51 11,13 11,03 

Condições de Vida Ano Município Reg. Gov. Estado 

Índice Paulista de Responsabilidade Social – 

IPRS – Dimensão Riqueza 

2008 47 46 42 

2010 49 48 45 

Índice Paulista de Responsabilidade Social – 

IPRS – Dimensão Longevidade 

2008 66 68 68 

2010 69 70 69 

Índice Paulista de Responsabilidade Social – 

IPRS – Dimensão Escolaridade 

2008 35 36 40 

2010 41 43 48 

 IPRS - Índice Paulista de Responsabilidade Social  

 

https://www.google.com.br/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&ved=0CB0QFjAA&url=http%3A%2F%2Fwww.iprsipvs.seade.gov.br%2Fview%2Findex.php%3FprodCod%3D1&ei=eowcVajIIMyGyASaroCgCQ&usg=AFQjCNGnMZrwmn3UzEh0ZA-ah_7gKgqt3Q&sig2=nBxFAiWXUOz-FebXKoEZkg&bvm=bv.89744112,d.aWw
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 MISSÃO INSTITUCIONAL 

 

A Missão da FACULDADE ESTÁCIO EURO-PANAMERICANA DE HUMANIDADES E 

TECNOLOGIAS é: 

 

Preparar cidadãos conscientes, criativos, competentes e responsáveis 

que possam viver com dignidade e qualidade, promovendo a auto 

realização humana e o espírito empreendedor e contribuindo para o 

desenvolvimento sustentável e o bem-estar social. 

 

 Para alcançar esta proposta, a Estácio Europan propõe-se a:  

a) Desenvolver as potencialidades do ser humano integral;  

b) Buscar respostas aos desafios da vida e da sociedade;  

c) Promover, no limite de suas possibilidades, todas as formas de conhecimento, 

abertas às variadas concepções, ideologias e crenças, com respeito às opções 

conscientes de cada um, sem injustas discriminações;  

d) Promover a fraternidade universal e o respeito a todas as criaturas e a preservação 

do meio ambiente e do desenvolvimento sustentável, educar para a paz, 

estimulando a harmonia pessoal e social e a construção do bem-estar social;  

e) Estimular a criatividade cultural, mediante o desenvolvimento do espírito científico 

e do pensamento reflexivo, promovendo a integração entre a ciência, a arte e a 

espiritualidade, respeitando o direito de liberdade e de consciência;  

f) Pugnar para o desenvolvimento da solidariedade humana, por meio da preservação 

e do aperfeiçoamento dos valores perenes da humanidade, à luz das mais sábias 

declarações e princípios, definidos no projeto acadêmico da instituição;  

g) Desenvolver lideranças positivas, criativas, participativas e de visão holística;  

h) Preparar pessoas capazes de promover o desenvolvimento da sociedade em que 

vivem, incentivando a prosperidade solidária. 

 

3 Articulação do PPC com o PDI e PPI 
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No Plano de desenvolvimento Institucional se consolidam as definições de missão, 

diretrizes e proposições políticas da IES e o Plano de Gestão evidenciando os princípios, os 

desafios a serem enfrentados e, definidos com base na análise situacional realizada e na visão 

dos diversos cenários possíveis, concentrando seu pensamento estratégico nos problemas, e 

não nos setores, e em políticas claramente direcionadas para a vida acadêmica em toda a sua 

amplitude. 

Com esta perspectiva, a gestão pretende que a IES, em todos os seus setores, seja capaz de 

desenvolver seu projeto institucional através de um processo de planejamento contínuo e 

participativo, que seja culturalmente incorporado ao seu cotidiano, de maneira que possa 

articular e desenvolver o máximo de sua qualificação técnica, formal com o máximo de sua 

missão de instituição de educação superior, produzindo, difundindo e fazendo avançar as 

fronteiras do conhecimento universal, sem descuidar do avanço e transformação da realidade 

local, da coletividade da região. Portanto, todos os que integram a comunidade acadêmica 

devem participar desse processo de gestão que pretende ser inovador, integrador e 

participativo. 

No mesmo sentido o Projeto Pedagógico da IES preconiza que os cursos oportunizem aos 

estudantes uma sólida formação, com a capacidade de análise e articulação de conceitos e 

argumentos, de interpretação e valorização dos fenômenos sociais e ambientais, aliadas a uma 

postura reflexiva e visão crítica que fomente a capacidade de trabalho em equipe, favoreça a 

aptidão para a aprendizagem autônoma e dinâmica, além da qualificação para a vida, o trabalho 

e o desenvolvimento da cidadania. 

O Projeto pedagógico Institucional tem como foco o perfil humano de um profissional com 

competência técnica e política, com pensamentos humanísticos, capacitado para a 

compreensão dos principais temas, problemas, que o leve à análise e reflexão crítica da 

realidade social em que se insere. 

A base ética na formação do profissional adota valores de respeito ao ser humano, e cultiva 

a responsabilidade social, a justiça, a integridade, o respeito às leis e regulamentos, qualidades 

e princípios inerentes e indispensáveis à formação do cidadão. 

Nessa perspectiva existe um grau de articulação entre o PDI e o PPI para as políticas de 

ensino, pesquisa e extensão da IES.  

Na esteira deste pensamento, este Projeto Pedagógico expressa uma proposta curricular 

que aponta para a indissociabilidade entre ensino, pesquisa e extensão, configurando-se como 

um processo educacional único e integrado, garantindo, assim, a formação de um sujeito 
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competente, crítico, reflexivo, criativo e propositivo capaz de intervir na sociedade em prol da 

transformação da realidade. 

 

 ENSINO 

 

O ensino estimulado nas disciplinas do curso é realizado através de metodologias ativas, 

principalmente baseados em resolução de problemas e desenvolvimento de projetos que, por 

aproximar o educando da realidade que ele enfrentará, desenvolve o raciocínio para solução de 

problemas de forma a atender às exigências sociais. 

O uso da metodologia ativa proporciona a formação de profissionais inseridos no 

contexto da realidade tecnológica, sendo analíticos, críticos e reflexivos e, por conseguinte, 

aptos a busca efetiva de resoluções e desenvolvimento de sistemas. O que se pretende estimular 

nos alunos não é a memorização de informações e, sim, a investigação e compreensão dos 

problemas, a construção de seu próprio conhecimento por meio da participação ativa neste 

processo. 

Desse modo, a metodologia de ação das atividades estruturadas visa trazer uma mudança 

no processo de aprendizagem, integrando sociedade – ensino – trabalho, com o planejamento 

de atividades que surgem das situações do próprio cotidiano social do educando e do trabalho 

profissional, envolvendo participação individual e em grupo, convivência com a diversidade de 

opiniões, oportunidade de autonomia de estudos e o acesso a diferentes modos de aprender, 

especialmente, de aprender a aprender. 

 

 PESQUISA 

 

O Curso de Publicidade e Propaganda, em seu currículo, objetiva o desenvolvimento do 

estudante na aplicação de seus conhecimentos de forma independente e inovadora, 

acompanhando a evolução do setor e contribuindo na busca de soluções nas diferentes áreas 

aplicadas. Sob essa ótica, as atividades de pesquisa ou iniciação científicas desenvolvidas pela 

IES buscam oportunizar aos estudantes situações para desenvolvimento e mobilização de 

competências e habilidades para:  

• Conversão do conhecimento, por meio dos processos de socialização e 
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externalização do conhecimento tácito em conhecimento explícito;  

• Combinação e internalização do conhecimento explícito em conhecimento 

tácito.  

O principal apoio Institucional da Estácio EUROPAN à pesquisa tem ocorrido através do 

seu Programa de Iniciação Científica (PIC). Os trabalhos científicos podem utilizar dos 

laboratórios do curso, vinculando-se às linhas de pesquisa estabelecidas por este. Cabe ressaltar 

que os monitores, estagiários e/ou alunos de iniciação científica contribuem para a integração 

do PIC com as atividades de extensão, com as atividades complementares e com os Programas 

de Responsabilidade Social, participando do processo de coleta de dados e pesquisa, 

principalmente nas comunidades de baixa renda. 

 

 ATIVIDADES DE EXTENSÃO 

 

A extensão compreende o inter-relacionamento entre o Curso e a Comunidade na esfera 

de produção de conhecimento, de forma que ambas devam ser entendidas como beneficiárias 

da prática da Extensão Universitária, na medida em que, através das ações de produção e 

sistematização de conhecimento, faculta: 

• Ao aluno, a formação acadêmica ampliada, rompendo-se com o mero tecnicismo 

e a reprodução do conhecimento, através da possibilidade concreta de vivenciar 

e praticar a teoria apreendida em sala de aula e debater os limites e 

possibilidades reais dessa mesma teoria; e,  

• À Comunidade, a possibilidade do desenvolvimento de suas potencialidades a 

partir da compreensão do conhecimento universitário, principalmente, no que 

se refere a se constituir em sujeito histórico autodeterminado e no exercício de 

sua cidadania. 

O Curso deve: 

• Cumprir com seu papel social de desenvolvimento regional e urbano;  

• Integrar a comunidade local com o Curso; 

 

Os programas e projetos de Extensão da Estácio EUROPAN têm como objetivo a atuação 

em âmbito social, priorizando ações que visem à maior integração aluno-Instituição, articulando 

ensino-pesquisa; e à integração Instituição-Comunidade. Para tanto, atua por meio de 
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Programas e Projetos que se desenvolvem em parceria com outras Instituições, Empresas, 

ONGs, de modo a poder contribuir para a atuação responsável da Comunidade Acadêmica na 

melhoria da qualidade de vida no entorno da IES. Dentre os Projetos tradicionais da IES, citam-

se Balcão de Projetos, Fórum dos Tecnólogos, Fórum Social dos Tecnólogos, RH em Ação, 

Semana do Meio Ambiente, Semana da Informática. 

 

4 ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA DO CURSO 

 

 CONCEPÇÃO DO CURSO 

 

A velocidade e a abrangência dos processos comunicacionais neste início de século têm 

colocado novos desafios para os estudiosos e profissionais da Comunicação Social. De fato, na 

sociedade em rede, informatizada e globalizada em que vivemos, novos procedimentos e 

instrumentos de trabalho se impõem e se sucedem, exigindo dos comunicadores, especialmente 

os da habilitação em Publicidade e Propaganda, uma postura ética, atenta, empreendedora, 

criativa, assertiva, crítica e gestora, agregada à sólida formação humanística e à competências e 

habilidades específicas. 

O curso de Publicidade e Propaganda da Estácio Europan foi idealizado para a era da 

informação e do conhecimento, para a sociedade em rede, na qual a comunicação, e em especial 

a comunicação publicitária, faz-se a uma velocidade e com uma abrangência inimaginável 

poucas décadas atrás. Não precisamos mais do que poucos segundos para conhecer as 

tendências da moda, os lançamentos mundiais de produtos os mais diversos, as vantagens de 

uma marca em comparação à outra. Somos literalmente seduzidos, e convidados a consumir, 

por campanhas que combinam criatividade, tecnologia e impacto visual e auditivo, utilizando 

ícones contemporâneos e imagens que constituem referência mundial. Afinal, em tempos de 

globalização, este planeta sem fronteiras reúne e disponibiliza o maior conjunto de signos, 

marcas e de estímulos já vistos pela raça humana e reconhece plenamente a importância da 

Publicidade e Propaganda, assim como do profissional da área, para alavancar negócios, 

conquistar espaços e consolidar, na opinião pública, imagens de produtos, marcas, organizações 

ou personalidades. 

Atualmente, a procura pelo curso de Publicidade e Propaganda, ainda é muito grande, 

até pelo fato de que, em grande parte dos produtos ou serviços, há poucos ou nenhum 
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diferencial tecnológico. Muitas vezes, compete à publicidade e à propaganda estabelecer e 

construir este diferencial. Diante disto, observamos um aumento do número de empresas de 

vários portes que desejam estar presentes na mídia através de ações de publicidade ou 

promoção. Soma-se a isso, a situação econômica vivida pelo Brasil na atualidade, com altos 

índices do aumento de consumo, melhora de condições econômicas de uma grande fatia da 

população que se encontrava abaixo da linha da miséria e o País, além de passar de devedor a 

credor, tem o mais baixo índice de risco de investimento de todos os tempos e, como 

consequência, tais itens elevam a carreira publicitária a uma das mais procuradas nos últimos 

vestibulares em todo o País. Com o aquecimento da economia, o Brasil como participante do 

chamado BRIC, o aumento do consumo das classes menos favorecidas notadamente da Classe 

C – composta pelos consumidores que formam, hoje, o enorme contingente de 103 milhões de 

brasileiros com renda familiar mensal de R$ 1.450,00, segundo a pesquisa “Observador 2012”, 

encomendada pelo grupo francês BNP Paribas – o mercado publicitário e de consumo tende a 

se solidificar a cada novo indicador econômico noticiado pela mídia. 

Cabe ressaltar que a classe C, cada vez mais, está com hábitos de consumo parecidos 

com as da classe A e B. O computador é o campeão de objetos mais desejados da Classe C, com 

85%, seguido pelos móveis (83%) e eletroeletrônicos (79%) (Fonte: Cetelem / Instituto de 

pesquisas Ipsos-Opinion). 

Diante da complexidade do mercado da comunicação e da publicidade em especial, a 

concepção de um curso de Publicidade e Propaganda capitaneada por uma pequena liderança 

já não faz mais sentido. A democratização das discussões para a elaboração de um currículo 

adequado se torna fundamental. Para isto foi criado um NDE – Núcleo Docente Estruturante, 

responsável pela elaboração, implantação e controle de todo o Projeto Pedagógico do Curso. 

Para tal, as ementas, os conteúdos programáticos, os planos de ensino, as atividades acadêmicas 

complementares, a bibliografia e os projetos integradores, entre outras atribuições, são 

desenvolvidos pelo colegiado do curso, cujas lideranças se encontram no NDE, que conduzem o 

processo, no sentido de ouvirem e administrarem opiniões dos demais docentes que não se 

encontram neste grupo, levando suas sugestões às reuniões do NDE.  

Um projeto pedagógico para a formação de profissionais de Publicidade e Propaganda 

precisa estar sintonizado com os mais variados aspectos da cultura, tanto no sentido histórico 

quanto no sentido geográfico: a sua multiplicidade, a velocidade das transformações frente à 

diversidade das mediações na contemporaneidade, o resultado do desenvolvimento das novas 

tecnologias da informação e o aparecimento de novas mídias e suas linguagens, bem como os 
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refluxos do processo de globalização, devem nortear a sua elaboração. Devemos ter em mente 

que cabe a este curso a formação de um profissional que pense e entenda o mundo de forma 

global, com habilidade de atuação nacional e local. Neste aspecto, cabe ressaltar que a 

globalização traz, ao mesmo tempo, a possibilidade da interação das mais variadas culturas – 

inclusive as tradicionalmente consideradas marginais – e o risco da homogeneização das 

diferenças ou até mesmo do imperialismo cultural, baseada no poder econômico das grandes 

potências. Entretanto, também possibilita o movimento da afirmação das múltiplas e variadas 

manifestações culturais regionais e locais. 

Torna-se necessário, portanto, pensar a publicidade e a propaganda também em 

contextos específicos, com todas as consequências e particularidades que a regionalização 

impõe à concretização da filosofia deste projeto pedagógico em cada local de inserção dos 

campi. Pensar globalmente e agir localmente: é esta diretriz que norteia este Projeto 

Pedagógico.  

Assim, desde seu início, o curso foi pensado de forma a atender, além destas 

necessidades, o estímulo para que o alunado tenha consciência da sua responsabilidade social, 

cultural, política e econômica; tenha comportamento empreendedor, atentando, sempre, para 

as transformações tecnológicas que afetam o pensar e o fazer no campo da publicidade e da 

propaganda, levando em consideração as recomendações contidas nas diretrizes curriculares 

nacionais para a área da Comunicação Social – Publicidade e Propaganda. 

Hoje, o curso de Publicidade e Propaganda está concebido com o caráter teórico-

metodológico que aponta para a ação-reflexão-ação, o que, em outras palavras, pode ser 

entendido através da orientação de fazer com que o aluno mantenha o contínuo corpo-a-corpo 

com a teoria e com a prática, desde o primeiro período, tornando-se, assim, capaz de participar 

dos processos de produção publicitária, teorizar sobre suas questões e aplicações e voltar aos 

processos de produção publicitária, empreendendo ações e considerações a partir do refletido, 

ratificando-os ou alterando-os, se for o caso. 

O Curso Superior em Publicidade e Propaganda procura desenvolver o raciocínio lógico, 

crítico e analítico do estudante, em todas as áreas do conhecimento, em especial nos cenários 

mercadológicos em que a comunicação se faz presente, para atender às demandas do setor 

produtivo local, bem como as das regiões circunvizinhas, principalmente ao que tange às 

demandas de natureza econômica e social.  
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De acordo com as políticas institucionais, o Curso buscará as transformações científicas, 

técnicas, sociais e culturais, o que se concretizará mediante a realização de constantes 

atualizações no currículo, viabilizando a renovação e adequação do Curso às demandas da 

moderna sociedade.  

Diante dos fatores acima citados, o Curso Superior em Publicidade e Propaganda tem 

como objetivo atender, de forma sustentável, um mercado crescente com os avanços de novas 

mídias, em áreas como atendimento ao cliente, planejamento, pesquisa de mercado, 

propaganda, mídia, promoção, merchandising, criação e direção de arte, fotografia para 

publicidade, produção publicitária para rádio, TV e internet para o crescimento político, 

econômico e social da cidade de Cotia e dos municípios circunvizinhos que estão inseridos na 

Região Metropolitana da cidade de São Paulo, da qual Cotia é parte integrante.  

Desta maneira, o curso aponta para a proposta de formar profissionais gestores com 

amplo conhecimento de comunicação e de sua dinâmica que, por intermédio do 

desenvolvimento de competências, habilidades e atitudes, poderão ser absorvidos nas várias 

atividades econômicas existentes não apenas na Região Metropolitana da Cidade de São Paulo, 

mas também na própria capital do Estado, que dista apenas 30 quilômetros e onde boa parte 

dos cotianos trabalha; bem como ter capacidade analítica e crítica para empreender novos 

negócios que atendam às demandas específicas, como por exemplo, as novas demandas 

ambientais, criadas não apenas pelas imposições do mercado internacional, mas também pela 

percepção dos impactos na sociedade local. Assim, o Curso de Comunicação Social encontra na 

cidade de Cotia e do entorno situação favorável no que diz respeito ao mercado de trabalho.  

Cotia possui população de 233.6963 habitantes, espalhados em um território de 323,89 

Km2, sendo o crescimento, em relação ao último censo de 4%. O IDH de 0,7804 apurado em 

função das dimensões de riqueza, longevidade e escolaridade, nos anos de 2004 e 2006, 

classifica Cotia no Grupo 2, estando a frente de outras cidades da região como Taboão da Serra, 

Vargem Grande Paulista, Itapecerica da Serra e Embu.  

Seu PIB é de R$ 6.212 (milhões), sendo o setor de serviços o principal arrecadador 

seguindo o da Indústria, sendo a média salarial dos trabalhadores de R$ 1.853,41. Segundo 

                                                           
3 Segundo Site do IBGE – Estimativa da população para 2016. 
4 Fonte IBGE – resultado de 2010 - 

http://www.cidades.ibge.gov.br/xtras/temas.php?lang=&codmun=351300&idtema=118&search=sao-

paulo|cotia|%C3%8Dndice-de-desenvolvimento-humano-municipal-idhm- 
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informações da FIESP / CIESP o setor industrial na região tem a maior média salaria de R$ 

2.533,00, seguindo do setor de eventos e administração pública. Nesse cenário, Cotia está em 

23º lugar no ranking de emprego no Estado de São Paulo.  

A economia do município tem como destaque os setores industrial e agrícola. No setor 

industrial, localizado ao longo da Rodovia Raposo Tavares e seus arredores, os produtos mais 

importantes são de materiais elétricos, químicos, cerâmicos, brinquedos, têxteis, explosivos, 

alimentos e máquinas agrícolas. No setor industrial há em torno de 25 grandes empresas 

instaladas em Cotia, dentre elas: AstraZeneca do Brasil (farmacêutica), Gerdau, Mabplast, Delgo 

Metalúrgica, Corti Lester (tecidos), Farmaplast, Kratos Equipamentos Industriais e Arcsul 

Indústria Química.  

Desta maneira, propõe-se a formação de profissionais gestores com amplo 

conhecimento de comunicação e de sua dinâmica que, por intermédio do desenvolvimento de 

competências, habilidades e atitudes, poderão ser absorvidos nas várias atividades econômicas 

existentes, bem como ter capacidade analítica e crítica para empreender novos negócios que 

atendam às demandas especificas como, por exemplo, as novas demandas ambientais, criadas 

não apenas pelas imposições do mercado internacional, mas também pela percepção dos 

impactos na sociedade local.  

Assim, o currículo foi concebido como uma realidade dinâmica, flexível, propiciando a 

integração teoria e prática, o diálogo entre as diferentes ciências e saberes, e as atividades 

facilitadoras da construção de competências. Buscou-se, no âmbito do ensino, implementar 

uma dinâmica curricular integradora, capaz de assegurar um processo de formação, em que as 

diferentes disciplinas estão integradas. 

 

 GESTÃO ACADÊMICO-ADMINISTRATIVA DO CURSO  

 

Em coerência com a proposta institucional de implementar uma gestão institucional 

democrática e de construir um projeto acadêmico-administrativo integrado, o curso de 

Publicidade e Propaganda se propõe a realizar uma gestão coletiva e dialogada, com a 

participação dos diferentes membros da comunidade universitária. 
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A gestão acadêmica do Curso, respeitando os princípios básicos que orientam a gestão 

institucional, busca promover a unidade acadêmica e pedagógica do curso superior em 

Publicidade e Propaganda, com vista a garantir padrão de qualidade para o ensino oferecido 

mediante algumas estratégias básicas: 

• reuniões frequentes do Colegiado, visando integração entre Corpo Docente e 

Discente; 

 

• organização de exposições, mostras, seminários, palestras e visitas externas 

com ampla divulgação e participação do alunado e do Corpo Docente; 

 

• fomento à comunicação frequente e transparente entre Corpo Docente e 

Coordenação, entre Coordenação e Corpo Discente e entre Corpo Docente e 

Corpo Discente. 

A coordenação do curso de Publicidade e Propaganda da Estácio Europan é realizada 

pelo Professor Vladimir Lucki Junior. 

 

O coordenador do curso, Professor Vladimir Lucki Junior, Possui graduação em 

Comunicação Social com habilitação em Publicidade e Propaganda pelas Faculdades Integradas 

Alcântara Machado, cursou na Universidade São Marcos o Programa de Mestrado 

Multidisciplinar em Educação, Comunicação e Administração, sob orientação da Professora 

Doutora Alzira Lobo de Arruda Campos, tendo defendido a dissertação de mestrado “A utilização 

dos meios digitais de comunicação como recurso didático no Ensino Médio Público da Cidade 

de Cotia”, realizou o curso de Pós-graduação em Didática: a prática escolar nos diferentes níveis 

de ensino, na Faculdade de Educação São Luis; e o curso de Pós-Graduação Didática e 

metodologia do ensino superior, na Faculdade Europan. Coordenou, pela Estácio Europan, 

projeto de Iniciação Científica para estudantes do curso de Publicidade e Propaganda intitulado 

“As redes sociais e o público universitário da geração Z: o Facebook como espaço interativo da 

consciência social e da publicidade de si mesmo”, que foi apresentado no IX Simpósio 

Multidisciplinar da Estácio São Paulo. Também coordenou projeto de Iniciação Científica, pela 

Faculdade Estácio de Ibiúna, intitulado “Análise do material didático e a prática pedagógica 

docente nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental da escola pública de Ibiúna”, Também 
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apresentado no IX Simpósio Multidisciplinar da Estácio São Paulo, que resultou no artigo 

publicado na Revista Multidisciplinar Pey Këyo Científico, v. 03, p. 57-70, 2017. 

Atualmente é professor - Secretaria de Estado da Educação de São Paulo, coordenador 

de curso (Publicidade e Propaganda) e professor da Estácio Euro-Panamericana de Humanidades 

e Tecnologias, professor de redação do Anglo Vargem Grande Paulista e professor do Centro 

Universitário Estácio de São Paulo. Tem experiência na área de Educação e Ciências Sociais, com 

ênfase em novas tecnologias da informação e comunicação como recurso didático. Também 

realiza o trabalho de redator publicitário na Aragon Comunicação Visual, situada no município 

de Osasco. 

Para atender aos dispositivos presentes nos novos instrumentos regulatórios do 

INEP/MEC foi criado o Núcleo Docente Estruturante (NDE) incorporando-se à gestão acadêmico-

administrativa do curso. 

O NDE, conforme Portaria 08 de 28.09.2014, é composto por professores titulados e em 

regime de trabalho de dedicação integral ou parcial, e têm como missão criar, implantar e 

consolidar o Projeto Pedagógico do Curso. Ele responde pela concepção e diretrizes norteadoras 

do curso, em consonância com as Diretrizes Curriculares Nacionais. 

Nome Titulação Regime de 

Trabalho 

CPF 

Carlos Alberto Lopes Mestre Integral 49873881891 

Vladimir Lucki Junior Mestre Integral 08405767819 

Gregori de Arruda Moreira Doutor Parcial 34482947806 

Edna Aparecida Ribeiro Mestre Integral 18268952806 

Pedro Renan Debiazi Mestre Integral 39065364838 

 

O NDE está em permanente articulação com os professores responsáveis pelas 

atividades acadêmicas articuladas à formação dos alunos tais como: atividades acadêmicas 

complementares, atividades de extensão, trabalho de conclusão de curso etc., bem como é 

responsável pela elaboração e implantação do projeto pedagógico do curso. Ou seja, este núcleo 

tem como compromisso básico norteador de suas ações à articulação entre as atividades de 

ensino, pesquisa e extensão, garantindo adequada operacionalização, na busca constante da 

qualidade acadêmica. 
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Para tanto, foi planejada uma estrutura acadêmico-administrativa que favorece a 

agilidade e a organicidade dos processos de gestão, voltada para o cumprimento da missão do 

curso e articulada às políticas da instituição. 

 

ORGANOGRAMA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.1 Atividades dos Coordenadores de Curso com o corpo docente 

 

• Orientar os professores quanto aos objetivos do curso, projeto pedagógico, 

novas metodologias de ensino e, sobretudo, quanto ao papel e desempenho do 

docente na disciplina, no curso e na Instituição, propondo medidas para 

melhoria da qualidade do curso. 

• Discutir, a partir do resultado semestral da Avaliação Interna Institucional (CPA) 

e estabelecida como nota de corte 3,5 (três e meio), os pontos fracos de cada 

docente, suas potencialidades e indicar caminhos didáticos-pedagógicos para a 

melhoria da performance do docente. 

COORDENADOR DE CURSO 

NDE 

COLEGIADO DO 
CURSO 

ALUNOS 

DOCENTES 
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• Verificar a aderência dos professores às disciplinas para as quais estão alocados 

e garantir o cumprimento do plano de ensino. 

• Incentivar a qualificação dos docentes e verificar a produção acadêmica. 

• Incentivar e coordenar os Projetos de Pesquisa e Iniciação Científica. 

 

4.2.2 Atividades dos Coordenadores de Curso com o corpo discente 

  

• Acompanhar as possíveis dificuldades no processo ensino-aprendizado, orientando 

o discente quais mecanismos a Instituição dispõe para auxiliá-lo. 

 

• Acompanhar a matrícula dos alunos, orientando-os sobre a montagem da dos 

horários. 

 

• Estimular a participação dos alunos nos programas de monitoria, iniciação científica 

e pesquisa. 

 

• Incentivar a participação em eventos, congressos, concursos universitários etc. 

 

• Fazer a mediação na relação professor-aluno em situações de conflito.  

 

• Estimular os egressos do curso a atualizarem seus dados na página da internet de 

egressos da Estácio Europan. 

 

• E demais atividades cotidianas que envolvam o discente. 

 

4.2.3 Núcleo Docente Estruturante – NDE  

 

• Responder diretamente pela criação, implantação e consolidação do Projeto 

Pedagógico, participando das Atividades Acadêmicas Complementares (AAC), 

Projetos de extensão e Pesquisas. 
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4.2.4 Corpo Docente 

 

• Compete ao corpo docente participar da elaboração do PPC junto ao NDE. 

• Participar das reuniões para discussão de assuntos diversos. 

• Desenvolver atividades fora de classe, no caso dos docentes em regime de tempo 

integral ou parcial, de acordo com as orientações do coordenador do curso. 

• Coordenar a produção dos telejornais universitários e outros programas televisivos. 

• Coordenar e orientar o trabalho dos alunos na produção para rádios, blogs e outros 

produtos digitais. 

• Apresentar relatórios para a coordenação de todas as atividades mensalmente. 

 

4.2.5 Coordenação de AAC – Atividades Acadêmicas Complementares: 

• Planejar, organizar e implementar as atividades acadêmicas complementares que 

darão suporte ao processo de formação do discente.  

Atividades acadêmicas complementares que devem ser desenvolvidas: visitas técnicas, 

palestras, oficinas, cursos de extensão, atividades de extensão com a comunidade, mostras, 

exposições, fóruns, Semana de Comunicação, Aulas Magnas etc. Conforme Manual de AAC 

organizado semestralmente. 

4.2.6 Coordenação de Agência Experimental – ACI (Agência de Comunicação Integrada):  

• Coordenar e orientar o trabalho dos alunos na agência experimental de publicidade, 

tais como: materiais de divulgação dos eventos do curso, atendimento a clientes 

internos (outros cursos e departamentos da IES) e externos. 

• Apresentar relatórios para a coordenação de todas as atividades mensalmente. 

 

4.2.7 Técnicos dos Laboratórios Audiovisuais: 

• Coordenar e orientar o trabalho dos alunos nas atividades dos laboratórios de 
fotografia, rádio e TV. 

• Incentivar a participação dos alunos nos laboratórios. 

• Coordenar e orientar os alunos nas atividades de produção para televisão. 
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 MISSÃO DO CURSO 

 

O curso de Publicidade e Propaganda da Estácio Europan tem como missão formar o 

profissional de publicidade dentro de um processo contínuo de reflexão sobre a sua 

responsabilidade como agente social. Assim, é necessário dotar estes profissionais de 

referenciais teóricos e técnicos que levem à apresentação da realidade e suas transformações, 

à sua interpretação cuidadosa e equilibrada, bem como à sua análise e crítica. 

Deve-se destacar o compromisso ético do aluno – indispensável à cidadania – sem 

descuidar da atenção às transformações socioculturais, políticas, econômicas e tecnológicas do 

mundo contemporâneo, que demandam segurança para empreender projetos e soluções 

criativas nas diversas modalidades comunicacionais, visando à solução de problemas específicos 

da área, seja em âmbito local, regional, nacional e internacional, dada à globalização que se 

impôs. 

Ratifica-se, assim, a necessidade de formar um profissional ciente dos conhecimentos, 

das habilidades e das competências específicas do ambiente da Comunicação Social e da 

Publicidade e Propaganda no qual estará apto a atuar, capaz de perceber, adequar-se, 

acompanhar e antever a complexidade e a velocidade do mundo contemporâneo. 

Nesse sentido, busca-se formar profissionais generalistas e, ao mesmo tempo, 

especializados, empreendedores, reflexivos, analíticos e críticos, com sólida formação 

humanista, e capacidade de criação, produção, distribuição, recepção de mensagens, através 

dos diversos meios de comunicação, incluindo-se, aí, os meios digitais, cônscios de sua 

responsabilidade social. 

Tais características serão conseguidas a partir dos pilares de sustentação: ensino, 

pesquisa e extensão, visando, a partir do conhecimento, à inclusão social na construção de uma 

sociedade mais justa, mais humana e mais igual. Para isto, todo instrumental necessário é 

colocado à disposição do aluno para que ele alcance seus objetivos e, com isso, a missão do 

curso se concretize. Cabe ressaltar que os alunos com necessidades educativas especiais 

também têm acesso ao ensino, conforme determina o PPI. Para tal, a Instituição disponibiliza 

recursos materiais e psicopedagógicos necessários, além da infraestrutura física dos campi para 

a consolidação de sua missão. 
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5 Pressupostos e princípios filosóficos, psicopedagógicos e didáticos-metodológicos 

 

A identidade institucional foi sendo construída ao longo da história da(o) Estácio Europan 

e pode ser expressa pelos pressupostos filosóficos, psicopedagógicos e didático-metodológicos 

que norteiam sua prática pedagógica. 

O ser humano, visto como sujeito da educação está inserido num contexto sócio-

econômico-cultural-político e histórico. Tem, então, uma dimensão ativa, criadora e 

renovadora. Na sua interação com os outros seres e com o meio, produz conhecimento. A 

Estácio Europan entende que o conhecimento é o produto desta interação social e compreende 

que seu papel é trabalhar o conhecimento na perspectiva da sua produção e preservação, 

colocando-as a serviço da sociedade. 

Dessa forma, a Estácio Europan compreende a necessidade de promover a participação 

dos indivíduos como sujeitos da sociedade, da cultura e da história, priorizando a autonomia, a 

problematização e a conscientização.  

Compreendendo a aprendizagem como um processo eminentemente social, como um 

processo ativo e integral do sujeito na construção do conhecimento, no qual se destaca a 

influência da cultura e das relações sociais, a Estácio Europan considera o aluno como sujeito de 

seu processo educativo, buscando implementar um fazer pedagógico comprometido com o 

processo de construção e reconstrução do conhecimento, com as dimensões social e afetiva, 

com o relacionamento teoria e prática e com a contextualização dos saberes. 

Em articulação com esses pressupostos, são considerados na organização dos cursos, os 

quatro pilares fundamentais para a educação: “aprender a conhecer, isto é adquirir os 

instrumentos da compreensão; aprender a fazer para poder agir sobre o meio envolvente; 

aprender a conviver, a fim de participar e cooperar com os outros em todas as atividades 

humanas; aprender a ser, via essencial que integra as três precedentes.“ (Relatório da Comissão 

Internacional sobre a Educação no século XXI- UNESCO, 1996). 

Pretende-se, também, que as competências profissionais em formação sejam construídas 

processualmente, o que implica na adoção de métodos de ensino que envolvem práticas de 

ação/reflexão/ação. Nesse sentido, a concepção curricular privilegia uma abordagem 

metodológica que traz para o lugar central da formação as práticas e a reflexão sobre elas. 

Privilegia-se ainda a adoção de metodologias ativas, coerentes com os objetivos e os 

conteúdos de ensino e que considerem a experiência concreta do estudante como ponto de 

partida do trabalho pedagógico.  

Busca-se então promover ações pedagógicas que articulem os saberes e as práticas, 

vinculando-os aos ideais da ética, da responsabilidade, da cidadania, da solidariedade e do 

espírito coletivo, e direcionando-as ao atendimento das necessidades da comunidade regional 

e local. 
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O ensino tem sido entendido como um processo que visa associar a construção do 

conhecimento à crítica ao conhecimento produzido, num processo contínuo e articulado. 

Portanto, ele é concebido como um processo de investigação do conhecimento, e não como um 

processo que se limita à transmissão de conteúdo, como uma prática voltada para a construção 

da progressiva autonomia do aluno na busca do domínio científico e profissional de um 

determinado campo do conhecimento. 

Na esteira deste pensamento, vale ressaltar a proposta de serem agregadas a determinadas 

disciplinas- as atividades estruturadas. Estas atividades têm amparo legal, no Art. 2º, inciso II da 

Resolução CNE/CES nº 3, de 2 de julho de 2007. 

Elas possibilitam a construção de conhecimento, com autonomia, a partir do trabalho 

discente. A concepção destas atividades deve privilegiar a articulação entre a teoria e a prática, 

a reflexão crítica e o processo de autoaprendizagem. Para atender a este propósito, o ensino 

deve ser centrado na aprendizagem, tendo o professor como mediador entre o conhecimento 

acumulado e os interesses e necessidades do aluno.  

Assim, o currículo do curso foi concebido como um conjunto integrado e articulado de 

situações organizadas de modo a promover aprendizagens significativas e seus conteúdos são 

apenas um dos meios para o desenvolvimento de competências que ampliem a formação dos 

alunos e sua interação com a realidade, de forma crítica e dinâmica.  

O conhecimento é trabalhado de forma intertransdisciplinar, contextualizado, privilegiando 

a construção de conceitos e a criação do sentido, visando mobilizar um conjunto de recursos 

cognitivos (saberes, capacidades, informações etc.) para solucionar com pertinência e eficácia 

uma série de situações. (PERRENOUD, 2001) 5.  

Para tanto, as atividades são estruturadas em projetos, bem como por resolução de 

problemas, além de pesquisas. Devem privilegiar análises, sínteses, inferências, generalizações, 

analogias, associações e transferências. As tarefas propostas devem constituir desafios que 

incitem os alunos a mobilizar seus conhecimentos, habilidades e valores. 

As atividades estruturadas atendem também ao paradigma da complexidade (MORIN, 

2001)6, propondo um ensino fundamentado em múltiplas visões que proporcionem aos alunos 

aprendizagens que desenvolvam a visão crítica, criativa e transformadora. Nesse contexto, de 

acordo com Behrens (2006)7, situa-se a problematização que possibilita uma visão pluralista, 

tendo como ponto de partida o questionamento que vincula articulações diferenciadas, com a 

finalidade de produzir conhecimento. Os alunos podem simultaneamente realizar a apropriação 

de conceitos, quando os examinam minuciosamente; articular essas aquisições à medida que as 

                                                           
5 Cf. PERRENOUD, P. Dez novas competências para ensinar. Porto Alegre: Artmed, 2001. 

6 Cf. MORIN, E. A religação dos saberes: o desafio do século XXI. Jornadas temáticas idealizadas e dirigidas por Edgar Morin. Tradução e notas de 

Flávia Nascimento. Rio de Janeiro: Bertrand Brasil, 2001. 

7 Cf.BEHRENS, M.A. Metodologia de aprendizagem baseada em problemas. In: VEIGA, I. P. A. (Org.). Técnicas de ensino: novos tempos, novas 

configurações. Campinas, SP: Papirus, 2006.p.163-187. 
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relacionam ao problema a ser resolvido e mobilizar essas aquisições na prática. (ROEGIERS; DE 

KETELE, 2004)8 

Dessa forma, a aprendizagem se dará como resultado do aprendizado ativo, com base na 

própria prática do sujeito e nas sucessivas mudanças provocadas pela informação 

gradativamente assimilada.  

Assim, a metodologia de ação das atividades estruturadas visa trazer uma mudança no 

processo de aprendizagem, integrando sociedade – educação – trabalho, com o planejamento 

de atividades que surgem das situações do próprio cotidiano social do aluno e do trabalho 

profissional, envolvendo participação individual e em grupo, convivência com a diversidade de 

opiniões, oportunidade de autonomia de estudos e o acesso a diferentes modos de aprender, 

especialmente, de aprender a aprender.  

O processo de ensino visa, em última instância, ao desenvolvimento das capacidades 

cognitivas dos alunos e à sua preparação para a vida social e profissional. Ensinar é um processo 

intencional e sistemático direcionado para o desenvolvimento de competências e habilidades 

dos alunos. Tem um caráter bilateral, já que combina a atividade do professor com a do aluno.  

O ensino, assim, é compreendido como uma prática concretamente situada, voltada para 

a aprendizagem de alunos determinados, com características específicas. 

A política da Estácio Europan para o ensino de Graduação está orientada para o 

enfrentamento da realidade social, buscando disponibilizar oportunidades educacionais a uma 

parcela expressiva da população, independentemente da origem econômica, racial, cultural, e 

de suas condições físicas, intelectuais, sociais, emocionais, linguísticas ou outras.  

Dessa forma, preocupada, também, em garantir o direito de acesso à educação dos alunos 

com necessidades educacionais especiais, mas, sobretudo, a permanência destes nos cursos 

superiores, a Estácio Europan estabeleceu uma política institucional para assegurar aos alunos 

com necessidades educacionais especiais, ou seja, aqueles que têm: deficiência mental 

(intelectual); deficiência auditiva ou surdez; deficiência visual(cegueira ou baixa visão); 

transtorno do espectro autista; TDHA ( transtorno do déficit de atenção com hiperatividade); 

dislexia e altas habilidades, as condições necessárias para o seu pleno aprendizado através de 

uma prática pedagógica, que esteja centrada na aprendizagem desses alunos. Uma das 

estratégias contida nesta política é um documento dirigido a todos os professores da Estácio 

Europan “Sugestões e procedimentos metodológicos para alunos com necessidades 

educacionais especiais, na modalidade presencial e à distância”. Este documento contribui para 

eliminação das barreiras de acesso ao conhecimento bem como das barreiras atitudinais. Uma 

vez que, as sugestões e procedimentos recomendados no documento em questão busca criar 

um ambiente educacional que reconheça as possibilidades e as limitações dos alunos com 

necessidades educacionais especiais, garantindo, assim, a sua plena inclusão no processo 

educativo. 

                                                           
8 Cf.ROEGIERS, Xavier; DE KETELE, Jean-Marie. Uma pedagogia da integração: competências e aquisições no ensino. Tradução de Carolina Huang. 

2. ed. Porto Alegre: Artmed, 2004. 
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Assim, o Projeto Pedagógico do Curso é orientado por estes pressupostos e princípios 

pedagógicos, em consonância com o Plano de Desenvolvimento Institucional, com o Projeto 

Pedagógico Institucional da Universidade Estácio de Sá e com as Diretrizes Curriculares 

Nacionais, expressa o compromisso de formar profissionais com uma visão ampla e crítica da 

realidade local e regional, e para tal, Ensino, Pesquisa e Extensão estão articulados, integrando 

as três vertentes que compõem o conhecimento: socialização, produção e diálogo com a 

sociedade. 

 

6 OBJETIVOS GERAIS E ESPECÍFICOS 

 

6.1 OBJETIVOS GERAIS 

O curso tem como missão formar o profissional de publicidade dentro de um processo 

contínuo de reflexão sobre a sua responsabilidade como agente social. Assim, é necessário dotar 

estes profissionais de referenciais teóricos e técnicos que os levem à apresentação da realidade 

e suas transformações, à sua interpretação cuidadosa e equilibrada, bem como à sua análise 

crítica.  

• Fornecer subsídios para que o aluno domine, de forma qualificada, todas as fases da 

produção publicitária, desde o levantamento de informações para o diagnóstico do problema 

de comunicação, passando por todas as etapas até a avaliação dos resultados obtidos através 

dos conhecimentos implementados, seja na área de conhecimento do mercado consumidor; de 

pesquisa mercadológica; de planejamento; de criação para todos os tipos de mídia; de 

negociação; de produção impressa, eletrônica e digital; de difusão e gerenciamento da 

comunicação publicitária; e de ações promocionais e de incentivo; de ações de merchandising; 

de design de embalagens e de identidade corporativa; de marketing direto; de eventos e 

patrocínios; de endomarketing; de projetos de comunicação integrada. 

• Fornecer conteúdo teórico e prático, a fim de garantir a compreensão, análise e 

avaliação acerca das necessidades de demanda, identificando as transformações sociais, 

culturais, políticas, econômicas e, principalmente, tecnológicas, observadas na 

contemporaneidade e seus impactos na área da Publicidade & Propaganda. 
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• Disponibilizar elementos que possam estimular o aluno a buscar caminhos 

empreendedores – criativos e inovadores – que venham atender às prováveis demandas 

causadas pela transformação do mercado publicitário, em função da complexidade e velocidade 

tecnológica do mundo contemporâneo. 

• Conscientizar o estudante da necessidade de se construir o processo de 

autoaprendizagem, visando à educação continuada, como forma facilitadora de um processo 

constante de reciclagem profissional. 

• Conscientizar o aluno sobre o conceito de sustentabilidade durante todo o seu período 

produtivo profissional; tornando-o apto a pensar, planejar e executar projetos sustentáveis. 

 

 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

Ao final do curso, os alunos deverão estar aptos a: 

• Compreender e acompanhar os papéis desempenhados pelas entidades envolvidas no 

processo da Publicidade & Propaganda — clientes, agências, fornecedores e mídias, 

percebendo, desta forma, a lógica e a dinâmica que regem o mercado publicitário; 

•Desenvolver pesquisas que subsidiem as soluções de comunicação recomendadas aos clientes, 

como: pesquisas de consumo, de concorrência, de argumentos/approaches, 

motivacionais/consumer’s insights, recepção de mensagens publicitárias e outras, definindo 

meios para avaliar e, caso necessário, corrigir os programas propostos; 

• Conhecer e dominar as características das linguagens e estéticas próprias de cada meio de 

comunicação seja um meio tradicional, uma nova mídia ou mídias digitais;  

• Criar, produzir, orientar e julgar materiais de comunicação e seus correlatos, utilizando a 

criatividade como instrumento da solução de problemas em comunicação; 

• Dar subsídios para a contratação, acompanhamento e avaliação de serviços de fornecedores 

e produtores especializados; 
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• Conhecer as atividades do marketing nos campos da política, serviços, relacionamento, 

responsabilidade social e produto, identificando e interpretando os desejos e necessidades do 

consumidor e os fatores que o levarão a preferir um determinado produto, serviço ou marca; 

• Executar e/ou orientar o planejamento de mídia, incluindo análise de pesquisas de mídia 

(audiência, número e perfil de leitores etc.), seleção de veículos, programação e controle de 

veiculação; 

• Compreender as mídias digitais enquanto meios de comunicação, seus impactos, usos e 

aplicações, capazes de atingir o mercado consumidor; 

• Gerenciar a aplicação dos recursos financeiros dos anunciantes, visando à plena otimização 

das ferramentas de comunicação publicitária. 

 

7 PERFIL DO EGRESSO 

 

A graduação da Faculdade Estácio Europan em Publicidade e Propaganda forma um 

profissional direcionado para o empreendedorismo e com conhecimento sólido que lhe permite 

associar a teoria com a prática. Em outras palavras, permite que este publicitário seja um 

profissional multimídia, multifunção e com amplo domínio da produção de conteúdos para as 

mídias tradicionais e digitais, com capacidade de reflexão, análise e crítica da produção e 

recepção das mensagens; apto a compreender a dimensão conceitual dos discursos publicitários 

e suas funções na constituição das relações de sociabilidade contemporâneas. 

A busca constante do aprender a aprender e do aprender a fazer dentro das exigências 

cotidianas da profissão, impostas pelas ininterruptas e rápidas mudanças tecnológicas, 

transforma-o em um profissional que domina com eficiência as técnicas de produção 

publicitária, desde a identificação de um problema de comunicação de um anunciante e sua 

efetiva solução, passando pelos processos de planejamento, criação, produção, difusão e gestão 

de campanhas publicitárias, ações promocionais e de incentivos, eventos e patrocínio, 

atividades de marketing, venda pessoal, design de embalagens e de identidade corporativa, e 

de assessoria publicitária de informação, necessárias para o desempenho do seu trabalho como 

publicitário, estando atento às transformações socioeconômicas, políticas, tecnológicas e 
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culturais da sociedade e apto a atuar de forma ética, sustentável e com responsabilidade 

social.  De uma formação humanista ampla, deve resultar um profissional capaz de manter 

sempre presentes os aspectos éticos de sua conduta, dada a grande responsabilidade política e 

social depositada em suas atividades. A realidade brasileira solicita, em todas as áreas, uma 

participação consciente dos profissionais, em função dos desequilíbrios regionais e de renda que 

tencionam a comunidade. No que diz respeito à comunicação essa responsabilidade é ainda 

maior, pois se refere aos aspectos decisivos para o futuro da nação, a partir do momento em 

que a publicidade atua como uma mola propulsora da economia e da política, gerando riqueza 

e desenvolvimento social e cultural para as regiões e para o País. 

Por fim, no Município de Cotia e municípios ao redor, há a necessidade de um publicitário 

apto a atuar no departamento de marketing, comunicação e propaganda de empresas públicas, 

privadas ou de terceiro setor; agências de propaganda – em todos os seus departamentos, 

fornecedores de produtos e serviços em geral – fotografia, produtoras de áudio e comerciais; 

empresas de eventos, promoções, merchandising e incentivo; fornecedores gráficos e 

correlatos, produtoras e empresas distribuidoras de conteúdos digitais, entre outros, incluindo-

se também veículos de comunicação, assim como nos mercados emergentes da comunicação 

institucional e nos meios tecnológico-digitais, por exemplo, a internet, a telefonia celular e 

outros; e aptos, ainda, a empreender seu próprio negócio, ocupando ou criando nichos 

diferenciados ou não desenvolvidos de mercado e observados a partir da realidade/necessidade 

regional em que se encontra. Este profissional deve ter desenvolvido, ao longo do curso, a 

capacidade de autoaprendizado e estar consciente da educação continuada, seja através da 

modalidade presencial ou EAD.  

No caso da região que compreende o Município de Cotia, há a predominância de 

empresas industriais e do comércio atacadista que demandam o trabalho do profissional de 

comunicação conhecedor da importância de anúncios publicitários dos diferentes suportes 

regionais como jornais e revistas impressas e digitais, assim como da publicidade que circula em 

sites e redes sociais para correspondência e comunicação direcionada ao público da região.  

 

 COMPETÊNCIAS E HABILIDADES GERAIS E ESPECÍFICAS 

 

Gerais 
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1. Assimilar criticamente conceitos que permitam a apreensão de teorias e aplicá-las em 

análises críticas da realidade. 

2. Posicionar-se de modo ético-político. 

3. Dominar as linguagens habitualmente usadas nos processos de comunicação, nas 

dimensões de criação, de produção, de interpretação e da técnica, notadamente no 

campo da tecnologia, experimentando e inovando no uso destas linguagens, a partir de 

um caráter empreendedor. 

4. Refletir criticamente sobre as práticas profissionais no campo da Comunicação. 

5. Ter domínio da língua portuguesa ao ouvir, falar, ler, interpretar e escrever 

corretamente, tanto textos gerais como especializados na área. 

 

Específicas 

1. Ordenar as informações conhecidas e fazer diagnóstico da situação dos clientes a partir 

da elaboração de um briefing, definindo objetivos e estratégias de comunicação como 

soluções para problemas de mercado e institucionais dos anunciantes. 

2. Realizar pesquisas de opinião e mercadológicas, envolvendo hábitos de consumo, 

motivação, concorrência, argumentos etc. 

3. Interpretar resultados de pesquisas como subsídios para a criação e produção de 

campanhas publicitárias. 

4. Conceber meios de avaliar e corrigir resultados de programas estabelecidos. 

5. Executar e orientar o trabalho de criação e produção de campanhas de propaganda em 

veículos impressos, eletrônicos, digitais e novas mídias. 

6. Criar novas mídias a partir da percepção de um cenário mercadológico e do 

comportamento do consumidor. 

7. Dominar linguagens e competências estéticas e técnicas para criar, orientar e julgar 

materiais de comunicação pertinentes a suas atividades. 

8. 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. 

9. Identificar e analisar as rápidas mudanças econômicas e sociais em escala global e 

nacional que influem no ambiente empresarial, sendo capaz de perceber a criação de 

novos nichos de mercado para seus anunciantes. 
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10. Identificar a responsabilidade social da profissão, mantendo os compromissos éticos 

estabelecidos e tendo consciência de seu papel como agente transformador social. 

11. Assimilar criticamente conceitos que permitam a compreensão das práticas e teorias 

referentes à publicidade e à propaganda. 

 

8 INTRODUÇÃO À MATRIZ CURRICULAR 

 

A matriz curricular do Curso de Publicidade e Propaganda da Estácio Europan foi concebida 

segundo as Diretrizes Curriculares Nacionais e atualizada em função das demandas do mercado 

publicitário como um todo, numa perspectiva global, nacional, regional e local. 

Entretanto, antes de apresentarmos a matriz curricular do curso, parece-nos interessante 

reafirmar que o campo da Publicidade e Propaganda juntamente com outros campos do saber, 

está no centro das transformações advindas do desenvolvimento dos aparatos tecnológicos de 

informação e de comunicação, nos modos de produção, processamento, distribuição e recepção 

de mensagens. 

Vale ressaltar o desenvolvimento observado hoje no campo digital e, em especial, na 

difusão e utilização da internet e da telefonia celular, entre outros, nos últimos cinco anos, bem 

como o perfil do estudante contemporâneo, que hoje aponta para o imagético e o tecnológico. 

Cabe evidenciar que o Brasil é um dos campeões no ranking dos países por tempo médio de 

navegação na internet, está em terceiro lugar, já que o internauta brasileiro fica, em média, nove 

horas e 14 minutos por dia conectado. O número, levantado pela Hootsuite e We Are Social, 

coloca o país atrás apenas de Tailândia (com nove horas e 38 minutos) e Filipinas (com nove 

horas e 24 minutos). Não obstante isto, o aluno vivencia no cotidiano uma perspectiva 

eminentemente digital: se informam por meio de jornais online, baixam filmes na internet 

(ficando cada vez menos tempo em frente à TV), conversam por chats, Whatsaap, postam 

informações diárias no Twitter, produzem conteúdos para blogs pessoais, fotoblogs, suas 

agendas pessoais encontram-se nas memórias dos celulares etc. Enfim, não conseguiriam 

pensar em viver sem a internet, a telefonia celular e a tecnologia como um todo. 
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Além disso, percebemos que estas transformações tecnológicas têm alterado o mercado 

publicitário do Estado de São Paulo de forma significativa. A cada dia são criadas novas mídias e 

novos formatos digitais, de maneira a conseguir atingir os consumidores de forma mais eficaz 

do que os modelos tradicionais da mídia de massa. Destaca-se, portanto, o número de prêmios 

recebidos por profissionais de São Paulo, nos certames nacionais e internacionais, por seus 

trabalhos na área digital. Há um franco processo de terceirização e ampliação do espectro de 

serviços a que o publicitário deve atender. O mercado exige um profissional cada vez mais 

completo e generalista. Não há mais espaço para um profissional especialista, limitado em suas 

funções ou em seu campo de ação dentro do cenário mercadológico atual da Publicidade e 

Propaganda do Estado de São Paulo. Assim, o publicitário deve ser multifunção, multimídia e ter 

amplo domínio da produção de conteúdos digitais e, portanto, apto nas habilidades profissionais 

requeridas pelas novas mídias e pelas mídias digitais. 

A matriz curricular oferece, de forma abrangente, disciplinas que contemplam o 

desenvolvimento da análise, da reflexão e da crítica sobre as mutações do mundo 

contemporâneo e, ao mesmo tempo, habilitam o aluno nas técnicas necessárias ao exercício da 

profissão. Assim, a matriz não só contempla as Diretrizes Curriculares Nacionais para o Curso de 

Publicidade & Propaganda, como também se adequa e se atualiza de acordo com a realidade do 

mercado publicitário do Estado de São Paulo.  

 

 PROCESSO EVOLUTIVO DAS ALTERAÇÕES NA MATRIZ 

 

A Estácio Europan elaborou um primeiro projeto pedagógico 2000, em consonância com 

o perfil da instituição e do mercado publicitário paulistano naquele período. Posteriormente, 

uma nova matriz foi elaborada, atendendo às necessidades de mudanças que ocorreram na área 

da Publicidade e Propaganda, tanto no ensino, quanto nas práticas do mercado. Tal matriz 

fundamentava-se na modularização e tinha nos projetos integrados importante atividade para 

junção de teoria e prática. 

Atualmente, a Estácio Europan passa por novas mudanças e a matriz curricular foi 

substancialmente alterada visando a adequar o ensino de publicidade e propaganda às 

realidades contemporâneas, haja vista a necessidade de preparar os futuros publicitários para 

atuação em um mercado cada vez mais sofisticado e concorrido, no qual a capacidade de 
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organização e atualização de conhecimentos e práticas é essencial. Não basta saber fazer, mas, 

antes, é necessário aprender a aprender, a compreender a dinâmica da área de comunicação 

social e de publicidade, antevendo tendências e oportunidades para a carreira e para os 

envolvidos no processo. 

Desta forma, houve substantivo direcionamento às linguagens e atividades relacionadas 

à comunicação e à publicidade multimídia, com acentuado esforço para que haja domínio por 

parte do aluno das diversas possibilidades oferecidas pelas mídias digitais, seja nos conteúdos 

programáticos das disciplinas, sejam nas atividades integradoras ou estruturadas, ou nos 

Projetos Integradores, resultados pelas atividades estruturadas. 

O currículo atualmente praticado dialoga com o anterior no sentido de oferecer 

integração entre teoria e prática, principalmente nas atividades desenvolvidas nos projetos 

integradores e nas disciplinas de cunho profissionalizante; de incentivar a autonomia do aluno 

na busca do conhecimento e de trabalhar a cultura empreendedora, hoje consolidada nas 

atividades comunicacionais realizadas por empresas com presença em São Paulo. 

Diante disto, a matriz curricular, bem como os planos de ensino das disciplinas, teve como base 

orientadora algumas variáveis: 

1 – Articulação entre teoria e prática: atendendo às demandas práticas e técnicas exigidas pelo 

mercado e, ao mesmo tempo, desenvolvendo a capacidade de reflexão dos alunos, a fim de que 

eles possam se tornar autodidatas ao longo de suas carreiras profissionais, se adequando com 

mais facilidade às mudanças sofridas no campo da publicidade, durante o exercício desta 

profissão. Aquilo que denominamos de ação-reflexão-ação. 

2 – A necessidade de uma formação generalista e, ao mesmo tempo, especializadora:  o 

profissional deverá ter conhecimento de todo o processo de produção publicitária e, ao mesmo 

tempo, aprofundar-se no conhecimento de alguns campos do seu interesse e aptidão. A matriz 

curricular deverá respeitar as competências requeridas para a melhor empregabilidade do 

egresso: preparo técnico no campo da publicidade; capacidade de liderar pessoas; habilidade 

em relações interpessoais e networking; habilidade de comunicação oral e escrita e com uso de 

recursos tecnológicos.  

3 – Formar profissionais com espírito empreendedor, tendo em vista a tendência de 

terceirização e de contratação de profissionais free-lancers, portanto, sem vínculos 
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empregatícios formais, e explorando as possibilidades do mundo digital, que facilitam a 

permitem o trabalho a distância e de forma autônoma. 

4 – Explorar o que denominamos de “convergência das mídias” e crossmedia, tendo como 

perspectiva o desenvolvimento das mídias digitais e não se esquecendo da existência das mídias 

tradicionais. 

5 – Atender às demandas práticas e técnicas exigidas pelo mercado e, ao mesmo tempo, 

desenvolver a capacidade de reflexão dos alunos, a fim de que eles possam se tornar 

autodidatas ao longo de suas carreiras profissionais, se adequando com mais facilidade às 

mudanças sofridas no campo da publicidade, durante o exercício desta profissão. 

6 – Aumentar o número de disciplinas vinculadas à produção de conteúdos para mídias 

digitais, tendo em vista a temporalidade diante do digital em relação às mídias tradicionais. 

7 – Projeto Integrador, horizontalização temática, atividades estruturadas e 

interdisciplinaridade: As Atividades Estruturadas que foram incorporadas a algumas disciplinas 

como forma de privilegiar a articulação entre a teoria e a prática, a reflexão crítica e o processo 

de autoaprendizagem. Embasadas no Art. 2º, item II da Resolução CNE/CES nº 3, de 2 de julho 

de 2007, implicam a construção de conhecimento, com autonomia, a partir do trabalho 

discente. Para atender a este propósito, o ensino deve ser centrado na aprendizagem, tendo o 

professor como mediador entre o conhecimento acumulado e os interesses e necessidades do 

aluno.  

O produto resultado pelo trabalho que foi desenvolvido pelo aluno com a Atividade 

Estruturada, executados sob a orientação do Coordenador da ACI, naquele semestre, recebe o 

nome de Projeto Integrador.   

Com as atividades estruturadas pretende-se preparar o aluno como sujeito ativo, 

reflexivo, criativo, inovador, empreendedor, que tenha autonomia nos estudos. O fundamental 

é criar condições para que o aluno possa construir ativamente o seu próprio conhecimento. 

Dessa forma, a aprendizagem se dará como resultado do aprendizado ativo, com base na própria 

prática do sujeito e nas sucessivas mudanças provocadas pela informação gradativamente 

assimilada. Assim, poderão ser indicados como objetivos específicos de aprendizagem, que o 

aluno: compare, diferencie, classifique, busque causas e consequências, identifique princípios 



 

 56 

ou regularidades, priorize objetivos de ação, selecione métodos e técnicas adequadas, execute, 

analise, avalie etc. 

Desse modo, a metodologia de ação das atividades estruturadas visa trazer uma 

mudança no processo de aprendizagem, integrando sociedade – educação – trabalho, com o 

planejamento de atividades que surgem das situações do próprio cotidiano social do aluno e do 

trabalho profissional, envolvendo participação individual e em grupo, convivência com a 

diversidade de opiniões, oportunidade de autonomia de estudos e o acesso a diferentes modos 

de aprender, especialmente, de aprender a aprender. Como será visto mais adiante neste 

Projeto Pedagógico, ao produto final das Atividades Estruturadas de cada semestre damos o 

nome de Projeto Integrador.  

Como exemplo de atividade estruturada adotada em disciplinas desta matriz curricular, 

podemos citar:  

NOME DA DISCIPLINA: INTRODUÇÃO ÀS PROFISSÕES EM COMUNICAÇÃO 

TÍTULO DA ATIVIDADE ESTRUTURADA:  Elaboração de um briefing e criação de peças 

publicitárias. 

OBJETIVO: Possibilitar o contato com a atividade de prospecção de clientes, de desenvolvimento 

de um briefing de campanha publicitária e de criação de peças publicitárias. 

Incentivar o primeiro contato do aluno com os laboratórios do curso e com as técnicas de 

apresentação gráfica de uma peça publicitária. 

COMPETÊNCIAS/HABILIDADES:  

Desenvoltura oral na prática de prospecção de clientes. 

Negociação de valores. 

Redação de briefing.  

Criação publicitária – redação e direção de arte. 

DESENVOLVIMENTO: 
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Esta atividade deve ser desenvolvida em grupos de até 3 alunos. O cliente em potencial para o 

qual será feito o briefing deve ser da região vizinha onde seu curso é oferecido. Pode ser um 

estabelecimento comercial como padarias, academias de ginástica, salões de beleza etc. Nesta 

atividade o aluno deverá aplicar os conceitos aprendidos nas disciplinas de Fundamentos da 

Economia, Fundamentos de Marketing e Análise Textual, pois será necessário conhecimento de 

orçamento, estratégias de marketing e uma boa redação. 

Segundo Rafael Sampaio, autor do livro “Propaganda de A a Z”, para a realização de um briefing 

eficiente, ele sugere que seja feito o seguinte check-list das informações necessárias para fazer 

o briefing, pois estes são os pontos mais prováveis de serem questionados e discutidos durante 

o processo de reunião de informações. Nem todos serão relevantes ou igualmente relevantes 

numa situação particular. Os pontos de maior relevância vão se tornar claros à medida que o 

trabalho for sendo feito. 

PRODUTO/RESULTADO: 

Com a criação deste briefing, o aluno terá condições de iniciar a criação de um cartaz e de um 

folder ou folheto para divulgar os produtos e serviços do cliente, aplicando na prática os 

conceitos estudados em sala de aula por meio da estrutura oferecida pela agência experimental 

de publicidade de sua unidade.  

8 – Atividades Acadêmicas Complementares, como forma de agregar valor à formação do 

aluno, possibilitando que ele utilize diferentes práticas em seu aprendizado como 

complementação ao ensino tradicional, em sala de aula. 

9 – Modalidade EAD: como forma de dar uma dimensão maior a determinados conteúdos e, ao 

mesmo tempo, familiarizar e preparar o aluno para esta modalidade facilitadora do processo de 

educação continuada. 

10 – Eletivas: como forma de permitir ao aluno a complementação de conteúdo em outras áreas 

de conhecimento, de acordo com o interesse pessoal e profissional de cada aluno. Assim, um 

aluno de publicidade pode cursar uma disciplina no curso de Marketing ou Administração, 

Direito etc.  
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11 – Projetos Experimentais: como forma de permitir ao aluno a vivência profissional dentro da 

Instituição, nos laboratórios do curso, orientados por docentes e ritualizadas em suas 

apresentações por parte dos alunos. 

12 – Nivelamento: Atividades didáticas desenvolvidas paralelamente à matriz curricular com a 

orientação de docentes da Estácio, sob forma de pequenos cursos, oficinas, grupos de estudo 

on line, através da sala de aula virtual. São criadas condições para que os alunos desenvolvam 

as habilidades e competências necessárias ao cumprimento das atividades propostas pelo curso. 

Com elas, pretende-se minimizar a deficiência de conhecimento apresentada pelos egressos do 

ensino médio. Desta forma, tais atividades destinam-se prioritariamente, mas não 

exclusivamente, aos alunos do 1° período de qualquer curso oferecido pela Instituição.  

13 - Biblioteca Virtual: Acompanhando os recursos tecnológicos disponíveis da atualidade, 

todos os alunos do curso de Publicidade e Propaganda da Estácio Europan têm a possibilidade 

de acessar a BIBLIOTECA VIRTUAL, com aproximadamente 3.000 títulos de diversas áreas de 

conhecimento, que permite que o aluno faça buscas complexas na própria biblioteca virtual, 

permite ao discente fazer anotações nas páginas dos livros, a impressão das páginas que o aluno 

achar conveniente por um preço aquém dos praticados no mercado, além da possibilidade de 

compra do livro por um preço mais acessível daqueles encontrados nas livrarias do país. Tudo 

isto além do acesso de qualquer lugar aos livros importantes para o curso e indicados pelo 

docente. 

14 - Educação das relações étnico-raciais e o ensino da história e cultura afro-brasileira e 

indígena: Em relação ao determinado nas Diretrizes Curriculares Nacionais para “a educação das 

relações étnico-raciais e para o ensino da história e cultura afro-brasileira e indígena” (Lei n° 

11.645 de 10/03/2008 e Resolução CNE/CP nº1 de 17/06/2004), vale destacar que o estudo das 

relações étnico-raciais, bem como questões e temáticas que dizem respeito aos 

afrodescendentes e indígenas estão incluídos, no Curso Superior de graduação em Publicidade 

e Propaganda, da seguinte forma: 

• No projeto pedagógico e na matriz curricular, incorporados nos conteúdos de diferentes 

disciplinas e em atividades curriculares dos cursos – Atividades Acadêmicas 

Complementares, como tema de iniciação científica e pesquisa. 

• Em disciplinas obrigatórias como Análise Textual, que trata as questões socioculturais, 

refletidas por meio de textos; Fundamentos das Ciências Sociais, Fundamentos de 
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Economia e Cultura Brasileira, que desenvolvem o tema nas questões socioculturais e 

História dos Povos Indígenas e Afrodescendentes (disciplina eletiva), que tem o objetivo 

de fornecer conhecimentos acerca da formação destas sociedades e da sua integração 

nos processos físico, econômico, social e cultural da Nação Brasileira. 

15 - Educação Ambiental: De acordo com a Lei Federal nº 9795, de 27 de abril de 1999, que 

dispõe sobre “a educação ambiental, instituindo a Política Nacional de Educação Ambiental”, o 

Decreto nº 4.281 de 25 de junho de 2002, que regulamenta a referida lei e a Resolução nº 2, de 

15 de junho de 2012 que estabelece as Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação 

Ambiental, a educação ambiental (EA) está representada pelos “processos por meio dos quais o 

indivíduo e a coletividade constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e 

competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem essencial à qualidade de vida 

e sua sustentabilidade.” A Educação Ambiental “envolve o entendimento de uma educação 

cidadã, responsável, crítica, participativa, em que cada sujeito aprende com conhecimentos 

científicos e com o reconhecimento dos saberes tradicionais, possibilitando a tomada de 

decisões transformadoras, a partir do meio ambiente natural ou construído no qual as pessoas 

se integram. A Educação Ambiental avança na construção de uma cidadania responsável voltada 

para culturas de sustentabilidade socioambiental”. 

Desta forma, o projeto pedagógico e a matriz curricular do Curso Superior de Graduação 

em Publicidade e Propaganda apresentam a educação ambiental como prática educativa 

integrada, contínua e permanente, representando um eixo transversal em atividades 

curriculares dos cursos – Atividades Acadêmicas Complementares, como tema de iniciação 

científica e pesquisa e no Projeto Integrador do curso. Vale destacar também o importante papel 

que desempenha no estudo da ética ambiental das atividades profissionais a serem 

desenvolvidas por nossos estudantes.  

 

16 - Educação em Direitos Humanos: De acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 

Educação em Direitos Humanos (Resolução nº 1, de 30 de maio de 2012), o projeto pedagógico 

do curso trata deste tema de modo misto, de forma transversal, em atividades curriculares dos 

cursos: Atividades Acadêmicas Complementares, como tema de iniciação científica e pesquisa, 

no Projeto Integrador, combinando transversalidade e disciplinaridade, na formação inicial e 

continuada dos profissionais. Além de contemplar essa temática na disciplina obrigatória: 

Comunicação Comunitária. 
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17 – Inclusão da disciplina de Libras como optativa: A preocupação com o pleno atendimento 

às necessidades de aprendizado de todos os alunos do curso se dá desde a atualização do 

currículo, de acordo com as exigências do mercado de trabalho, até a estrutura oferecida na 

Estácio Europan. Isto se dá, inclusive, para os alunos portadores de necessidades especiais, que 

têm assegurada a condição de aprendizagem pelo Decreto presidencial n° 3298, de 20 de 

dezembro de 1999, que regulamenta a Lei n° 7853 de 24 de outubro de 1989, que dispõe sobre 

a Política Nacional de Integração da Pessoa Portadora de Deficiência. 

Assim, para o integral atendimento às recomendações internacionais e aos dispositivos 

legais nacionais, é fundamental a busca de novas formas de responder às necessidades de uma 

Educação Inclusiva, garantindo não só o acesso, mas, sobretudo, a permanência dos alunos com 

deficiência na Estácio Europan. 

Isto se vê não somente com as adaptações do espaço físico, como também, com a 

implementação da disciplina Libras como disciplina optativa para os alunos. Tendo em vista que 

para as licenciaturas a disciplina Libras é obrigatória, oferecida normalmente. Como o Curso de 

Publicidade e Propaganda é bacharelado, não há esta obrigatoriedade. Entretanto, os alunos 

que optarem por cursar esta disciplina poderão fazê-la em qualquer outro curso de 

licenciatura.  Cabe ressaltar que, além dos professores receberem manuais com didáticas 

específicas para alunos portadores de necessidades especiais, nos casos de alunos com 

deficiência auditiva, o professor sinaliza ao coordenador de curso e a Estácio Europan 

disponibiliza um profissional de LIBRAS para acompanhar as aulas, dando suporte de 

comunicação entre aluno e professor. 

Para isso, a Estácio Europan/Cotia desenvolve junto aos Coordenadores Gerais de curso 

e ao corpo docente, um procedimento metodológico diferenciado, que atenda às necessidades 

específicas de aprendizado destes alunos. Nossa preocupação vai desde o dia a dia em sala de 

aula, onde é permitido o uso de gravadores e os demais alunos são estimulados a auxiliar o aluno 

com necessidades especiais emprestando o seu material para cópia etc., até a aplicação de 

prova em formatos especiais. A Estácio Europan já possui infraestrutura devidamente adaptada 

para as necessidades especiais destes alunos, com rampas, elevadores e, nos casos onde a 

adaptação arquitetônica do campus não é permitida, há a mudança de espaço físico de uma 

turma para atender às necessidades de um aluno que não possa subir escadas ou andar até um 

prédio mais longe. 
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18 – TCC (Trabalho de Conclusão de Curso): a monografia de final de curso é uma experiência 

importante no processo de aprendizado do aluno no que diz respeito à educação continuada. 

Com conhecimentos prévios iniciados na disciplina “Metodologia Científica”, o aluno poderá 

escrever seu trabalho a partir de linha de pesquisa com tema livre e, desta forma, irá 

desenvolver habilidades de escrever textos de caráter acadêmico, se sentindo estimulado a dar 

continuidade a este trabalho, por meio de uma pós-graduação lato sensu e stricto sensu. 

Assim, filosoficamente, o planejamento do curso teve como base a união entre a teoria 

e a prática, onde a primeira estimula o desenvolvimento da reflexão, a análise e a crítica do 

aluno, enquanto que a segunda trabalha as expectativas emergenciais do mercado de trabalho 

publicitário. 

Neste contexto, há a preocupação de apresentar e envolver o corpo discente em todos 

os processos da produção publicitária, incluindo as novas tecnologias de comunicação, 

desenvolvendo um espírito empreendedor, visando à criação dos seus próprios negócios e 

fornecendo-lhes uma visão crítica da sociedade a qual estamos inseridos e, principalmente, 

conscientes de suas responsabilidades enquanto profissionais da área da Publicidade & 

Propaganda e enquanto agentes de transformação social. 

Em outras palavras, o currículo parte da conjunção de três pilares de sustentação: 

ensino, pesquisa e extensão. A articulação destas duas atividades atende ao perfil profissional 

que forma alunos com comportamento empreendedor e com conhecimentos sólidos que 

permitam associar a teoria com a prática, de forma a construir um profissional multimídia, 

multifunção e com amplo domínio da produção de conteúdos para mídias digitais – conforme 

pode ser observado na matriz curricular –, com capacidade de reflexão, análise e crítica do 

processo de produção e recepção de mensagens publicitárias, e cônscio de sua responsabilidade 

social. 

  Assim, quando nos referimos ao ensino, propomos uma matriz curricular em 

consonância com a necessidade de ampliação da capacidade de reflexão do alunado, ao mesmo 

tempo em que atendemos ao processo de capacitação para o mercado de trabalho, conforme 

determinado neste projeto nos itens Objetivos do Curso, Perfil do Egresso, Habilidades e 

Competências e, obviamente, seguindo as orientações das diretrizes curriculares nacionais.  

As atividades de pesquisa científica se processam em duas vertentes: as atividades de 

iniciação científica e as monografias de conclusão de curso. 
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No que tange às atividades de extensão, são trabalhadas duas vertentes: uma, em que 

a coordenação de curso e o coordenador de Atividades Acadêmicas Complementares – AAC, a 

partir das sugestões do colegiado, trabalharão com atividades de aprofundamento de 

conteúdos de forma a complementar o conhecimento dos alunos (oficinas, congressos, 

colóquios, encontros, festivais, exposições, mostras, seminários, palestras, cursos de curta 

duração, cursos online, entre outras), desenvolvendo a cultura geral dos alunos e aprofundando 

conhecimentos sobre determinadas áreas de interesse. Cabe ressaltar que tais atividades são 

obrigatórias e constituem 10% da carga horária total da matriz. A outra vertente, como forma 

de estimular a consciência de responsabilidade social, quando das parcerias estabelecidas com 

ONGs, instituições filantrópicas etc., onde os alunos, orientados por um docente, deverão 

devolver à comunidade seus conhecimentos, promovendo oficinas técnicas sobre fotografia, 

operação de câmeras, computadores, rádios etc., oferecendo à comunidade condições de 

melhoria de vida e sustentabilidade e, consequentemente, contribuindo para o 

desenvolvimento de nosso País.  

Outro aspecto relevante da matriz curricular é a introdução da oferta de disciplinas na 

modalidade de ensino a distância (EAD), que, em verdade, é a aplicação das tecnologias da 

própria comunicação no processo de ensino/aprendizado do próprio curso de Publicidade e 

Propaganda. 

Não restam dúvidas de que este caminho e tal experiência absorvida na graduação 

permitirão ao aluno domínio das novas tecnologias da educação, ambientando o discente com 

a metodologia de autoaprendizado e permitindo a ele maior facilidade no processo de educação 

continuada. Cabe ressaltar que algumas disciplinas apresentam perfil condizente com a 

modalidade EAD, por permitirem o uso de links, hiperlinks etc. Evidentemente que os 

professores conteudistas ou professores tutores destas disciplinas, passam por um treinamento 

visando maximizar os recursos oferecidos pela internet de forma a incorporá-los nestas 

disciplinas. 

O currículo dos cursos deve ser concebido como um conjunto integrado e articulado de 

situações organizadas de modo a promover aprendizagens significativas e seus conteúdos são 

apenas um dos meios para o desenvolvimento de competências que ampliem a formação dos 

alunos e sua interação com a realidade, de forma crítica e dinâmica. No ensino por competências 

o conhecimento é trabalhado de forma intertransdisciplinar, contextualizado, privilegiando a 

construção de conceitos e a criação do sentido, visando mobilizar um conjunto de recursos 
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cognitivos para solucionar com pertinência e eficácia uma série de situações. Para tanto, as 

atividades devem ser estruturadas em projetos, bem como por resolução de problemas, além 

de pesquisas. Devem privilegiar análises, sínteses, inferências, generalizações, analogias, 

associações e transferências. As tarefas propostas devem constituir desafios que incitem os 

alunos a mobilizar seus conhecimentos, habilidades e valores. 

 

 INTERDISCIPLINARIDADE 

 

A interdisciplinaridade propicia o diálogo entre os vários campos do conhecimento e a 

integração do conhecimento e visa a superar uma organização curricular tradicional, que coloca 

as disciplinas como realidades estanques, fragmentadas, isoladas, o que dificulta a apropriação 

do conhecimento pelo aluno. A interdisciplinaridade, ao contrário, busca favorecer uma visão 

contextualizada e uma percepção sistêmica da realidade, permitindo uma compreensão mais 

abrangente do saber. Dessa forma, ela permite integrar o saber, propiciando a compreensão 

da relevância e do significado dos problemas estudados, favorecendo, consequentemente, os 

processos de intervenção e busca de soluções. Expressa ainda a necessidade de reconstruir o 

pensamento em novas bases, recuperando dimensões como a criatividade, a imaginação e a 

capacidade de lidar com a incerteza. 

Nesse contexto, a interdisciplinaridade não significa uma justaposição de saberes, nem 

implica uma comunicação reduzida entre as disciplinas. Envolve, sim, a elaboração de um 

contexto mais geral, no qual as disciplinas em contato são modificadas, passando a depender 

claramente uma das outras. Promove, portanto, intercâmbios mútuos e recíprocas integrações 

entre as disciplinas.  

As propostas de ensino baseadas na interdisciplinaridade têm um grande poder 

estruturador, pois as definições, os contextos e os procedimentos estudados pelos alunos 

passam a ser organizados em torno de unidades mais globais, que agregam estruturas de 

conceitos e metodologias compartilhadas por várias disciplinas, capacitando os alunos para 

enfrentar problemas que transcendem os limites de uma disciplina concreta e para detectar, 

analisar e solucionar novas questões. Além disso, a interdisciplinaridade favorece a realização 

de transferências das aprendizagens já adquiridas em outros contextos e contribui para ampliar 

a motivação para aprender. 
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Adicionalmente, as disciplinas do curso estão inter-relacionadas e se integram em função 

dos objetivos do curso e do perfil do egresso. Em obediência a esse princípio integrador, e com 

apoio na concepção de aprendizagem formulada por Vygotsky, a ESTÁCIO EUROPAN 

estabeleceu algumas mudanças, de caráter mais abrangente nas matrizes curriculares dos 

cursos. Para Vygotsky, as habilidades cognitivas e as formas de estruturar o pensamento 

resultam marcadamente das atividades adquiridas na vida social e cultural. Assim, a forma de 

pensar e de aprender vai depender fortemente das experiências sociais vividas por cada um. 

Neste processo de desenvolvimento cognitivo, a linguagem tem papel fundamental, uma vez 

que formas avançadas de pensamento são transmitidas através de palavras. Portanto, 

pensamento e linguagem se inter-relacionam. 

Tomando por referência a compreensão de que a linguagem tem um importante papel 

na formação do pensamento, a Instituição definiu Análise Textual e Metodologia Científica 

como disciplinas a serem incluídas nas matrizes curriculares de todos os cursos, na expectativa 

de favorecer as habilidades cognitivas de seus alunos, buscando ampliar sua capacidade de 

reflexão e crítica, contribuir para o desenvolvimento das competências comunicativas e lhes 

favorecer a centralidade da construção de seu próprio conhecimento.  

Outra medida institucional voltada para a reorganização das matrizes curriculares diz 

respeito à realização da integração de disciplinas de diferentes cursos. Essa integração foi 

concebida tomando como ponto de partida a ideia de que a Graduação não deve se restringir 

à perspectiva de uma profissionalização estrita e especializada, mas, sim, uma qualificação 

intelectual suficientemente ampla e abstrata para permitir a construção contínua e eficiente de 

conhecimentos específicos. 

O projeto de integração disciplinar tem como referência a possibilidade de viabilizar a 

estruturação de conceitos que transcendem os limites de um campo de saber, propiciando a 

articulação da identidade dos diferentes cursos (expressa em seu projeto pedagógico), com a 

diversidade dos distintos saberes científicos. 

Essa integração tem como objetivos: (a) oportunizar aos alunos uma visão abrangente de 

conteúdos temáticos comuns que compõem os vários campos do saber; (b) estimular uma 

prática docente que permita a transposição de conteúdos entre os diferentes campos do saber; 

(c) proporcionar aos alunos a oportunidade de ampliar os horizontes do conhecimento e (d) a 

aquisição de uma visão crítica que lhes permita transcender o seu campo de atuação 

profissional.  
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A proposta de interdisciplinaridade tem como ponto de partida os planos de ensino das 

disciplinas. A partir da análise cuidadosa de cada programa, identificando-se os elementos 

fundamentais e, através da circulação de ideias entre os membros dos colegiados dos cursos, 

são estabelecidas integrações recíprocas de conceitos, contextos e procedimentos. Além disso, 

o próprio processo de otimização de disciplinas comuns a diversos cursos permite a troca de 

experiências entre o corpo discente. 

 A interdisciplinaridade, contemplada nos cursos, colabora para a realização da 

compreensão da realidade e possui alguns atributos, a saber: 

(1)   justifica-se pela necessidade de se reorganizar e reagrupar os âmbitos do saber para não 

perder a relevância e a significação dos problemas a deter, pesquisar, intervir e buscar; 

(2)   possibilita, também, a formação de um sujeito mais aberto, flexível, solidário, democrático 

e crítico; 

(3)   reúne estudos complementares de diversos especialistas em um contexto de estudo de 

âmbito mais coletivo; 

(4)   implica uma vontade e elaborar um contexto mais geral, no qual cada uma das disciplinas 

em contato são por sua vez modificadas e passam a dependentes claramente umas das outras. 

Há interação de suas metodologias fundamentais. Entre as diversas matérias ocorrem 

intercâmbios mútuos e recíprocas integrações; passa a existir um equilíbrio de forças nas 

relações estabelecidas. 

No caso da interdisciplinaridade, mais do que a linguagem, estratégias de aprendizagem, como 

as sugeridas pela pedagogia de projeto, colaboram para a realização da compreensão da 

realidade em diferentes enfoques. 

 TEMAS TRANSVERSAIS 

 

São temas que orientação e qualificam o perfil do aluno na formação às demandas 

sociais. Identificam questões que fundamentam a formação para a sociedade, integrando 

formação e realidade social do campo de conhecimento. Guia unidades de estudos 

programáticos, apresentam-se como articulador da interdisciplinaridade, sendo contemplado 

tanto em conteúdo específicos como em elementos adicionais dos conteúdos. Tem caráter 

reflexivo e prático às preocupações constantes nas orientações pedagógicas que devem estar 
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presentes nas disciplinas, e de identificar as orientações éticas, políticas e culturais 

desenvolvidas pelo curso. 

 

 INTEGRALIZAÇÃO 

A carga horária mínima definida para o curso é de 2716 horas, incluídas aí, às 320 horas 

de Atividades Acadêmicas Complementares. 

O aluno deve cursar um total de 49 disciplinas obrigatórias, sendo 2 eletivas, 25 de 

conteúdo de linguagens, técnicas e tecnologias midiáticas e conteúdos éticos políticos, 7 

disciplinas de conteúdos analíticos e informativos sobre a atualidade e 15 disciplinas teórico-

conceituais. Ainda é oferecida LIBRAS como disciplina optativa, não computada na carga horária 

geral do curso.  

A integralização do currículo deve ocorrer num período mínimo de 8 (oito) semestres 

letivos e em um período máximo de 14 (quatorze) semestres letivos. 

 

 ESTRUTURA CURRICULAR 

 

O Curso Superior de Bacharelado em Publicidade e Propaganda obedece às Diretrizes 

Curriculares Nacionais e ao Catálogo Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia. O seu 

currículo está organizado de modo a oferecer ao aluno referenciais teórico-práticos que 

colaborem na aquisição de competências cognitivas, habilidades e atitudes e que promovam o 

seu pleno desenvolvimento como pessoa, o exercício da cidadania e a qualificação para o 

trabalho.  
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Matriz Curricular em hora relógio 

MATRIZ CURRICULAR 

 

PUBLICIDADE E PROPAGANDA - GRADUAÇÃO - 116 

 

1º PERÍODO  Carga Horária 

DISCIPLINAS Tipo T P V C 

LÍNGUA PORTUGUESA OBRIGATÓRIA  0 0 36 0 

FUNDAMENTOS DAS CIÊNCIAS SOCIAIS OBRIGATÓRIA  0 0 36 0 

INTRODUÇÃO À FOTOGRAFIA OBRIGATÓRIA  36 0 0 0 

PLANEJAMENTO DE CARREIRA E SUCESSO 

PROFISSIONAL 
OBRIGATÓRIA  0 0 36 0 

INTRODUÇÃO ÀS PROFISSÕES EM 

COMUNICAÇÃO 
OBRIGATÓRIA  36 36 0 0 

COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL INTEGRADA OBRIGATÓRIA  36 36 0 0 

TOTAL: 06 Disciplinas 

2º PERÍODO  Carga Horária 

DISCIPLINAS Tipo T P V C 

COMPUTAÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO 

ELETRÔNICA 
OBRIGATÓRIA  0 72 0 0 

HISTÓRIA DA MÍDIA OBRIGATÓRIA  36 0 0 0 

PORTUGUÊS INSTRUMENTAL OBRIGATÓRIA  72 0 0 0 

TÉCNICAS DE FOTOGRAFIA PUBLICITÁRIA OBRIGATÓRIA  0 36 0 0 

FUNDAMENTOS DE ECONOMIA OBRIGATÓRIA  0 0 36 0 

COMUNICAÇÃO E SEMIÓTICA OBRIGATÓRIA  36 0 0 0 



 

 68 

TOTAL: 06 Disciplinas 

3º PERÍODO  Carga Horária 

DISCIPLINAS Tipo T P V C 

HISTÓRIA DA CULTURA E DA SOC. NO MUNDO 

CONTEMP. 
OBRIGATÓRIA  0 0 36 0 

TEORIAS DA COMUNICAÇÃO OBRIGATÓRIA  72 0 0 0 

FILOSOFIA, ÉTICA E CIDADANIA OBRIGATÓRIA  0 0 36 0 

REDAÇÃO PUBLICITÁRIA - MÍDIAS GRÁFICAS OBRIGATÓRIA  0 36 0 0 

MÍDIA OBRIGATÓRIA  0 36 0 0 

CRIAÇÃO PUBLICITÁRIA OBRIGATÓRIA  36 0 0 0 

TOTAL: 06 Disciplinas 

4º PERÍODO  Carga Horária 

DISCIPLINAS Tipo T P V C 

DIREÇÃO DE ARTE EM PUBLICIDADE E 

PROPAGANDA 
OBRIGATÓRIA  0 36 0 0 

PLANEJAMENTO E GESTÃO DO PROCESSO 

PUBLICITÁRIO 
OBRIGATÓRIA  72 0 0 0 

PRODUÇÃO GRÁFICA OBRIGATÓRIA  36 36 0 0 

FUNDAMENTOS DE MARKETING OBRIGATÓRIA  36 0 0 0 

COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR OBRIGATÓRIA  0 0 36 0 

COMUNICAÇÃO COMUNITÁRIA OBRIGATÓRIA  36 0 0 0 

TOTAL: 06 Disciplinas 

5º PERÍODO  Carga Horária 

DISCIPLINAS Tipo T P V C 

COMUNICAÇÃO E MARKETING OBRIGATÓRIA  36 0 0 0 

COMUNICAÇÃO E POLÍTICA OBRIGATÓRIA  36 0 0 0 
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CULTURA EMPREENDEDORA OBRIGATÓRIA  0 0 36 0 

ESTÉTICA E HISTÓRIA DA ARTE 

CONTEMPORÂNEA 
OBRIGATÓRIA  0 0 36 0 

REDAÇÃO PUBLICITÁRIA - MÍDIAS AUDIOVISUAIS OBRIGATÓRIA  0 36 0 0 

PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS OBRIGATÓRIA  36 0 0 0 

CULTURA DAS MÍDIAS OBRIGATÓRIA  36 0 0 0 

TOTAL: 07 Disciplinas 

6º PERÍODO  Carga Horária 

DISCIPLINAS Tipo T P V C 

MÍDIAS DIGITAIS OBRIGATÓRIA  36 36 0 0 

ACORDOS DE COOPERAÇÃO INTERNACIONAL ELETIVA GRUPO 1 0 0 36 0 

COMUNICAÇÃO NAS EMPRESAS ELETIVA GRUPO 1 0 0 36 0 

CULTURA BRASILEIRA ELETIVA GRUPO 1 0 0 36 0 

DESENVOLVIMENTO DE PRODUTOS E MARCAS ELETIVA G1 0 0 80 0 

DIREITOS HUMANOS ELETIVA GRUPO 1 0 0 36 0 

EDUCAÇÃO AMBIENTAL ELETIVA GRUPO 1 0 0 36 0 

HISTÓRIA DOS POVOS INDÍGENAS E AFRO-

DESCENDENTES 
ELETIVA GRUPO 1 0 0 36 0 

MARKETING PARA O TERCEIRO SETOR ELETIVA GRUPO 1 0 0 36 0 

TRANSFORMAÇÕES GLOBAIS E RELAÇÕES 

INTERNACIONAIS 
ELETIVA GRUPO 1 0 0 36 0 

PRODUÇÃO AUDIOVISUAL OBRIGATÓRIA  0 72 0 0 

PROJETO EXPERIMENTAL - CAMPANHA 

INSTITUCIONAL 
OBRIGATÓRIA  0 36 0 44 

ÉTICA E LEGISLAÇÃO PUBLICITÁRIA OBRIGATÓRIA  36 0 0 0 

PESQUISA DE OPINIÃO E MERCADOLÓGICA OBRIGATÓRIA  36 0 0 0 

TOTAL: 14 Disciplinas 
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7º PERÍODO  Carga Horária 

DISCIPLINAS Tipo T P V C 

METODOLOGIA DA PESQUISA OBRIGATÓRIA  0 0 36 0 

DESIGN E MULTIMÍDIA OBRIGATÓRIA  0 0 36 0 

ARQUITETURA DA INFORMAÇÃO OBRIGATÓRIA  36 0 0 0 

PROJETO EXPERIMENTAL - PROMO. DE VENDAS E 

MERCHA. 
OBRIGATÓRIA  0 36 0 44 

PROJETO EXPERIMENTAL - CAMPANHA DE 

PRODUTO 
OBRIGATÓRIA  0 36 0 44 

TÓPICOS EM LIBRAS:SURDEZ E INCLUSÃO OPTATIVA  0 0 36 0 

SEMINÁRIOS INTEGRADOS EM PUBLICIDADE E 

PROPAGANDA 
OBRIGATÓRIA  36 0 0 0 

TOTAL: 07 Disciplinas 

8º PERÍODO  Carga Horária 

DISCIPLINAS Tipo T P V C 

POLÍTICA AMBIENTAL GLOBAL ELETIVA GRUPO 2 0 0 36 0 

PSICOLOGIA DA COMUNICAÇÃO ELETIVA GRUPO 2 0 0 36 0 

SUSTENTABILIDADE ELETIVA GRUPO 2 0 0 36 0 

TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO ELETIVA GRUPO 2 0 0 36 0 

HISTÓRIA ECONÔMICA GERAL ELETIVA GRUPO 2 0 0 36 0 

EDUCAÇÃO E ECONOMIA POLÍTICA ELETIVA GRUPO 2 0 0 36 0 

EMBALAGEM ELETIVA GRUPO 2 0 0 36 0 

ECONOMIA DO MEIO AMBIENTE E FINANC. DE 

PROJETOS 
ELETIVA GRUPO 2 0 0 36 0 

COMPETÊNCIAS GERENCIAIS ELETIVA GRUPO 2 0 0 36 0 

TCC EM PUBLICIDADE E PROPAGANDA OBRIGATÓRIA  36 0 0 44 

PUBLICIDADE MULTIMEIOS OBRIGATÓRIA  0 36 0 44 
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PROJETO EXPERIMENTAL- PLANO DE NEG. EM 

COMUN. 
OBRIGATÓRIA  0 36 0 44 

TÓPICOS ESPECIAIS EM COMUNICAÇÃO OBRIGATÓRIA  0 0 36 0 

WEBDESIGN OBRIGATÓRIA  0 36 0 44 

TOTAL: 14 Disciplinas 

 

  T P V C 

Carga horária total obrigatória 2.324 900 684 432 308 

Carga horária estágio supervisionado 

obrigatório 

0 0 0 0 0 

Carga horária disciplinas eletivas 

obrigatório 

72  

Carga horária disciplinas optativas 36  

Carga horária AAC 320  

TOTAL GERAL 2.716  

 

 

8.4 Unidades Curriculares 

1º PERÍODO 

DISCIPLINA: LÍNGUA PORTUGUESA 

EMENTA 

Língua, fala, escrita, norma culta e variação. Tópicos gramaticais relevantes. O português 

retórico ou funcional da norma culta. Leitura e produção escrita. Estratégias de 

leitura: informar-se e formar-se. Compreensão e interpretação de textos. Leitura de textos 

com temáticas socioculturais.  Coesão e coerência. Estrutura do parágrafo. Gramática no 

texto. Temas e problemas no estilo da escrita. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

GAMEIRO, Maria Beatriz. Língua portuguesa, Rio de Janeiro: Estácio, 2015. 
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KOCH, Ingedore Villaça; ELIAS, Vanda Maria. Ler e compreender - os sentidos do texto, São 

Paulo: Contexto, 2011. 

PAES, Roberto. Língua, uso e discurso: entremeios e fronteiras, Rio de Janeiro: Universidade 

Estácio de Sá, 2013. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

CEREJA. Willian; COCHAR Thereza; CLETO, Ciley. Interpretação de textos: construindo 

competências e habilidades em leitura. São Paulo: Atual, 2009. 

 

MORENO, Cláudio. Guia prático do português correto: volume 1 (ortografia), volume 2 

(morfologia), volume 3 (sintaxe), volume (pontuação). Porto Alegre, L&PM Pocket, 2010.  

 

ABAURRE, Maria Luiza M.; PONTARA, Marcela. Gramática: texto: análise e construção de 

sentido. São Paulo: Moderna, 2012.  

 

BECHARA, Evanildo. Moderna gramática portuguesa. 38. ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 

2015. 698 p.  

 

LEITE, Maria Tereza de Moura; PALADINO, Valquiria da Cunha. Português instrumental. Rio 

de Janeiro: SESES, 2015. 336 p. 

 

DISCIPLINA: FUNDAMENTOS DAS CIÊNCIAS SOCIAIS 

EMENTA 

A sociedade como objeto de estudo. Usos e abusos da cultura. Contexto histórico da 

formação das Ciências Sociais. Teorias sociológicas clássicas: Sociologia Francesa e Sociologia 

Alemã. Temas contemporâneos da Sociologia: Formação cultural e diversidade étnico-racial 

brasileira. Globalização. Exclusão social. Questões socioambientais. Novos padrões morais e 

culturais. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ARANHA, Maria Lúcia de Arruda; MARTINS, Maria Helena Pires. Filosofando: introdução a 

filosofia. 3. ed, São Paulo: Moderna, 2005. 

CHARON, Joel M. Sociologia: adaptado para o contexto brasileiro. 2. ed, São Paulo: Saraiva, 

2013. 

LIVRO didático de fundamentos das ciências sociais. Rio de Janeiro: Editora Universidade 

Estácio de Sá, 2014. 165 p. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

DIAS, Reinaldo. Introdução à sociologia. São Paulo: Prentice Hall - Br, 2010.  
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LARAIA, Roque de Barros. Cultura: um conceito antropológico. 24. ed. Rio de Janeiro: J. 

Zahar, 2009.  

MARTINS, Carlos Benedito. Que é sociologia. São Paulo: Brasiliense, 2001.  

MATTA, Roberto da. Relativizando: uma introdução à antropologia social. Rio de Janeiro: 

Rocco, 1987.  

QUINTANEIRO, Tânia et alii. Um toque de clássicos. Belo Horizonte:  da UFMG, 2009. 

DISCIPLINA: INTRODUÇÃO À FOTOGRAFIA 

EMENTA 

A fotografia como processo de captura da realidade. História da fotografia. O equipamento 

fotográfico: tipos, características e possibilidades expressivas. Manuseio do equipamento 

fotográfico.  A linguagem Fotográfica. Fotometria. Desenvolvimento de projeto.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

NOVELLINO, Tainá. Introdução à fotografia. Rio de Janeiro:  Universidade Estácio de Sá, 

2015. Disponível em: <http://repositorio.savaestacio.com 

.br/site/index.html#/objeto/detalhes/8E9D1AAD-D6BD-4D1E-9105-14B16D175828>. 

DUBOIS, Philippe. Ato fotográfico e outros ensaios. 13. ed. Campinas, SP: Papirus, 2010. 362 

p. 

FOLTS, James A.; LOVELL, Ronald P.; ZWAHLEN, Fred C. Manual de fotografia. São Paulo: 

Thomson Learning, 2007. 

KUBRUSLY, Cláudio Araújo. Que é fotografia. 4. ed. São Paulo: Brasiliense, 1998. 109 p. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

RAMALHO, José. Fotografia digital. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. 197 p. 

ROUILLE, Andre. A fotografia: entre documento e arte contemporânea. São Paulo: : SENAC 

SP - 2009. 

OLIVEIRA, Erivam Morais e VICENTINI, Ari. Fotojornalismo. São Paulo: Cengage Learnig, 

2009. 

ROUILLÉ, André. Fotografia: entre documento e arte contemporânea. São Paulo: SENAC, 

2009. 481 p. 

SAMAIN, Etienne (Org.). Fotográfico. 2. ed. São Paulo: Hucitec, 2005. 349 p.  

DISCIPLINA: PLANEJAMENTO DE CARREIRA E SUCESSO PROFISSIONAL 

http://www.livrariacultura.com.br/scripts/busca/busca.asp?avancada=1&titem=1&bmodo=&palavratitulo=&modobuscatitulo=pc&palavraautor=&modobuscaautor=pc&palavraeditora=SENAC%20SP%20-&palavracolecao=&palavraISBN=&n1n2n3=&cidioma=&precomax=&ordem=disponibilidade
http://www.livrariacultura.com.br/scripts/busca/busca.asp?avancada=1&titem=1&bmodo=&palavratitulo=&modobuscatitulo=pc&palavraautor=&modobuscaautor=pc&palavraeditora=SENAC%20SP%20-&palavracolecao=&palavraISBN=&n1n2n3=&cidioma=&precomax=&ordem=disponibilidade
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EMENTA 

Ambientação na Vida Universitária. Métodos de Estudos no Ensino Superior. Planejamento 

financeiro - orçamento doméstico. Habilidades e Competências para a Empregabilidade. 

Gestão de Carreira. O Terceiro setor e o Setor público como opções de Carreira. Inovação e 

Criatividade. Empreendedorismo e Cases de Sucesso. Ética  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

RESENDE, Enio J. Cargos, salários e carreira: novos paradigmas conceituais e práticos. São 

Paulo: Summus, 2002. 112 p. 

CHALITA, G; CERBASI, G; GEHRINGER, M et al. SANTOS, Hugo (org). Da graduação para o 

mercado de trabalho: caminhos para o sucesso. Rio de Janeiro: Ed. Universidade Estácio de 

Sá, 2013. 

BALASSIANO, Moisés; COSTA, Isabel de Sá Affonso da (Org.). Gestão de carreiras: dilemas e 

perspectivas. São Paulo: Atlas, 2006. 221 p. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

FARIA, Vivian Maerker. Manual de carreira. São Paulo: Saraiva, 2009. 

 

PONTES, Benedito Rodrigues. Administração de cargos e salários: carreira e remuneração. 

15. ed. LTr, 2012. 411 p. 

 

DUTRA, Joel Souza. Administração de carreiras: uma proposta para repensar a gestão de 

pessoas. São Paulo: Atlas, 2013. 172 p  

 

XAVIER, Ricardo de Almeida Prado. Sua carreira: planejamento e gestão, como desenvolver 

melhor seus talentos e competências. São Paulo: Prenticce Hall, 2006. Disponível em: 

<https://bv4.digitalpages.com.br/?term 

=Sua%2520carreira&searchpage=1&filtro=todos&from=busca#/edicao/348>.  

DEGEN, Ronald Jean. O empreendedor: empreender como opção de carreira. São Paulo: 

Pearson, 2009. Disponível em: <https://bv4.digital 

pages.com.br/?term=DEGEN%2520empreendedor&searchpage=1&filtro=todos&from=busc

a&page=19&section=0#/edicao/801>  

 

DISCIPLINA: INTRODUÇÃO ÀS PROFISSÕES EM COMUNICAÇÃO 

EMENTA 

Características de uma comunicação 360º. Apresentação das eras de comunicação. 

Estabelecimento da era da informação. Demonstração das competências e habilidades do 

jornalismo e do publicitário. Identificação dos campos de atuação dos jornalistas e dos 

publicitários. Reconhecimento das premiações nas diversas áreas da comunicação. 
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 

SAMPAIO, Rafael. Propaganda de A a Z. 2. ed, Rio de Janeiro:  Campus, 2003. 

VAZ, Élida. Introdução às profissões em comunicação. Rio de Janeiro:  da Universidade 

Estácio de Sá, 2015. < http://repositorio.savaestacio.com 

.br/site/index.html#/objeto/detalhes/EB4C97ED-42FE-4F7B-A0AC-7915729C7642>.  

GANZERT, Christian. Gestão da comunicação e da informação. 2016. Rio de Janeiro: SESES, 

2016. 136 p. Disponível em: < http://repositorio. 

savaestacio.com.br/site/index.html#/objeto/detalhes/854A82E8-3039-4B3C-8893-

ECE0DA571816 >.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

BORDENAVE, Juan E. Diaz. O que é comunicação, São Paulo:  Brasiliense, 2001. 

 

CASTELLS, Manuel. Sociedade em rede. São Paulo: Paz e Terra, 2008.  

 

CORRÊA, Roberto. Planejamento de propaganda. São Paulo: Global, 2002. 

 

DIZARD, Wilson P. A nova mídia: a comunicação de massa na era da informação. Rio de 

Janeiro: Jorge Zahar, 1998. 

 

MARCONDES, Pyr. Uma história da propaganda brasileira. São Paulo: Ediouro, 2001. 

 

DIAS, Sérgio Roberto. Tudo que você queria saber sobre propaganda e ninguém teve 

paciência para explicar. 3. ed. São Paulo: Atlas, 1995. 432 p. 

 

DISCIPLINA: COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL INTEGRADA 

EMENTA 

Orientação para as competências da Comunicação Empresarial Integrada. Conhecimento 

sobre a perspectiva de comunicação empresarial e suas variações na comunicação 

corporativa, comunicação organizacional e comunicação institucional. Mapeamento dos 

públicos de interesse das organizações e habilidade para planejar, desenvolver, gerenciar e 

executar planos, projetos, programas e ações voltadas a construção e manutenção da 

reputação e  imagem corporativas. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

MORAES, Ana Shirley França de. Comunicação empresarial. Rio de Janeiro: LTC, 2008. 
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ARMELLEI JÚNIOR, Walter; BASEIO, Dora Fontana; OLIVEIRA, Sueli Cain de. Comunicação 

empresarial. São Paulo: Radial, 2005. 108 p. (Coleção leitura e escrita, 3).  

 

CESCA, Cleuza Gertrude Gimenes. Comunicação dirigida escrita na empresa: teoria e 

prática. 5. ed. rev., atual. e ampl. São Paulo: Summus, 2006. 284 p. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

TOMASI, Carolina; MEDEIROS, João Bosco. Comunicação empresarial. 3. ed. São Paulo: 

Atlas, 2010. 445 p. 

 

BUENO, Wilson da Costa. Comunicação empresarial: teoria e pesquisa. São Paulo: Manole, 

2003. 369 p. 

 

CAHEN, Roger. Comunicação empresarial: a imagem como patrimônio da empresa e 

ferramenta de marketing. 10. ed. Rio de Janeiro: Best Seller, 2005. 302 p. 

 

ARGENTI, Paul A. Comunicação empresarial: a construção da identidade, imagem e 

reputação. Rio de Janeiro: Campus, 2006. 327 p. 

 

TORQUATO, Gaudêncio. Comunicação empresarial, comunicação institucional: conceitos, 

estratégias, sistemas, estrutura, planejamento e técnicas. 5. ed. São Paulo: Summus, 1986. 

179 p 

 

2º PERÍODO 

DISCIPLINA: COMPUTAÇÃO GRÁFICA E EDITORAÇÃO ELETRÔNICA 

EMENTA 

Conceitos básicos de Computação Gráfica, manipulação de imagens bitmap e criação de 

imagens vetoriais, padrões, seleção e escalas de cor, princípios de Design e layout, ção 

eletrônica.  

Operações básicas no tratamento da informação, na computação gráfica e na linguagem 

visual. O computador como ferramenta do processo criativo. Estudos dos softwares 

aplicados na Publicidade e no Jornalismo. Manipulação de imagens. Diagramação. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

SILVA, Renata Alves Prado da. Computação gráfica e editoração eletrônica. Rio de Janeiro:  

da Universidade Estácio de Sá, 2015. Disponível em:< 

http://repositorio.savaestacio.com.br/site/index.html#/objeto /detalhes/78D3BA7F-F4D9-

44A8-BC34-3891FB987D0E >.  
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GULARTE, Daniel de Menezes. Imagem digital em design. Rio de Janeiro: SESES, 2016. 96p. 

Disponível em:< http://repositorio.savaestacio.com.br/ 

site/index.html#/objeto/detalhes/82797538-48AF-4BE7-9CB1-B938F15FE6E0 >. 

TOLEDO, Leonardo Ramos de. Produção gráfica. Rio de Janeiro: SESES, 2016. 120p. (Livro 

Próprio Estácio). Disponível em: < http://repositorio. 

savaestacio.com.br/site/index.html#/objeto/detalhes/44E0926B-5646-4259-8AB2-

6127E3EE3F34>. 

COLARO, Antônio Celso. Produção gráfica: arte e técnica na direção de arte. 2. ed. São 

Paulo: Pearson, 2012 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

PRIMO, Lane. Estudo dirigido de Adobe Photoshop CS6 em português. São Paulo: Érica, 

2013. 

PERUYERA, Matias. Diagramação e layout: livro eletrônico. Curitiba: InterSaberes, 2018. 314 

p. Disponível em:< https://bv4.digitalpages.com.br 

/?term=editora%25C3%25A7%25C3%25A3o%2520eletr%25C3%25B4nica&searchpage=1&fil

tro=todos&from=busca&page=2&section=0#/legacy/154950>.   

KELBY, Scott. Fotografia digital na prática. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2013. 

239p. Disponível em:< https://bv4.digitalpages.com.br/?term 

=computa%25C3%25A7%25C3%25A3o%2520gr%25C3%25A1fica&searchpage=1&filtro=tod

os&from=busca#/legacy/416>. 

FIDALGO, João Carlos de Carvalho. Diagramação com InDesign CS3. São Paulo: Érica, 2007. 

WILLIAMS, Robin. Design para quem não é designer. 2. ed. São Paulo: Callis, 2005. 

 

DISCIPLINA: PORTUGUÊS INSTRUMENTAL 

EMENTA 

Abordagem normativa da língua. Aspectos da escrita: ortografia, acentuação e pontuação. 

Sintaxe: articulação dos termos na oração. Regras ortográficas. Uso do hífen: nomes 

compostos e prefixos. Uso do porquê. Uso de acentos gráficos na escrita. Uso do sinal 

indicativo da crase. A Pontuação no Português: os sinais de pontuação. Qualidades da 

Comunicação escrita: clareza, concisão, adequação vocabular e correção gramatical. 

Introdução ao estudo da Sintaxe: frase, oração e período. Sintaxe de Concordância Nominal 

e Verbal. Concordância do adjetivo com o substantivo: regras básicas.   Sintaxe de 

concordância verbal: regras básicas. Particularidades de concordância verbal. Sintaxe de 

colocação pronominal. Articulação textual: coesão, coerência e regência. Produção textual: a 

construção do texto. Tipologias textuais. Articulação textual: leitura e produção de texto. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
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LEITE, Maria Tereza de Moura e PALADINO, Valquiria da Cunha. Português Instrumental. Rio 

de Janeiro: UNESA, 2015. 

BECHARA, Evanildo. Moderna gramática da língua portuguesa. Rio de Janeiro: Nova 

Fronteira, 38ª Ed. 2015. 

FETZNER, Néli Luiza Cavalieri (Org. e Aut.); TAVARES Jr., Nelson Carlos; MACEDO, Iraélcio. 

Lições de gramática aplicadas ao texto jurídico. 3. ed. rev., ampl. e atual. Rio de Janeiro: 

Forense, 2013. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

FONSECA, Letícia; SCORZONI, Marília. Conteúdo, metodologia e prática de ensino de língua 

portuguesa. Rio de Janeiro: SESES, 2016. 112 p. Disponível 

em:<http://repositorio.savaestacio.com.br/site/index.html#/objeto /detalhes/82A2F29D-

1997-44C6-A635-9A1DB6ABA5D3>. 

GOLD, Miriam; SEGAL, Marcelo. Português instrumental para cursos de direito: como 

elaborar textos jurídicos. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2012. 201 p. Disponível em:< 

https://bv4.digitalpages.com.br/?term=portugu 

%25C3%25AAs%2520instrumental&searchpage=1&filtro=todos&from=busca#/legacy/418>.  

GUIMARÃES, Thelma de Carvalho. Português instrumental. São Paulo: Pearson Education, 

2012. Disponível em:< https://bv4.digitalpages.com.br/? 

term=portugu%25C3%25AAs%2520instrumental&searchpage=1&filtro=todos&from=busca

&page=-9&section=0#/legacy/4078>. 

FIGUEIREDO, Celso. Redação publicitária: sedução pela palavra. 2. ed. rev. e ampl. São 

Paulo: Cengage Learning, 2014. 146 p. 

CIGLIONI JUNIOR, Waldemar. Deu branco! criatividade e redação publicitária. Campinas: 

Alínea, 2009. 210p. 

 

DISCIPLINA: TÉCNICAS DE FOTOGRAFIA PUBLICITÁRIA 

EMENTA 

Fotografia na Publicidade. Evolução Tecnológica. Equipamentos. Fotografia de Moda e 

Publicidade com Modelos. Tratamento Digital. Manipulação de Imagem. Fotografia de 

Alimento e Produtos. Aspectos Comerciais.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ALVARENGA, André Luiz. A arte da fotografia digital: explorando técnicas com o Photoshop 

CS, Rio de Janeiro: CIÊNCIA MODERNA, 2005. 
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AZEVEDO, Sara. Técnicas de fotografia publicitária. Rio de Janeiro:  Universidade Estácio de 

Sá, 2016. 

HOPPE, Altair. Fotografia digital sem mistérios. Santa Catarina: Photos, 2005. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

PEREZ, Clotilde; BARBOSA, Ivan Santo (org.). Hiperpublicidade, v. 2: atividades e tendências. 

São Paulo: Cengage Learning, 2018. Livro digital. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/ 9788522116300>. 

LOPES, Daniel Oikawa. Fotografia publicitária. Curitiba: Intersaberes, 2018. 290 p. 

Disponível em: < https://bv4.digitalpages.com.br/?term= 

fotografia%2520publicit%25C3%25A1ria&searchpage=1&filtro=todos&from=busca&page=2

&section=0#/legacy/158431>. 

SCOVILLE, André Lopez. Laboratório de artes visuais: fotografia digital e quadrinhos. 

Curitiba: Intersaberes, 2018. 304 p. Disponível em: < https://bv4 

.digitalpages.com.br/?term=fotografia%2520publicit%25C3%25A1ria&searchpage=1&filtro=

todos&from=busca&page=4&section=0#/legacy/158379>.  

ANG, Tom. Fotografia digital: uma introdução. São Paulo: SENAC, 2007. 223 p. 

RAMALHO, José. Fotografia digital. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. 197 p. 

DISCIPLINA: HISTÓRIA DA MÍDIA 

EMENTA 

O fenômeno comunicacional e os impactos sociais numa perspectiva histórica. Linguagem e 

escrita. A evolução da mídia: da imprensa de Gutenberg às mídias digitais: produtos, fatos, 

impactos sociais e personalidades. O desenvolvimento e expansão dos meios de 

comunicação de massa no Brasil e no mundo como um produto e agente dos processos 

históricos. Concepções históricas e as distintas funções das mídias como articuladoras da 

formação dos povos. Novas mídias e as transformações da técnica, através da tecnologia. A 

segmentação e evolução histórica das habilitações da comunicação (Jornalismo e 

Publicidade e Propaganda) e seus produtos/ações. Análise sobre as relações entre a Mídia e 

a economia, o mercado, a política e eventos sócio-culturais. Pesquisa sobre a história das 

mídias da região. Arqueologia das mídias, ecologia das mídias e novas mídias em perspectiva  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BRIGGS, Asa; BURKE, Peter. Uma história social da mídia: de Gutenberg à Internet. Rio de 

Janeiro: Jorge Zahar, 2016. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788537815922>. 

ROSA, Caroline Petian Bono; PORTARI, Rodrigo. História da mídia. Rio de Janeiro: SESES, 

2015. 160 p. Disponível em: < http://repositorio.sava 
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estacio.com.br/site/index.html#/objeto/detalhes/89D3B4A9-2813-4945-B5AC-

0106EBB59670>. 

RIBEIRO, Ana Paula Goulart; SACRAMENTO, Igor; ROXO Marco. História da televisão no 

Brasil: do início aos dias de hoje. São Paulo:  Contexto, 2010. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

DIZARD, Wilson. A nova mídia: a comunicação de massa na era da informação. 2. ed. rev. e 

atualizada. Rido de Janeiro: Jorge Zahar, 2000.  

MARCONDES, Pyr. Uma história da propaganda brasileira. 2. ed. Rio de Janeiro: Ediouro, 

2002.  

 

FERRARETTO, Luis Artur. Rádio: o veículo, a história e a técnica. Porto Alegre: Sagra 

Luzzatto, 2001.  

 

BARBOSA FILHO, André. Gêneros radiofônicos: os formatos e os programas em áudio. 2. ed. 

São Paulo: Paulinas, 2009. 158 p.  

 

MUSBURGER, Robert B. Roteiro para mídia eletrônica: TV, rádio, animação e treinamento 

corporativo. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008. 301 p.  

 

 

DISCIPLINA: FUNDAMENTOS DE ECONOMIA 

EMENTA 

Conceitos Básicos de Economia. Conceitos Básicos de Economia e a inter-relação da 

Economia com outras áreas do conhecimento. História do Pensamento Econômico. 

Introdução à Microeconomia. Equilíbrio de Mercado. Produção e Custos. Estruturas de 

Mercado. Política Macroeconômica. Sistema de Contas Nacionais. Economia Internacional. 

Fundamentos de Economia Monetária. Inflação. Setor público e Déficit Público. Crescimento 

e Desenvolvimento Econômico. 

Podemos considerar como as grandes áreas do estudo da disciplina: Introdução à Economia; 

Microeconomia; Macroeconomia; e Crescimento / Desenvolvimento.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

MEIRELLES, Durval Corrêa (org), FEIJÓ, Carmem et al. Economia: o que você precisa saber. 

Rio de Janeiro: Estácio, 2014. 

VASCONCELLOS, M. A. Sandoval. Economia, micro e macro, São Paulo: Atlas, 2010. 
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VASCONCELLOS, M. A. Sandoval, GARCIA, Manuel Enriquez. Fundamentos de economia, São 

Paulo: Saraiva, 2010. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

PINHO, B. Diva; VASCONCELLOS M. A. Sandoval. Manual de economia:  equipe de 

professores da USP. São Paulo: Saraiva, 2013. 

ROSSETTI, José Paschoal. Introdução à economia. 18. ed. atual. e ampl. São Paulo: Atlas, 

2000. 

GASTALDI, J. P. Elementos de economia política. 19. ed., São Paulo: Saraiva, 2006. 

PINTO JUNIOR, Helder Queiroz (Org.). Economia da energia: fundamentos econômicos, 

evolução histórica e organização industrial. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007. 343 p.  

ECONOMIA: o que você precisa saber. Rio de Janeiro: Universidade Estácio de Sá, 2014. 152 

p. Disponível em: < http://repositorio.savaestacio. 

com.br/site/index.html#/objeto/detalhes/4B866F24-4FE7-4F59-B71B-76BAB567E82E>. 

 

DISCIPLINA: COMUNICAÇÃO E SEMIÓTICA 

EMENTA 

Semiótica: noções gerais. A contribuição da semiótica para o campo da comunicação e das 

ciências da linguagem. A distinção entre Semiótica e Semiologia. As contribuições de 

Ferdinand de Saussure e Carles Sander Peirce. Os diferentes tipos de análises semióticas. A 

Semiótica e a três matrizes da linguagem: sonora, visual e verbal. A semiótica aplicada ao 

campo da comunicação e os diferentes gêneros textuais: no Jornalismo, na Publicidade, no 

Audiovisual, no Design, na Literatura. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BARTHES, Roland. Elementos de semiologia. São Paulo: Cultrix, 2006. 

SANTAELLA, Lúcia. Semiótica aplicada. São Paulo: Thompson Pioneira, 2010. 

MOURA, Marilda Franco de. Comunicação e semiótica. Rio de Janeiro. Universidade Estácio 

de Sá, 2015, 176p 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

ECO, Umberto. Tratado geral de semiótica. São Paulo: Perspectiva, 1997. 
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COELHO NETTO, J. Teixeira. Semiótica, informação e comunicação: diagrama da teoria do 

signo. 7. ed. São Paulo: Perspectiva, 2007. 217 p. 

SANTAELLA, Lucia; NÖTH, Winfried. Imagem: cognição, semiótica, mídia. São Paulo: 

Iluminuras, 2009. 

SANTAELLA, Lúcia. Que é semiótica. São Paulo: Brasiliense, 2003. 84 p.  

LOPES, Ivã Carlos; HERNANDES, Nilton (Org.). Semiótica: objetos e práticas. São Paulo: 

Contexto, 2005. 286 p. 

3º PERÍODO 

DISCIPLINA: HISTÓRIA DA CULTURA E DA SOC. NO MUNDO CONTEMP 

EMENTA 

Visão panorâmica sobre o mundo durante o século XX; 

Processos políticos, econômico-sociais e culturais do pós II Guerra Mundial até a ascensão 

dos governos neo-liberais.  

Inserção do Brasil no cenário internacional.   

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

TEIXEIRA, Leonardo. História da cultura e da sociedade no mundo contemporâneo. Rio de 

Janeiro: SESES, 2015. Disponível em: <http:// 

repositorio.savaestacio.com.br/site/index.html#/objeto/detalhes/C848BB10-8345-4394-
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contexto da sociedade contemporânea. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

SILVA, Lúcia Aparecida da. Análise do comportamento do consumidor. Rio de Janeiro: 

Universidade Estácio de Sá / UNISEB Centro Universitário, 2015. 176 p. Disponível em: < 

http://repositorio.savaestacio. com.br/site/index.html#/objeto/detalhes/FEDCE94B-1BAC-

46B3-99CD-4EDF7E0AFAE3>. 



 

 93 

AMARA, Beatriz Santos; MORSCH, Marco Aurélio. Comportamento do 

consumidor: conceitos e casos. São Paulo: Pearson, 2012. 267 p. Disponível em: < 

https://bv4.digitalpages.com.br/?term=Comportamento% 

2520do%2520consumidor&searchpage=1&filtro=todos&from=busca#/legacy/305>.  

SCHIFFMAN, Leon G.; KANUK, Leslie Lazar. Comportamento do consumidor, 9. ed, Rio de 

Janeiro: LTC, 2009 
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consumidor: construindo a estratégia de marketing. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007. 508 p. 

 

LIMEIRA, Tania Maria Vidigal. Comportamento do consumidor brasileiro. São Paulo: 

Saraiva, 2008. 380 p. 

 

ROCHA, A.; CHRISTENSEN, C. Marketing: teoria e prática no Brasil. São Paulo: Atlas, 1999. 

 

DISCIPLINA: COMUNICAÇÃO COMUNITÁRIA 

EMENTA 

Comunicação e Comunidade. Comunicação popular e comunitária: conceitos e 

características. As mídias alternativas, a imprensa alternativa e as relações de poder na 

comunicação. Comunicação e mobilização social. Comunicação e transformação social. 

Utilização dos recursos de comunicação pela comunidade. 
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Summus, 2014. 376 p. Disponível em:< https:// 
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5º PERÍODO 

DISCIPLINA: COMUNICAÇÃO E MARKETING 

EMENTA 

Planejamento estratégico: Conceitos, análise ambiental, ferramentas e estratégia; 

Marketing e comunicação: conceito, filosofia e desafios; o marketing como ferramenta de 

gestão e comunicação; A integração do mix de comunicação de marketing e a influência de 

cada um na construção da estratégia empresarial. 
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de comunicação: suporte às estratégias de marketing e de negócios da empresa: inclui 

fundamentos de marketing e visão de empresa. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2014. 192 p. 

CRESCITELLI, Edson; SHIMP, Terence A. Comunicação de marketing: integrando propaganda, 

promoção e outras formas de divulgação. São Paulo: Cengage Learning, 2016. Disponível 

em: <https:// integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522126231>.  
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ed. São Paulo: Saraiva, 2007. Disponível em: 
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DISCIPLINA: COMUNICAÇÃO E POLÍTICA 

EMENTA 

O conceito de política.  A mídia, esfera pública e cidadania.  As formas de controle na 

sociedade industrial e na sociedade pós-industrial. Espetacularização, política e consumo. As 

controvérsias em torno da idéia do fim dos Estados Nacionais. Neoliberalismo e 

globalização.  Novas tecnologias e possibilidade de reconstrução da esfera pública. 
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sociais. São Paulo: Zeppelini Editorial, 2011. 204 p. 

 

ITEN, Marco; KOBAYASHI, Sérgio. Eleição, vença a sua! as boas técnicas do marketing 

político. São Paulo: Ateliê, 2004. 228 p. 

 

SANTOS, Milton. Por uma outra globalização: do pensamento único à consciência 

universal. 15. ed. Rio de Janeiro: Record, 2008. 174 p.. 

 

 

DISCIPLINA: CULTURA EMPREENDEDORA 

EMENTA 

Empreendedorismo e seus conceitos básicos.  Cultura empreendedora. Características dos 

empreendedores. Idéias e Oportunidades de negócios. Tipos de empreendimentos. O plano 

de negócios. O plano de projetos. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

SILVA, Alexandre Márcio Melo da. Inovação tecnológica e empreendedorismo. Rio de 

Janeiro: SESES, 2016. 152 p. Disponível em: < 



 

 97 

http://repositorio.savaestacio.com.br/site/index.html#/objeto/detalhes/ 5DC580EF-D4F3-

4FDC-8D3B-D661B82A896E>. 

EMPREENDEDORISMO: construindo seu projeto de vida. Barueri, SP: Manole, 2012. 249 p.   

 

DEGEN, Ronald Jean. Empreendedor: empreender como opção de carreira. São Paulo: 

Prentice Hall, 2009. 440 p.  

GOOSSEN, Richard J. E-empreendedor: a força das redes sociais para alavancar seus 

negócios e identificar oportunidades. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009. 211 p 

DORNELAS, J. C. Empreendedorismo: transformando ideias em negócios, Rio de Janeiro: 

Campus, 2008. 

HASHIMOTO, M. Lições de empreendedorismo. Rio de Janeiro: Manole ed, 2008. 

 

OLIVEIRA, E. Empreendedorismo social: da teoria a pratica, do sonho a realidade. Rio de 

Janeiro, Qualimark, 2006. 

 

DORNELAS, José Carlos Assis. Empreendedorismo corporativo: como ser empreendedor, 

inovar e se diferenciar na sua empresa. 8. ed. Rio de Janeiro: Campus, 2003. 183 p. 

 

DISCIPLINA: ESTÉTICA E HISTÓRIA DA ARTE CONTEMPORÂNEA 

EMENTA 

Noções fundamentais sobre arte e estética. A história das criações artísticas: suas 

características, conceitos, imagens e personagens fundamentais. As artes e suas relações 

com as diferentes sociedades, períodos e realidades.  A arte moderna e contemporânea. A 

arte no Brasil. A relação entre arte e produção midiática. A imagem hoje e sua relação com a 

arte.  
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versão. São Paulo: Pioneira, 2008. 503 p. 

AUMONT, Jacques. Imagem. 13. ed. Campinas: Papirus, 2008. 317 p. 

GIANNETTI, Claudia. Estética digital: sintopia da arte, a ciência e a tecnologia. Belo 

Horizonte: C/Arte, 2006. 238 p. 
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Jorge Zahar , 2006. 

JANSON, Horst Woldemar; JANSON, Anthony F. Iniciação à história da arte. 2. ed. São Paulo: 
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DISCIPLINA: PLANEJAMENTO E ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS 

EMENTA 

Estratégias e técnicas para a captação de eventos nacionais e internacionais. Clientes 

potenciais. Desenvolvimento e aplicação prática de técnicas de organização de evento, a 

partir da utilização de instrumentos específicos. Contratação e relação com prestadores de 

serviços. Cronograma e etapas a serem cumpridas na conjugação do pré-evento, trans-

evento e pós-evento 
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CESCA, Cleuza Gertrude Gimenes. Organização de eventos: manual para planejamento e 
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GIACOMO, Cristina. Tudo acaba em festa: evento, líder de opinião, motivação e público. São 

Paulo: Summus, 2007. 108 p. 

 

HOYLE JÚNIOR, Leonardo H. Marketing de eventos. Atlas, 2006. 222 p. 

 

MATIAS, Marlene. Organização de eventos: procedimentos e técnicas. 6. ed. São Paulo: 

Manole, 2013. Disponível em: <https://integrada.minha 
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MENDONÇA, Maria José Alves; PEROZIN, Juliana Gutierres Penna Almendros. Planejamento 
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<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/ 9788536511030>  

 

 

DISCIPLINA: CULTURA DAS MÍDIAS 

EMENTA 

Análise dos diversos aspectos da cultura midiática, o posicionamento e a situação paradoxal 

dessa cultura na era hipermoderna, a partir da convergência tecnológica e de novas 

linguagens da produção midiática. O reflexo dessas novas linguagens na cultura 

impressa, audiovisual, digital e também na cultura do entretenimento.  
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SANTAELLA, Lúcia. Culturas e artes do pós-humano: da cultura das mídias à 

cibercultura. São Paulo: Paulus, 2003. 357 p. 

 

KELLNER, Douglas. Cultura da mídia: estudos culturais: identidade e política entre o 

moderno e o pós-moderno. São Paulo: EDUSC, 2001. 452 p. 

MORAES, Dênis de (Org.). Globalização, mídia e cultura contemporânea. Campo Grande: 

Letra Livre, 1997. 262 p. 

 

BURKE, Peter; BRIGGS, Asa. Uma história social da mídia: de Gutenberg à internet. Rio de 

Janeiro: Zahar, 2016. Disponível em: <https://integrada. 

minhabiblioteca.com.br/books/9788537815922>. 

 

DISCIPLINA: REDAÇÃO PUBLICITÁRIA - MÍDIAS AUDIOVISUAIS 

EMENTA 

Características e linguagens dos meios audiovisuais tradicionais e interativos. Rádio: peças 

publicitárias de rádio; roteiros literários  e de produção; roteiros de letras para jingles. 

Televisão: peças publicitárias de TV; roteiro linear e de produção; roteiro para 

merchandising e inserção em programação. Mídia digital: peças publicitárias audiovisuais 

interativas; roteiros de hipermídia e crossmedia. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
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BERTOMEU, Vicente. Criação visual e multimídia. São Paulo: Cengage Learning, 2009.  

 

FIGUEIREDO, Celso. Redação publicitária: sedução pela palavra. São Paulo: Pioneira 

Thomson, 2005. 



 

 101 

 

FERRARETTO, Luiz Artur. Rádio: teoria e prática. São Paulo: Summus, 2014. 

 

MARTINS, Zeca. Redação publicitária: a prática na prática. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2009. 183 

p. 

 

PEREZ, Clotilde; BARBOSA, Ivan Santo (org.). Hiperpublicidade, v. 2: atividades e tendências. 

São Paulo: Cengage Learning, 2018. Livro digital. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/ 9788522116300>. 

 

6º PERÍODO 

DISCIPLINA: MÍDIAS DIGITAIS 

EMENTA 

A sociedade em rede e os reflexos das mundanças relacionadas ao trabalho diante das redes 

e mídias digitais. As teorias da cibercultura e a comunicação digital. As redes sociais digitais 

e a produção colaborativa de conteúdo. Estratégias digitais de marketing. Monitoramento e 

Métricas das estratégias nas mídias sociais. 
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LÉVY, Pierre. Cibercultura. São Paulo: Ed. 34, 1999c. 260 p. 

 

DISCIPLINA: ÉTICA E LEGISLAÇÃO PUBLICITÁRIA 

EMENTA 

O comportamento profissional do publicitário através da abordagem dos aspectos 

Normativos e Descritivos da Ética e da fundamentação teórica por meio das Doutrinas Éticas 

e da  Filosofia. A importância do Direito na Atividade Publicitária referente ao uso de 

Imagem, Direito Autoral, Defesa do Consumidor, Contratos e Responsabilidade  Civil. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
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SANT'ANNA, Armando. Propaganda: teoria, técnica e prática. 8. ed. rev. e atual. São Paulo: 
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DISCIPLINA: PRODUÇÃO AUDIOVISUAL 

EMENTA 

Planejamento e organização de produção audiovisual. Produção de peças publicitárias em 

rádio. Produção de peças publicitárias para TV e cinema.  Tomadas e Planos de Tomada. Pré-

produção. Produção. Pós-produção. Spots. Merchandising (flash). Chamadas e assinaturas 

(patrocínio). Jingles.  Institucionais.  Vendas. Utilidade pública.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

MADUREIRA, Paulo Sergio de Jesus; COLOMBO, Luis Oscar Calvano. Produção audiovisual. 

Rio de Janeiro: SESES, 2017. 145 p. Disponível em: < 

http://repositorio.savaestacio.com.br/site/index.html#/objeto/detalhes/ C227DA7E-1209-

B4DC-49F7-252CC825286C>.   

FREIRE FILHO, João; HERSCHMANN, Micael M. (Org.). Novos rumos da cultura a 

mídia: indústria, produtos, audiências. Rio de Janeiro: MAUAD, 2007. 309 p.  

HAUSMAN, Carl. Rádio: produção, programação e performance. 8. ed. São Paulo: Cengage 

Learning, 2010. 512 p.   

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

SHANER, Pete. Aprenda vídeo digital com experts: técnicas de produção de vídeo de força 

industrial. Rio de Janeiro: Campus, 2003. 

GAGE, Leighton David; MEYER, Cláudio. Filme publicitário. 2. ed. rev. e atual. São Paulo: 

Atlas, 1991. 218 p. 

MCLEISH, Robert. Produção de rádio: um guia abrangente de produção radiofônica. São 

Paulo: Summus, 2001. 242 p.   

AUMONT, Jacques. Imagem. 13. ed. Campinas: Papirus, 2008. 317 p. 

FOTO, vídeos, arte contemporânea. Rio de Janeiro: FotoRio, 2009. 148 p. 

MICELI, Sérgio. Noite da madrinha. São Paulo: Perspectiva, 1972. 293 p. 

DISCIPLINA: PROJETO EXPERIMENTAL - CAMPANHA INSTITUCIONAL 

EMENTA 

Características das campanhas institucionais; características específicas das campanhas 

institucionais governamentais, de marca, do terceiro setor, de responsabilidade social e de 

propaganda política; planejamento de campanhas institucionais; briefing de campanha 

institucionais; planos de mídia para campanhas institucionais; criação, elaboração e 



 

 104 

desenvolvimento de campanhas institucionais para mídia impressa, eletrônica e digital 

interativa. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

CORREA, Marcus Dickson Oliveira. Projeto experimental: campanha institucional. Rio de 

Janeiro: SESES, 2017. 121 p. Disponível em: < http:// 

repositorio.savaestacio.com.br/site/index.html#/objeto/detalhes/DC913F77-D7CB-433A-

1E72-E85AC4ABEC76>. 

LUPETTI, Marcelia. Gestão estratégica da comunicação mercadológica: planejamento. 2. ed. 

São Paulo: CENGAGE LEARNING, 2012. 190p.   

GRACIOSO, Francisco. Propaganda institucional. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2006. Disponível 

em: <https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/ 9788522471768>. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

BATAN, Marco Antônio. Propaganda no terceiro setor. São Paulo: Lepoldium, 2004. 

 

NICOTARI, Marco Antonio. Endomarketing. Rio de Janeiro: Universidade Estácio de Sá / 

UNISEB Centro Universitário, 2015. 120 p. 

 

DUAILIBI, Roberto. Cartas a um jovem publicitário: nem tudo é festa: como vencer na vida 

fazendo muita força. Rio de Janeiro: Elsevier, 2006 

 

PINHO, José Benedito. Propaganda institucional: usos e funções da propaganda em relações 

públicas. São Paulo: Summus, 1990. 168 p.  

 

TORQUATO, Gaudêncio. Marketing político e governamental: um roteiro para campanhas 

políticas e estratégias de comunicação. 4. ed. São Paulo: Summus, c1985. 80 p.  

 

RIBEIRO, Júlio. Fazer acontecer. São Paulo: Cultura, 1994 

DISCIPLINA: HISTÓRIA DOS POVOS INDÍGENAS E AFRO-DESCENDENTES 

EMENTA 

O impacto cultural do contato entre europeus e índios. As semelhanças e diferenças entre a 

escravidão indígena e a escravidão negra. A guerra justa e a ocupação do interior do 

território. A abolição da escravatura e a negação da cidadania negra. A política indigenista. 

As contribuições do índio e do negro à cultura brasileira. O movimento negro e as políticas 

afirmativas. Índios e afro-descendentes como sujeitos históricos. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
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GOMES, Mercio Pereira. Os índios e o Brasil: passado, presente e futuro. São Paulo/SP: 

Contexto, 2017. 299p 

GATES JR, Henry Louis. Os negros na América Latina. SÃO PAULO SP: Companhia da Letras, 

2014. 353 p. 

BALIEIRO, Fernando de F.; BORTOLOTI, Karen F. História dos povos indígenas e 

afrodescendentes. Rio de Janeiro: Editora Universidade Estácio de Sá, 2014. 168 p. 

Disponível em: <http://repositorio.sava 

estacio.com.br/site/index.html#/objeto/detalhes/5609D76B-56C9-4F5E-BAB6-

EC3FF840F22C>. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

VILLARES, Luiz Fernando. Direito e povos indígenas. Curitiba: Jurua, 2009. 349 p. 

 

FREYRE, Gilberto. Casa-grande e senzala: formação da família brasileira sob o regime da 

economia patriarcal. 36. ed. Rio de Janeiro: Record, 1999. 569 p. 

 

CUNHA, Manuela Carneiro da (Org.). História dos índios no Brasil. 2. ed. São Paulo: 

Companhia da Letras, 2008. 609 p. 

 

VAINFAS, Ronaldo. Heresia dos índios: catolicismo e rebeldia no Brasil colonial. São Paulo: 

Companhia das Letras, 2010. 275 p. 

 

FLORENTINO, Manolo. Em costas negras: uma história do tráfico de escravos entre a África e 

o Rio de Janeiro (Séculos XVIII e XIX). São Paulo: UNESP, 2014. 307 p.  

 

CHAUÍ, Marilena de Souza. Brasil: mito fundador e sociedade autoritária. São Paulo: 

Fundação Perseu Abramo, 2008. 103 p. 

 

PINSKY, Jaime (Org.). História da américa através de textos. São Paulo: Contexto, 2007. 173 

p. 

 

MUNANGA, Kabengele. Negritude:  usos e sentidos. Belo Horizonte: Autêntica, 2009. 

Disponível em: <https://bv4.digitalpages.com.br/?term 

=Negritude&searchpage=1&filtro=todos&from=busca#/edicao/49332>.  

 

DISCIPLINA: PESQUISA DE OPINIÃO E MERCADOLÓGICA 

EMENTA 

A Informação como ferramanta essencial no processo decisório. Histórico e conceitos. 

Dados primários e secundário. Tipos e modelos de pesquisa de mercado e seus métodos de 

coleta de dados. Formas de contato e Instrumentos de coletas de dados. Critério para a 

elaboração do questionário. Universo, amostra e plano de amostragem em pesquisa de 



 

 106 

mercado. Codificação e tabulação. Pesquisa quantitativa e qualitativa. Estrutura de um 

banco de dados. Hierarquia dos dados. Tendências para bancos de dados e administração de 

bancos de dados. Estrutura do SIM (Sistema de Informação de Marketing). Apresentação de 

relatórios. Elaboração de um projeto de pesquisa e sua implementação. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ROSSETTO, Ricardo. Pesquisa de mercado. Rio de Janeiro: SESES, 2015. 176 p. Disponível 

em: < http://repositorio.savaestacio.com.br/site/ index.html#/objeto/detalhes/EFAA4DEB-

C5D8-4400-B681-492FFCF76 BF9>. 

DIAS, Sergio Roberto. Pesquisa de mercado. São Paulo: Saraiva, 2012. 

 

MALHOTRA, Naresh K. et al. Introdução à pesquisa de marketing. São Paulo: Pearson 

Prentice Hall, 2012. 428 p. 

LUPETTI, Marcelia. Gestão estratégica da comunicação mercadológica: planejamento. 2. ed. 

São Paulo: CENGAGE LEARNING, 2012. 190p.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
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São Paulo: CENGAGE LEARNING, 2012. 190p.  

AAKER, David A.; KUMAR, V.; DAY, George S. Pesquisa de marketing. 2. ed. São Paulo: Atlas, 

2010. 745 p.  

MALHOTRA, Naresh K. Pesquisa de marketing: uma orientação aplicada. 4. ed. Porto Alegre, 

RS: Bookman, 2006. 720 p.  

MATTAR, Fauze Najib. Pesquisa de marketing. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2008. 

STAREC, Claudio et al. Gestão estratégica da informação e inteligência competitiva. 2. ed. 

Rio de Janeiro: Saraiva, 2006. 

7º PERÍODO 

DISCIPLINA: METODOLOGIA DA PESQUISA 

EMENTA 

O conhecimento científico e a pesquisa acadêmica: escolha do tema. Problematização do 

tema. Justificativa, metodologia e fontes. A determinação dos objetivos. O embasamento 

teórico. O projeto de pesquisa, estrutura e formatação. A redação científica: ética e 

legitimidade do saber. Normas técnicas para formatação do TCC: artigo científico e 

monografia.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
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CERVO, Amado Luiz; BERVIAN, Pedro Alcino; SILVA, Roberto da. Metodologia científica. 6. 

ed. São Paulo: Pearson, 2012. 162 p. 

RUIZ, João Alvaro. Metodologia científica. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2011. 180 p. 

METODOLOGIA científica. Rio de Janeiro: Editora Universidade Estácio de Sá, 2014. 126 p. < 

http://repositorio.savaestacio.com.br/site /index.html#/objeto/detalhes/FD1482F0-10CA-

4DEE-A429-AB0A44F02829 >. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

FACHIN, Odília. Fundamentos de metodologia. 5. ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2012. 

KÖCHE, José Carlos. Fundamentos de metodologia científica: teoria da ciência e iniciação à 

pesquisa. 24. ed. Petropólis: Vozes, 2007.  

BOAVENTURA, Edivaldo M. Metodologia da pesquisa: monografia, dissertação, tese. 3. ed. 

São Paulo: Atlas, 2007. 160 p 

GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 184 

p. 

ANDRADE, Eduardo Leopoldino de. Introdução à pesquisa operacional: métodos e modelos 

para análise de decisões. 4. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2009. 204 p. 

MARTINS, Vanderlei; MELLO, Cleyson de Moraes (Coord.). Metodologia científica: 

fundamentos, métodos e técnicas. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 2016. Disponível em: < 

https://bv4.digitalpages.com 

.br/?term=Metodologia%2520cient%25C3%25ADfica%2520martins&searchpage=1&filtro=t

odos&from=busca#/legacy/37837 > 

PEROVANO, Dalton Gean. Manual de metodologia da pesquisa científica. Curitiba: 

Intersaberes, 2016. Disponível em: <https://bv4.digital 

pages.com.br/?term=PEROVANO&searchpage=1&filtro=todos&from=busca#/edicao/37394

>. 

DISCIPLINA: PROJETO EXPERIMENTAL - PROMO. DE VENDAS E MERCHA. 

EMENTA 

Marketing Promocional / Promoção de Vendas e Merchandising no Composto de 

Marketing.  Briefing Promocional. Planejamento e Peças da Campanha.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BLESSA, Regina. Merchandising no ponto de venda. 4. ed, Rio de Janeiro: Atlas, 2006. 
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IVA, João; ELOI, Fábio; MANSANO, Kito; BONETTI, Luciano; SCHIASCHIO, Mônica; 

SANTOVITO, Teka. Marketing promocional: um olhar descomplicado. São Paulo: Cengage 

Learning, 2014. 207 p.  

FERRACCIÙ, João de Simoni Soderini. Marketing promocional: a evolução da promoção de 

vendas. 6. ed. São Paulo: Prentice-Hall, 2008. 188 p. Disponível em: < 

https://bv4.digitalpages.com.br/?term=Marketing% 

2520promocional&searchpage=1&filtro=todos&from=busca#/legacy/412>. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

LAS CASAS, Alexandre Luzzi. Marketing: Conceitos, exercícios, casos. 9.ed. São Paulo: Atlas, 

2017. 376 p. 

NICOTARI, Marco Antonio. Marketing de varejo. Rio de Janeiro: SESES, 2015. 168 p.  

SHIMP, Terence A. Propaganda e promoção: aspectos complementares da comunicação 

integrada de marketing. 5. ed. Porto Alegre:  Bookman, 2002. 

FERRACCIÙ, João de Simoni Soderini. Promoção de vendas: na teoria e na prática. 5. ed. São 

Paulo: Makron, 2005. 273 p. 

COSTA, Antônio Roque; CRESCITELLI, Edson. Marketing promocional para mercados 

competitivos: planejamento, implementação, controle.São Paulo: Atlas, 2003. 371 p. 

 

DISCIPLINA: ARQUITETURA DA INFORMAÇÃO 

EMENTA 

- Introdução a arquitetura da informação no contexto atual 

- Componentes da arquitetura da informação 

- AI e o sistema de busca 

- UX e o desenvolvimento de apps e sites 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

CARMARGO, Liriane Soares de Araujo de; VIDOTTI, Silvana Aparecida Borseti 

Gregório. Arquitetura da informação: uma abordagem prática. Rio de Janeiro: LTC, 2011. 

Livro digital. (1 recurso online). ISBN 978-85-216-2094-5. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books /978-85-216-2094-5>. 

REIS, Marco Aurelio. Arquitetura da informação. Rio de Janeiro: SESES, 2018. 129 p. 

Disponível em: < http://repositorio.savaestacio.com.br/site/ 

index.html#/objeto/detalhes/3296CE0E-0606-C6F9-0932-B35C7B910776>. 
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NIELSEN, Jakob; LORANGER, Hoa. Usabilidade na web: projetando websites com 

qualidade. Rio de Janeiro: Campus, 2007. 406 p.   

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

O'BRIEN, James A. Sistemas de informação e as decisões gerenciais na era da Internet. 3. 

ed. São Paulo: Saraiva, 2011. 431 p. 

JOHNSON, Steven. Cultura da interface: como o computador transforma nossa maneira de 

criar e comunicar. Tradução Maria Luiza X. de A. Borges. Rio de Janeiro: J. Zahar, 2001. 189 

p.  

FRANCO JÚNIOR, Carlos F. E-Business na infoera: o impacto da infoera na administração de 

empresas: internet e telecomunicação, comunicação multimídia digital, tecnologia e 

sistemas de informação. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2006. 363 p.  

KALAKOTA, Ravi; ROBINSON, Marcia. M-business: tecnologia móvel e estratégica de 

negócios. Porto Alegre: Bookman, 2002. 249 p.   

PREECE, Jennifer; ROGERS, Yvonne; SHARP, Helen. Design de interação: além da interação 

homem-computador. Porto Alegre: Bookman, 2008. 548 p.  

DISCIPLINA: DESIGN E MULTIMÍDIA 

EMENTA 

Introdução à Multimídia. Representações da imagem no meio digital. O áudio na Multimídia. 

O vídeo na Multimídia. Design para a Internet. Design para multimídia. Design de interfaces 

de softwares. Design de jogos digitais. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ASSIS, Jesus de Paula. Artes do videogame. São Paulo: Alameda, 2007. 

PAULA FILHO, Wilson de Pàdua. Multimídia: conceitos e aplicações. Rio de Janeiro: LTC, 

2000. 321 p. 

GULARTE, Daniel de Menezes. Imagem digital em design. Rio de Janeiro: SESES, 2016. 96p. 

Disponível em: < http://repositorio.savaestacio.com.br/ 

site/index.html#/objeto/detalhes/82797538-48AF-4BE7-9CB1-B938F15FE6E0>.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

BEAIRD, Jason. Princípios do web design maravilhoso. 3. ed. Rio de Janeiro: Alta Books, 

2016. 220 p.   
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FRANCO JÚNIOR, Carlos F. E-Business na infoera: o impacto da infoera na administração de 

empresas: internet e telecomunicação, comunicação multimídia digital, tecnologia e 

sistemas de informação. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2006. 363 p.  

 

WILLIAMS, Robin. Design para quem não é designer: noções básicas de planejamento 

visual. 3. ed. São Paulo: Callis, 2009. 191 p.  

 

HETEM JÚNIOR, Annibal. Computação gráfica. Rio de Janeiro: LTC, 2006. 161 p. 

 

FIDALGO, João Carlos de Carvalho. Diagramação com Indesign CS3. São Paulo: Érica, 2007. 

294 p. 

 

SANTAELLA, Lúcia; NÖTH, Winfried. Imagem: cognição, semiótica, mídia. 4. ed. São Paulo: 

Iluminuras, 2005. 222 p. 

 

PEREIRA, Valéria Arriero. Multimídia computacional: produção, planejamento & 

distribuição. Florianópolis: Visual Books, 2001. 94 p. 

 

DISCIPLINA: SEMINÁRIOS INTEGRADOS EM PUBLICIDADE E PROPAGANDA 

EMENTA 

O SiNAES; Teorias e História da Comunicação; Estudos de Mídia; Ética e Deontologia da 

Comunicação; Pesquisa em Comunicação; Tecnologias da Comunicação; Redes Interativas; 

Políticas de Comunicação; Estudos da Linguagem; Expressão Oral e Escrita; Pesquisa 

Mercadológica; Atendimento Publicitário; Criação e Redação Publicitária; Comunicação 

Visual; Comunicação Digital; Promoção de Vendas; Direção de Arte; História da Arte; 

Produção Gráfica; Computação Gráfica; Fotografia; Gêneros Audiovisuais; Produção 

Audiovisual; Meio Ambiente; Relações Ciência, Tecnologia e Sociedade (CTS). 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 

SAMPAIO, Rafael. Propaganda de A a Z: como usar a propaganda para construir marcas e 

empresas de sucesso. 3. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. 390 p. 

KOTLER, Philip; ARMSTRONG, Gary. Princípios de marketing. 12. ed. São Paulo: Pearson, 

2011. 600 p.  

DIZARD, Wilson. Nova mídia: a comunicação de massa na era da informação. 2. ed. rev. e 

atual. Rio de Janeiro: J. Zahar, 2000. 324 p.   

 

COLLARO, Antônio Celso. Produção gráfica: arte e técnica na direção de arte. 2. ed. São 

Paulo: Pearson, 2012. 200 p.  

 

CESAR, Newton. Direção de arte em propaganda. 9. ed. Brasília: SENAC, 2008. 253 p. 
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BARRETO, Roberto Menna. Criatividade em propaganda. 12. ed. São Paulo: Summus, 2004. 

282 p.  

 

TAMANAHA, Paulo. Planejamento de mídia: teoria e experiência. Rio de Janeiro: Pearson 

Prentice Hall. 2006. 

 

ENKINS, Henry. Cultura da convergência. São Paulo: Aleph, 2012. 428 p.  

 

HOHLFELDT, Antonio (Org.); MARTINO, Luiz C.; FRANCA, Vera Veiga. Teorias da 

comunicação: conceitos, escolas e tendências. 15. ed. Petropólis, RJ: Vozes, 2015. 309 p. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

DIAS, Sérgio Roberto. Tudo que você queria saber sobre propaganda e ninguém teve 

paciência para explicar. 3. ed. São Paulo: Atlas, 1995. 432 p. 

 

AUMONT, Jacques.  Imagem.   14. ed. Campinas: Papirus, 2009. 

 

MUNARI, Bruno.  Design e comunicação visual: contribuição para uma metodologia 

didática.  São Paulo: Martins Fontes, 2006. 

 

DUAILIBI, Roberto; SIMONSEN JÚNIOR, Harry.  Criatividade e Marketing.  São Paulo: 

Makron, 2000. 

 

HAWKINS, Del I.; MOTHERSBAUGH, David L.; BEST, Roger J. Comportamento do 

consumidor: construindo a estratégia de marketing. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007. 508 p. 

 

LÉVY, Pierre. Cibercultura. São Paulo: Ed. 34, 1999. 

 

DISCIPLINA: PROJETO EXPERIMENTAL - CAMPANHA DE PRODUTO 

Características das campanhas de produto; características específicas das campanhas de 

produtos, serviços e produtos; briefing de campanhas de produtos; planos de mídia para 

campanhas de produto; criação, elaboração e desenvolvimento de campanhas de serviço 

para mídia impressa, eletrônica e digital interativa. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

SCHULER, Maria; TONI, Deonir de. Gestão da imagem de organizações, marcas e 

produtos: através do MCI: método para configuração da imagem. Rio de Janeiro: Atlas, 

2015. Disponível em: <https://integrada. minhabiblioteca.com.br/books/9788522497195>  

BERGANTON, Leandra; SALVINI, Jessâmine. Desenvolvimento de produtos e marcas. Rio de 

Janeiro: SESES, 2015. 144 p. Rio de Janeiro:  da Universidade Estácio de Sá, 2016. Disponível 
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em: < http://repositorio .savaestacio.com.br/site/index.html#/objeto/detalhes/D8EB3119-

2173-4B8C-BEB5-34E7AC8322AD>. 

LUPETTI, Marcélia. Administração em publicidade: a verdadeira alma do negócio. 2. ed. São 

Paulo: Cengage Learning, 2010. 210 p. 

PREDEBON, José (Coord.). Curso de propaganda: do anúncio à comunicação integrada. São 

Paulo: Atlas, 2004. 216 p.  

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

MARTINS, Zeca. Propaganda é isso aí! um guia para novos anunciantes e futuros 

publicitários. 2. ed. São Paulo: Futura, 1999. 224 p. 

 

SAMPAIO, Rafael. Propaganda de A a Z: como usar a propaganda para construir marcas e 

empresas de sucesso. 3. ed. rev. e atual. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. 390 p. 

ZEFF, Robbin; ARONSON, Brad. Publicidade na internet. Rio de Janeiro: Campus, 2000. 452 

p.  

 

GURGEL, Floriano C. Amaral. Administração do produto. 2. ed. rev. e ampl. São Paulo: Atlas, 

2001. 537 p. 

FREIRE FILHO, João; HERSCHMANN, Micael M. (Org.). Novos rumos da cultura a 

mídia: indústria, produtos, audiências. Rio de Janeiro: MAUAD, 2007. 309 p.  

8º PERÍODO 

DISCIPLINA: TÓPICOS ESPECIAIS EM COMUNICAÇÃO 

EMENTA 

Reflexão e fundamentação sobre a comunicação na contemporaneidade. Meios Massivos e 

mediações sociais. Teorias do jornalismo e da comunicação de massa no contexto 

contemporâneo: comunicação estratégica, mídia e cidadania, comunicação organizacional. 

Interface da comunicação com outras áreas de saber.Tecnologia de Informação e 

comunicação na vida contemporânea: desenvolvimento sustentável e humano. 
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HOLFELDT, Antônio e outros (orgs.). Teorias da Comunicação: conceitos, escolas e 

tendências, 9. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2010. 

KUNSCH, Magarida Maria Krohling; KUNSCH, Waldemar Luiz. Relações públicas 

comunitárias: a comunicação em uma perspectiva dialógica e transformadora. São Paulo: 

Summus, 2014. 376 p. Disponível em:< https:// 

bv4.digitalpages.com.br/?term=comunit%25C3%25A1ria&searchpage=1&filtro=todos#/busc
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PENTEADO, J. R. Whitaker. A técnica da comunicação humana. 14. ed. São Paulo: Cengage 

Learning, 2012. Livro digital. (1 recurso online). ISBN 9788522112708. Disponível em: 

<https://integrada.minhabiblioteca.com .br/books/9788522112708>. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

LAGE, Louise Costa. Comunicação comunitária. Rio de Janeiro: SESES, 2017. 241 p. Disponível 

em:< http://repositorio.savaestacio.com.br/site/index .html#/objeto/detalhes/4ABC23E0-

EFBA-B4D8-ABE2-3A2008D95F4C>.  

AMARAL, Márcia Franz. Jornalismo popular. São Paulo: Contexto, 2006. 140 p. Disdponível 

em: < https://bv4.digitalpages.com.br/?term=Comunica 

%25C3%25A7%25C3%25A3o%2520popular%2520&searchpage=1&filtro=todos&from=busca

#/legacy/1228 >. 

HENRIQUES, Márcio Simeone (org.). Comunicação e estratégias de mobilização social. São 

Paulo: Autêntica, 2007. Disponível em: <https:// 

integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788582178959>.  

WOOD, Julia T. Mosaicos da comunicação: uma introdução aos estudos da comunicação. 

São Paulo:  Ática, 2009. 

Marques, Ângela. Matos, Heloiza Helena Gomes de. Comunicação e política: capital social, 

reconhecimento e deliberação pública.  São Paulo, Summus, 2011. 367 p. Disponível em: < 

https://bv4.digitalpages.com.br/#/ legacy/epub/42272>. 

 

DISCIPLINA: SUSTENTABILIDADE 

EMENTA 

Definição legal de Desenvolvimento Sustentável. As ações necessárias para se alcançar o 

desenvolvimento sustentável. As sugestões para se alcançar esse desenvolvimento 

sustentável. A questão ambiental X consumo. A influência da explosão populacional na 

sociedade de consumo colocando o consumidor como novo ator social. A Educação 

Ambiental como caminho para se alcançar a Sustentabilidade. As ações necessárias para 

alcançar a Sustentabilidade em seus aspectos e os benefícios que essas ações podem trazer 

para a sociedade culminando em um consumo consciente. 
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

DIAS, Reinaldo. Gestão ambiental: responsabilidade social e sustentabilidade. 2. ed. São 

Paulo: Atlas, 2011. 220 p.  

PORTILHO, Fátima. Sustentabilidade ambiental, consumo e cidadania. 2. ed. São Paulo: 

Cortez, 2010. 255 p.  

ALMEIDA, Marcelo. Sustentabilidade. Rio de Janeiro: SESES, 2016. 139 p. Disponível em:< 

http:// repositorio.savaestacio.com.br/site/index.html#/ objeto/detalhes/E1218819-AEF8-
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

 

HILIPPI JUNIOR, Arlindo; PELICIONI, Maria Cecícila Focesi (Ed.). Educação ambiental e 

sustentabilidade. 2. ed. rev. e atual. São Paulo: Manole, 2014. 1004 p.  

 

DONAIRE, Denis. Gestão ambiental na empresa. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 169 p.  

 

VEIGA, José Eli da; VEIGA, José Eli da (Org.). Desenvolvimento sustentável: o desafio do 

século XXI. Rio de Janeiro: Garamond, 2010. 226 p.  

 

KOHN, Ricardo. Ambiente e sustentabilidade: metodologias para gestão. Rio de Janeiro: 

LTC, 2015. Disponível em: <https://integrada.minha biblioteca.com.br/books/978-85-216-

2962-7>..  

 

TACHIZAWA, Takeshy. Gestão ambiental e responsabilidade social corporativa: estratégias 
de negócios focadas na realidade brasileira. 7. ed. São Paulo: Atlas, 2011. 450 p.  

MARIOTTI, Humberto de Oliveira. Complexidade e sustentabilidade: o que se pode e o que 
não se pode fazer. São Paulo: Atlas, 2013. Disponível em: 
<https://integrada.minhabiblioteca.com.br/books/9788522479825>. 

DISCIPLINA: TCC EM PUBLICIDADE E PROPAGANDA 

EMENTA 

Orientação individual aos alunos na elaboração de suas monografias. Elaboração do projeto 

de pesquisa, desde a escolha do tema ao projeto pronto. Redação da monografia. 

Apresentação à banca de avaliação. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 

BASTOS, Cleverson Leite; KELLER, Vicente. Aprendendo a aprender: introdução à 

metodologia cientifica. Petrópolis: Vozes, 2000. 
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CERVO, Amado Luiz; BERVIAN, Pedro Alcino; SILVA, Roberto da. Metodologia científica. 6. 

ed. São Paulo: Pearson, 2012. 162 p. 

RUIZ, João Alvaro. Metodologia científica. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2011. 180 p. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
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MARTINS, Vanderlei; MELLO, Cleyson de Moraes (Coord.). Metodologia científica: 

fundamentos, métodos e técnicas. Rio de Janeiro: Freitas Bastos, 2016. Disponível em: < 
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.br/?term=Metodologia%2520cient%25C3%25ADfica%2520martins&searchpage=1&filtro=t
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PEROVANO, Dalton Gean. Manual de metodologia da pesquisa científica. Curitiba: 

Intersaberes, 2016. Disponível em: 

https://bv4.digitalpages.com.br/?term=PEROVANO&searchpage=1&filtro=todos&from=bus

ca#/edicao/37394>. 

LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Metodologia do trabalho científico: 

procedimentos básicos, pesquisa bibliográfica, projeto e relatório, publicações e trabalhos 

científicos. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2001. 

SHIMP, Terence A. Comunicação integrada de marketing: propaganda e promoção. 7. ed. 

Porto Alegre, RS: Bookman, 2009. 648 p. 

SALOMON, Délcio Vieira. Como fazer uma monografia. São Paulo: Martins Fontes, 2001. 

SEVERINO, Antonio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. 21. ed. São Paulo: Cortez, 

2001.  

DISCIPLINA: WEBDESIGN 

EMENTA 

Contexto histórico até os dias atuais. Planejamento e problematização. Conceituação. 

Estruturação. Criação da interface. Introdução ao SEO. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

BEAIRD, Jason. Princípios do web design maravilhoso. 3. ed. Rio de Janeiro: Alta Books, 

2016. 220 p.  

MEMÓRIA, Felipe. Design para a Internet: projetando a experiência perfeita. Rio de Janeiro: 

Elsevier, 2006. 171 p.   
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PREECE, Jennifer; ROGERS, Yvonne; SHARP, Helen. Design de interação: além da interação 

homem-computador. Porto Alegre: Bookman, 2008. 548 p.   

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

DIZARD, Wilson. Nova mídia: a comunicação de massa na era da informação. 2. ed. rev. e 

atual. Rio de Janeiro: J. Zahar, 2000. 324 p.   

ROBERTS-BRESLIN, Jan. Produção de imagem e som. 2. ed. Rio de Janeiro: Campus, 2009. 

NIELSEN, Jakob; LORANGER, Hoa. Usabilidade na web: projetando websites com 

qualidade. Rio de Janeiro: Campus, 2007. 406 p.  

FIDALGO, João Carlos de Carvalho. Diagramação com InDesign CS3. São Paulo: Érica, 2007. 

PRIMO, Lane. Estudo dirigido de Adobe Photoshop CS6 em português. São Paulo: Érica, 

2013. 

DISCIPLINA: PUBLICIDADE MULTIMEIOS 

EMENTA 

Cenário da convergência digital. Publicidade online, colaboração e participação na web 2.0, 

realidade virtual e realidade aumentada. Mobile Advertising. Advergames. Tendências da 

publicidade no desenvolvimento das mídias digitais. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

ANDERSON, Chris. A cauda longa: do mercado de massa para o mercado de nicho. Rio de 

Janeiro: Elsevier, 2006. 

GULARTE, Daniel de Menezes. Publicidade Multimeios, Rio de Janeiro:  da Universidade 

Estácio de Sá, 2017. Rio de Janeiro: SESES, 2016. 153 p. Disponível em:< 

http://repositorio.savaestacio.com.br/site/index.html# /objeto/detalhes/94F3D8CC-EC86-

424A-A17F-642A57B8F86D>. 

VAZ, Conrado Adolpho. Google Marketing: o guia definitivo de marketing digital. São Paulo: 

Novatec, 2008. 472 p. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

RIZO, Sérgio Ávila. A mídia exterior na cidade de São Paulo. 2. ed. São Paulo, Necrópolis, 

2014. 124 p. 
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relacionar com clientes, aplicando novos recursos da web. São Paulo: Atlas, 2001. 155 p.  

FRANCO JÚNIOR, Carlos F. E-Business na infoera: o impacto da infoera na administração de 

empresas: internet e telecomunicação, comunicação multimídia digital, tecnologia e 

sistemas de informação. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2006. 363 p.  
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CAVALLINI, Ricardo; XAVIER, Léo; SOCHACZEWSKI, Alon. Mobilize. São Paulo: Ed. dos 

Autores, 2010. Disponível em: < http://www. mobilizebook.com.br/ 

download/mobilize_download.pdf.>. 

CAVALLINI, Ricardo. O marketing depois de amanhã: explorando novas tecnologias para 

revolucionar a comunicação. São Paulo: Ed. do autor, 2008. Disponível em: < 

http://www.depoisdeamanha.com.br/download. html>.  

 
LIMEIRA, Tania Maria Vidigal. E-marketing: o marketing na internet com casos brasileiros. 2. 
ed. rev. e atual. São Paulo: Saraiva, 2007. 352 p. 
 

DISCIPLINA: PROJETO EXPERIMENTAL- PLANO DE NEG. EM COMUN. 

EMENTA 

Empreendedorismo: conceitos e definições. Construção de um novo negócio de 

comunicação. Planejamento Estratégico - o Plano de Negócios e seus desdobramentos 

táticos: planejamento administrativo, mercadológico e financeiro. Etapas de elaboração de 

Plano de Negócios. Exercício prático de elaboração de Plano de Negócios para uma nova 

empresa da área da comunicação.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

DEGEN, Ronald Jean. O empreendedor: empreender como opção de carreira. São Paulo: 

Pearson Prentice Hall, 2009. 440 p. Disponível em: 

<https://bv4.digitalpages.com.br/?term=DEGEN%2520empreendedor&searchpage=1&filtro

=todos&from=busca&page=19&section=0#/edicao/801>. 

SILVA, Alexandre Márcio Melo da. Inovação tecnológica e empreendedorismo. Rio de 

Janeiro: SESES, 2016. 152 p. Disponível em: < 
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4FDC-8D3B-D661B82A896E>. 
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São Paulo: Manole, 2012. 315 p. 
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Empreendedorismo. 9. ed. Porto Alegre, RS: Bookman, 2014. 456 p. 
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DEGEN, Ronald Jean. Empreendedor: empreender como opção de carreira. São Paulo: 

Prentice Hall, 2009. 440 p.  
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GOOSSEN, Richard J. E-empreendedor: a força das redes sociais para alavancar seus 

negócios e identificar oportunidades. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009. 211 p 

DORNELAS, J. C. Empreendedorismo: transformando ideias em negócios, Rio de Janeiro: 

Campus, 2008. 

HASHIMOTO, M. Lições de empreendedorismo. Rio de Janeiro: Manole ed, 2008. 

 

OLIVEIRA, E. Empreendedorismo social: da teoria a pratica, do sonho a realidade. Rio de 

Janeiro, Qualimark, 2006. 

LUPETTI, Marcélia. Administração em publicidade: a verdadeira alma do negócio. São Paulo: 

Thomson, 2003 

DORNELAS, José Carlos Assis. Empreendedorismo corporativo: como ser empreendedor, 

inovar e se diferenciar na sua empresa. 8. ed. Rio de Janeiro: Campus, 2003. 183 p. 

8.5 Certificação 

 

O egresso do curso recebe o título de Bacharel em Publicidade e Propaganda. 

 

 ATIVIDADES ACADÊMICAS ARTICULADAS À FORMAÇÃO 

Agência de Comunicação Integrada - ACI 

O Curso oferece, sob a forma de atividade de vivência profissional, a Agência de 

Comunicação Integrada que presta serviços sem fins lucrativos. 

Os alunos são voluntários e orientados por professores supervisores no 

desenvolvimento dos projetos. A dinâmica simula a de uma Agência de Comunicação, incluindo 

atendimento aos clientes, discussões para conceituação dos projetos, desenvolvimento de 

projetos e acompanhamento de produção. 

• Funciona em espaço próprio, com equipamentos semelhantes aos do 

Laboratório de Computação Gráfica ao qual está interligado em rede. A vivência da ACI oferece 

aprendizado acadêmico – orientação dos professores e de alunos com formações anteriores 
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diferentes e que cursam períodos diversos – bem como fomenta uma experiência fundamental 

na vivência profissional: a do trabalho em equipe.  

 ATIVIDADES ACADÊMICAS COMPLEMENTARES E DE RESPONSABILIDADE SOCIAL 

As atividades complementares desenvolvidas pelos alunos do curso de Publicidade e 

Propaganda da Estácio Europan/Cotia têm como objetivo qualificar o aluno e desenvolver de 

forma complementar, nos futuros profissionais, competências procuradas pelo mercado de 

trabalho, tais como perfil empreendedor, iniciativa, liderança, autoconhecimento, perseverança 

e habilidade em lidar com obstáculos, mudanças e transformações, além de prestar serviços à 

comunidade dando visibilidade tanto ao aluno quanto à Instituição, possibilitando que o aluno 

realize atividades práticas ligadas à profissão que escolheu, desde o primeiro período do curso, 

criando um diferencial na formação universitária, oferecendo uma variedade de atividades 

complementares. 

Tais atividades são divididas em duas vertentes. A primeira visa a complementar e 

aprofundar os conhecimentos adquiridos nas disciplinas e em todo o processo de formação do 

aluno, visando essencialmente o desenvolvimento das habilidades e competências do corpo 

discente. Podemos citar como exemplo de atividades complementares: oficinas, seminários, 

congressos, palestras, mostras, exposições, entre outros. 

Nas atividades desta natureza desenvolvidas no âmbito do curso, os alunos têm 

significativa participação também como organizadores, o que faz parte tanto de ações relativas 

a disciplinas específicas, quanto ao planejamento da Agência de Comunicação Integrada – ACI 

e, ainda aos projetos integradores. 

Para as atividades externas, os alunos contam com a orientação da coordenação de 

curso e de docentes.  

Os coordenadores de curso, juntamente com o corpo docente, avaliam as atividades 

que compõem o curso a cada semestre, como oficinas, cursos livres, palestras etc.  

A segunda vertente é a Atividade de Extensão, voltada à comunidade, que visa, 

fundamentalmente, à devolução do conhecimento adquirido dentro dos muros da instituição 

para a sociedade, desenvolvendo, inclusive, o senso de responsabilidade social nos alunos.  
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Tendo como um dos princípios do curso o compromisso com os projetos de extensão, 

os alunos são estimulados a desenvolver uma visão social da comunidade em participação com 

a coordenação de Atividades Acadêmicas Complementares  e com a Coordenação da Agência 

de Comunicação Integrada, no planejamento e desenvolvimento das atividades. A atividade de 

extensão proporciona um contato mais próximo do aluno com diversos segmentos da 

população, o que aumenta o seu senso de responsabilidade e autonomia na aplicação para toda 

a comunidade dos conhecimentos adquiridos em sala de aula. É uma excelente oportunidade 

de consolidar, na prática, sua formação técnica e humana como profissional de propaganda. 

Nesta vertente, busca-se na Agência de Comunicação Integrada e nas práticas interdisciplinares, 

desenvolver trabalhos que possam integrar o aluno às realidades e necessidades comunitárias. 

A instituição oferece para a comunidade interna e externa oficinas de operador de 

fotografia, Informática Aplicada à Comunicação, Criação, entre outras. 
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 EXTENSÃO 

A Estácio Europan mantém atividades de extensão cultural, criação, adaptação, difusão 

e transferência dos conhecimentos e de tecnologia correlatos e/ou afins às áreas de seus cursos, 

destinadas aos alunos e à sociedade em geral. 
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Por meio de suas atividades de extensão, a Estácio Europan/Cotia proporciona a seus 

professores e alunos a oportunidade de participarem das atividades que se destinem a elevar as 

condições de vida da comunidade na qual a IES está inserida. 

A extensão tem por objetivo geral tornar acessível à sociedade o conhecimento de 

domínio da Estácio Europan, seja por sua própria produção, seja pela sistematização ou pelo 

estudo do conhecimento universal disponível. As atividades de extensão são mantidas pela 

Estácio Europan para a difusão dos conhecimentos e técnicas pertinentes às áreas de seus cursos 

e para estreitar as relações de intercâmbio entre a instituição e a sociedade. 

A extensão universitária é desenvolvida por intermédio das seguintes atividades 

principais: 

· publicações que visem tornar o conhecimento acessível à população, a cientistas, a 

profissionais etc.; eventos culturais, científicos ou de outros tipos que tenham como finalidade 

a criação de condições para que a sociedade tenha possibilidade de conhecer os bens científicos, 

técnicos ou culturais disponíveis ou de usufruir deles; 

· serviços desenvolvidos em benefício à população; 

· assessorias e consultorias com vista a auxiliar pessoas ou instituições a utilizarem mais, 

ou melhor, o conhecimento existente; 

· cursos de atualização, de formação, de aperfeiçoamento profissional, de ampliação 

cultural, de especialização técnica e outros que possam constituir instrumentos para maior 

acesso ao conhecimento existente. 

As atividades de extensão do Curso são organizadas e orientadas pelo Coordenador de 

Curso. 

O objetivo secundário é contribuir para a construção e consolidação da identidade da 

Estácio Europan, associando a instituição com as causas da comunidade, através da realização 

de um trabalho de prestação de serviços, que beneficie tanto seus alunos quanto a carente 

comunidade que a circunda. 
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A Extensão do Curso de Publicidade e Propaganda 

Os projetos de extensão do curso são elaborados na Agência de Comunicação Integrada 

– ACI.  

A ACI foi implantada no segundo semestre de 2009, com o objetivo inicial de 

proporcionar aos alunos dos cursos de Comunicação, entre eles o de Publicidade e Propaganda, 

a possibilidade de aplicar os conhecimentos adquiridos em sala, atendendo a demanda de 

projetos internos da instituição no que se refere a trabalhos em comunicação. A partir de sua 

criação, a ACI passou a se envolver diretamente com a organização de um dos principais eventos 

do curso, a SESCOM – Semana Estácio de Comunicação. 

A SESCOM trata-se de um evento destinado aos alunos dos cursos de Comunicação da 

Estácio Europan/Cotia. Durante uma semana no mês de Outubro, são realizadas palestras e 

debates com profissionais de mercado convidados. O objetivo do evento é o de apresentar a 

realidade, as novidades e as tendências relativas ao mercado de trabalho aos alunos, além de 

promover a integração entre turmas dos cursos de Comunicação das diferentes unidades da 

rede. A SESCOM ocorre desde 2010.  

A integração com a comunidade caracteriza-se por uma função participativa, baseada 

em projetos institucionais que, envolvendo professores e alunos, possibilitam de um lado a 

interveniência da Estácio Europan e, de outro, a difusão e a assimilação da experiência pela 

Instituição. Dentro deste contexto, é preocupação constante na Faculdade Estácio Europan a 

manutenção e ampliação de sua interação com a comunidade local onde se encontra inserida a 

faculdade, através de um relacionamento participativo e produtivo com instituições, empresas 

e organizações públicas e privadas. 

A organização curricular proposta pela Estácio Europan/Cotia em seus cursos favorece 

a articulação com a comunidade por meio do desenvolvimento de trabalhos que podem 

contribuir efetivamente para o aprimoramento da qualificação dos estudantes como 

profissionais em diversas disciplinas. Os alunos têm a oportunidade de propor soluções para 

problemas reais, sob a supervisão dos docentes envolvidos nestas atividades. 
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As diversas atividades de extensão, especialmente através do Programa de Atividades 

Complementares, são um instrumento de articulação da comunidade interna da instituição com 

a comunidade externa para troca de experiências e conhecimentos, em consonância com o 

Projeto Pedagógico da instituição. 

 

 PESQUISA E INICIAÇÃO CIENTÍFICA 

A Estácio Europan conta com um Programa de Iniciação Científica que tem como 

finalidade despertar nos alunos de graduação uma visão mais ampla do mundo que os cerca, 

permitindo a eles desenvolver habilidades científicas que gerem conhecimentos para a solução 

de problemas. É destinado aos alunos de graduação que demonstrem habilidade e potencial 

interesse na produção do conhecimento científico. Sob a orientação de um professor 

qualificado, o aluno irá descobrir as técnicas de investigação científica e sua importância no 

desenvolvimento do conhecimento, além de possibilitar o aprimoramento de uma postura 

acadêmica crítica e inovadora. 

Este programa foi instituído na forma de seleção anual, com edital e regulamento 

próprios, e permite a oferta de vagas para professor-pesquisador do curso de Publicidade e 

Propaganda. Para tanto, são solicitados projetos de pesquisa aos docentes nas reuniões de 

colegiado que, em seguida, tramitam pela coordenação acadêmica do curso e do Núcleo 

Docente Estruturante – NDE. Ratificada sua relevância e observadas às linhas de pesquisa pré-

definidas pelo colegiado, que devem estar em consonância com o Projeto Pedagógico, ato 

contínuo da coordenação é recomendar a aprovação e realização do projeto e/ou propor 

alterações estruturais a seu escopo, visando à adequação aos interesses acadêmicos do curso. 

O passo seguinte desta dinâmica é a oferta de vagas de participação e a consequente vinculação 

de alunos aos projetos, que, uma vez engajados, têm ainda 20 horas de atividades acadêmicas 

complementares semestrais registradas em seus históricos. Semestralmente são realizados e 

remetidos à direção do curso relatórios de verificação do andamento e da produção dos projetos 

de pesquisa em execução. Compete à IES identificar os Editais de Pesquisa e oportunidades de 

financiamento e parcerias com setor produtivo dentro das grandes áreas de atuação em 

pesquisa. 

 



 

 125 

Linhas de Pesquisa em Publicidade & Propaganda 

Mídias de Massa na Comunicação e na Publicidade 

O objetivo é estudar as mídias de comunicação massiva no contexto específico da 

publicidade ou do campo da comunicação em geral. 

Essa linha envolve o estudo das tecnologias da comunicação massiva, com seus 

mecanismos de funcionamento, seus públicos e suas estratégias de produção de sentidos. A 

linha abrange tanto o estudo desses elementos no campo específico da publicidade — 

veiculados nas mídias impressa, radiofônica e televisiva — quanto os fenômenos de 

comunicação massivos lato sensu. Entre os temas que podem ser abordados dentro dessa linha 

estão: a questão da relação entre os diferentes suportes e a mensagem publicitária, a análise 

dos públicos (pesquisas de opinião, classificação de perfis socioeconômicos, etc.),  dos 

fenômenos de recepção, do conceito de massa e da relação entre públicos e veículos, da 

psicologia do consumidor no âmbito das mídias tradicionais. 

Novas Tecnologias de Comunicação, Cultura e Publicidade 

O objetivo é estudar os meios tecnológicos de comunicação e informação, nas 

repercussões que produzem no ambiente cultural e no horizonte das práticas de Publicidade & 

Propaganda e estruturação da mensagem publicitária. 

Esta linha se dedica ao estudo das novas tecnologias de comunicação e informação que, 

de acordo com determinadas perspectivas teóricas, já não poderiam ser pensadas nos moldes 

da tradicional relação entre meios e públicos massificados. As questões da imagem e da 

televisão digital, das redes de comunicação, da internet, da interatividade e da segmentação dos 

públicos (TV a cabo, comunicação dirigida, etc.) constituem alguns dos principais eixos teóricos 

da linha. Além de estudar as repercussões dessas novas tecnologias nos ambientes culturais da 

contemporaneidade, a linha investiga as transformações da atividade publicitária diante da 

inclusão dessas novas tecnologias em seu horizonte; por exemplo, os temas da veiculação 

publicitária no espaço eletrônico dos websites, da segmentação de públicos e do surgimento de 

novos hábitos de consumo nas mídias digitais, implicações do e-commerce na propaganda e a 

psicologia do consumidor no âmbito das novas mídias. 
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Representações Sociais na Cultura Midiática e no Discurso Publicitário 

O objetivo é estudar como se processa a elaboração de representações sociais no 

âmbito da cultura midiática e do discurso publicitário, bem como as formas de diálogo que se 

processam entre os meios de comunicação e a sociedade. 

Esta linha estuda as representações sociais geradas no âmbito da cultura midiática (aqui 

incluídas todas as mídias, massivas e digitais) e da publicidade. Ela abarca o estudo da formação 

de valores sociais e imagens culturais no processo de inter-relação entre a mídia e a sociedade. 

No campo específico do discurso publicitário, investiga a maneira como a publicidade promove 

a ascensão de valores, produtos ou bens simbólicos. Além disso, analisam também os processos, 

teorias e técnicas de planejamento para a criação de grifes, marcas, tendências ou conceitos 

competitivos no mercado de consumo. 

 

 TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO – TCC 

 

A monografia de final de curso é uma experiência importante no processo de aprendizado do 
aluno no que diz respeito à educação continuada. Com conhecimentos prévios iniciados na 
disciplina “Metodologia Científica”, o aluno poderá escrever seu trabalho a partir de linha de 
pesquisa com tema livre e, desta forma, irá desenvolver habilidades relacionadas à escrita de 
textos de caráter acadêmico, se sentindo estimulado a dar continuidade a este trabalho, por 
meio de uma pós-graduação lato sensu e stricto sensu. 

 As turmas de TCC em Publicidade e Propaganda (monografia de conclusão de curso) são 
orientadas por professores mestres/doutores de acordo com a linha de pesquisa proposta. Os 
trabalhos, depois de aprovados por banca, são encadernados e enviados para consulta pública 
na biblioteca. 

O TCC possui uma carga horária de 88 horas, sendo 44 horas teóricas e 44 horas de atividades 
de campo. 

 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

A disciplina TCC EM PUBLICIDADE E PROPAGANDA tem como objetivo a elaboração da 
monografia de final de curso. Estão previstos nessa disciplina, de acordo com a Ementa, 
debates teóricos e metodológicos para a discussão em torno do tema definido pelo aluno. Nos 
horários destinados às aulas de TCC EM PUBLICIDADE E PROPAGANDA, o aluno utilizará esse 
tempo para obter do seu professor-orientador métodos, tarefas, critérios e diagnósticos 
capazes de qualificá-lo e prepará-lo para a elaboração de sua monografia e sua posterior 
defesa. 

O aluno regularmente matriculado tem à sua disposição um grupo de professores-
orientadores integrante do corpo docente do curso de Comunicação Social, devidamente 
alocado especificamente para essa disciplina, segundo critérios da Coordenação de curso.  
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Desse corpo docente, o aluno, de acordo com a natureza do tema por ele escolhido para a sua 
monografia, poderá fazer livremente a escolha do professor-orientador e com ele estabelecer 
as linhas e métodos pertinentes à execução de seu trabalho de final de curso. A relação 
orientador-aluno deverá ser pautada por respeito, dedicação e atenção recíprocos. 

 

DA SUBSTITUIÇÃO DO PROFESSOR-ORIENTADOR 

O aluno poderá, a seu critério, e segundo questões de foro íntimo, substituir o professor-
orientador por outro que responda pela disciplina TCC EM PUBLICIDADE E PROPAGANDA, de 
acordo com a alocação feita pela Coordenação de Curso. Os professores-orientadores são 
devidamente anunciados no início do semestre letivo em vigor aos alunos regularmente 
matriculados nessa disciplina, conforme especificado no item anterior. 

Essa substituição poderá ser efetuada até a quinta aula efetivamente dada pelo professor-
orientador a ser substituído, de acordo com o calendário acadêmico do semestre letivo em 
vigor. Após esta data, a substituição será autorizada ou não pela Coordenação de Curso, 
mediante requerimento escrito pelo aluno. 

Essa iniciativa de substituição do professor-orientador pelo aluno será por ele dirigida por 
escrito à Coordenação, sem prejuízo do andamento dos trabalhos já em curso, ficando sob a 
responsabilidade do novo professor-orientador a condução dos métodos e critérios por ele 
adotados, respeitando a ementa da disciplina. 

A partir de então, o antigo professor-orientador estará isento de quaisquer compromissos com 
o resultado alcançado pelo aluno até o final do semestre em curso. 

 

DA FREQÜÊNCIA 

O aluno será reprovado por faltas, caso não cumpra o limite de 75% de freqüência às aulas 
durante todo o semestre em curso, em obediência aos procedimentos já observados nas 
demais disciplinas do curso de Comunicação, todos ditados pelo atual Regimento Interno da 
Instituição. 

Ainda obedecendo ao atual Regimento Interno, o aluno que for reprovado por faltas às aulas, 
ainda terá direito às avaliações previstas, como acontece também com as demais disciplinas. 

 

DO SISTEMA DE AVALIAÇÃO E DO RITUAL DE DEFESA 

Embora em TCC EM PUBLICIDADE E PROPAGANDA esteja prevista apenas a Nota Final, obtida 
em defesa perante banca, as datas de AV1, AV2 e AV3 são levadas em consideração na 
elaboração do Cronograma das Atividades de TCC EM PUBLICIDADE E PROPAGANDA, 
divulgado pelo orientador aos seus orientandos logo na primeira semana dos trabalhos. 

Assim, até a AV1 deverão estar completos e corrigidos os capítulos 1 e 2. Na semana que 
antecede a AV2, a monografia deverá estar inteiramente elaborada (com três capítulos, a 
saber: 1º capítulo apresenta a contextualização genérica do objeto, o 2º capítulo a fundação 
teórica mais específica e o 3º obrigatoriamente um estudo de caso), revisada e entregue aos 
integrantes da banca de avaliação, acompanhada de uma versão em CD. A formação da banca 
consistirá em: dois professores do quadro docente do curso de Comunicação Social, de 
qualquer campus, além do professor-orientador do aluno, que presidirá o ritual da defesa. 

 

O ritual de defesa obedece às seguintes etapas e critérios: 

1) Apresentação do aluno à banca: será feita pelo professor-orientador. Nessa apresentação 
o professor-orientador esclarecerá os métodos adotados e o processo de orientação e 
produção que ambos elaboraram em torno do tema escolhido pelo aluno; 

2) Defesa propriamente dita: nela o aluno fará uma exposição sucinta do seu tema, proposta 
de discussão, metodologia, relevância e demais elementos da sua monografia como forma 
de colaboração com o campo científico do qual ele faz parte; 
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3) Considerações dos membros da banca: cada um dos membros exporá seu ponto de vista 
sobre o trabalho que foi apresentado como forma de avaliação e farão perguntas ao aluno, 
caso esses membros julguem necessário; 

4) Réplica do aluno: o aluno terá direito à réplica, em forma de respostas, como proposta de 
debate; 

5) Deliberação: os professores que comporão a banca e o professor-orientador se reunirão a 
portas fechadas a fim de deliberarem sobre a avaliação; 

6) Anúncio de nota: o aluno será chamado para receber a nota na presença dos professores. 
O anúncio será feito pelo seu professor-orientador. 

7) O ritual de defesa obedecerá ao limite de uma hora, podendo ser estendido caso o 
professor-orientador assim autorize.  

 

A presença de platéia e convidados será facultativa ao aluno, porém todas as pessoas que 
comporão a platéia estarão submetidos à presidência do professor-orientador, cabendo a ele 
garantir, naquela oportunidade, o cumprimento do ritual de defesa, segundo os critérios aqui 
expostos. 

A decisão da banca será soberana, e a deliberação da nota será secreta. 

Cabe à banca, na pessoa de seus membros, apresentar somente à Coordenação do curso 
justificativas quanto a essa deliberação, caso o Coordenador do curso entenda que há 
necessidade de fazê-lo. 

 

DOS PRAZOS PARA O ANÚNCIO DA COMPOSIÇÃO DE BANCA DE DEFESA E DE ENTREGA DA 
MONOGRAFIA AOS MEMBROS PARTICIPANTES 

Os rituais de defesa acontecerão durante a semana da AV2. Os dois professores que comporão 
a banca examinadora, juntamente com o orientador, deverão ser convidados pelo aluno no 
prazo mínimo de 20 (vinte) dias que antecede a data da defesa. Fica a cargo do aluno a 
reprodução xerográfica da monografia a ser entregue aos três membros da banca, com 10 dias 
de antecedência à data de defesa.   

Caso o prazo máximo de anúncio de composição de banca e de entrega da monografia aos 
seus membros - sob a responsabilidade do aluno - não seja cumprido, os procedimentos 
relativos à recomendação do professor-orientador serão praticados, conforme o exposto no 
próximo item. 

 

DA RECOMENDAÇÃO DO ALUNO  

PARA A BANCA DE DEFESA DA MONOGRAFIA 

O professor-orientador recomendará seu orientando por escrito à banca e à Coordenação do 
curso para o ritual de defesa, caso o avalie apto para tal. Caso assim não entenda, fará, 
também por escrito, recomendação negativa para esses mesmos membros e Coordenação. 

A recomendação positiva ou negativa estará à disposição do aluno na Coordenação de curso 
com o fim de dela tomar ciência no prazo máximo de uma semana antes da data estipulada 
para o ritual de defesa, quando oficializará seu “ciente” no documento.  

Caso o aluno decida desconsiderar a necessidade de apor o seu "ciente" no documento, a 
coordenação de curso suprirá a negativa. 

A recomendação, se negativa, não impedirá o aluno de participar do ritual de defesa 
previamente por ele marcado. 

 

DA AUTORIA DOS TRABALHOS MONOGRÁFICOS 

É da exclusiva responsabilidade do aluno os relatórios e a produção de texto que porventura 
venha a exibir, cabendo apenas ao professor-orientador a discussão teórica e metodológica 
subseqüente. 
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É vedada ao aluno a utilização indevida de fonte ou outro recurso que o professor-orientador, 
ou membros da banca e da Coordenação classifiquem como plágio.  

Por “utilização indevida”  e/ou “plágio” entende-se:  

1) Inclusão de texto cuja autoria de terceiros não esteja claramente identificada; 

2) Texto supostamente produzido pelo aluno, mas que se trata de texto adaptado em parte 
ou totalmente; 

3) Texto produzido por terceiros sob encomenda do aluno, mediante pagamento (ou não) 
de honorários profissionais, no qual não constem elementos debatidos em sala de aula 
com o professor-orientador; 

4) Texto já previamente preparado sem que tenha havido participação do professor-
orientador na sua produção durante o processo; 

5) Texto supostamente produzido pelo aluno sem que ele consiga responder perguntas 
acerca do tema, ou sem que ele consiga elucidar seu conteúdo de forma sistemática, seja 
em parte ou na sua totalidade. 

Cabe ao aluno o cumprimento das tarefas estabelecidas pelo professor-orientador, e a este 
cabe a fiscalização dessas tarefas e a verificação da procedência das fontes e da sua utilização. 

Por “fontes” entende-se: 

1) Textos em geral, na forma de noticiário, artigos, produtos científicos como monografias, 
teses e dissertações e peças publicitárias; 

2) Livros, publicados ou não, de autoria conhecida ou não; 

3) Sites; 

4) Entrevistas publicadas, exibidas, transmitidas (ou não), em meio de comunicação de 
grande ou pequena abrangência; 

5) Quaisquer elementos que sirvam de referência para a discussão teórica proposta pelo 
projeto de pesquisa e executada na monografia em questão. 

 

DA NOTA DA MONOGRAFIA EM CASOS DE “UTILIZAÇÃO INDEVIDA” E/OU “PLÁGIO” 

A “utilização indevida” e/ou “plágio” pelo aluno em relação às fontes, caso sejam 
comprovadas, implicará em nota final zero. 

A nota zero será aplicada aos trabalhos independentemente das formas de “utilização 
indevida” e/ou “plágio” verificados. Critérios quantitativos ou qualitativos não serão levados 
em conta para aplicação da nota zero na classificação da irregularidade cometida pelo aluno 
dentro do trabalho monográfico. 

 

DA APLICAÇÃO DAS NORMAS DA ABNT  

NO TRABALHO MONOGRÁFICO 

A formatação do trabalho monográfico deverá obedecer às normas da Associação Brasileira de 
Normas Técnicas, a serem divulgadas ao aluno pela Instituição ou pelo professor-orientador, 
em manual próprio. 

 

DA EXTENSÃO DO TEXTO DA MONOGRAFIA 

O número mínimo de páginas da monografia é quarenta (40), somados os elementos pré-
textuais e textuais (até as referências bibliográficas). As partes pós-textuais (anexos, tabelas, 
figuras, entrevistas, etc.) não entram nessa contagem. 

A não-observância a esse número mínimo de páginas implicará em recomendação negativa 
pelo professor-orientador, conforme exposto acima. 

 

DOS EVENTOS RELACIONADOS À DISCIPLINA 

O aluno poderá participar de eventos internos ou externos que digam respeito ao seu trabalho 
monográfico ou ao seu projeto de pesquisa que serviu como base para a avaliação final da 
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disciplina TCC EM PUBLICIDADE E PROPAGANDA, representando a Instituição nessas 
oportunidades. 

Os eventos serão divulgados pela Instituição e estarão incluídos no calendário acadêmico. 

 

 INTEGRAÇÃO COM A PÓS-GRADUAÇÃO 

A pós-graduação do Curso de Publicidade & Propaganda contempla a ideia de educação 

continuada, conforme dito anteriormente. Espera-se que no processo de elaboração do TCC o 

aluno já se encontre aculturado no sentido de compreender que a graduação se constitui em 

apenas um degrau no seu processo de formação e sua consequente obtenção de sucesso 

profissional. 

A orientação deste projeto pedagógico prevê que todos os professores da pós-

graduação também integrem o quadro de docentes da graduação. Para tal, todos os cursos de 

pós-graduação na área de Publicidade deverão ser originados na coordenação do curso, 

juntamente com o NDE do curso. 

 

 ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO / PRÁTICA PROFISSIONAL 

Apesar de o curso de Publicidade e Propaganda não possuir disciplinas denominadas de 

Estágio Supervisionado, pelo fato das DCNs não orientarem para isto como é comum 

observarmos em outros cursos das diversas IES, os alunos desenvolvem os Projetos 

Experimentais abaixo: 

- PROJETO EXPERIMENTAL - CAMPANHA INSTITUCIONAL  

- PROJETO EXPERIMENTAL - CAMPANHA DE PRODUTO  

- PROJETO EXPERIMENTAL - PROMOÇÃO DE VENDAS E MERCHANDISING  

- PROJETO EXPERIMENTAL  - PLANO DE NEGÓCIOS EM COMUNICAÇÃO 

Os Projetos Experimentais permitem que o aluno adquira experiência prática na área, 

onde aplicam os conhecimentos de forma supervisionada pelo docente, tendo em vista que 

estas disciplinas são ministradas nos laboratórios do curso, em especial, na agência 
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experimental de Publicidade e Propaganda. Cabe ressaltar que estas disciplinas propiciam ao 

estudante a realimentação do processo de ensino-aprendizagem e sua vinculação ao mundo do 

trabalho.  

Imaginamos que um profissional completo deve ter habilidades e competências 

desenvolvidas em todas as fases do processo de produção de campanhas institucionais, de 

produtos, de promoção de vendas, produção de conteúdos para mídias digitais, além de 

conseguir enxergar o mercado de comunicação de forma empreendedora no momento em que 

deve ser capaz de elaborar um plano de negócios no campo da comunicação. Este somatório de 

trabalhos desenvolvidos na agência experimental de publicidade e propaganda do curso servirá 

de portfólio de trabalho, como facilitador do ingresso dos alunos no mercado de trabalho. 

 

 SISTEMA DE AVALIAÇÃO DE APRENDIZAGEM 

O processo de avaliação oficial será composto de três etapas, Avaliação 1 (AV1), 

Avaliação 2 (AV2) e Avaliação 3 (AV3), sendo AV2 e AV3 unificadas, a partir de um banco de 

questões propostas pelos professores. 

As avaliações poderão ser realizadas através de provas teóricas, provas práticas, e 

realização de projetos ou outros trabalhos, representando atividades acadêmicas de ensino, de 

acordo com as especificidades de cada disciplina. A soma de todas as atividades que possam vir 

a compor o grau final de cada avaliação não poderá ultrapassar o grau máximo de 10, sendo 

permitido atribuir valor decimal às avaliações. Caso a disciplina, atendendo ao projeto 

pedagógico de cada curso, além de provas teóricas e/ou práticas contemple outras atividades 

acadêmicas de ensino, estas não poderão ultrapassar 20% da composição do grau final. 

A AV1 contemplará o conteúdo da disciplina até a sua realização, incluindo o das 

atividades estruturadas. 

As AV2 e AV3 abrangerão todo o conteúdo da disciplina, incluindo o das atividades 

estruturadas. 

Para aprovação na disciplina o aluno deverá: 
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1.      Atingir resultado igual ou superior a 6,0, calculado a partir da média aritmética 

entre os graus das avaliações, sendo consideradas apenas as duas maiores notas obtidas dentre 

as três etapas de avaliação (AV1, AV2 e AV3). A média aritmética obtida será o grau final do 

aluno na disciplina. 

2.      Obter grau igual ou superior a 4,0 em, pelo menos, duas das três avaliações. 

3.      Frequentar, no mínimo, 75% das aulas ministradas. 

As disciplinas oferecidas na modalidade Educação a Distancia (EAD) seguirão o seguinte 

critério de avaliação: Avaliação somativa - a avaliação da aprendizagem dos alunos nas 

disciplinas ocorrerá através das provas presenciais AV e AVS, sendo a cada uma delas atribuído 

o grau de 0,0 (zero) a 9,0 (nove). A esta nota será acrescida a nota proveniente da avaliação 

formativa (nota de participação contínua e colaborativa nos fóruns de discussão e demais 

atividades, conforme desempenho do aluno, reiterando e valorizando a dimensão processual e 

formativa da avaliação) realizada pelo tutor ao longo do processo de estudo e realização da 

disciplina pelo aluno, a qual será atribuído o grau de 0,0 (zero) até 1,0 (um) ponto. As avaliações 

somativas são realizadas de forma presencial (provas), nos polos de apoio presencial, elaboradas 

para cada disciplina do curso em que o discente está matriculado. Para cada disciplina o discente 

realiza as provas AV e/ou AVS. Caso o aluno não obtenha o aproveitamento acadêmico 

necessário para a aprovação na AV, poderá realizar a AVS. Uma avaliação suplementar que tem 

por objetivo oportunizar a recuperação do aluno, após a divulgação e o feedback de sua nota na 

AV. Inclusive, antes de realizar a AVS o aluno poderá rever as aulas e interagir no fórum de 

dúvidas para essa etapa avaliativa. Poderá ainda sanar suas dúvidas pela ferramenta Central de 

Mensagens que permite contato direto com o tutor online. A nota de participação nos fóruns 

temáticos de discussão, por sua característica de avaliação processual e contínua, e por 

representar a nota obtida pelo aluno na avaliação formativa, ao longo de toda a disciplina, não 

será substituída, devendo esta mesma nota ser considerada em cada etapa avaliativa, seja a AV 

ou a AVS, ou ambas, para se obter o resultado final da disciplina. As provas de AV e AVS são 

realizadas presencialmente, no campus do aluno, nos laboratórios de informática. Dessa 

maneira, cada aluno pode agendar previamente a data, hora e local que deseja realizar sua 

avaliação. Será considerado aprovado na disciplina o aluno que obtiver nota igual ou superior a 

6,0 (seis). Este resultado será a soma de uma das provas presenciais (AV ou AVS) com a nota de 

participação. Caso o aluno realize as duas provas presencias (AV e AVS) será considerada, para 

a avaliação da aprendizagem na disciplina, a maior nota obtida. Avaliação Parcial (AP): existe 
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aplicação de uma avaliação parcial, após a quinta aula, no ambiente virtual da aprendizagem, 

para que os alunos possam se auto avaliar e verificar, ao longo do processo de ensino, o seu 

processo de aprendizagem e de construção do conhecimento, favorecendo o exercício da 

análise crítica, da percepção do seu crescimento, permitindo a aquisição de uma autonomia 

intelectual e uma visão real de sua própria formação. A AP é composta por 10 questões (10 

questões objetivas). A AP terá grau até 2,0 pontos extras. Esta será acrescida à média geral desde 

que tenha obtido nota igual ou superior a quatro (4,0) na AV. A média final está limitada a dez 

(10,0) pontos máximos. Os resultados da AP são analisados pelo coordenador de curso, 

professor conteudista e tutores a distância.  

Para a avaliação do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) será atribuído grau único para 

a disciplina que, para aprovação do aluno, deverá ser igual ou maior do que 6,0. Para tanto, 

deverá ser composta banca de, no mínimo, três docentes. 

Já em Projetos Experimentais, a avaliação obedecerá ao mesmo sistema de outras 

disciplinas (AV1, AV2 e AV3), com grau final também atribuído por meio de bancas 

examinadoras, constituídas por, no mínimo, três docentes. 

9 AMBIENTE VIRTUAL DE APRENDIZAGEM (AVA) 

A Estácio Europan, através de convênio técnico-científico, utiliza-se do AVA produzido 

pela Universidade Estácio de Sá.  

O Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) da Estácio Europan foi concebido como 

espaço de comunicabilidade e compartilhamento cooperativo constantes, de modo a garantir a 

efetividade do aprendizado a partir dos desdobramentos pedagógicos estabelecidos entre 

alunos e professores/tutores/coordenadores. Nesse sentido, busca-se desenvolver o espírito 

científico e a formação de sujeitos autônomos e cidadãos, tendo como propulsores desse 

movimento a interação, a cooperação e a colaboração entre os diversos atores, bem como a 

interatividade na construção e reconstrução do conhecimento. 

O ambiente virtual de aprendizagem, cuja arquitetura da informação foi desenvolvida 

pelo NEAD da Universidade Estácio de Sá, integra um conjunto de interfaces de conteúdos e 

formas de comunicação, dentre outros, que permitem integrar conteúdos à comunicação entre 

atores ao longo do processo de ensino e de aprendizagem.  Sua interface foi organizada de modo 

a permitir, desde o primeiro acesso, o caminho para as principais funcionalidades, como as 
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configurações pessoais de perfil, funções de acesso rápido, comunicados gerais, links, notícias, 

dentre outros. 

De acordo com o princípio de convergência de meios, diversas mídias estão articuladas 

na estruturação da entrega de conteúdo, permitindo ao aluno que estabeleça sua própria 

organização de acesso aos objetos de aprendizagem disponibilizados por aula ou por núcleos 

temáticos estabelecidos no programa curricular de cada disciplina. A interface, aplicada ao 

design instrucional, permite uma navegação orientada ao material de estudo. O tutor online 

também pode usar ferramentas do AVA para propor conteúdo, próprio ou de terceiros, para 

enriquecer o material proposto. Para tal, vale-se da ferramenta “acervo”, na qual é possível 

categorizar as recomendações de conteúdo e organizá-los no ambiente para o aluno. 

O AVA, portanto, integra interfaces relacionadas à publicação de conteúdo, através de 

tecnologias específicas para a hospedagem de aulas online, aulas disponibilizadas via web, 

biblioteca virtual utilizada pela Estácio Europan, dentre outras ferramentas para 

armazenamento, distribuição e construção de conteúdo. 

No ensino presencial, o AVA permite a interoperabilidade entre os materiais e recursos 

de aprendizagem ali depositados digitalmente para uso entre alunos e professores nos 

contextos de sala de aula física, por meio de equipamentos de multimídia e conexão à internet, 

quando presentes. Ainda, permite a adoção de metodologias ativas usando o suporte digital 

daquele ambiente na sincronização entre atividades presenciais e virtuais, de acordo com a 

dinâmica metodológica adotada na disciplina. Isso inclui, por extensão, o uso de ferramentas de 

comunicação e interação, tanto síncronas quanto assíncronas, nos contextos de ensino-

aprendizagem, quando for o caso (como fórum de discussão, mensageria, chat, acervo de 

materiais próprios etc.). 

Importante destacar que, no ensino presencial, as ferramentas da SAVA podem ser 

diretamente configuradas e mobilizadas pelo próprio professor, exceto para os materiais 

didáticos institucionais, estes pré-carregados no ambiente. 

A interação dos docentes, tutores e alunos das disciplinas que são ofertadas na 

modalidade a distância, ocorre, por meio de ferramentas comunicacionais, inclusive, aquelas 

que se encontram integradas à sala de aula virtual. Nessa perspectiva, o Ambiente Virtual de 

Aprendizagem (AVA) possibilita que o tutor a distância se comunique com os alunos e com os 

demais professores do Curso, por meio, da Central de Mensagens, ou seja, correio eletrônico 
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interno, que permite o envio de mensagens para um destinatário específico, para alguns 

destinatários e ou para uma turma específica. A mesma prerrogativa de interação é 

disponibilizada para o aluno que pode utilizá-la para contatar um determinado colega de turma, 

vários colegas de turma ou a sua turma na íntegra, o mesmo se aplica para o contato com os 

tutores a distância associados às turmas que o estudante frequenta naquele semestre 

acadêmico. 

Além disso, há um recurso similar, designado Newsletter, que permite ao tutor a 

distância, encaminhar mensagens para o e-mail pessoal do aluno, além de duplicar ou não esse 

envio para o e-mail interno da sala de aula virtual (Central de Mensagens). 

O tutor a distância utiliza ferramenta de analytics, uma função do AVA que permite que 

ele extraia, por meio de categorias pré-definidas e parametrizadas alguns filtros de informações 

que o auxiliam na gestão acadêmica de sua turma e no acompanhamento do processo de 

interação e participação dos alunos. Ou seja, por meio dessa interface o tutor a distância pode 

selecionar dentro de uma determinada turma quais são os alunos que não realizaram de uma 

atividade proposta, que não interagiram, que não responderam aos exercícios de participação, 

que não acessaram a plataforma nos últimos dias etc. 

Outra ferramenta estruturante desse processo, integrado à sala de aula virtual é a 

ferramenta tutoria. Por meio desse espaço dialógico tutores-alunos, alunos-alunos, discutem e 

constroem o conhecimento colaborativo por meio de opiniões, discussões e dúvidas sobre os 

conteúdos, temas e questões das disciplinas em curso. Além disso, todos os alunos possuem a 

ferramenta Anotações onde podem ao longo de sua navegação e estudo registrar apontamentos 

que podem ou não ser compartilhados com o professor e com a turma. 

Todas as interações acima reportadas geram registros dentro da sala de aula virtual que 

pode ser visitado pelo tutor presencial e pelo Coordenador de Polo, sendo acompanhado e 

supervisionado pelo Coordenador de Curso. 

10 ATIVIDADES DE TUTORIA 

O tutor a distância é um docente com formação acadêmica compatível com o plano de 

ensino da disciplina ao qual está vinculado e que possui domínio das técnicas indicadas para o 

desenvolvimento da ação docente nesta modalidade de ensino. Ele é responsável pela condução 

didática da(s) disciplina(s). Nesse sentido, é o agente indispensável na rede de comunicação que 
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vincula os alunos ao curso e Estácio Europan, pois possibilita a retroalimentação acadêmica e 

pedagógica do processo educativo, com vistas a desenvolver no corpo discente a autonomia, 

por meio do desdobramento do conteúdo e da mediação pedagógica entre o conhecimento 

teórico, sua aplicação prática e as particularidades desse conhecimento na formação 

acadêmico-profissional do aluno. 

Suas principais tarefas são a de mediar, facilitar, encaminhar e gerenciar o processo de 

aprendizagem, acompanhando as atividades do aluno no ambiente web, procurando sempre 

orientá-lo quanto ao desenvolvimento de estratégias de estudo autônomo, de estudo 

cooperativo e colaborativo e à melhoria do processo ensino-aprendizagem, sobretudo a partir 

dos conteúdos e das experiências apresentados coordenados e orientados pelo coordenador de 

curso. 

Em termos de mediação, portanto, tem o tutor a distância um ambiente de tutoria como 

principal interface na (re) construção do conhecimento, com espaços concebidos para promover 

questionamentos e provocações por parte dos alunos, sob a égide da cooperação e da 

colaboração em prol da aprendizagem. Nesse sentido a mediação é concebida a partir da 

centralidade do aluno no processo de aprendizagem uma vez que deve protagonizar a atuação 

no ambiente interagindo tanto com os objetos de aprendizagem quanto com o tutor da 

disciplina. O tutor a distância, nesse diapasão, comenta, retifica, ratifica e sugere novos 

desdobramentos ao(s) questionamento(s) a partir da postagem dos alunos. O tutor também tem 

a função de esclarecer dúvidas conceituais e indicar atividades, exercícios e material de apoio 

disponível no ambiente virtual de aprendizagem para complementação e ampliação da 

compreensão das temáticas trabalhadas. 

No ambiente de tutoria, o tutor a distância atua no sentido de valorizar o conhecimento 

e a experiência do discente, estabelecendo uma postura de mediação voltada para o respeito às 

individualidades de cada aluno e para desenvolver as limitações e reconhecer as 

particularidades regionais. A mediação também ocorre em outras ferramentas: Trabalhos a 

Concluir e a Central de Mensagem. 

A ferramenta Trabalhos a Concluir constitui uma interface do AVA com o intuito de 

cadastrar atividades acadêmicas, quando o plano de ensino exigir. Sua dinâmica permite a 

disponibilização da tarefa pelo tutor a distância e postagem pelo aluno. 
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Nos momentos presenciais obrigatórios há disponibilidade de um tutor que garante o 

atendimento às necessidades de orientações e esclarecimento das dúvidas quanto aos 

processos e procedimentos acadêmicos. Cabe ainda ao tutor presencial familiarizar o aluno com 

o material didático disponibilizado, atuando como facilitador na organização do estudo do aluno 

a partir da relação deste com as diversas formas de entrega do conteúdo. Da mesma maneira 

ocorre com o AVA, ao orientar o aluno sobre a sua navegação e uso da sala de aula virtual para 

realizar a interatividade. 

Os tutores são avaliados semestralmente através da pesquisa de avaliação institucional 

empreendida pela CPA e cujos relatórios são amplamente divulgados e analisados pela equipe 

pedagógica do curso, Coordenação, NDE e Colegiado de Curso, gerando os insumos para o 

planejamento das reuniões pedagógicas, revisão dos planos de trabalho e capacitações 

continuadas, entre outros. 

11 TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO (TICs) 

Dentre as Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) utilizadas pelo curso no 

contexto relacionado ao processo ensino-aprendizagem, existem vários recursos didáticos 

capazes de tornar realidade o projeto pedagógico do curso. 

Assim, podemos destacar algumas TICs, como por exemplo, o Sistema de Informações 

Acadêmicas (SIA), de caráter administrativo, no qual o aluno tem acesso aos seus processos 

acadêmicos, ao atendimento virtual, à consulta de notas, datas de prova, solicitação de 

requerimentos e acompanhamento dos mesmos, além de outras opções. Aos alunos é 

disponibilizada uma gama de serviços que os auxiliam no dia-a-dia acadêmico. Também há 

alguns aspectos relacionados diretamente à gestão acadêmico-administrativa do curso que são 

disponibilizados para o aluno, facilitando assim a obtenção de informações sobre a progressão 

na(s) disciplina(s) oferecidas no curso. Nesse caso, o aluno pode visualizar claramente as 

disciplinas já cursadas e as em andamento, bem como tempo de acesso, tempo de permanência 

por tópico de conteúdo etc. 

Convém destacar dentro deste mesmo contexto, o Sistema Webaula (AVA), onde além 

do ambiente da sala de aula, são apresentadas ferramentas pedagógicas da estrutura curricular, 

como, por exemplo, planos de ensino, planos de aula, atividades estruturadas, exercícios de 

reforço de aprendizagem, mapas conceituais.  
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Vale destacar, também, que além do acervo bibliográfico constante da biblioteca 

tradicional, há a Biblioteca Virtual que apresenta títulos de diferentes áreas do conhecimento, 

além das de domínio público. Esta ferramenta pedagógica cria oportunidade de acesso a textos 

científicos, de pesquisa on-line, de complementar leitura de textos impressos, possibilitando, 

inclusive, anotações e postagem de comentários críticos. 

No ambiente da sala de aula, alunos e professores também interagem utilizando objetos 

de aprendizagem e recursos de multimídia. 

Para as disciplinas ofertadas na modalidade online, cabe destacar que, além das 

Tecnologias de Informação e Comunicação (TICs) utilizadas no processo de ensino e 

aprendizagem, ainda, existem múltiplos recursos didáticos capazes de tornar realidade a 

proposta pedagógica do curso. 

Dentre tais recursos e ferramentas, são propostas atividades acadêmicas a serem 

realizadas no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) sob orientação e supervisão do tutor da 

disciplina (se for o caso), bem como orientações pedagógicas no que tange à  estrutura 

curricular, como, por exemplo, planos de ensino, roteiros de estudo,  mapas conceituais, dentre 

outros. Em termos de publicação de conteúdos programáticos do programa da disciplina, os 

diversos objetos de aprendizagem são concatenados em termos de curadoria e de progressão 

do estudo, destacando-se as videoaulas, as aulas interativas online, o livro de referência da 

disciplina e demais objetos de aprendizagem. Ao fim de cada unidade de estudo, o aluno conta 

com uma autoavaliação eletrônica, na qual é possível o aluno avaliar seu processo de 

aprendizagem e ter um diagnóstico de carências de conteúdo adquirido na dada unidade, 

incentivando os estudantes a se tornarem responsáveis pela sua aprendizagem, a incorporarem 

hábitos de estudos e desenvolverem habilidades metacognitivas. Adicionalmente, no AVA, tanto 

professores quanto alunos, dispõem de ferramentas comunicacionais: fórum de dúvidas, fórum 

de discussão, central de mensagens e plantão on-line (chat), que viabilizam a mediação 

pedagógica por meio de discussões temáticas, aprofundamento de estudo e recuperação de 

lacunas de aprendizagem. O aluno também pode interagir com seus colegas para discutir 

assuntos pertinentes à aula, tornando-se uma ferramenta valiosa para a aprendizagem também 

ser efetivada a partir de inferências e interações aluno-aluno (peer to peer). Destacam-se, 

mormente, recursos auxiliares integrados à interface do AVA, como bibliotecas virtuais, por 

exemplo, que complementam o acervo bibliográfico constante da biblioteca do polo de apoio 

presencial.  
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Portanto, não se trata apenas de infraestrutura tecnológica, mas também, da 

metodologia associada ao seu uso, conforme descrito anteriormente. Vale lembrar que os polos 

organizam oficinas para que o educando adquira plenas condições de interagir por meio das TICs 

adotadas neste curso, em termos de letramento digital, bem como ocorrem outros programas 

que promovem o acolhimento do estudante, o reforço acadêmico de conhecimentos prévios ao 

ensino superior (presencial ou online) e a colaboração e cooperação entre o corpo discente. 

Em relação à acessibilidade, todas as TICs possuem, em maior ou menor grau, recursos 

de leitura via softwares específicos para usuários com baixa visão e/ou cegos. Essa variação se 

dá parte pela complexidade dos sistemas adotados pela instituição, parte pelas limitações dos 

softwares disponíveis para essa finalidade. Especificamente, o portal web da instituição, via de 

acesso ao Sistema de Informações Acadêmicas, permite leitura para navegação e visualização 

de funções essenciais, como grade de horários, acesso ao ambiente virtual de aprendizagem, 

leitura de livros etc. Entretanto, algumas funções específicas, como abertura de requerimentos, 

exigem auxílio de colaborador da instituição, face às particularidades desse tipo de 

procedimento.  

Mais especificamente em relação ao ambiente virtual de aprendizagem (AVA), interface 

na qual os conteúdos acadêmicos são disponibilizados para os alunos, todos os objetos de 

aprendizagem possuem recursos customizados, como versão em áudio para videoaulas, 

interpretação em LIBRAS, leitura (via software) de textos acadêmicos, entre outros.  

Quanto à Biblioteca Virtual, todo o acervo disponibilizado possui integração com os 

principais softwares de leitura. 

12 MATERIAL DIDÁTICO INSTITUCIONAL 

O material didático institucional disponibilizado aos discentes facilita a construção do 

conhecimento e garante o desenvolvimento de habilidades e competências específicas. Para tal, 

o material didático deste curso foi concebido de forma a integrar, no ambiente virtual de 

aprendizagem (SAVA), um conjunto de mídias compatível com a concepção de educação deste 

curso e com os métodos de ensino e aprendizagem. Em última instância, o material didático 

conduz ao conhecimento dos conceitos fundamentais de cada disciplina e seus respectivos 

módulos, valendo-se de diferentes meios de entrega (videoaulas, páginas interativas, livros 

digitais, artigos, trilhas de aprendizagem com objetos de aprendizagem associados etc.). 

Portanto, o conceito de material didático institucional ultrapassa a noção de “livro didático” por 
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contemplar também outras formas e formatos de entrega de conteúdo associados ao plano de 

ensino de cada disciplina. 

Para a elaboração do material didático institucional, há uma equipe multidisciplinar e 

multidepartamental que é responsável pela produção de originais, validação de pertinência e 

qualidade do original, revisão e redação, design gráfico, diagramação e programação, variando 

de acordo com o formato do material. Para as etapas de elaboração e validação do conteúdo, 

docentes são selecionados por editais e/ou indicação de coordenação do curso para atuarem 

nas funções de elaborador de originais (conteudista) e validador de originais (parecerista), bem 

como docentes para videoaulas e/ou podcast (conteúdo narrado). Da mesma maneira, outros 

profissionais também atuam na elaboração dos objetos de aprendizagem que compõem o 

material didático, a saber: designers instrucionais, web designers, programadores, ilustradores, 

revisores, editores, cinegrafistas, dentre outros especialistas que operam na concepção técnica 

de produção dos conteúdos e de sua publicação no ambiente virtual de aprendizagem. 

Dessa forma, todo o material passa por um processo de controle de qualidade no qual 

são aferidos a extensão, a pertinência e a correlação entre o material didático e o plano de 

ensino da disciplina, bem como as linguagens (verbais e não-verbais) são adequadas ao perfil da 

formação e à maturação acadêmica do aluno. Finalmente, os processos de finalização e 

publicação dos materiais garantem o suporte tecnológico adequado aos diferentes formatos e 

finalidades de consumo. 

Quanto à acessibilidade do material didático institucional, e considerando-se o grau de 

compatibilidade dos programas utilizados por PNEs, ela pode variar em função do nível de 

atualização dos softwares e da estrutura computacional do objeto em si. Em virtude disso, a IES, 

junto com a coordenação do curso, toma por premissa a adaptabilidade à necessidade específica 

do aluno, sempre que assim for solicitado. Os livros de referência que compõem material 

didático, por exemplo, possuem versão em arquivo digital que permite a leitura via qualquer 

software. O mesmo vale para os versionamentos em áudio e/ou legenda das videoaulas, bem 

como a adaptação em texto de telas interativas de conteúdo on-line, ou em outros formatos 

que forem mais convenientes para os casos particulares, tendo por mote a demanda do próprio 

aluno quando a recursividade já adotada não for capaz de atender as necessidades e/ou 

recursos do aluno. 
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Quanto à acessibilidade da SAVA, bem como de outras TICs, todos os ambientes e 

interface possuem, em maior ou menor grau, recursos de leitura via softwares específicos para 

usuários com baixa visão e/ou cegos. Essa variação se dá parte pela complexidade dos sistemas 

adotados pela instituição, parte pelas limitações dos softwares disponíveis para essa finalidade. 

Especificamente, o portal web da instituição, via de acesso ao Sistema de Informações 

Acadêmicas (SIA), permite leitura para navegação e visualização de funções essenciais, como 

grade de horários, acesso ao ambiente virtual de aprendizagem, leitura de livros etc. Entretanto, 

algumas funções específicas, como abertura de requerimentos, exigem auxílio de colaborador 

da instituição, face às particularidades desse tipo de procedimento.  Mais especificamente em 

relação ao ambiente virtual de aprendizagem (SAVA), interface na qual os conteúdos 

acadêmicos são disponibilizados para os alunos, todos os objetos de aprendizagem possuem 

recursos customizados, como versão em áudio para videoaulas, interpretação em LIBRAS, leitura 

(via software) de textos acadêmicos, entre outros. 

Quanto à Biblioteca Virtual, todo o acervo disponibilizado possui integração com os 

principais softwares de leitura. 

Vale destacar, também, que além do acervo bibliográfico constante da biblioteca 

tradicional, há a biblioteca virtual que apresenta títulos de diferentes áreas do conhecimento. 

Esta ferramenta pedagógica cria oportunidade de acesso a textos científicos, de pesquisa on-

line, de complementar leitura de textos impressos, possibilitando, inclusive, anotações e 

postagem de comentários críticos. Nesse espaço, estão disponíveis materiais didáticos 

institucionais próprios, bem como obras de referência publicadas em outras bibliotecas virtuais, 

via serviço de integração, tais como a Biblioteca Virtual Universitária Pearson, Pergamum, 

EBSCO, DynaMed Plus e e-Volution. 

13 SISTEMA DE CONTROLE DE PRODUÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL DIDÁTICO 

A diretoria de tecnologias educacionais da Estácio, composta por 3 gerências (estúdios 

de gravação, fábrica de conteúdo e novas tecnologias educacionais), é responsável pela 

produção, distribuição e publicação de material didático, gerindo assim todo o processo de 

desenvolvimento e entrega de objetos de aprendizagem que compõem o conceito de material 

didático, como livros, conteúdo digital interativo, videoaulas, aplicativos etc. 
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A distribuição do material didático ocorre de forma digital, salvo em casos específicos, 

como localidades com dificuldade de acesso à internet e/ou por necessidade particular de uma 

dada disciplina. A publicação do material didático se dá no ambiente virtual de aprendizagem, 

organizado seguindo a arquitetura de informação que estrutura tal ambiente. Nesse sentido, 

todo material é diretamente associado a uma determinada disciplina ("página da disciplina"), 

bem como pode ser associado a um determinado tópico do conteúdo programático disposto no 

plano de aula, sempre seguindo a lógica metodológica que articula tal associação (como, por 

exemplo, leitura prévia, conteúdos de aprofundamento, atividades de aplicação etc.). 

Ainda, na página inicial do ambiente, há acesso direto a ferramentas complementares 

de publicação de material didático, como bibliotecas virtuais, acervos de materiais próprios, 

objetos de aprendizagem de disciplinas já cursadas, programas de nivelamento, dentre outros.  

Tanto corpo docente quanto discente possuem o mesmo acesso ao ambiente, 

resguardando-se algumas possibilidades exclusivas ao professor, em especial a de enriquecer o 

material didático institucional com recursos educacionais próprios para as turmas sob sua 

responsabilidade, garantindo-se assim uma autonomia ao docente para também utilizar o 

ambiente virtual como repositório próprio de materiais de ensino, possibilitando-se assim a 

extensão da sala de aula no que tange à oferta de conteúdo específico. 

14 EQUIPE MULTIDISCIPLINAR 

A Estácio Europan, através do convênio de cooperação técnico-científico celebrado com 

sua mantenedora, estabelece os termos e condições segundo os quais se criará, por suas 

instituições mantidas, sistemática de cooperação técnica, científica, acadêmica, administrativa 

e de apoio operacional entre elas, voltadas para o desenvolvimento científica, a pesquisa, a 

capacitação tecnológica, desenvolvimento de programas educacionais e pedagógicos, na 

modalidade de ensino à distância.  

A oferta integral ou parcial de disciplinas na modalidade à distância, portanto, será 

ofertado pela Universidade Estácio de Sá – UNESA o que requer equipes multidisciplinares para 

que seja possível estruturar sua concepção de educação, seus processos de ensino e de 

aprendizagem e seu funcionamento acadêmico-administrativo e a produção do conteúdo e 

objetos de aprendizagem. 
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A Estácio Europan é responsável pela estruturação do polo de apoio presencial que dará 

suporte técnico aos discentes presenciais através dos tutores presenciais, cujo papel será o de 

esclarecer dúvidas relacionadas a metodologia EAD, ao AVA e ao sistema acadêmico e realizar 

mediação pedagógica nos momentos síncronos e assíncronos.  

Na Universidade Estácio de Sá - UNESA, as equipes multidisciplinares são responsáveis 

pela criação, produção, controle, qualidade, operacionalização da oferta dos elementos que 

compõe o ambiente virtual de aprendizagem (AVA), garantindo a sustentabilidade com 

responsabilidade social do curso. Portanto estarão contemplados os diversos profissionais que 

atuam neste sentido: 

a) Equipe Responsável pela Concepção/Criação do Curso – Coordenador do Curso: 

Profissional que atua na gestão do curso, na relação com os docentes, discentes, tutores e 

equipe multidisciplinar e a representatividade nos colegiados superiores.  

b) Núcleo Docente Estruturante – NDE: Composto por docentes do curso e pelo 

Coordenador e atua no acompanhamento, na consolidação e na atualização do PPC, 

considerando o sistema de avaliação interna e externa, a legislação em vigor, adequação ao 

perfil do egresso bem como as demandas do novo mercado de trabalho.  

c) Docente Conteudista: O docente conteudista é um professor com aderência 

acadêmica à disciplina, formação na área e titulação compatíveis para a execução do trabalho 

de elaboração dos originais dos Planos de Ensino (PE) e Planos de Aula (PAs) da disciplina sob 

sua responsabilidade.  

d) Docente da Aula Disponibilizada Via Web: O professor da aula disponibilizada 

via web é um docente de sólida formação acadêmica que ministra/grava aulas das disciplinas, 

utilizando os estúdios da Universidade Estácio de Sá.  

e) Tutor: O tutor é um ator importante e indispensável na rede de comunicação 

que vincula os alunos às disciplinas e à Instituição de Ensino, pois, além de manter a motivação 

dos alunos, possibilita a retroalimentação acadêmica e pedagógica do processo educativo. 

Precisa ter conhecimento do conteúdo da disciplina e, do PPC. Além de domínio das técnicas 

indicadas para o desenvolvimento da ação docente em suas diversas formas e estilos.  
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f) Equipe de Produção de Conteúdo: Responsável pelo desenvolvimento e 

produção de conteúdo online, responsável pela transformação dos originais oriundos do 

professor conteudista em conteúdo interativo, dialógico, com amplo emprego de tecnologia e 

objetos de aprendizagem, todos aliados a uma metodologia de desenho didático proprietária.  

g) Gestor da Área de Produção de Conteúdo – Suporte ao Ensino:  Responsável 

pela gestão do desenvolvimento e produção de conteúdo na modalidade EaD, tem por função 

capacitar, organizar e gerir a equipe de produção alocada para este curso. Com experiência em 

produção de material instrucional/educacional, o gestor da área interage com todos as equipes 

envolvidas, estabelecendo o plano de execução da produção de conteúdo e da gestão do 

Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA);  

h) Analista de Projeto Educacional: Profissional que orienta a confecção da 

metodologia de entrega de originais, interagindo com o coordenador pedagógico do curso, para 

seleção e capacitação de conteudistas e responder pela adequação do planejamento do curso. 

Nessa dimensão é o responsável pela oferta do currículo do curso, da atualização das disciplinas 

e da gestão do curso no que tange à oferta de conteúdo.  

i) Designer Educacional: Profissional elabora e executa o planejamento didático 

dos cursos e disciplinas on-line, em parceria com a equipe acadêmica, assim como responde 

pela elaboração dos mapas conceituais, elaboração dos hipertextos e orientação do 

desenvolvimento dos recursos multimídia. Webdesigner - Responsável pelo projeto de design 

gráfico, assim como pela programação HTML, flash, recursos imagéticos e utilização e orientação 

da produção de recursos multimídia na execução do planejamento didático estabelecido pelo 

designer instrucional. – Programador - Profissional que se responsabiliza pelos processos 

tecnológicos no AVA e respectiva interface com o Sistema de Informação Acadêmico (SIA).  

j) Revisor: Compete a este profissional a revisão linguística dos materiais didáticos 

veiculados no AVA, tendo por referência, além da correção gramatical, a pertinência do gênero 

discursivo em questão, tendo em vista suas coerções (dialogia, continuidade lógica, coesão, 

coerência etc.).  

k) Especialista em Avaliação: Responsável pela orientação presencial dos 

professores conteudistas que desenvolverão os itens de teste para o sistema de avaliação. 

Responde pela observação das normas regimentais referentes à avaliação.  
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l) Equipe Responsável Pela Aula disponibilizada Via Web: O estúdio centraliza a 

produção e transmissão às aulas disponibilizadas via web para todos os polos de apoio 

presencial e para o AVA. Nele trabalham cinegrafistas, editores e assistente de produção.  

m) Gestor dos Estúdios: Profissional que gerencia o pessoal lotado nos estúdios e 

equipes de apoio, bem como organizar e gerir a agenda de alocação de docentes para as aulas, 

além de supervisionar o processo de geração e acondicionamento das aulas disponibilizadas via 

web no AVA.  

n) Editor: Profissional responsável pela seleção e cadastro de URL nos sistemas 

integrados de transmissão via web, bem como pela edição, corte, legendas, sonorização e 

finalização de gravações realizadas no estúdio em que está alocado.  

o) Cinegrafista: Responsável pela captação em vídeo das aulas, pela orientação 

espacial do professor no momento da captação e pela orientação ao editor de eventuais 

necessidades de mudança de câmera/enquadramento. Assistente de Produção - Profissional 

responsável por assessorar o editor em todo o evento de captação de vídeo. A descrição das 

competências e as atribuições na íntegra da equipe Multidisciplinar estão pormenorizadas no 

PPC do curso. 

A equipe trabalha com o modelo de gestão orientado para resultados e focado na busca 

da qualidade do ensino e resultados positivos para a instituição. O sistema de gestão e avaliação 

de desempenho foi implementado por meio da criação de Processos Operacionais Padronizados 

como formalização dos processos de trabalho. Também os Planos de Ação são realizados 

anualmente, baseado em indicadores acadêmicos, operacionais e financeiros e atribuídos a 

todos os envolvidos no processo. Além disso, a Estácio Europan conta com sistemas de gestão: 

SGP - Sistema de Gestão de Padronização da Estácio, onde todos os procedimentos podem ser 

consultados. 

15 SISTEMA DE AVALIAÇÃO DA APRENDIZAGEM 

Compreende-se a avaliação como uma atividade que fornece informações e questões 

para que se possa refletir sobre o melhor caminho a ser construído durante a formação do 

profissional, tentando resgatar o potencial de cada um dos alunos. A avaliação é vista como um 

processo indispensável para o replanejamento das ações educativas. Ela não ocupa um espaço 

único e específico, com o propósito de avaliar o que o aluno produziu, mas faz parte de um 
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processo contínuo e permanente, permitindo avanços sem ferir as normas pré-estabelecidas 

institucionalmente, quanto ao momento e formas de registrar os resultados obtidos pelos 

alunos. 

• Disciplinas Presenciais 

A avaliação da aprendizagem tem como princípio o desenvolvimento de competências, 

da capacidade de construir conhecimentos técnicos, tecnológicos e gerenciais, a partir das 

necessidades observadas na prática social e profissional. Utilizando-se de critérios claramente 

explicitados, são avaliados os conhecimentos e o modo como os alunos fazem uso deles. Isso 

permite, quando necessário, uma reorientação no processo de formação dos alunos, com 

atividades de apoio, de forma a permitir o suprimento de suas dificuldades. Outro aspecto 

relevante é o princípio da autoavaliação como instrumento que favorece o exercício de análise 

crítica, de percepção do crescimento do aluno, permitindo a aquisição de uma autonomia 

intelectual e uma visão real de sua própria formação. 

Para que possam identificar a importância das atividades oferecidas durante o percurso 

formativo do aluno, os professores em sua prática pedagógica devem estar atentos às três 

funções da avaliação: 

• diagnóstica, momento em que os professores podem conhecer o que os alunos 

já vivenciaram, o que já trazem na sua bagagem cultural, os conhecimentos que já possuem e 

suas expectativas em relação ao curso. A avaliação diagnóstica é feita em sala de aula, pelos 

professores, através de observações e registros; 

• formativa, realizada ao longo do processo, observado o desempenho revelado 

pelos alunos nas diferentes disciplinas. Cada professor registra as atividades realizadas pelos 

alunos individualmente ou em grupo, a fim de melhor planejar suas aulas e promover estratégias 

de intervenções pedagógicas diferentes; 

• somativa, considerada no momento da entrega da produção acadêmica, nas 

diferentes disciplinas que integram o currículo. Cabe ressaltar que esta avaliação não tem como 

objetivo primordial selecionar, classificar, ordenar tipos diferenciados de aprendizagem, mas, 

sobretudo, fornecer informações e questões que são analisadas para a tomada de decisão 

acerca do melhor caminho a ser construído para a formação do perfil profissional desejado. 
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• Compreende-se a avaliação como uma atividade que fornece informações e 

questões para que se possa refletir sobre o melhor caminho a ser construído durante a formação 

do profissional, tentando resgatar o potencial de cada um dos alunos. 

A avaliação é vista como um processo indispensável para o replanejamento das ações 

educativas. Ela não ocupa um espaço único e específico, com o propósito de avaliar o que o 

aluno produziu, mas faz parte de um processo contínuo e permanente, permitindo avanços sem 

ferir as normas pré-estabelecidas institucionalmente, quanto ao momento e formas de registrar 

os resultados obtidos pelos alunos. 

O desempenho dos alunos nas diferentes atividades desenvolvidas será consolidado em 

notas, de forma a atender o estabelecido no Regimento Interno da Estácio Europan, de acordo 

com as normas descritas a seguir: 

O aluno será avaliado, oficialmente, em três etapas, AV1, AV2 e AV3, sendo a cada uma 

delas atribuído grau de 0,0 a 10,0 pontos. Para aprovação nas disciplinas o aluno deverá atender 

às três condições a seguir: 

1- Obter notas iguais ou superiores a 4,0 em, pelo menos, duas das três avaliações. 

2- Média aritmética igual ou superior a 6,0, sendo consideradas apenas as duas 

maiores notas obtidas dentre as três etapas de AV3. A média aritmética obtida será o grau final 

do aluno. 

3- Presença em, no mínimo, 75% das aulas ministradas. 

Cumpre salientar que as disciplinas práticas terão avaliações específicas de acordo com 

o plano de ensino de cada disciplina, conforme o book de planos de ensino do Curso de 

Publicidade e Propaganda. 

• Disciplinas Online 

A avaliação da aprendizagem tem como princípio o desenvolvimento de competências, 

da capacidade de construir conhecimentos técnicos, tecnológicos e gerenciais, a partir das 

necessidades observadas na prática social e profissional. Utilizando-se de critérios claramente 

explicitados, são avaliados os conhecimentos e o modo como os alunos fazem uso deles. Isso 
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permite, quando necessário, uma reorientação no processo de formação dos alunos, com 

atividades de apoio, de forma a permitir o suprimento de suas dificuldades. 

Compreende-se a avaliação como uma atividade que fornece informações e questões 

para que se possa refletir sobre o melhor caminho a ser construído durante a formação do 

profissional, tentando resgatar o potencial de cada um dos alunos. A avaliação é vista como um 

processo indispensável para o replanejamento das ações educativas. 

Ela não ocupa um espaço único e específico, com o propósito de avaliar o que o aluno 

produziu, mas faz parte de um processo contínuo e permanente, permitindo avanços sem ferir 

as normas pré-estabelecidas institucionalmente, quanto ao momento e formas de registrar os 

resultados obtidos pelos alunos. 

16 APOIO AO DISCENTE 

O Curso de Publicidade e Propaganda segue as políticas e diretrizes institucionais 

adotadas pela Estácio Europan para efetivar o apoio pedagógico aos seus alunos, acreditando 

que, para que o estudante possa se desenvolver em sua plenitude acadêmica, é necessário 

associar, à qualidade do ensino ministrado, ações efetivas de atendimento ao estudante. 

As políticas de atendimento ao estudante que são desenvolvidas na Estácio Europan 

perseguem os seguintes objetivos: assegurar ao estudante os meios necessários ao pleno 

desenvolvimento acadêmico; implementar os programas e projetos articulados e integrados ao 

ensino, à pesquisa e à extensão, além de estimular a educação continuada. 

Nessa perspectiva, fazem parte das ações institucionais de atendimento ao aluno 

projetos com distintas finalidades: apoio pedagógico, apoio psicopedagógico, apoio aos alunos 

com necessidades educacionais especiais, assistência ao aluno, inserção no mercado de trabalho 

e acompanhamento ao egresso. 

• Projetos e Programas Institucionais Diante do Desempenho do Aluno 

Existem projetos/programas institucionais que também serão desenvolvidos no curso 

de Publicidade e Propaganda tais como. 
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• Ambientação 

A Estácio Europan desenvolve atividades de recepção aos discentes, especialmente, aos 

calouros, com o objetivo de ambientá-los na Instituição e integrá-los com os acadêmicos em 

curso. Ao desenvolver as atividades de recepção aos calouros, a IES tem como prioridades ações 

sociais, a fim de evitar ações agressivas e acidentes. 

• Nivelamento e Cursos de Extensão 

Tem como objetivos revisar conteúdos necessários ao bom desempenho acadêmico do 

aluno, oportunizar o estudo de aspectos determinantes para o cotidiano da sala de aula e 

integrar o discente na comunidade acadêmica. A finalidade deste programa é suprir 

conhecimentos prévios necessários para o ingresso do discente no cotidiano acadêmico, a 

Estácio Europan oferece cursos de nivelamento em Matemática e Português e diversos cursos 

de extensão que contribuem para o desenvolvimento acadêmico do discente. A Instituição 

também propicia cursos de nivelamento compatíveis com as prioridades de cada curso. Dessa 

forma, outros conteúdos são propostos, de acordo com as necessidades detectadas pelos 

docentes e Coordenação do Curso. 

• Projeto Nova Chance 

O Nova Chance é um programa de reforço que dá oportunidade ao calouro que obtiver 

nota menor do que 4,0 (quatro) na AV1 de estudar por meio de videoaulas que retomam o 

conteúdo das seis primeiras semanas, a fim de realizar outra avaliação (AVR) que será somada 

à primeira nota e dividida por 2 (dois).  

Sabe-se que a primeira nota (AV1) é muito importante para o calouro, pois além de 

evidenciar o desempenho inicial no curso sinaliza possíveis lacunas que precisam ser 

preenchidas, a fim de que ele melhore o aproveitamento nas outras avaliações. Além disso, o 

calouro encontra-se num processo de ambientação e adaptação ao contexto universitário. Se a 

nota da AV1 for menor do que 4,0 (quatro), essa situação é muito preocupante e pode indicar 

que o aluno perdeu algumas aulas, não estudou adequadamente ou teve outras dificuldades. 

Nesse caso, nada melhor do que uma Nova Chance para o aluno estudar mais e avaliar o que 

aprendeu, evitando evasão ou reprovação. 
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• Projeto Avaliando o Aprendizado 

São exercícios na forma de simulados, oferecido no ambiente online e deve ser acessado 

pelo aluno, com login e senha do SIA, por meio do link http://simulado.estacio.br/alunos/ a 

qualquer hora, de qualquer computador, na semana para a qual foi agendado. São cinco (5) 

questões para o simulado de cada disciplina, geradas aleatoriamente, a partir dos conteúdos das 

aulas já ministradas, valendo um décimo (0,1) cada acerto. O somatório dos pontos, ao longo do 

semestre, valerá até dois (2) pontos extras na AV3, cujo valor máximo é de até 10 pontos. Os 

exercícios ou simulados do ‘Avaliando o Aprendizado’ ocorrem quatro vezes no semestre, 

organizados em ciclos que acontecem na terceira semana de cada mês. Os exercícios ou 

simulados do Avaliando o Aprendizado poderão ser feitos apenas nas semanas agendadas. 

• Prepara AV 

A entrada do aluno no Ensino Superior é marcada por desafios relacionados com a 

ambientação no meio acadêmico, mudança de rotina, novos conhecimentos, novas linguagens 

e formas de aprendizagem, entre outros. Essa realidade pode se tornar mais aguda quando o 

calouro encontra dificuldades para estudar e retomar o conteúdo das disciplinas, obtendo 

desempenho ruim nas avaliações iniciais.  

Tudo isso aponta para a necessidade de oferecer alternativas de acompanhamento ao 

aluno na sua preparação para a avaliação. Nesse sentido, o Projeto Prepara AV procura 

responder ao desafio de ajudar aos alunos que já nos exercícios do Avaliando o Aprendizado – 

Presencial apresentam desempenho insatisfatório, além daqueles que nem mesmo se valem dos 

simulados para estudar e se preparar para a AV. Assim, o Prepara AV consiste numa oferta de 

reforço aos calouros visando à retomada de conteúdo das primeiras semanas de aula e, 

consequentemente, melhor desempenho na A1.  

O reforço se dará por meio de aula tele transmitida ao vivo, acompanhada da realização 

de um chat para envio de dúvidas e mensagens dos alunos. O professor que conduzirá a aula 

apresentará uma revisão geral dos conteúdos críticos para a AV1 / AV2 e, com a mediação de 

outro docente no chat, responderá às perguntas dos alunos. Somado ao trabalho presencial do 

professor da disciplina em sala de aula, o Prepara AV torna-se, então, mais um recurso à 

disposição do aluno no processo ensino-aprendizado, valendo-se de metodologia e tecnologia 

inovadoras. 
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• Programa de Convênios 

A Estácio Europan visa estabelecer convênios, com a finalidade de proporcionar aos 

discentes condições de intercâmbio com outras Instituições de Ensino, com empresas do setor 

privado e setor público a fim de propiciar vagas estágios, visitas técnicas, palestras e outras 

atividades referentes à iniciação científica e extensão. 

• Programa Dependência 

O programa de Dependência oferece ao aluno a oportunidade de reverter reprovações 

em prazo mais curto do que o exigido pela repetência da disciplina em um semestre letivo 

regular. Além de não impactar imediatamente o Histórico Escolar do aluno com uma 

reprovação, a inclusão da disciplina no programa de Dependência deve ser feita pelo próprio 

aluno no seu ambiente virtual. É feita uma Avaliação Presencial, que terá o valor de 10,0 (dez) 

pontos. 

• Monitoria 

O Programa de Monitoria da Instituição visa inserir o aluno no processo de formação 

profissional, desenvolver habilidades para o ensino (descobrir vocação docente) e o 

enriquecimento da formação acadêmica. O objetivo da Monitoria é propiciar ao aluno 

oportunidade de desenvolver suas habilidades para a carreira docente nas funções de Ensino, 

Pesquisa/Educação Investigativa e Extensão, possibilitando o conhecimento e a prática de 

atividades pedagógicas. O Programa possui regulamento específico, se constitui no conjunto de 

atividades relacionadas à prática da docência, visando ao aperfeiçoamento didático-pedagógico 

do aluno, por meio do acompanhamento do professor da disciplina, para a qual o acadêmico foi 

selecionado. 

• Programas de Apoio Acadêmico 

A Estácio Europan desenvolve projetos e programas de desenvolvimento acadêmico 

junto ao corpo discente. Dentre estes programas, destacam-se: 

• Programa de Monitoria 
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Objetiva proporcionar ao educando oportunidade de vivenciar o exercício do 

magistério, na expectativa de poder influenciá-lo na escolha por essa nobre profissão, à medida 

que, no papel de monitor desempenha as funções de ensino, pesquisa e extensão. O monitor 

tem o papel fundamental no apoio aos discentes, pois participa da elaboração dos planos de 

trabalho com o professor responsável, auxilia o professor na realização de trabalhos e 

experimentos, estando apto a auxiliar os discentes, orientando e esclarecendo dúvidas em 

atividades de classe, campo, laboratório e demais atividades propostas pelo docente.   

• Programa de Iniciação Científica 

O Programa de Iniciação Científica está a serviço do Ensino e da Extensão, funcionando 

como uma abordagem metodológica, sob a forma de prática investigativa, para o 

desenvolvimento do processo ensino-aprendizagem e atividade de extensão. O Programa de 

Iniciação Cientifica da Estácio Europan tem como objetivo propiciar a inserção dos alunos no 

processo de investigação cientifica, despertando interesse, ativando vocações e mobilizando 

talentos entre estudantes de graduação, preparando-os para a educação continuada.   

• Trabalho de Conclusão de Curso 

O objetivo do TCC é despertar no acadêmico a investigação científica do profissional que 

está se formando, criando uma consciência crítico-analítico. A disciplina Trabalho de Conclusão 

de Curso/Orientação à Monografia, conforme nomenclatura específica dos cursos, visa 

propiciar, ao acadêmico dos últimos semestres a oportunidade de desenvolvimento de trabalho 

científico, em uma área específica de sua escolha sob orientação de um docente da área. O TCC 

será regido por regulamentação própria (em anexo) podendo ser apresentado como 

monografia, artigo científico, projeto, produto, eventos ou similares. 

• Projetos de Extensão 

Os projetos/cursos de Extensão proporcionam ao corpo discente a oportunidade de 

capacitação e participação em cursos e atividades, além de suas atribuições regulares, bem 

como ampliar suas atribuições de responsabilidade social (regulamento em anexo). 

• Atividades Acadêmicas Complementares - AACs 
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As Atividades Acadêmicas Complementares são componentes curriculares de caráter 

acadêmico, científico e cultural, e o foco principal é o estímulo à prática de estudos 

independentes, transversais, opcionais e interdisciplinares. Estão expressas em resolução 

específica. As AACs promovem a articulação com as demais atividades acadêmicas, o 

desenvolvimento intelectual do estudante, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho. As Atividades Acadêmicas Complementares constantes nos 

Projetos Pedagógicos dos Cursos da IES obedecem aos seguintes princípios e diretrizes: 

 flexibilidade curricular dos cursos de graduação mediante a adoção de estratégias 

acadêmicas e de atividades didáticas que despertem no estudante a necessidade de interação 

com outras áreas do saber e, de modo especial, com o mundo do trabalho e da cultura, desde o 

início do curso; 

 estímulo ao desenvolvimento do espírito científico, do pensamento reflexivo do 

estudante e à criação cultural, mediante incentivo à permanente e contextualizada atualização 

profissional; 

 promoção à participação dos estudantes nas atividades de extensão visando à difusão 

das conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e tecnológica, 

incentivando-os a estabelecer com a comunidade uma relação de reciprocidade. 

17 Assessoria de Cooperação Internacional – ACI 

Estácio Europan conta com uma Assessoria de Cooperação Internacional – ACI 

(http://portal.estacio.br/quem-somos/assessoria-de-cooperacao-internacional/), que tem 

como objetivo promover ações no sentido de estimular as relações internacionais e intercâmbio 

do corpo discente, docente e administrativo, contribuindo para o desenvolvimento acadêmico, 

científico, tecnológico, cultural e pessoal de todos os envolvidos. 

A ACI trabalha no sentido de estabelecer convênios com Instituições estrangeiras para 

programas de mobilidade bilateral de alunos de graduação e pós-graduação; reunir informações 

sobre internacionalização; gerir programas de intercâmbio de alunos de graduação e pós-

graduação; estabelecer uma rotina de monitoramento de oportunidades em educação e 

pesquisa internacionais, para posterior divulgação ao público específico (alunos, docentes, 

administrativos); estimular visitas de pesquisadores-visitantes para colaboração científica com 
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docentes da Estácio, em especial nos Programas de Pós-Graduação stricto sensu; e estimular o 

desenvolvimento de projetos de pesquisa com instituições ou pesquisadores estrangeiros. 

• Inserção no Mercado de Trabalho 

Para desenvolver ações de inserção dos alunos e graduados no mercado de trabalho e 

promover a ampliação da sua empregabilidade, o curso conta com o Espaço Carreiras que 

executa suas ações pautadas na Política da área de Empregabilidade da Estácio Europan, 

oferecendo atendimento Virtual: 

1. Portal de vagas de Estágios e Empregos: Através de um sistema informatizado, o  

Portal de Vagas da Estácio mantém uma parceria com mais de 30 mil empresas para a oferta e 

divulgação de vagas. Legaliza e acompanha o desenvolvimento dos estágios, como determina a 

Lei 11.788 de 25 de setembro de 2008. Estes serviços são prestados gratuitamente. 

O sistema é seletivo. As vagas são previamente definidas por curso, campus, coeficiente 

de rendimento, período, sexo e data de formatura. Apenas candidatos que atendam o perfil 

solicitado pela empresa recebem e-mails contendo as vagas mais aderentes ao seu perfil. 

2. Plataforma Estácio Carreiras: Trata-se de um ambiente online para alunos e 

graduados da instituição contando com atendimento online que abordam os temas de 

orientação de carreira dando dicas de como elaborar um bom currículo e de como potencializar 

as suas qualidades numa entrevista ou processo seletivo.  

O Estácio Carreiras pode ser acessado por meio do site www.estaciocarreiras.com.br. 

18 Acompanhamento ao Egresso 

A Estácio Europan vem acompanhando a trajetória de seus egressos, quanto a sua 

vivência profissional através de seus avanços e vitórias, investigando, também, as dificuldades 

que se relacionem à sua formação acadêmica. 

Com foco na empregabilidade de seus alunos e egressos, a Estácio Europan por meio da 

área de Empregabilidade, disponibiliza diversas ferramentas em sua plataforma online, 

denominada Estácio Carreiras (www.estaciocarreiras.com.br) para auxiliar o aluno em sua 

inserção no mundo do trabalho. São elas: 
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Portal de Vagas: Exclusivo para seus alunos e egressos, tem parceria com mais de 30 mil 

empresas que publicam suas oportunidades de estágios e empregos diariamente no site:  

http://www.vagasestacio.com.br/ 

Orientador de carreiras –  Online: Ambiente virtual, onde o aluno ou o egresso interage 

com Consultores de Carreira em tempo real via chat ou por e-mail, recebendo orientação de 

carreira, explicações sobre legislação de estágio e todas as informações necessárias para que 

tenha sucesso profissional. O acesso é realizado no site: 

http://www.estaciocarreiras.com.br/orientacao/  

Estácio Acredita: Curso online gratuito, que oferece um conjunto de palestras com foco 

no desenvolvimento das competências mais solicitadas pelas empresas. Profissionais 

renomados trazem informações que ampliam a empregabilidade dos alunos para atuarem 

competitivamente no mundo de trabalho. O site é: 

http://www.estaciocarreiras.com.br./cursos-de-orientacao-profissional/ 

Medalha Alumni Diamante: Egressos de destaque são reconhecidos pela Estácio e 

recebem a Medalha Alumni Diamante nas formaturas dos alunos atuais, em grandes eventos 

realizados nas unidades e em eventos corporativos da Estácio. 

http://www.estaciocarreiras.com.br/relacionamento/alumni/ 

19 Atendimento aos Alunos com Necessidades Educacionais Especiais 

Preocupada em adaptar-se às normas e princípios que garantem os direitos do aluno 

com necessidades educacionais especiais e, sobretudo, em estabelecer uma política 

institucional, a Estácio Europan buscará aprimorar ações para manter a qualidade de ensino 

para todos os seus alunos e, especificamente, assegurar, aos alunos com necessidades 

educacionais especiais, as condições necessárias para o seu pleno aprendizado e sua 

permanência na Estácio Europan, através de uma prática pedagógica voltada para a 

aprendizagem desses alunos.   

Para garantir a acessibilidade nas comunicações pedagógica e atitudinal, a Estácio 

Europan está atento à necessidade da remoção das barreiras nas comunicações (Lei nº 

10.098/2000), a ajudas técnicas necessárias que permitam o acesso às atividades escolares e 

administrativas em igualdade de condições com as demais pessoas.  
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Com vistas a ampliar a acessibilidade nas comunicações pedagógica e atitudinal, a IES 

implantou o Núcleo de Acessibilidade, Psicopedagógico e Inclusão – NAAP, com as seguintes 

atribuições: 

a) Promover a acessibilidade arquitetônica, atitudinal, pedagógica, 

comunicacional e digital para estimular o desenvolvimento de uma cultura inclusiva, que quebre 

preconceitos, estereótipos e discriminações 

b) Garantir o atendimento agendado na Estácio Europan. 

c) Promover o esclarecimento da comunidade acadêmica quanto à legislação 

brasileira para pessoas com deficiência. 

d) Fornecer assessoria aos diversos órgãos da Instituição, com relação às questões 

que envolvem acessibilidade e inclusão. 

e) Sensibilizar e informar a comunidade acadêmica, por meio da promoção de 

eventos, sobre a necessidade de reconhecimento do direito à acessibilidade, inclusive com a 

contribuição de todos para a redução dos obstáculos para a pessoa com deficiência (ajudar no 

reconhecimento de espaços, evitar a obstrução de espaços, o uso de vagas exclusivas etc.). 

f) Propor projetos, programas, ações, equipamentos, recursos, serviços e 

encaminhamentos que promovam o acesso, permanência e participação dos estudantes com 

necessidade de atendimento diferenciado, inclusive articulando as atividades de 

ensino/pesquisa/extensão.  

g) Propor projetos, programas, ações, equipamentos, recursos, serviços e 

encaminhamentos necessários para orientação aos docentes e para os colaboradores técnico-

administrativos. 

h) Orientação sobre a adequação e uso das Tecnologias de Informação e 

Comunicação – TICS pelos estudantes com deficiência. 

i) Contribuir para a formulação de práticas e políticas pedagógicas no âmbito da 

educação inclusiva e acessibilidade. 
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j) Buscar alternativas para oferecimento do Atendimento Educacional 

Especializado (AEE). 

k) Divulgar, junto ao corpo docente, o tipo de apoio e/ou recursos disponíveis na 

biblioteca para facilitar o atendimento às Pessoas com deficiência auditiva e visual.  

l) Promover cursos de formação continuada para professores e colaboradores 

técnico-administrativos, voltados para o Atendimento Educacional Especializado - AEE, 

proporcionando acesso à literatura e informações e qualificando-os para um atendimento 

adequado; 

m) Identificar metodologias de ensino que possam melhorar e/ou reduzir as todas 

as barreiras para os alunos com deficiência. 

n) Orientar os coordenadores para que informem ao NAAP, no início de cada 

semestre, sobre a existência de alunos com deficiência, sugerindo um contato dos mesmos com 

o Núcleo. 

o) Oferecer apoio pedagógico a coordenadores e professores, mantendo um canal 

de comunicação entre eles e os estudantes com deficiência.  

p) Propor atividades para apoiar, complementar e suplementar os serviços 

educacionais.  

q) Acompanhar e atualizar as orientações encaminhadas para os docentes sobre 

os procedimentos metodológicos em sala de aula presencial. 

r) Identificar e acompanhar a situação dos alunos com deficiência. 

s) Divulgar as ações de inclusão nos Campi.  

t) Preparar/Auxiliar a inserção dos alunos com deficiência no mercado de trabalho, 

com a realização de oficinas sobre Planejamento de Carreira, Elaboração do Curriculum Vitae, 

Entrevista para Emprego e outras situações que se fizerem necessárias. 
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A Instituição estará atenta ainda para as normas quanto ao tratamento a ser dispensado 

a professores, alunos, servidores e empregados com deficiência. Destacamos ainda que a Estácio 

Europan se compromete a, no caso de vir a ser solicitada e até que o aluno com deficiência 

auditiva conclua o curso:  

a) Propiciar intérprete de Sinais/Língua Portuguesa, especialmente quando da 

realização e revisão de provas; 

b) Adotar flexibilidade na correção de provas escritas;  

c) Estimular o aprendizado da Língua Portuguesa;  

d) Proporcionar aos professores acesso à literatura e informações sobre a 

especificidade linguística do aluno com deficiência auditiva. 

Importante ainda é instruir professores e funcionários para que possam estar 

preparados para receber e lidar com os portadores de deficiência visual e/ou auditiva que 

necessitam de cuidados específicos. Destaca-se a inclusão, nas matrizes curriculares dos Cursos, 

da disciplina Tópicos em Libras: Surdez e Inclusão. 

• Apoio Psicopedagógico 

O Núcleo de Apoio Psicopedagógico da Estácio Europan revela sua clareza e 

compromisso enquanto Instituição de Ensino Superior, de reduzir a distância entre a ciência 

cada vez mais complexa e a formação cultural básica, a ser provida pela escolarização, 

contribuindo com a formação de pessoas que possam participar das decisões primordiais que 

dizem respeito aos interesses individuais e coletivos. O trabalho consiste em auxiliar o aluno, 

através de aconselhamento psicológico individual para que o mesmo possa ter um equilíbrio 

emocional e consiga superar suas dificuldades, proporcionando ao aluno um maior desempenho 

nas suas atividades acadêmicas.  

O núcleo também atua na proteção dos direitos da pessoa com transtorno do espectro 

autista, conforme disposto na LEI N° 12.764, de 27 de dezembro de 2012. Para o integral 

atendimento às recomendações internacionais e aos dispositivos legais nacionais e a busca de 

novas formas de responder aos proclamamos de uma Educação Inclusiva que garantam os 

direitos do aluno com necessidades educacionais especiais, a Estácio Europan implantou uma 

política institucional para assegurar a estes alunos a acessibilidade atitudinal, física e pedagógica 
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que materializam os princípios da inclusão educacional, possibilitando não só o acesso, mas 

condições plenas de participação e aprendizagem a todos os estudantes com sucesso, no ensino 

superior. 

As práticas educacionais inclusivas revelam que a inclusão educacional não é do 

interesse apenas dos estudantes que demandam atendimento diferenciado, haja vista que a 

inserção desse alunado nos espaços educacionais comuns exige das IES novos posicionamentos 

e procedimentos de ensino. 

A referida política institucional não só contempla a eliminação de barreiras pedagógicas 

através de documento orientador sobre procedimentos metodológicos e avaliativos 

diferenciados destinados aos docentes, com vistas às suas práticas pedagógicas, bem como 

dispõe de determinações para eliminação das tradicionais barreiras físicas em seus campi, uma 

vez que, também, sua preocupação vai além da sala de aula, pois, consta, da referida política 

orientações para os gestores de campi com a finalidade de permitir a esses alunos a 

acessibilidade aos diferentes espaços físicos da Estácio Europan. 

• Representação Discente 

A importância da representatividade discente está evidenciada pela inclusão da 

participação dos discentes nos colegiados dos cursos, na Comissão Própria de Avaliação - CPA 

Central e pela presença da representação estudantil nos órgãos colegiados: CONSEPE e 

CONSUNI, onde é possível consolidar o acesso dos estudantes à Direção da Instituição e a seus 

órgãos técnicos de decisão para a formalização das propostas que representem o anseio dos 

estudantes no que tange às suas necessidades e interesses vinculados à trajetória acadêmica e 

à inserção profissional. 

20 ATENDIMENTO AO DOCENTE 

O apoio ao docente inclui o incentivo à capacitação e iniciativas de estímulo ao 

envolvimento dos professores junto aos processos acadêmicos, como conversas capitaneadas 

pelos coordenadores de curso juntos aos professores que enfrentam alguma dificuldade de 

relacionamento com alunos ou que tiveram nota abaixo de 3,5 na avaliação interna, por 

exemplo.  
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Atividades de Capacitação são realizadas no planejamento semestral dos cursos. 

Oficinas, palestras e reuniões de orientação ocorrem, tanto para os docentes dos diversos 

cursos, quanto para os de Publicidade e Propaganda, com o objetivo de preparar os docentes 

para o desenvolvimento das atividades acadêmicas. 

Programa de capacitação docente  

As transformações ocorridas nos sistemas educacionais e, em especial no ensino 

superior, refletem a compreensão e aceitação da complexidade do ensino e intrínseca relação 

que estabelece com a realidade circundante, igualmente complexa. Embora atenta às mudanças 

que ocorrem na sociedade, bem como na célere mudança nos meios de produção técnico-

científicas, a formação do professor não tem sido capaz de acompanhar este processo, 

dificultando a transposição para o ambiente da sala de aula das inovações próprias da 

modernidade.  

Para responder aos desafios impostos pela sociedade o papel do professor deve 

também evoluir. Espera-se dele, fundamentalmente, que seja capaz de organizar, executar e 

avaliar situações de aprendizagem, com foco no aluno, que atendam aos diversos perfis 

profissionais estabelecidos pela legislação de ensino brasileira, abandonando a ideia de que sua 

tarefa está adstrita à mera transmissão de informações, bastando, então, o conhecimento de 

um conteúdo específico e de certos procedimentos de ensino.  

O curso de Publicidade & Propaganda, a partir de sua missão, passa a exigir do seu corpo 

docente um modelo de ação que contemple, além do domínio de conhecimentos profissionais 

diversos, esquemas de percepção, de análise, de decisão, de planejamento, de avaliação e 

outros que permitam mobilizar os seus conhecimentos a uma determinada situação (Perrenaud, 

1994), conforme preconiza este Projeto Pedagógico. 

Assim, torna urgente que se crie mecanismos capazes de permitir a integração e o 

desenvolvimento desses profissionais de modo a assegurar uma postura que reflita a convicção 

na educabilidade, o respeito ao outro, o conhecimento das próprias representações, a abertura 

à colaboração e o engajamento profissional.  

O Programa de Incentivo à Qualificação Docente – PIQ, desenvolvido com essa 

finalidade, prevê ações que enfatizam a formação continuada com vistas ao aprimoramento 

acadêmico elaborado em dois eixos fundamentais: 
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1.      O primeiro apresenta módulos básicos centrado na prática pedagógica em que 

serão discutidos os temas: Planejamento de Ensino, Metodologia e Estratégias de Ensino, 

Avaliação do Processo Ensino-Aprendizagem e Interatividade em sala de aula e se destinam a 

todos os professores que atuam nos cursos de Graduação, Graduação Tecnológica e pós-

graduação presencial e a distância. 

2.      O segundo eixo é composto de módulos centrado na formação pedagógica 

específica, e, portanto, numa perspectiva estratégica, em que serão oferecidos módulos criados 

para atender a demandas geradas pelo Projeto Pedagógicos do Curso como o módulo Formação 

de Professor, tendo em vista o desenvolvimento da EAD.  

Frente à necessidade de abrangência nacional, os módulos que integram o PIQ utilizam 

a metodologia de ensino à distância, quer na modalidade online, quer na teletransmissão.  Para 

tanto, a Diretoria de Ensino à Distância apresenta-se como parceira e norteadora das melhores 

práticas nesse sentido, garantindo a qualidade e acesso de todos os docentes ao Programa. 

Os módulos são disponibilizados ao longo do ano, abrangendo o público docente 

nacionalmente, que poderá cursá-los a qualquer momento, inclusive de forma simultânea. As 

inscrições serão realizadas online, pelo sistema de informações acadêmicas – SIA, no limite das 

vagas disponibilizadas por turma. Os professores contam com a orientação de um tutor da área 

de Educação que orientam e incentivam o aprofundamento dos temas.  

Além do PIQ, há, ainda, outras formas de incentivo à qualificação docente, com o 

oferecimento de bolsas em cursos de pós-graduação, entre outras iniciativas. 

21 POLÍTICAS INSTITUCIONAIS DE CONSOLIDAÇÃO DO CURSO 

 POLÍTICAS DE ACESSO 

As formas de acesso ao curso são: 

a) Vestibular Tradicional. Inclui questões elaboradas com base nos conteúdos do Ensino 

Médio e uma Redação. São reprovados os candidatos que não obtiverem pelo menos três na 

redação. 

b) Processo Seletivo ENEM. A inscrição do candidato é realizada mediante a 

apresentação dos resultados obtidos no Exame Nacional do Ensino Médio (Prova Objetiva e 
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Redação). Os candidatos são classificados de acordo com as vagas disponíveis, que, para esta 

modalidade, representam 20% do total das vagas oferecidas pela instituição.  

c) Transferência Externa. Para entrar com requerimento de transferência externa, os 

candidatos apresentam documentação fornecida pela instituição de ensino superior da qual 

pretendem transferir-se. Somente são aceitas solicitações de transferência para o mesmo curso 

ou para curso de área afim ao de origem e de mesmo nível. Não são aceitas solicitações de 

transferência de alunos em situação de abandono na instituição de origem ou de alunos 

desligados da instituição de origem. Se o pedido for deferido, a IES emite uma Declaração de 

Vaga, que permite que o aluno solicite à instituição de origem: a Guia de Transferência 

(documento que oficializa a transferência do vínculo de um aluno para outro estabelecimento 

de ensino), e o documento comprobatório de que o aluno está apto para a transferência 

(conforme determinação da lei nº 3.680, de 26/10/2001), para fins de apresentação por ocasião 

da matrícula na instituição. 

d) Seleção de candidatos do PROUNI. O candidato que fez o ENEM poderá se inscrever 

no site do MEC, escolhendo a instituição e o curso, e concorrer a uma vaga em instituições de 

ensino superior. O candidato encaminhado pelo governo, apresenta a documentação na IES. 

Depois da análise da documentação, se o candidato for aprovado, ele deverá ser inscrito no 

PROCESSO DE AVALIAÇÃO – REDAÇÃO. 

22 SISTEMA DE AUTO-AVALIAÇÃO 

A autoavaliação do curso de Publicidade e Propaganda da Estácio Europan faz parte de 

um sistema mais abrangente de Avaliação Institucional. 

Apoiada nas diretrizes emanadas da Lei 10.861, de 14 de abril de 2004, esta IES orienta 

seu processo avaliativo com os princípios de legitimidade, participação, integração, não 

punição/premiação, compromisso, continuidade e sistematização. 

A legitimidade pressupõe o acordo da comunidade acadêmica quanto à 

institucionalização do processo de avaliação e seus critérios. A participação é entendida como a 

atuação de diversos segmentos da Instituição nas diferentes fases do processo de avaliação. 

Integração significa a incorporação de todos os esforços e experiências existentes ao processo 

global de avaliação institucional. Concomitantemente, não punição/premiação é o princípio que 

visa substituir a ideia de punição por identificar possíveis falhas para, então, corrigi-las.  
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Compromisso é o empenho tanto individual como coletivo na busca de melhoria da Instituição 

e finalmente, os princípios de continuidade e sistematização da avaliação são entendidos como 

forma de garantir a reflexão e redefinição constante de objetivos e metas a serem alcançados. 

Conceito da Avaliação Institucional 

A Avaliação Institucional na Estácio visa contribuir para a evolução da Instituição nos 

níveis acadêmicos e administrativos. Ela tem como finalidade básica o autoconhecimento e a 

tomada de decisões na perspectiva de desenvolver uma educação superior com qualidade. Ao 

mesmo tempo, a Avaliação Institucional é entendida prioritariamente como um ponto de 

partida para os ajustes necessários na Instituição. Ela é um “organizador” das ideias sobre os 

problemas do Ensino Superior. Por outro lado, ela sedimenta uma cultura de avaliação 

diagnóstica, onde são detectados os erros e acertos com o objetivo de aprimoramento 

constante. 

Constituição da CPA 

A Comissão Própria de Avaliação (CPA), constituída por ato da Reitoria, é formada por 

representantes docentes, administrativos, discentes e sociedade civil organizada, sem privilégio 

para a maioria absoluta de um dos segmentos, é um órgão de natureza consultiva e operacional, 

com autonomia em relação aos órgãos colegiados da Instituição para a condução dos processos 

internos de avaliação, com mandato de dois anos, podendo ser renovado nos termos do 

Regulamento Interno da CPA.  

A CPA realiza, como mínimo, uma reunião semestral em caráter ordinário e reuniões em 

caráter extraordinário, para discussão de matérias específicas, as que se fizerem necessárias. À 

CPA compete propor a constituição de subcomissões com colaboradores e discentes para a 

operacionalização das ações. 

Compete à CPA assegurar a evolução contínua e sistemática do processo avaliativo 

institucional, alinhado às diretrizes estabelecidas pelos órgãos governamentais; criar, manter e 

fomentar a cultura avaliativa por meio da condução dos processos internos de avaliação dos 

seus setores, cursos, unidades e órgãos e do acompanhamento dos resultados e do impacto das 

avaliações externas na IES. Cabe à CPA alinhar as ações avaliativas gerais às realidades 

encontradas na Estácio Europan. Para tanto a CPA Setorial é constituída por representatividade 
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de todos os segmentos da comunidade acadêmica e da sociedade civil organizada, conforme 

legislação em vigor.  

 OBJETIVOS 

Gerais:  

Acompanhar e aperfeiçoar o Projeto Pedagógico Institucional, promovendo a 

permanente melhoria e pertinência das atividades relacionadas a ensino, pesquisa, extensão e 

gestão. 

Específicos: 

Avaliar a qualidade do ensino; 

Avaliar o professor, o curso, o coordenador de curso, o diretor de unidade e a Instituição 

como um todo; 

Avaliar os setores de suporte ao ensino e a qualidade dos serviços prestados por eles; 

Repensar o processo de gestão da Instituição; 

Repensar objetivos, maneira de atuação e resultados na perspectiva de uma Instituição 

mais condizente com o momento histórico; e  

Identificar mudanças necessárias e implantá-las, contribuindo para o aperfeiçoamento 

da Instituição.  

 DELINEAMENTO METODOLÓGICO 

Entendendo a importância da reflexão crítica sobre o desenvolvimento da Educação 

Superior, a Estácio adota uma metodologia coerente com os objetivos institucionais, que seja 

exequível e que possua caráter permanente, sistêmico, participativo, objetivo e criativo. 

O processo geral da Avaliação Institucional Interna é gerenciado pela CPA, responsável 

pelo planejamento, coordenação, operacionalização, orientação e integração das CPA setoriais 

dos campi e acompanhamento de todo o processo avaliativo.  
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A avaliação interna é realizada de forma contínua por meio de várias instâncias, tais 

como: reuniões pedagógicas, reuniões com representantes de classe, questionários respondidos 

pelos alunos, avaliação e autoavaliação de professores e coordenadores, pesquisa de clima 

organizacional respondida por todos os colaboradores, avaliação das comissões externas do 

MEC, discussões e decisões específicas dos colegiados. 

As dez dimensões especificadas na Lei 10.861 que devem ser objeto de análise pelas IES 

são avaliadas em diferentes momentos pela comunidade acadêmica, pelas instâncias citadas 

acima e segundo as características das unidades administrativas e/ou acadêmica, e, 

especificamente por meio da Avaliação Institucional Interna coordenada pela CPA. 

A Avaliação Institucional Interna é o principal instrumento de coleta de informações 

sobre a instituição e os cursos, direcionada ao universo total de alunos e professores 

(semestralmente) e de coordenadores e gestores acadêmicos (anualmente).  Essa avaliação é 

realizada por meio do Sistema de Informações Acadêmicas (S.I.A.) e é disponibilizada online para 

todos os alunos e docentes da instituição. Integram, também, os dados da Avaliação 

Institucional Interna a Pesquisa Socioeconômico-cultural aplicada para todos os alunos 

bienalmente. Os principais questionários que integram a Avaliação Institucional Interna são: 

◘ Aluno – avalia Instituição – campus; 

◘ Aluno – avalia professor; disciplina; 

◘ Aluno – avalia curso; 

◘ Professor avalia campus; 

◘ Professor avalia curso; 

◘ Professor avalia coordenador do curso; 

◘ Coordenador de curso avalia Professor; 

◘ Gerente acadêmico avalia professor; 

◘ Gerente acadêmico avalia coordenador de curso. 

Os principais aspectos avaliados na Avaliação Institucional Interna estão descritos a 

seguir: 

Avaliação respondida pelos alunos 

Nas questões pedagógicas, o objeto de análise é o acompanhamento do 

desenvolvimento técnico-didático e metodológico do curso. Para tanto, são avaliadas as 
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orientações e informações que o aluno recebe em relação ao curso, conhecimento do projeto 

pedagógico, planos de ensino, sobre aspectos acadêmicos relacionados ao seu curso e 

esclarecimentos sobre oportunidades profissionais relacionadas à sua área de formação. 

Fazem parte da avaliação a integração entre as disciplinas, oportunidades de 

participação nas atividades complementares oferecidas pelo curso, a exigência do curso quanto 

à qualidade do conteúdo das disciplinas e quantidade de trabalhos e horas de estudo, o 

equilíbrio entre teoria e prática e o apoio prestado aos alunos pela coordenação do curso. 

Com relação ao corpo docente e aula, os alunos avaliam o domínio do conteúdo da 

disciplina pelo professor, a clareza da apresentação da proposta de trabalho da disciplina, a 

facilidade de transmissão de conhecimentos e o comprometimento do professor da disciplina 

com a instituição. 

Com relação ao desenvolvimento da aula, os aspectos avaliados são: a articulação entre 

teoria e prática, o incentivo à participação na discussão e expressão de ideias, o esclarecimento 

de dúvidas, a coerência entre os procedimentos de avaliação por meio de provas, testes e 

trabalhos, a discussão dos resultados das avaliações com os alunos e a utilização adequada do 

tempo destinado ao desenvolvimento da aula. 

A avaliação dos aspectos administrativos tem por objeto de análise a qualidade da 

gestão administrativa, as questões referentes ao atendimento, ambiente, recursos, 

comunicação, funcionamento, disponibilidade e orientação prestados pelos diversos setores, 

notadamente secretaria, acervo bibliográfico, laboratórios, disponibilidade de recursos 

audiovisuais e condições de manutenção do campus. 

Avaliação respondida pelos docentes 

Com relação aos aspectos que fazem referência ao curso, os docentes avaliam a 

concepção e pertinência do currículo, a adequação do projeto pedagógico do curso à formação 

profissional do aluno, a integração entre os conteúdos das disciplinas, as práticas pedagógicas, 

a adequação das atividades complementares propostas pelo curso (oficinas, cursos, grupos de 

estudo, palestras, visitas etc.) e o conhecimento do projeto pedagógico do curso.  

As questões respondidas pelos docentes fazem referência também ao conhecimento 

sobre os resultados da avaliação externa da instituição e cursos e Autoavaliação Institucional. 
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Com relação à gestão, avaliam a atuação da direção e dos coordenadores, assim como 

o sistema de informações acadêmicas.  Com relação aos coordenadores, os docentes avaliam a 

atuação da coordenação do curso, a disponibilidade do coordenador em atender as demandas 

e necessidades do curso, a atuação nas atividades acadêmicas e a atuação no âmbito do curso, 

o incentivo do coordenador à participação do professor nos projetos, programas e atividades do 

curso e da instituição, a oportunidade de participação nas discussões sobre o projeto 

pedagógico do curso e a relevância do conteúdo das reuniões de docentes promovidas. 

Com relação à infraestrutura física, avaliam a disponibilidade de laboratórios para 

atender as necessidades da disciplina, assim como os recursos audiovisuais e os recursos 

disponíveis para atender as aulas práticas. 

Avaliação respondida pelos coordenadores 

As questões respondidas pelos coordenadores de curso avaliam a dimensão pedagógica 

e as questões administrativas. Na dimensão pedagógica, as questões fazem referência à 

qualidade do curso. Para tanto, os coordenadores avaliam as práticas pedagógicas dos 

professores, a utilização de metodologias de avaliação eficazes e alinhadas ao objetivo da 

disciplina, o cumprimento do plano de ensino, considerando a inserção de inovações e 

atualizações de conteúdo, levando em conta a abertura para inclusão de novos aspectos 

relevantes, as práticas do professor no sentido de promover a aprendizagem dos alunos com 

incentivo à participação, discussão e expressão de ideias nas aulas e o domínio do conteúdo de 

todas as disciplinas lecionadas. 

No que diz respeito ao relacionamento e participação dos docentes do curso, os 

coordenadores avaliam a postura dos docentes no sentido da imparcialidade, compromisso e 

respeito no tratamento com os alunos e demais colaboradores e o comprometimento do 

docente com a instituição. Avaliam, também, a participação em reunião de curso e eventos 

acadêmicos e a busca de novos conhecimentos e procedimentos didáticos para utilizar em sua 

área de atuação. 

Avaliação respondida pelos gestores acadêmicos 

Os gestores acadêmicos avaliam aspectos referentes ao curso e a gestão, os professores 

e os coordenadores.  
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As questões que avaliam aos professores fazem referência à assiduidade, pontualidade, 

cumprimento de prazos, comprometimento com a aprendizagem do aluno e do programa 

acadêmico e postura proativa perante problemas que possam prejudicar o desenvolvimento das 

atividades de ensino. 

As questões que avaliam os coordenadores fazem referência à disponibilidade do 

coordenador em atender às necessidades do curso no campus, no que se refere ao Projeto 

Pedagógico, a agilidade nas homologações (atribuição de aulas) dos docentes realizadas para 

atender às necessidades do campus e agilidade nas respostas aos processos de isenção e de 

equivalências de disciplinas. 

O caráter interdependente dos procedimentos utilizados no levantamento das 

informações marca, também, a etapa de análise e tratamento dos dados, uma vez que os dados 

coletados fazem parte de uma rede de informações que se entrelaçam e influenciam 

mutuamente. A análise realizada prevê um movimento que ora foca o específico da dimensão, 

ora amplia para a instituição integralmente. 

Os indicadores quantitativos e qualitativos obtidos por meio da Avaliação Interna são 

utilizados para diagnosticar, descrever, interpretar e avaliar a realidade de cada setor, suas 

potencialidades e fragilidades, possibilitando a elaboração de um documento síntese 

(Relatório). 

Para o desenvolvimento da Avaliação Institucional Interna a CPA cumpre as etapas de 

preparação, desenvolvimento e consolidação. 

Preparação: Procedimentos de sensibilização  

O processo de sensibilização dos alunos é realizado por meio de reuniões com 

representantes de sala, chamadas em murais e site, explicações em sala de aula, reuniões com 

o diretor do campus e a coordenação do curso. Nas reuniões são apresentados os objetivos da 

avaliação, a importância da participação, os resultados da avaliação anterior e as ações de 

melhoria implementadas. 

A sensibilização dos professores para a importância da avaliação interna é realizada 

principalmente na semana de planejamento docente e nas reuniões de colegiado, onde são 

discutidos os resultados da avaliação e as ações de melhoria que devem ser realizadas, também 

por meio de murais, e-mail e site institucional. 
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Uma divulgação intensiva, prévia à aplicação, é realizada entre o corpo discente, 

docente e técnico administrativo, explicando a importância do instrumento, assim como o 

procedimento a ser utilizado. 

 DESENVOLVIMENTO 

O processo de desenvolvimento da Avaliação Institucional Interna consiste na aplicação 

dos instrumentos, disponibilizado online pelo S.I.A; no levantamento de dados e na análise dos 

dados identificando as fragilidades e potencialidades das dimensões. 

 CONSOLIDAÇÃO: ESTRATÉGIAS DE DIVULGAÇÃO E UTILIZAÇÃO DOS RESULTADOS DA 

AVALIAÇÃO 

O processo de consolidação consiste na divulgação dos resultados parciais; balanço das 

ações de melhoria realizadas em decorrência da avaliação; proposta de ações para superação 

das fragilidades; avaliação da Instituição em cada uma das dimensões; elaboração do resultado 

final de avaliação interna; divulgação do resultado final de avaliação. 

A Avaliação Institucional Interna da Estácio apresenta indicadores para a revisão de 

ações e das estratégias de atuação da Instituição. Ela é uma ferramenta para o planejamento e 

gestão institucional, instrumento este de acompanhamento contínuo do desempenho 

acadêmico e do processo sistemático de informações à sociedade. 

Para que a avaliação cumpra sua missão, ou seja, sirva de instrumento para o 

aperfeiçoamento do projeto acadêmico e sociopolítico da Instituição, garantindo a melhoria da 

qualidade e a pertinência das atividades desenvolvidas, é feita uma análise criteriosa dos 

resultados deste processo. 

Os relatórios gerados na Avaliação servem para que a Instituição identifique os acertos 

e as ineficiências, as vantagens, potencialidades e as dificuldades envolvendo-se num processo 

de reflexão sobre as causas das situações positivas e negativas, assumindo assim a direção 

efetiva de sua gestão política, acadêmica e científica. Os resultados, portanto, também servem 

de base para revisar o planejamento do PDI, bem como dos projetos pedagógicos de cursos. 

O conhecimento das estratégias adequadas norteia as decisões no sentido de disseminá-

las, generalizando o sucesso. Por outro lado, as formas de ação que não apresentam resultados 

satisfatórios são modificadas, buscando-se alternativas para introdução de novos caminhos. 
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Uma vez que a Avaliação tem como principal objetivo apontar os pontos fortes e fracos 

da instituição, permitindo alterações favoráveis à implantação efetiva do seu projeto 

pedagógico, os resultados obtidos são cuidadosamente analisados pelos diretores, 

coordenadores, professores e pela Comissão de Avaliação Institucional visando à adoção de 

medidas para a melhoria da instituição. 

Todos os resultados da Avaliação Institucional Interna são apresentados em forma de 

relatórios e encaminhados à Reitoria e Pró-Reitoria Acadêmica, aos Diretores de Unidade e aos 

coordenadores de curso.  

Os resultados são apresentados por meio de quadros e gráficos disponibilizados na 

Internet, para toda a comunidade acadêmica e por meio de Banner onde são apresentadas as 

principais potencialidades e fragilidades assim como as ações de melhoria previstas.  Existe um 

programa de exposição analítica dos dados realizados conforme a especificidade de cada 

segmento: os coordenadores apresentam para os professores e alunos, os gestores apresentam 

para as equipes que coordenam. 

Os professores recebem o resultado da dimensão pedagógica num processo que 

envolve orientação por parte da coordenação do curso e/ou diretor do campus. Os 

coordenadores de curso utilizam os dados obtidos na Avaliação Institucional Interna para 

formular o Plano de Ação, discutindo ações e recomendando as mudanças necessárias, 

apontadas por esse instrumento de avaliação. 

Os resultados das avaliações realizadas pelas comissões do MEC nos processos de 

autorização e reconhecimento dos cursos, os dados extraídos da análise do ENADE e o relatório 

final elaborado pela CPA oferecem subsídios para a definição de ações acadêmico-

administrativas que visam à melhoria das condições de ensino, promovendo a atualização do 

PDI, a reflexão sobre os objetivos dos cursos, adequação curricular e atualização de ementas e 

bibliografias.  

A identificação das estratégias adequadas norteia as decisões no sentido de disseminá-

las, generalizando o sucesso. Por outro lado, as formas de ação que não apresentam resultados 

satisfatórios são modificadas, buscando-se alternativas para introdução de novos caminhos. 

Desta forma, ao sinalizar as potencialidades e fragilidades institucionais, a CPA possibilita o 

envolvimento dos gestores e equipes num processo de reflexão, visando à adoção de medidas 

de melhoria na busca constante do aprimoramento da Educação Superior.  



 

 171 

 

 

23 CORPO DOCENTE 

 

O corpo docente analisa os conteúdos dos componentes curriculares, abordando a sua 

relevância para a atuação profissional e acadêmica do discente, fomenta o raciocínio crítico com 

base em literatura atualizada, para além da bibliografia proposta, proporciona o acesso a 

conteúdos de pesquisa de ponta, relacionando-os aos objetivos das disciplinas e ao perfil do 

egresso, e incentiva a produção do conhecimento, por meio de grupos de estudo ou de pesquisa 

e da publicação. 

Segue abaixo a relação do corpo docente do Curso Superior de Publicidade e Propaganda 

da Faculdade ESTÁCIO EURO-PANAMERICANA DE HUMANIDADES E TECNOLOGIAS - ESTÁCIO 

EUROPAN. 

 

 

 

O regime de trabalho do corpo docente permite o atendimento integral da demanda 

existente, considerando a dedicação à docência, o atendimento aos discentes, a participação no 

colegiado, o planejamento didático e a preparação e correção das avaliações de aprendizagem, 

havendo documentação sobre as atividades dos professores em registros individuais de 

atividade docente, utilizados no planejamento e gestão para melhoria contínua. 

 

Nome Titulação Regime de Trabalho 

GREGORI DE ARRUDA MOREIRA Doutor Tempo Parcial 

ALVARO PEQUENO DA SILVA Doutor Horista 

VLADIMIR LUCKI JUNIOR Mestre Tempo Integral 

CARLOS ALBERTO LOPES Mestre Tempo Integral 

PEDRO RENAN DEBIAZI Mestre Tempo Integral 

EDNA APARECIDA RIBEIRO Mestre  Tempo Integral 

GILBERTO TAVARES DA SILVA Especialista Horista 

PANMELLA ARAUJO DE OLIVEIRA SANTOS Especialista Horista 

MARCIA APARECIDA OLIVEIRA Especialista Tempo Parcial 
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O corpo docente possui experiência profissional no mundo do trabalho, que permite apresentar 

exemplos contextualizados com relação a problemas práticos, de aplicação da teoria ministrada 

em diferentes unidades curriculares em relação ao fazer profissional, atualizar-se com relação à 

interação conteúdo e prática, promover compreensão da aplicação da interdisciplinaridade no 

contexto laboral e analisar as competências previstas no PPC considerando o conteúdo 

abordado e a profissão. 

O corpo docente também possui experiência na docência da educação básica para 

promover ações que permitem identificar as dificuldades dos alunos, expor o conteúdo em 

linguagem aderente às características da turma, apresentar exemplos contextualizados com os 

conteúdos dos componentes curriculares, elaborar atividades específicas para a promoção da 

aprendizagem de alunos com dificuldades e avaliações diagnósticas, formativas e somativas, 

utilizando os resultados para redefinição de sua prática docente no período, exerce liderança e 

é reconhecido pela sua produção. 

 

14.1 Experiência no exercício da docência superior 

O corpo docente possui experiência na docência superior para promover ações que 

permitem identificar as dificuldades dos discentes, expor o conteúdo em linguagem aderente às 

características da turma, apresentar exemplos contextualizados com os conteúdos dos 

componentes curriculares, e elaborar atividades específicas para a promoção da aprendizagem 

de discentes com dificuldades e avaliações diagnósticas, formativas e somativas, utilizando os 

Nome Titulação Regime de Trabalho 
Tempo de docência 

no Ensino Superior 

Tempo de 

Experiência 

profissional 

GREGORI DE ARRUDA MOREIRA Doutor Tempo Parcial De 2 a 5 anos 12 anos 

ALVARO PEQUENO DA SILVA Doutor Horista Mais de 20 anos 29 anos 

VLADIMIR LUCKI JUNIOR Mestre Tempo Integral De 10 a 15 anos 21 anos 

CARLOS ALBERTO LOPES Mestre Tempo Integral Mais de 20 anos 32 anos 

EDNNA APARECIDA RIBEIRO Mestre Tempo Integral De 10 a 15 anos 20 anos 

PEDRO RENAN DEBIAZI Mestre Tempo Integral De 05 a 10 anos 10 anos 

GILBERTO TAVARES DA SILVA Especialista Horista De 2 a 5 anos 20 anos 

MARCIA APARECIDA OLIVEIRA Especialista Tempo Parcial De 10 a 15 anos 20 anos 

PANMELLA ARAUJO DE OLIVEIRA 

SANTOS 

Especialista Horista De 2 a 5 anos 10 anos 
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resultados para redefinição de sua prática docente no período, exerce liderança e é reconhecido 

pela sua produção. 

 

14.2 Experiência no exercício da docência na educação a distância 

A experiência do corpo docente no exercício da docência na educação a distância 

permite identificar as dificuldades dos discentes, expor o conteúdo em linguagem aderente às 

características da turma, apresentar exemplos contextualizados com os conteúdos dos 

componentes curriculares, e elaborar atividades específicas para a promoção da aprendizagem 

de discentes com dificuldades e avaliações diagnósticas, formativas e somativas, utilizando os 

resultados para redefinição de sua prática docente no período, exerce liderança e é reconhecido 

pela sua produção. 

 

14.3 Experiência no exercício da tutoria na educação a distância 

  A experiência do corpo tutorial permite fornecer suporte às atividades dos docentes, 

realizar mediação pedagógica junto aos discentes, demonstrar inequívoca qualidade no 

relacionamento com os estudantes, incrementando processos de ensino aprendizagem, e 

orientar os alunos, sugerindo atividades e leituras complementares que auxiliam sua formação. 

 

14.4 Atuação do colegiado de curso ou equivalente 

O colegiado atua, está institucionalizado, possui representatividade dos segmentos, 

reúne-se com periodicidade determinada, sendo suas reuniões e as decisões associadas 

devidamente registradas, havendo um fluxo determinado para o encaminhamento das decisões, 

dispõe de sistema de suporte ao registro, acompanhamento e execução de seus processos e 

decisões e realiza avaliação periódica sobre seu desempenho, para implementação ou ajuste de 

práticas de gestão. 

O colegiado do curso é composto pelo conjunto de professores do curso e representante 

do corpo discente.  As reuniões do colegiado ocorrem sistematicamente. Podem, também, 

ocorrer reuniões em caráter extraordinário, caso seja necessário. 

Nas reuniões do colegiado são discutidas questões concernentes ao curso, ao corpo 

docente, às condições de laboratórios, aos projetos de atividades, ao corpo discente, à 

comunidade onde a IES está inserida e as decisões são encaminhadas à/ao coordenador geral e 

à direção da IES. 

Todos os assuntos tratados nas reuniões são registrados em atas. 

Semestralmente, o Colegiado do curso realiza uma autovaliação sobre seu desempenho 

com o objetivo de redimensionar suas práticas ou implementar novas práticas. 
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  O corpo de tutores possui experiência em educação a distância que permite identificar 

as dificuldades dos discentes, expor o conteúdo em linguagem aderente às características da 

turma, apresentar exemplos contextualizados com os conteúdos dos componentes curriculares 

e elaborar atividades específicas, em colaboração com os docentes, para a promoção da 

aprendizagem de alunos com dificuldades, e adota práticas comprovadamente exitosas ou 

inovadoras no contexto da modalidade a distância. 

Há interação, explicitada no PPC, que garante a mediação e a articulação entre tutores, 

docentes e coordenador do curso (e, quando for o caso, coordenador do polo), há planejamento 

devidamente documentado de interação para encaminhamento de questões do curso, e são 

realizadas avaliações periódicas para a identificação de problemas ou incremento na interação 

entre os interlocutores. 

Foi desenvolvida uma ferramenta denominada Sistema de Gestão do Conhecimento 

(SGC) que tem como função principal permitir a mediação, a articulação e o registro, a partir de 

discussão mediada nos fóruns criados pela coordenação de cursos. Além disso, dá visibilidade 

às discussões e o encaminhamento das diversas questões que envolvem os cursos com os seus 

respectivos NDEs e coordenadores. Através da ferramenta é possível exibir e discutir elementos 

do Projeto Pedagógico de Curso (PPC), da bibliografia e de questões pedagógicas relativas à 

tutoria, através de fóruns de discussão com temáticas direcionadas e que podem ser abertas de 

forma bilateral por docentes membros do NDE e coordenadores de curso.  

Além do sistema, a qualquer momento, o coordenador do curso e NDE, poderão solicitar 

reunião com os tutores e a coordenação pedagógica do NEAD (Núcleo de Educação a Distância), 

por meio tecnológico de interação síncrona via web (Skype ou outro que possa vir a substituir). 

Dessa forma, as discussões transbordam os momentos formais das reuniões que são 

momentos de consolidação dos entendimentos construídos em um período anterior em que é 

possível dar vazão à argumentação e colocação das diversas perspectivas. Dessa forma, a 

ferramenta é o meio tecnológico que viabiliza a colaboração e cooperação com vistas a uma 

construção coletiva do modelo de educação a distância a partir de uma realidade que é dinâmica 

e flexível, propiciando a integração teoria e prática, o diálogo entre as diferentes ciências e 

saberes, e as atividades facilitadoras da construção de competências.  

14.5 Produção científica, cultural, artística ou tecnológica 

O Curso de Publicidade e Propaganda, em seu currículo, objetiva o desenvolvimento do 

estudante na aplicação de seus conhecimentos de forma independente e inovadora, 

acompanhando a evolução do setor e contribuindo na busca de soluções nas diferentes áreas 

aplicadas. Sob essa ótica, as atividades de pesquisa ou iniciação científicas desenvolvidas pela 

IES buscam oportunizar aos estudantes situações para desenvolvimento e mobilização de 

competências e habilidades para: a) Conversão do conhecimento, por meio dos processos de 

socialização e externalização do conhecimento tácito em conhecimento explícito; b) 

Combinação e internalização do conhecimento explícito em conhecimento tácito. O principal 

apoio Institucional da Estácio EUROPAN à pesquisa tem ocorrido através do seu Programa de 

Iniciação Científica (PIC). Os trabalhos científicos podem utilizar dos laboratórios do curso, 

vinculando-se às linhas de pesquisa estabelecidas por este. Cabe ressaltar que os monitores, 
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estagiários e/ou alunos de iniciação científica contribuem para a integração do PIC com as 

atividades de extensão, com as atividades complementares e com os Programas de 

Responsabilidade Social, participando do processo de coleta de dados e pesquisa, 

principalmente nas comunidades de baixa renda. A seguir seguem algumas produções dos 

docentes do curso de Publicidade e Propaganda da Estácio Europan: 

 

Artigos completos publicados em periódicos 

 

DEBIAZI, P. R.; SOUZA, L. C. L. . Contribuição de parâmetros do entorno urbano sobre o ambiente 

térmico de um campus universitário. AMBIENTE CONSTRUÍDO (ONLINE), v. 17, p. 215-232, 2017. 

 LUCKI, Vladimir.; NAKASHIMA, Mario . ANÁLISE DO MATERIAL DIDÁTICO E DA PRÁTICA 

PEDAGÓGICA DOCENTE NOS ANOS INICIAIS DO ENSINO FUNDAMENTAL DA ESCOLA PÚBLICA DE 

IBIÚNA. Revista Multidisciplinar Pey Këyo Científico, v. 03, p. 57-70, 2017. 

 

Artigos aceitos para publicação 

 

 DEBIAZI, P. R.; SOUZA, L. C. L. . Parâmetros do entorno urbano no conforto térmico de um 

campus universitário. Ambiente Construído (Online), 2016. 

 

Apresentação de trabalhos 

 

LUCKI, Vladimir.; NAKASHIMA, Mario . Análise de conteúdo do material didático e a prática 

docente em sala de aula nos Anos Iniciais do Ensino Fundamental da escola pública de Ibiúna. 

2017. (Apresentação de Trabalho/Simpósio). 

LUCKI, Vladimir.. As redes sociais e o público universitário da geração Z: O Facebook como 

espaço interativo da consciência social e da publicidade de si mesmo. 2017. (Apresentação de 

Trabalho/Simpósio). 

PEQUENO, Álvaro.. Uma lição de liderança e formação de equipe, o caso de uma comitiva 

boiadeira.. 2017. (Apresentação de Trabalho/Conferência ou palestra). 

PEQUENO, Álvaro.. A tecnologia no mundo do trabalho.. 2017. (Apresentação de 

Trabalho/Conferência ou palestra). 

 

 

http://lattes.cnpq.br/6341093159176906
http://lattes.cnpq.br/2493535901934296
http://lattes.cnpq.br/6341093159176906
http://lattes.cnpq.br/0083847008256434
http://lattes.cnpq.br/2493535901934296
http://lattes.cnpq.br/2493535901934296
http://lattes.cnpq.br/6109479349026064
http://lattes.cnpq.br/6109479349026064
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Projetos de Pesquisa 

 

2016 - 2017 

AS REDES SOCIAIS E O PÚBLICO UNIVERSITÁRIO DA GERAÇÃO Z: O FACEBOOK COMO ESPAÇO 

INTERATIVO DA CONSCIÊNCIA SOCIAL E DA PUBLICIDADE DE SI MESMO. 

Descrição: Projeto de Iniciação científica. Diante do grande avanço das tecnologias digitais de 

informação e comunicação e do crescimento das redes sociais nos últimos anos, este trabalho 

de pesquisa busca classificar e analisar o conteúdo produzido e compartilhado no mundo virtual 

entre o público universitário da Geração Z. O grupo de pesquisa objetiva compreender como os 

usuários das redes sociais, particularmente do Facebook, têm utilizado essa plataforma como 

um espaço para a comunicação, divulgação, participação em questões sociais e para a 

construção da imagem de si mesmos. O Facebook é um espaço virtual que se constitui como 

lugar específico de postagens atualizadas de ideias, de interesses e da exibição da própria 

imagem, onde é possível uma comunicação mais dinâmica por meio da mistura de textos verbais 

com imagens e músicas, despertando vários sentidos simultaneamente. Por suas características 

dinâmicas e inovadoras, é um meio que transforma a relação entre as pessoas e merece ser 

investigado como forma de comunicação, individualizada ou social, e disseminação de cultura 

em tempos hipermodernos..  

Situação: Concluído; 

 Natureza: Pesquisa. 

Alunos envolvidos na Graduação (4) 

Curso: Publicidade e Propaganda 

Integrantes: Vladimir Lucki Junior - Coordenador. 

 

2016 - 2017 

Análise do Material Didático e a Prática Pedagógica Docente nos Anos Iniciais do Ensino 

Fundamental da Escola Pública de Ibiúna 

Descrição: Projeto de Iniciação Científica, desenvolvido por alunos do curso de Pedagogia da 

Faculdade Estácio de Ibiúna, que teve como objetivo investigar os materiais didáticos adotados 

pelo sistema de ensino de Ibiúna, planos de aula e o fazer pedagógico dos professores em sala 

de aula de acordo com os estudos sobre teorias do currículo de dois autores considerados 

referências no assunto: Gimeno Sacristán e Tomaz Tadeu da Silva. A metodologia utilizada para 

a realização da pesquisa está ancorada em observações presenciais e análise de dados 

quantitativos e qualitativos, denominada análise de conteúdo, a partir da relação do material 

com definições e ideias presentes em cada tipo de teoria do currículo ? teoria tradicional, teorias 

críticas e teorias pós-críticas.. 
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Situação: Concluído; 

Natureza: Pesquisa.  

Alunos envolvidos: Graduação: (2) 

Integrantes: Vladimir Lucki Junior - Coordenador / Mario Nakashima - Integrante. 

 

 NÚCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE - NDE 

 

Para atender aos instrumentos regulatórios foi incorporado à gestão acadêmico-

administrativa do curso o Núcleo Docente Estruturante (NDE). O NDE é composto por 

professores que têm uma dedicação integral ou parcial ao curso e tem como missão criar, 

implantar e consolidar o Projeto Pedagógico do Curso. Ele responde pela concepção e diretrizes 

norteadoras do curso em consonância com as Diretrizes Curriculares Nacionais. 

Este núcleo tem como compromisso básico norteador de suas ações à articulação para 

as atividades de ensino, pesquisa e extensão, garantindo adequada operacionalização, na busca 

constante da qualidade acadêmica. O Núcleo Docente Estruturante do curso de Publicidade e 

Propaganda da Estácio Europan é formado por um grupo de professores envolvidos com as 

questões de natureza pedagógica, responsáveis pelo projeto pedagógico do curso e que 

possuam envolvimento permanente nas questões relacionadas ao mesmo. O NDE deve estar 

atento e atuante diante de todas as necessidades de ação, complementação e revisão dos 

aspectos pedagógicos aos quais se implica, incorporando em si o papel de consolidador das 

diretrizes indicadas no Projeto Pedagógico, zelando, assim, para que se efetivem. 

O NDE possui as seguintes atribuições, destacadas a seguir: 

• Avaliar e atualizar a Estrutura Curricular, conteúdo programático e bibliografia do Curso; 

• Avaliar e atualizar a bibliografia existente nas bibliotecas; 

• Selecionar os professores de modo a atender os objetivos acadêmicos e a legislação em 

vigor; 

• Promover reuniões periódicas do corpo docente; 

• Identificar e planejar eventos e atividades de extensão, como seminários, oficinas, 

mostras e debates; 

• Incentivar a qualificação dos docentes e verificar a produção científica e acadêmica; 

• Administrar, coordenar e supervisionar as atividades acadêmicas do curso, imprimindo-

lhes caráter de revisão e atualização constante; 

• Orientar e atender ao corpo docente do Curso; 
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• Planejar as atividades do Curso por semestre/ano e avaliar as atividades executadas; 

• Participar da atualização do Projeto Pedagógico do curso; 

• Participar do planejamento e da elaboração do orçamento do curso; 

• Elaborar e apresentar à Direção Acadêmica os relatórios das atividades do período 

anterior, bem como o planejamento referente ao período subseqüente; 

• Elaborar relatório sobre o desempenho de membros do corpo docente e técnico 

administrativo do curso; 

• Constituir comissões para estudo de temas, execução de projetos ou tarefas específicas 

na esfera de sua competência. 

A composição e consolidação do NDE é uma ação no sentido de fomentar a existência 

de um colegiado permanente de curso, pautada na responsabilidade pela implementação e 

desenvolvimento do seu projeto pedagógico, demonstrada na vinculação às atividades 

essenciais ao desenvolvimento pleno dos objetivos do curso para o alcance do perfil do egresso 

traçado no PPC; 

O Núcleo Docente Estruturante é composto por 80% dos seus membros com formação 

stricto-sensu, e 100% dos membros são contratados em regime de tempo integral ou parcial, 

atendendo ao ofício circular nº 74 de 31 de agosto de 2010 do INEP. O NDE realiza reuniões 

periódicas no intuito de discutir as ações a serem realizadas para o desenvolvimento das 

atividades acadêmicas e a atualização do PPC. O NDE será composto por cinco dos docentes do 

curso e o Coordenador o preside, conforme observamos no quadro abaixo: 

Nome Titulação Regime de 
Trabalho 

CPF 

Carlos Alberto Lopes Mestre Integral 49873881891 

Vladimir Lucki Junior Mestre Integral 08405767819 

Gregori de Arruda Moreira Doutor Parcial 34482947806 

Edna Aparecida Ribeiro Mestre Integral 18268952806 

Pedro Renan Debiazi Mestre Integral 39065364838 

 

14.7 Colegiado de Curso 

 

O Colegiado do Curso é um órgão de natureza consultiva e deliberativa da instituição a 

quem compete definir o perfil profissional e os objetivos dos cursos e, entre outras atribuições, 

contribuir para a elaboração do currículo pleno dos cursos. O Coordenador preside o Colegiado 

de Curso que se reúne duas vezes por semestre, no mínimo, e é responsável pelas principais 

definições acadêmicas do curso e pelas deliberações sobre as rotinas acadêmicas, assim como 

pelo desenvolvimento de ações complementares, como as semanas acadêmicas. Os professores 
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são estimulados a participar das reuniões, com isso, ao mesmo tempo em que orientam, dirigem 

e ministram o ensino das disciplinas sob sua responsabilidade, estão envolvidos na elaboração 

da proposta pedagógica do curso. 

De uma maneira geral, todo o corpo docente do curso que compõem o Colegiado, tem as 

seguintes atribuições: 

• Proferir aulas que abordem os conteúdos previstos pelos planos de ensino, utilizando 

para tanto as estratégias pedagógicas pertinentes ao campo de saber da(s) sua(s) disciplina(s), 

bem como os recursos materiais oferecidos pela instituição; 

• Participar da elaboração do PPC junto ao NDE; 

• Participar das reuniões para discussão de assuntos diversos; 

• Criar possibilidades de integração do ensino com a pesquisa e extensão, na perspectiva 

de que os pilares do ensino superior se consubstanciem e sejam, assim, estimuladas as reflexões 

teóricas que impulsionam a postura crítica; 

• Desenvolver atividades fora de classe, no caso dos docentes em regime de tempo 

integral ou parcial, de acordo com as orientações do coordenador do curso; 

• Participar ativamente da comunidade acadêmica, estimulando o corpo discente, a seu 

exemplo, apurar e aplicar a conduta cidadã junto à comunidade em que se insere; 

Reafirmando a proposta de uma gestão democrática, dois discentes, eleitos entre os 

representantes de turmas, participam de todas as reuniões de Colegiado, sendo esse um dos 

principais diferenciais em relação à composição do NDE. A escolha do representante se dá por 

voto entre os alunos de cada turma. O tempo da gestão tem duração de 1 (um) semestre, 

podendo se recandidatar. 

Ressalta-se que todas as reuniões do Colegiado são registradas em atas assinadas por todos 

os presentes, garantindo a transparência dos processos decisórios dentro Curso de Publicidade 

e Propaganda. 

24 RECURSOS E INFRAESTRUTURA 

 HOME PAGE 

A Estácio Europan possui um site institucional (www.estacio.br) no qual estão disponibilizadas 

informações como: 

- informações gerais do curso (tempo para integralização, unidades nas quais o curso é 

oferecido, matriz curricular, área para acesso do egresso, informações sobre avaliação externa 

do curso, entre outras); 

http://www.estacio.br/
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Além destas informações específicas, o site institucional disponibiliza informações que atendem 

a toda comunidade, tais como: 

- Endereços e contatos das unidades; 

- informações sobre as atividades complementares; 

- informações sobre cursos de extensão; 

- link de acesso às ferramentas do sistema de informação acadêmica. 

 

 RECURSOS MATERIAIS 

O curso utiliza instalações exclusivas e compartilhadas. A Agência Experimental, a sala 

de redação e os laboratórios de Rádio, Vídeo e Fotografia são de uso exclusivo do curso, cabendo 

à coordenação a organização de uso de tais espaços em aulas ou em outras atividades 

acadêmicas. As salas de aulas são definidas em função do número de alunos, da existência de 

disciplinas laboratoriais e de alunos com necessidades especiais. Os recursos audiovisuais são 

centralizados e seu uso organizado por funcionários da área administrativa, com agendamento 

prévio feito pelos docentes. 

 

 SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS (CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO) 

O Corpo Técnico-administrativo é composto por profissionais capacitados, com 

dedicação integral. A equipe é formada por: Diretor, Gerente Administrativo, Assistente 

Administrativo, Auxiliares; Assistente Pedagógico e auxiliares; Secretária Geral e assistentes de 

secretaria; Técnicos de laboratórios; pessoal de apoio (audiovisual, inspetoria, segurança, 

limpeza). A equipe é dimensionada para atender às demandas da unidade. 

O curso de Publicidade e Propaganda utiliza tal estrutura, compartilhada com os demais 

cursos, tendo técnicos exclusivos para os laboratórios de rádio, TV e fotografia. 
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 SERVIÇOS DE LABORATÓRIO 

A Estácio Europan está devidamente estruturado para atender ao curso de Publicidade 

e Propaganda, de acordo com as orientações do MEC. São parte de nossos laboratórios: Estúdio 

de Fotografia, Vídeo e Rádio, Laboratório de Informática (plataforma PC), Laboratório de 

Informática (Macintosh), Agência Experimental. 

A Estácio Europan dispõe de contrato terceirizado com empresas de manutenção e 

seguro dos equipamentos, incluindo reposição de peças e orçamento de novos equipamentos, 

feitos mediante solicitação do professor que utiliza determinado laboratório ou equipamento 

ao coordenador do curso.  

 INFRAESTRUTURA DE APOIO  

A Estácio Europan dispõe de recursos audiovisuais e multimídia que são utilizados pelo 

corpo docente durante as aulas expositivas e também pelos alunos para apresentação de 

trabalhos, exibição de vídeos, realização de dinâmicas, etc. 

A utilização destes recursos é feita mediante reserva, sendo elaborada assim, pela 

coordenação de curso, uma agenda diária de utilização dos equipamentos. Estes serão 

instalados no local e hora determinadas, pela equipe de funcionários da informática, 

responsável pela manutenção, transporte e utilização dos recursos. 

 BIBLIOTECA 

As Bibliotecas da Rede dispõem de salas de recepção, salões de leitura, salas de estudo 

em grupo, salas de pesquisa informatizada, cabines de estudo individualizado, salões de acervo 

e salas de tratamento técnico. Possuem um acervo composto de livros, monografias, teses e 

periódicos nas várias áreas do conhecimento. Cada Biblioteca possui o acervo pertinente aos 

Cursos existentes no Campus onde está localizada. 

Os acervos estão organizados de acordo com a Classificação Decimal de Dewey (CDD) e 

sinalizados de modo a facilitar sua localização pelos usuários.  

A Política para Aquisição e Atualização do acervo é revista semestralmente em conjunto 

com a coordenação do curso com o objetivo de observar o índice anual de crescimento de 6% 

indicado no Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI. A preservação do acervo é 

contemplada através da Política para Conservação e Preservação do Acervo.  
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O Sistema Informatizado de Bibliotecas é o Pergamum que é responsável pela 

informatização do acervo e disponibiliza consulta e empréstimo domiciliar, reserva e renovação 

de livros de forma presencial e online.  

O acervo da Rede de Bibliotecas está disponibilizado para os usuários através do 

endereço www.biblioteca.Estacio.br. Este sistema está disponível aos alunos de Graduação, 

Graduação Tecnológica, Ensino a Distância, Pós-Graduação lato-sensu e stricto-sensu, 

Professores, Funcionários e Visitantes.  

A comunidade acadêmica da Estácio Europan tem, ainda, acesso à BIBLIOTECA VIRTUAL 

UNIVERSITÁRIA 3.0 com um acervo eletrônico de livros textos, com obras totalmente em 

Português e leitura total disponível pela internet no endereço eletrônico 

<http://estacio.bv3.digitalpages.com.br/>. 

Vale esclarecer que o acervo possui assinaturas de acesso virtual de periódicos 

especializados que suplementam o conteúdo administrado nas bibliografias. A Estácio Europan 

disponibiliza para seus usuários, em seu IP Institucional, diversas Bases de Dados, através do 

Portal da CAPES, pelo site http://www.períodicos.capes.gov.br, pela EBCSCO - Portal de 

Periódicos Estácio (todas as áreas do conhecimento): 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?uid&profile=ehost&user=s1299823&password=passw

ord  

e Revista dos Tribunais Online no endereço 

http://revistadostribunais.com.br/maf/api/widgetshomepage?area-of-

interest=wlbrHome&stnew=true&default-home-label=Home&crumb-

action=/api/widgetshomepage&default-label=Home. 

Os padrões de utilização das bibliotecas estão definidos nas “Normas de Atendimento 

da Rede de Bibliotecas da Estácio”, que se encontram disponíveis em todas as bibliotecas.  

O atendimento às solicitações e pesquisas dos usuários é realizado durante o horário de 

funcionamento da Biblioteca de cada Campus. 

Com o intuito de colaborar com a normatização dos trabalhos de final de curso e auxiliar 

seus alunos, a Universidade disponibiliza o serviço de elaboração de fichas catalográficas para 
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seus trabalhos de conclusão de cursos de graduação, graduação tecnológica, ensino à distância, 

pós-graduação, mestrado e doutorado. 

Desde 2003, de acordo com a Portaria nº 3.284, de 7 de novembro de 2003, do 

Ministério de Educação e Cultura, a Rede de Bibliotecas dá acessibilidade aos seus usuários com 

necessidades educacionais especiais a diferentes fontes de informação, através de recursos 

diferenciados: 

Auditiva – Foi desenvolvido um documento contendo conceito, legislação, alfabeto na 

Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS com exemplos de sinais e orientações para facilitar a leitura 

labial destinadas aos funcionários da Biblioteca. 

Visual – Implantado em toda a rede de Bibliotecas da Estácio Europan os Sistemas 

DOSVOX e/ou NVDA (versão atualizada que interage com o usuário através de síntese de voz, 

viabilizando, deste modo, o uso de computadores).  

Existe um documento que orienta a utilização destes Sistemas. 

24.6.1 Instalações para Estudos em Grupos 

 

As instalações para estudos individuais ocupam uma área de 15m², com capacidade para 

25 pessoas; já para estudos em grupos, as instalações são para 104 pessoas, atendendo 

totalmente às necessidades dos alunos e professores. Observa-se que todas as áreas têm 

acesso adequado a portadores de necessidades especiais. 

 

24.6.2 Periódicos impressos e on-line 

 

A Biblioteca conta com assinatura corrente de títulos de periódicos nacionais. Além das 

Bases de Dados disponibilizadas pelo Domínio Público. A ESTÁCIO EUROPAN, por meio de 

assinatura, disponibiliza para o aluno/ usuário a Bases de Periódicos Científicos: 

 

• EBSCO 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?uid&prof

http://search.ebscohost.com/login.aspx?uid&amp;profile=ehost&amp;user=s1299823&amp;password=password
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ile=ehost&user=s1299823&passwo rd=password 

 

• ICAP - Indexação Compartilhada de Artigos de Periódicos. 

 

A ICAP tem como objetivo criar um serviço de indexação compartilhada de artigos de 

periódicos nacionais, editados pelas Instituições que fazem parte da Rede Pergamum. O 

usuário pode acessar de qualquer lugar dentro do campus da faculdade, basta entrar no 

endereço acima BASE de DADOS. Essas fornecem campos de pesquisas por: 

 

• Palavras-chave 

• Assunto 

• Texto 

 

As Bases podem ser acessadas em todos os computadores, são renovadas anualmente e 

representam um apoio fundamental às pesquisas acadêmicas, possibilitando o acesso a 

periódicos internacionais. 

 

24.6.3 Tipo de catalogação 

 

A Biblioteca é automatizada, trabalhamos com o Sistema Pergamum. Um sistema integrado 

com todas as bibliotecas da rede Estácio no Brasil e na Argentina. Para elaboração do 

processamento técnico utilizamos as seguintes normas: Código de Catalogação Anglo- 

Americano - AACR-2. Classificação foi adotada a Classificação Decimal de Dewey – CDD, para 

notação de autor utiliza a tabela de CUTTER. 

 

24.6.4 Indexação 

 

A indexação é realizada por meio de lista própria, de cabeçalho de assuntos, em que os 

termos são criados e atualizados, visando a atender as necessidades dos usuários da 

biblioteca. 

 

http://search.ebscohost.com/login.aspx?uid&amp;profile=ehost&amp;user=s1299823&amp;password=password
http://search.ebscohost.com/login.aspx?uid&amp;profile=ehost&amp;user=s1299823&amp;password=password
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24.6.5 Obras destinadas aos cursos 

 

O acervo de livros atende às necessidades dos cursos quanto à quantidade, pertinência, 

relevância acadêmico-científica e atualização do acervo em relação aos objetivos dos 

cursos. Inicialmente, a IES disponibilizará a bibliografia básica e complementar estabelecida 

nos planos de ensino dos componentes curriculares dos cursos ofertados pela IES, na 

proporção de 3 (três) títulos na Bibliografia Básica de cada componente curricular em cada 

um dos cursos autorizados, na quantidade de 8 exemplares para cada título. Para a 

Bibliografia Complementar serão disponibilizados 5 (cinco) títulos, com no mínimo dois 

exemplares, para cada componente curricular, em cada curso autorizado. Além de contar 

ainda com o acervo da Biblioteca Virtual, que disponibiliza mais de mil títulos para consulta. 

O acervo da biblioteca abrange três partes: 

Consulta Local: constituída de obras de referência (enciclopédias, dicionários, bibliografias, 

etc.), revistas, jornais, folhetos, mapas, TCC, teses, fitas de vídeo, etc., cuja consulta é feita 

nas dependências da Biblioteca; 

Circulante: composta de vários tipos de materiais sobre os mais variados campos do saber. 

Consulta on-line: os usuários também têm o recurso do acesso remoto, para pesquisa do 

acervo físico e também, tem acesso à biblioteca on-line que disponibiliza os livros com os 

textos na íntegra, para consulta e impressão legal das páginas desejadas. 

 

24.6.6 Horário de Funcionamento 

 

A Biblioteca da ESTÁCIO EUROPAN funciona de segunda a sexta feira das 8h às 22h e aos 

sábados das 8h às 12h. 

 

24.6.7 Pessoal Técnico-Administrativo 

 

A bibliotecária - Creuza Inácio Junkes, registro no Conselho Regional de Biblioteconomia 

número CRB-8 / 7441 - é responsável pelos encargos de gerenciamento das atividades 

técnicas e administrativas, tratamento técnico e coordenação da Biblioteca. A Biblioteca 
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conta ainda com auxiliares administrativos e, pelo menos, um estagiário para apoio e 

atendimento aos usuários. Este quadro será necessariamente ampliado, em conformidade 

com a evolução do processo de implantação dos novos cursos. 

 

24.6.8 Serviços oferecidos 

 

São disponibilizados aos usuários da Instituição os seguintes serviços: 

✓ Agendamento da Biblioteca; 

✓ Catalogação na fonte; 

✓ Catálogo de sites; 

✓ Comutação bibliográfica; 

✓ Consulta local / on-line a base de dados do acervo; 

✓ Cursos de bases de dados e de Elaboração de Trabalhos Acadêmicos; 

✓ Empréstimo domiciliar e local; 

✓ Ficha catalográfica; 

✓ Folder informativo; 

✓ Levantamento bibliográfico; 

✓ Orientação bibliográfica; 

✓ Resenha de vídeos e artigos de periódicos; 

✓ Recorte de jornais (clipagem); 

✓ Reprografia (terceirizado); 

✓ Reserva local e on-line; 

✓ Sala de Internet; 

✓ Visitas orientadas. 

 

Sistema DOSVOX 

Em sua rede de computadores utilizados na biblioteca está instalado o sistema operacional 

DOSVOX, que permite que pessoas cegas utilizem um microcomputador comum (PC) para 

desempenhar uma série de tarefas, adquirindo assim um nível alto de independência no 

estudo e no trabalho. 
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24.6.9 Política de aquisição, expansão e atualização do acervo 

 

O acervo da Biblioteca, incluindo livros básicos e complementares, títulos de periódicos, 

bases de dados, vídeos e DVDs é adquirido levando-se em consideração as propostas 

pedagógicas dos Cursos e as indicações dos Coordenadores de acordo com os padrões de 

avaliação do MEC. 

 

A avaliação realizada pela CPA junto a alunos e professores quanto aos diversos aspectos dos 

Cursos, avalia em um de seus itens a qualidade do acervo da Biblioteca. Esta avaliação vem 

sendo utilizada como um dos parâmetros para a atualização do acervo. 

 

A previsão orçamentária é elaborada, anualmente, pela Bibliotecária juntamente com os 

coordenadores de curso e encaminhada à Direção Acadêmica e Direção Geral da Faculdade, 

e aprovada pela Mantenedora. Esta previsão projeta um crescimento cumulativo de 6% (seis 

por cento) ao acervo existente no ano anterior de acordo com o PDI – Plano de 

Desenvolvimento  Institucional. 

 

Anualmente, é realizado um inventário patrimonial dos acervos de todas as bibliotecas para 

verificação de perdas de livros e a substituição dos mesmos. Na ocasião, também são 

separados os livros, periódicos e multimeios que necessitam de atenção quanto à sua 

conservação e preservação. 

 

24.6.10 Informatização da Biblioteca – PERGAMUM 

 

O PERGAMUM - Sistema Integrado de Bibliotecas - é um sistema informatizado de 

gerenciamento de dados,  direcionado  aos  diversos   tipos   de   Centros   de Informação. 

O Sistema contempla as principais funções de uma Biblioteca: como empréstimo, devolução 

renovação on-line, funcionando de forma integrada com a secretária, com objetivo de 

facilitar a gestão das informações, melhorando a rotina diária com os seus usuários. Sendo 
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que, por estar disponibilizado na Internet o usuário pode acessar da sua casa, pesquisar 

e reservar os livros e, posteriormente passar a biblioteca para retirar. 

No Sistema Pergamum o usuário pode pesquisar e recuperar registros on-line de forma 

rápida e eficiente, por: 

- Autor 

- Título 

- Palavras-chave. 

 

24.6.11 Biblioteca Virtual 

 

Conforme citado anteriormente, a Biblioteca Virtual Universitária 2.0, é o primeiro e único 

acervo eletrônico de livros-texto, com obras totalmente em Português e leitura total 

disponível pela Internet. Essa plataforma disponibiliza, atualmente, o acesso a 1372 títulos 

das editoras Artmed, Ática, Casa do Psicólogo, Contexto, IBPEX, Lumen Juris, Manole, 

Papirus, Pearson e Scipione, através de ferramentas que enriquecem e agilizam a pesquisa 

e/ou estudo, como: pesquisa inteligente; marcadores de páginas; anotações 

personalizadas; impressões de páginas avulsas e/ou capítulos avulsos e pesquisa por 

palavra-chave, título, autor ou ISBN. A Biblioteca Virtual Universitária 2.0 pode ser 

acessada pelos alunos de qualquer computador conectado à internet, independente do 

aluno estar nas dependências da IES. A perspectiva é de que o acervo da Biblioteca Virtual 

continue a se expandir anualmente, através de novas parcerias estabelecidas com as 

editoras. 

 

24.6.12 Biblioteca Estácio EUROPAN e a comunidade. 

 

A Estácio Euro-Panamericana de Humanidades e Tecnologias está sempre atenta à 

responsabilidade social. A intenção é que sua biblioteca torne-se uma nova alternativa 

para o usuário encontrar o assunto do qual ele precisa para sua pesquisa, tanto para os 

alunos frequentadores da Biblioteca Municipal quanto para a comunidade em geral. Essa 

atitude mostra o compromisso da Faculdade em incentivar esses alunos à pesquisa e o 

convívio em uma biblioteca universitária. 
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A Biblioteca disponibilizará os seguintes tipos de materiais para a comunidade: 

• Jornais 

• Revistas 

• Livros em diversas áreas do conhecimento; 

• Clássicos da literatura; 

• Enciclopédias e dicionários 

 


