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CURSO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 

 

 

1. IDENTIFICAÇÃO DO CURSO 

 

Nome do curso: Publicidade e Propaganda. 

Grau Conferido: Bacharel em Publicidade e Propaganda. 

Modalidade: Presencial. 

Carga Horária: Carga horária é de 2.757 horas, sendo 320 horas de Atividades 

Acadêmicas Complementares (ACC) e 72 horas de disciplinas eletivas.  

Duração: 4 (quatro) anos ou 8 (oito) períodos 

Área de Conhecimento: Ciências Sociais Aplicadas.  

Regime Escolar: Crédito semestral com códigos por disciplinas, respeitados os pré-

requisitos e co-requisitos existentes. 

Número de vagas ofertadas: 150 anuais. 

Turnos previstos: Noite. 

 

 

2. OBJETIVOS 

2.1. Objetivo geral 

 

O Curso de Publicidade na Faculdade Estácio de São Luís está focado na 

excelência da formação de seu alunado, de modo que são perseguidas com determinação 

em todos os seus interstícios através de práticas pedagógicas que tem se comprovado 

efetivamente eficientes e são regularmente reavaliadas e atualizadas. As buscas incontestes 

pelos melhores resultados tem se materializado no compromisso incorporado por todas as 

esferas da gestão acadêmico-administrativa, desde a coordenação do curso até o corpo 

docente, que integradamente trabalham com obstinação para a efetivação desses objetivos. 

 

2.2. Objetivos Específicos 

 

Conhecer as atividades da Comunicação Social, com foco na Publicidade e 

Propaganda, nos campos da política, serviços, relacionamento, responsabilidade social e 

produto, identificando e interpretando os desejos e necessidades do público-alvo, seja 
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consumidor, usuário, potencial consumidor, e os fatores que o levarão a preferir um 

determinado produto, serviço ou marca; 

a) 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; 

b) Compreender as mídias digitais enquanto meios de comunicação, seus impactos, 

usos e aplicações, capazes de atingir o mercado consumidor; 

c) Gerenciar a aplicação dos recursos financeiros dos anunciantes, visando à plena 

otimização das ferramentas de comunicação publicitária; 

d) 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; 

e) Realizar pesquisas de opinião e mercadológicas, envolvendo hábitos de consumo, 

motivação, concorrência, argumentos etc.  

f) Interpretar resultados de pesquisas como subsídios para a criação e produção de 

campanhas publicitárias; 

g) Conceber meios de avaliar e corrigir resultados de programas estabelecidos.  

h) Executar e orientar o trabalho de criação e produção de campanhas de propaganda 

em veículos impressos, eletrônicos, digitais e novas mídias.  

i) Criar novas mídias a partir da percepção de um cenário mercadológico e do 

comportamento do consumidor;  

j) Dominar linguagens e competências estéticas e técnicas para criar, orientar e julgar 

materiais de comunicação pertinentes a suas atividades;  

k) 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;  

l) 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; 

m) Identificar a responsabilidade social da profissão, mantendo os compromissos éticos 

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

n) Assimilar criticamente conceitos que permitam a compreensão das práticas e teorias 

referentes à publicidade e à propaganda. 
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3. PERFIL DO EGRESSO 

 

A graduação em Publicidade e Propaganda forma um profissional vocacionado 

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 gestão e produção de conteúdos para as mídias 

tradicionais e, especialmente, para as mídias 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 e suas consequências sociais, 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 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, 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 tecnológicos/digitais, por 
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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. 

 

4. INSERÇÃO NO MERCADO DE TRABALHO 

 

O campo de atuação do publicitário é amplo, emergente e em transformação 

contínua, tendo as novas e constantes tendências mercadológicas, exigindo um profissional 

atento e em constante aprendizagem, especialmente com nível de pós-graduação. Sua 

formação lhe permite o desenvolvimento de ações estratégicas para o diagnóstico de 

problemas, encaminhamento de soluções e tomada de decisões; consultorias e assessorias. 

O profissional de publicidade e propaganda pode atuar em agências de propaganda, 

assessorias de comunicação em organizações públicas, privadas e do terceiro setor, 

agências de ações promocionais, mídias, organização de eventos, fotografia, pesquisa de 

opinião e mercado, entre muitos outros campos. A Publicidade e Propaganda tem uma 

história recente no contexto das profissões. Embora já praticada no país há décadas antes 

da regularização, o exercício da profissão de publicitário, no Brasil, foi regulamentado pela 

Lei 4.680/65.  De 1965 para a atualidade, muitas mudanças ocorreram no cenário nacional. 

O número de profissionais cresceu junto à expansão do mercado de trabalho para esta área. 

Embora recente, a profissão segue em expansão.  

 

 

5. CRITÉRIO DE AVALIAÇÃO 

O processo avaliativo é composto de três etapas:  

I – 1ª Avaliação (AV1);  

II – 2ª Avaliação (AV2);  

III – 3ª Avaliação (AV3). 

O processo avaliativo será realizado em data, horário e local determinados pela 

Instituição. A primeira avaliação (AV1), com a forma e a execução definidas pelo professor 

da disciplina, terá o valor de 10 (dez) pontos e contemplará o conteúdo da disciplina 

lecionado, do início das aulas até a sua realização. A segunda avaliação (AV2) terá o valor de 

10 (dez) pontos e contemplará o conteúdo da disciplina lecionado, do início das aulas até a 
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sua realização. A avaliação AV2 das disciplinas que possuam atividades estruturadas /ou 

trabalhos terá o valor de 10 (dez) pontos, sendo:  

I – 8 (oito) pontos do instrumento integrado avaliativo; e  

II – 2 (dois) pontos pela execução das Atividades Estruturadas e/ou trabalhos 

Nas disciplinas na modalidade online dos cursos presenciais, a avaliação dos 

discentes ocorrerá por meio de provas presenciais (AV e AVS), sendo atribuído grau de 0,0 

(zero) a 9,0 (nove), e por meio da avaliação na participação nos fóruns de discussão de 

conteúdo, disponibilizados no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), a qual será atribuído 

grau de 0,0 (zero) a 1,0 (um) e que será somado à pontuação das avaliações AV e AVS. 

 

 


