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PRIMEIRA PARTE: A INSTITUIÇÃO 
 

1 PRINCIPAIS OBJETIVOS DO UNIEURO 
 
 

O UNIEURO, com sede em Brasília, Distrito Federal, em sua trajetória, de 1992 

até o momento atual, demonstra que a motivação inicial, de promover o 

desenvolvimento loco-regional por meio de formação de profissionais qualificados, 

permanece, aperfeiçoando-se como Instituição de Educação Superior. 

No contexto de criação do UNIEURO, seus objetivos são: 

I. Oferecer à sociedade cursos e programas de educação superior, visando ao 

pleno desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da cidadania e sua 

qualificação para o trabalho; 

II. Desenvolver o ensino, valorizando os cursos oferecidos, favorecendo o 

desenvolvimento do conhecimento em áreas específicas e construindo condições para 

uma crescente ação interdisciplinar; 

III. Promover, pela oferta de ensino de alto padrão, em todos os níveis da 

educação superior, a formação de valores humanos capazes de compreender, de atuar 

e de apresentar alternativas de intervenção e de transformação da realidade. 

IV. Desenvolver projetos pedagógicos para os cursos superiores, a partir de 

reflexões dos objetivos maiores do Centro Universitário, dos pressupostos, da 

concepção de saber, de ensino-aprendizagem que os sustentam e referente à pessoa, 

ao cidadão e ao profissional que se obstina formar; 

V. Promover a articulação do ensino com as demais funções universitárias, 

visando à integração, sempre que possível, do saber acadêmico com a realidade; 

VI. Promover o desenvolvimento de atividades de extensão e de prestação de 

serviços à sociedade, criando, dentro da estrutura acadêmica, órgãos específicos para 

tal finalidade; 

VII. Encaminhar as questões de qualidade e de avaliação tendo como 

referências os princípios delineados neste Projeto, essenciais para repensar e fortalecer 

seus cursos e programas de nível superior e para informar a sociedade a respeito do 

desenvolvimento de suas atividades; 

VIII. Desenvolver modelos de autoavaliação de todas as suas funções, com o 

envolvimento dos professores, dos funcionários, dos alunos e dos órgãos dirigentes, 

conduzindo e oferecendo parâmetros às iniciativas de avaliação externa; 
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IX. Implementar uma estrutura administrativa flexível capaz de viabilizar nova 

postura em relação ao papel dos órgãos administrativos e acadêmicos, abrindo espaços 

para a discussão dos princípios e objetivos institucionais; 

X. Apoiar e incentivar atividades culturais e de Esporte e Lazer em seus vários 

âmbitos e caracterizações; 

XI. Desenvolver a consciência de cidadania do indivíduo, de seus direitos e 

deveres políticos, sociais, éticos, econômicos, culturais e de solidariedade e respeito ao 

meio ambiente. 

XII. Subsidiar o processo de construção da democracia e da integração nos 

espaços das conquistas sociais e políticas que vêm caracterizando, em particular, o 

Brasil, e os países das Américas nos últimos anos e que passa, necessariamente, pelo 

desenvolvimento da educação, da cultura, da ciência e da tecnologia. 

Entretanto, complementam ainda os objetivos institucionais do UNIEURO, os 

objetivos educacionais que expressam os pressupostos e encaminhamentos puramente 

acadêmicos do ato de educar, para os quais os docentes do UNIEURO recebem 

orientação ao ingressar na instituição: 

 Proporcionar sólida fundamentação humanístico-técnico-científica, 

orientada à compreensão dos conceitos inerentes a cada profissão; 

 Relacionar conceitos e fatos históricos para compreender o panorama sócio- 

econômico-cultural atual, suas necessidades e prioridades; 

 Estabelecer conexões entre o passado e o presente da sociedade, sob o 

ponto de vista sócio-econômico-cultural, a fim de compreender a evolução dos 

conceitos; 

 Estimular a pesquisa constante para a ampliação de perspectivas e 

abordagens dentro dos vários processos no âmbito profissional; 

 Favorecer condições para que o aluno atue como profissional capaz de 

interpretar e interagir em uma determinada realidade, de forma a trazer resultados 

positivos para a organização em que atua; 

 Proporcionar uma formação crítica e reflexiva que lhe dê condições de 

exercer a liderança, de apresentar capacidade de decisão, de definir tomada de 

decisões assertivas; 

 Enfatizar sempre o exercício da cidadania e da ética na vida pessoal e 

profissional. 



9  

2. MISSÃO, VISÃO DE FUTURO E IDENTIDADE 
 
 

O Centro Universitário Euro-Americano, como instituição de educação 

superior, tem como missão a formação de profissionais competentes e atualizados, 

nos vários campos de conhecimento, com base nas inovações científicas e 

tecnológicas nacionais e internacionais, valorizando os princípios humanistas e 

éticos na busca da cidadania plena e universal. 

Sua visão de futuro é a mantença do reconhecimento como Centro 

Universitário que oferece cursos e programas superiores em várias áreas de 

conhecimento - consolidadas e emergentes-, pautado nas ações de ensino, 

investigação científica e extensão, tendo como diretrizes a interdisciplinaridade, a 

sustentabilidade regional e nacional, a responsabilidade social, a educação 

continuada, a pluralidade filosófica e a diversidade buscando o desenvolvimento da 

construção da aprendizagem com observância da legislação em vigor. 

Neste contexto, o UNIEURO tem como propósito promover a educação superior 

permitindo o desenvolvimento do cidadão de modo integral, preocupando-se com sua 

formação profissional generalista, multidisciplinar e contextualizada, portanto, 

conscientizando-os de seu papel social de envolvimento com as mudanças sem, no 

entanto, perder a perspectiva da visão empreendedora no sentido da consolidação de 

novos negócios, sempre em um contexto de atualização contínua, proporcionando aos 

alunos formação acadêmica que possibilite atuação no mundo do trabalho. 

A missão evidencia o investimento no processo de ensino-aprendizagem que 

capacita os seus egressos a atenderem às necessidades e expectativas do mundo do 

trabalho e da sociedade, com competência para formular, sistematizar e socializar 

conhecimentos em suas áreas de atuação. 

Visando a atender a esta missão, faz-se necessário assumir compromissos que 

norteiem o gerenciamento das atividades acadêmicas e administrativas do Centro 

Universitário Euro-Americano: 

 Promover a interatividade harmônica entre os órgãos administrativos e 

colegiados, oferecendo qualidade e excelência no desenvolvimento de 

ensino, investigação científica e extensão, para atender às necessidades 

da sociedade brasiliense e brasileira; 

 Cumprir os princípios constitucionais que têm por finalidade o pleno 

desenvolvimento do educando, seu preparo para o exercício da 

cidadania e sua qualificação para o trabalho, a igualdade de condições 



10  

para o acesso e permanência com liberdade de aprender, ensinar, 

pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber; o pluralismo de 

ideias e de concepções pedagógicas; a garantia de padrão de qualidade; 

a valorização da experiência extraescolar com vinculação entre a 

educação acadêmica, o trabalho e as práticas sociais; 

 Corroborar as finalidades da educação superior de estimular a produção 

e o desenvolvimento científico e o pensamento reflexivo, incentivar o 

trabalho de pesquisa e investigação, promover a divulgação dos 

conhecimentos, suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento, 

promover a extensão a todo o universo de pessoas interessadas em 

estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, além de 

formar profissionais para as diversas áreas do mercado de trabalho (art. 

43 da Lei 9.394/96); 

 Promover um ambiente salutar e agradável de trabalho para os 

profissionais que compõem o corpo técnico-administrativo-docente da 

IES, oferecendo condições laborativas dignas e estimulantes para que 

todos vislumbrem atingir metas pessoais através da obtenção de 

objetivos organizacionais; 

 Implementar padrões de qualidade na organização por meio do estímulo 

à qualificação permanente dos seus recursos humanos, da eficiência dos 

processos internos e do acompanhamento tecnológico dos recursos de 

trabalho; 

 Contribuir com o avanço socioeconômico do Distrito Federal, não apenas 

com a qualificação de profissionais aptos ao ingresso no mercado de 

trabalho, mas também com ações solidárias que objetivam direta ou 

indiretamente maior qualidade de vida à população local; 

 Dotar o UNIEURO de mecanismos periódicos de avaliação da qualidade 

do serviço educacional, bem como garantir a sua implementação, o 

processamento dos dados e a tomada de ações preventivas e corretivas. 

 
Em seu PPI o UNIEURO concebe que a identidade de uma IES, como a de 

qualquer outra organização social, é construída no trabalho diuturno, isto é, com a 

reflexão da prática, pelos mais diversos mecanismos possíveis, que sua identidade 

emerge como resultado das variadas atividades existentes. Ainda assim, é possível 

projetar. Pensar o futuro implica assumir as bases do conhecimento, em seus princípios 

fundamentais, e igualmente, implica estabelecer os fins a serem perseguidos. 

Por conseguinte, assume-se como fim das diversas atividades, a consolidação 
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de sujeitos competentes para o convívio social, desenvolvendo capacidades e 

habilidades para mobilização de recursos em prol da realização de objetivos pré- 

definidos. 

Registra-se que as ações da comunidade acadêmica se orientam para que o 

egresso seja um agente transformador de seu meio, agindo pautado na ética e na 

democracia. 

 
 
 

3 CONTEXTO REGIONAL 
 

O UNIEURO, com sede na cidade de Brasília, Distrito Federal, é uma instituição 

particular de educação superior, integrante do Sistema Federal de Ensino e, como tal, 

preocupada em cumprir sua missão educacional. 

 
 

3.1 HISTORIA DO DISTRITO FEDERAL 
 

Figura 1: Plano Piloto 
 
 

 
 

Antes de adentrarmos nos dados históricos, relembremos o famoso sonho tido 

por Dom Bosco, Santo Italiano nascido em 1815 e fundador da Ordem dos Salesianos, 

em 30 de agosto de 1883. Neste sonho, Dom Bosco vislumbrou uma depressão 

bastante larga e comprida, partindo de um ponto onde se formava um grande lago, entre 

os paralelos 15º e 20º, e que repetidamente uma voz lhe dizia que "[...] quando vierem 

escavar as minas ocultas, no meio destas montanhas, surgirá aqui a terra prometida, 

vertendo leite e mel. Será uma riqueza inconcebível [...]" Diferentemente do que muitos 

pensam, Brasília tem suas origens muito antes do início da construção da capital nos 

idos de 1956. 
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A primeira ideia de localizar no sertão do Brasil a sede do governo deu-se no 

século XVIII e foi atribuída ao marquês de Pombal. Os inconfidentes mineiros, em 1789, 

incluíram a transferência da capital para o interior como um dos objetivos de seu 

movimento. Depois da independência, na sessão da Assembléia Geral Constituinte do 

Império de 7 de junho de 1823, o deputado Antônio Ferreira França leu o memorial de 

José Bonifácio de Andrada e Silva, que se propunha à instalação da capital na recém 

criada comarca de Paracatu do Príncipe. O nome seria Brasília ou Petrópole. 

 
 
 
 
 

Figura 02: Esboço Geográfico de Brasília 
 

 
 

A partir de 1839, passou-se a imaginar a construção de uma cidade no Planalto 

Central entre os rios São Francisco, Maranhão ou Tocantins. A Constituição de 1891 

estabeleceu a mudança da Capital, fato este ratificado pela Constituição de 1934. Na 

Assembléia Nacional Constituinte, em 1946, as opiniões se dividiram quanto ao local da 

nova capital. O deputado Juscelino Kubitschek defendeu a localidade de Pontal, no 

Triângulo Mineiro, como mais favorável para a instalação do novo Distrito Federal; o 

deputado Artur Bernardes sugeriu que se repetisse simplesmente o texto da constituição 

de 1891; já o deputado João Café Filho opinou a favor de Goiânia. Por fim, a 

Constituição de 18 de setembro de 1946 determinou que a capital fosse posteriormente 

transferida para o Planalto Central. No primeiro comício de sua campanha eleitoral, em 

Jataí/GO, no dia 4 de abril de 1955, o candidato a Presidente da República Juscelino 

Kubitschek, quando interpelado em praça pública se de fato efetuaria a mudança da 

capital, respondeu que cumpriria a Constituição. 

Em 15 de março de 1956, já empossado, Kubitschek assinou a Mensagem de 

Anápolis, lançando as bases da Companhia Urbanizadora da Nova Capital, Novacap, 

transformada na Lei nº 2.874, de 19 de setembro de 1956, cujo artigo 33 sacramentou 
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o nome Brasília para a futura capital. O engenheiro Israel Pinheiro foi nomeado como o 

primeiro presidente da Novacap, dando início aos trabalhos de terraplenagem em 3 de 

novembro de 1956. Em 31/12/56, antes do início da construção do Plano Piloto, ficou 

pronta a Ermida Dom Bosco, às margens do Lago Paranoá, exatamente na passagem 

do paralelo de 15º. 

 
 

Figura 03: Primeiras construções da Capital do Brasil. 
 
 

 
As grandes máquinas acionadas pelos candangos, trabalhadores vindos 

espontaneamente de todos os pontos do país, sobretudo do Nordeste, começaram a 

tornar realidade o plano piloto elaborado por Lúcio Costa e executado por Oscar 

Niemeyer. Antes mesmo da inauguração de Brasília, Israel Pinheiro foi nomeado Prefeito 

da Capital, em 17 de abril de 1960. Em 21 de abril de 1960, com a inauguração de Brasília 

pelo Presidente da República Juscelino Kubitschek, encerrou-se a pré- história da nova 

capital brasileira. Com o desenrolar dos anos, foram nomeados prefeitos os Srs. Ivo de 

Magalhães, Plínio Cantanhede e Wadjô Gomide. 

O primeiro Governador do Distrito Federal foi Hélio Prates, seguido por Elmo 

Serejo Farias, Aimé Lamaison, José Ornelas, José Aparecido e Joaquim Roriz, todos 

indicados e nomeados pelo Presidente da República. Em novembro de 1986, houve pela 

primeira vez eleições na capital, mas apenas para a Assembléia Nacional Constituinte 

com a eleição de oito Deputados Federais e três Senadores. Em 1987, a Comissão de 

Sistematização da Assembléia Nacional Constituinte aprovou a autonomia política do 

Distrito Federal. Ainda em 1987, outra boa notícia: Brasília foi declarada pela UNESCO: 

Patrimônio Histórico e Cultural da Humanidade. 

Em 1988, com a promulgação da Constituição, ficaram estabelecidas, em seu 

artigo 32, as eleições diretas para Governador, Vice-Governador e 24 (vinte e quatro) 

Deputados Distritais, estes tiveram como primeira atribuição a elaboração da Lei 

Orgânica do Distrito Federal, promulgada em 1993 e publicada no Diário Oficial do 

Distrito Federal (DODF) de 09/06/93. Na primeira eleição direta para Governador do 

Distrito Federal foi eleito o Sr. Joaquim Roriz, que já havia governado o Distrito Federal 
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no período de 20/09/88 a 12/03/90. 

Atualmente, o Distrito Federal encontra-se plenamente consolidado, tendo 

deixado de ser meramente uma cidade administrativa e se tornado um atuante partícipe 

na vida federativa, com forte presença na área de prestação de serviços e comércio. O 

Distrito Federal assume a sétima posição no ranking das maiores economias do Brasil, 

segundo os resultados do Produto Interno Bruto do Distrito Federal – PIB-DF relativos 

ao ano de 2011 divulgados pela Companhia de Planejamento do Distrito Federal. 

Os setores que mais cresceram foram o agropecuário, com 43,1%, seguido pelo 

industrial, que gerou R$ 9,178 bilhões em 2011, com participação relativa no valor 

adicionado total de 6,4% - quando a média nacional do setor foi de 1,6%. O setor foi 

impulsionado pela construção civil, que representa 60,9% de toda a indústria - o 

equivalente a R$ 5.591 milhões - e cresceu 13,2%. O setor Serviços gerou R$ 134,8 

bilhões e representou 93,3% em 2011. Seu crescimento de 3,4%, em relação ao ano 

anterior, foi superior à média nacional que foi de 2,7%. 

No Distrito Federal há diversos núcleos urbanos, sendo o principal deles a região 

administrativa de Brasília. Essa cidade inaugurada em abril de 1960 e que muitos 

acreditavam que não duraria cinco anos, hoje conta com aproximadamente 214.529 

habitantes. 

O Distrito Federal conta ainda com as seguintes Regiões Administrativas: Gama, 

Taguatinga, Brazlândia, Sobradinho, Planaltina, Paranoá, Núcleo Bandeirante, 

Ceilândia, Guará, Cruzeiro, Samambaia, Santa Maria, São Sebastião, Recanto das 

Emas, Lago Sul, Riacho Fundo, Lago Norte, Candangolândia, Águas Claras, Riacho 

Fundo II, Sudoeste/Octogonal, Varjão, Park Way, Setor Complementar de Indústria e 

Abastecimento (Cidade Estrutural e Cidade do Automóvel), Sobradinho II, Jardim 

Botânico, Itapoã, SIA - Setor de Indústria e Abastecimento, Vicente Pires e Fercal 

(BRASIL, 2011). 

 
 
 

3. 2 DISTRITO FEDERAL 
Nos quadros (1 a 3), a seguir, o Distrito Federal é apresentado em números. 

 
 

Quadro 01: Dados Gerais do DF 
 

Categoria Dados 
Área 5.789,16 Km² 
Altitude 1.172 m 
Temperatura média 
anual 

21°C 

Umidade relativa do ar 7 a 70% 
Código de área +55 (internacional), 61 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Gama_(Distrito_Federal)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Taguatinga_(Distrito_Federal)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Brazl%C3%83%C2%A2ndia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sobradinho_(Distrito_Federal)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Planaltina_(Distrito_Federal)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Parano%C3%83%C2%A1
http://pt.wikipedia.org/wiki/N%C3%83%C2%BAcleo_Bandeirante
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ceil%C3%83%C2%A2ndia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Guar%C3%83%C2%A1_(Distrito_Federal)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cruzeiro_(Distrito_Federal)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Samambaia_(Distrito_Federal)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Santa_Maria_(Distrito_Federal)
http://pt.wikipedia.org/wiki/S%C3%83%C2%A3o_Sebasti%C3%83%C2%A3o_(Distrito_Federal)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Recanto_das_Emas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Recanto_das_Emas
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lago_Sul
http://pt.wikipedia.org/wiki/Riacho_Fundo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Lago_Norte
http://pt.wikipedia.org/wiki/Candangol%C3%83%C2%A2ndia
http://pt.wikipedia.org/wiki/%C3%83%C2%81guas_Claras_(Distrito_Federal)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Riacho_Fundo_II
http://pt.wikipedia.org/wiki/Riacho_Fundo_II
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sudoeste/Octogonal
http://pt.wikipedia.org/wiki/Varj%C3%83%C2%A3o_(Distrito_Federal)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Park_Way
http://pt.wikipedia.org/wiki/Cidade_Estrutural
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Cidade_do_Autom%C3%83%C2%B3vel_(Distrito_Federal)&amp;action=edit&amp;redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sobradinho_II
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jardim_Bot%C3%83%C2%A2nico_(Distrito_Federal)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Jardim_Bot%C3%83%C2%A2nico_(Distrito_Federal)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Itapo%C3%83%C2%A3_(Distrito_Federal)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Setor_de_Ind%C3%83%C2%BAstria_e_Abastecimento
http://pt.wikipedia.org/wiki/Vicente_Pires
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fercal
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Fonte: Governo do Distrito Federal (2011) 

 
 

Quadro 02: Dados Populacionais 
 

Categoria Dados 
População 2.455.903 

habitantes 
Densidade demográfica 354,3 hab/Km² 
Crescimento demográfico 2,82% a.a 
Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) 0,844 (0-1 
Eleitores 1.518.437 
Anafalbetismo 4,35% 

Fonte: Governo do Distrito Federal (2011) 

Quadro 3: Economia 

 
 
 
 

Fonte: Governo do Distrito Federal (2011) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Gráfico 01: Divisão do PIB - DF 

(interurbano) 

Categoria Dados 
Postos de emprego formal 1.135 mil pessoas 
Arrecadação de ICMS R$ 1.804.582,00 
Participação no PIB 
Brasileiro 

3,8% (R$ 89,6 bilhões) 

Pecuária 110.157 cabeças (bovino) 
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Fonte: Governo do Distrito Federal (2011) 
 
 

SÍMBOLOS OFICIAIS 
 

O Brasão do DF foi idealizado pelo poeta Guilherme de Almeida, cujo o formato 

de um pilar do Palácio da Alvorada, apresentando as cores verde e ouro. Dentro, um 

escudo quadrangular com a inscrição em latim venturis ventis ("aos ventos que virão") 

e quatro setas indicativas para os pontos cardeais. Acima desse escudo a projeção de 

uma mesa de reuniões, lembrando Brasília como centro das decisões nacionais. O 

Brasão foi instituído pelo Decreto n° 11 de 12 de setembro de 1960. As figuras 4 e 5 

apresentam a bandeira e o brasão do Distrito Federal. 

 
 
 
 

Figuras 4 e 5: Bandeira e Brasão do Distrito Federal 
 

 
 
 
 

3.4 ECONOMIA DO ESTADO 
 

A construção de Brasília na década de 1960 propiciou um acentuado 

crescimento econômico do Distrito Federal e da região que circunda o Estado, 

englobando 14 municípios, goianos e mineiros. 

 
 
 
 
 
 
 

Um dos setores a receber mais incentivo, em função da construção da capital, 

foi o da construção civil, seguido dos decorrentes setores do comércio, serviço público 

e das atividades relacionadas ao turismo. 
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O setor de agropecuária do Estado ainda não foi capaz de suprir as demandas 

de sua população, embora no setor de hortifrutigranjeiros aproxime-se do 

autoabastecimento, e chegue a produzir grãos, a soja em particular, em quantidade 

suficiente a ponto de inserção no mercado externo. Culturas como a de feijão, milho, 

ervilha, tomate industrial e batata vêm recebendo incentivo e suporte ao seu 

desenvolvimento. 

O setor industrial baseia-se na indústria de transformação, alimentícia, extração 

de minerais não-metálicos, construção civil, vestuário, calçados, editorial e gráfica. 

Atualmente, a cidade desde sua criação continua tendo uma relação bem 

próxima com o setor da construção civil, que é de tamanha relevância para a economia 

brasiliense. Um dos muitos exemplos é o de Águas Claras, um dos maiores canteiros 

de obras da América Latina, onde o ritmo da construção segue a passos mais 

acelerados. E esse fenômeno se constata em outras regiões do DF. 

Pode-se incluir nesta expansão a que vem ocorrendo no segmento imobiliário, 

em áreas como o Setor Noroeste, a mais recente promessa de expansão com edifícios 

modernos, assim como os construídos no Sudoeste. 

Os Indicadores de Desempenho da Indústria do DF mostram que em agosto de 

2008, a construção civil obteve uma expansão de 8,80% no faturamento frente ao mês 

anterior. No acumulado entre janeiro e agosto se registrou a marca de 39,61%. O 

segmento também registrou expansão na contratação de mão de obra da ordem de 

7,89%, e operava com índice médio de 76,69% da Utilização da Capacidade Instalada 

(UCI). 

Com o aumento do rendimento, como aquisição de casa própria e de 

automóveis, o setor industrial do Distrito Federal refletiu significativo crescimento no 

segmento de indústria de transformação, seguido pela construção civil. 

 
 
 

4 A INSTITUIÇÃO 
 

4.1 Plano de Desenvolvimento Institucional 
 

A IES apresenta viabilidade e aporte financeiro para a implementação do PDI 

aprovado pelo Ministério da Educação. 

Além disso, o PDI apresenta potencialidade de introduzir melhorias na Instituição 

e em seus cursos, conforme pode ser observado nos objetivos e metas traçados para o 

período de vigência do documento. 

Há completa interação epistemológica entre o PPI – Projeto Pedagógico 
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Institucional, o PDI – Plano de Desenvolvimento Institucional e os PPCs – Projetos 

Pedagógicos dos Cursos de Graduação e Pós-Graduação do UNIEURO. 

 
 

4.2 Sistemas de Informação e Mecanismos de Comunicação 
 
 

A IES possui sistema de informação que integra as áreas administrativas e 

acadêmicas, proporcionando gestão eficiente e eficaz. O objetivo do sistema de 

informação institucional é possibilitar ao administrador recuperar e divulgar com 

presteza as informações armazenadas. 

Os mecanismos de comunicação institucional possibilitam a articulação entre as 

diversas áreas da Instituição e permitem a comunicação horizontal, assim como o 

relacionamento entre os níveis hierárquicos. 

O objetivo fundamental do Sistema de Informação é prover, aos docentes, 

discentes e técnico-administrativos, ferramentas de apoio ao processo ensino- 

aprendizagem, baseadas nas tecnologias atuais. Estas ferramentas disponibilizam um 

leque de recursos que permite o enriquecimento do processo educacional e o 

estreitamento do relacionamento entre professores e alunos, constituindo-se em um 

instrumento sem paralelo no auxílio ao processo educacional. 

O UNIEURO possui jornal próprio elaborado com a colaboração dos alunos, site 

internet (disponibilizando um serviço de ouvidoria) etc., que constituem meios de 

comunicação empregados para assegurar maior qualidade da comunicação externa e 

interna. Paralelamente aos mecanismos formais de comunicação, outros espaços 

informais se consolidam, conforme os mecanismos de comunicação apresentados no 

quadro a seguir: 

 
Quadro 04 – Mecanismos de Comunicação adotados no UNIEURO 

 

MEIOS PÚBLICO ALVO 
Site da IES Público Interno e Externo 
Jornal de circulação interna Público Interno 
Cartazes nos quadros de avisos Público Interno 
Correspondência eletrônica ou via 
Correios 

Público Interno 

Reuniões periódicas com 
representantes do corpo docente, 
discente e técnico-administrativo 

 
Público Interno 

Reuniões periódicas com 
representantes da comunidade Público Externo 

Meios de comunicação de massa 
(jornais, revistas, televisão, rádio e 
sites diversos) 

 
Público Interno e Externo 

Ouvidoria Público Interno e Externo 
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Para que a comunicação seja eficaz e eficiente, a escolha do meio a ser utilizado 

leva em consideração a informação que se pretende transmitir e, principalmente, o 

público a que se dirige (interno ou externo). 

 
 

5 AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL 
 

As condições de gestão apresentam coerência entre a estrutura organizacional 

e a prática administrativa e garantem a suficiência e consistência administrativas. Além 

do exposto, pode-se constatar a importância do processo de autoavaliação do 

UNIEURO que se pautou pelo Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – 

SINAES, instituído pela Lei Nº 10.861, de 14 de abril de 2004. 

No contexto do SINAES, a autoavaliação é percebida como um processo 

contínuo por meio do qual a Instituição constrói conhecimento acerca de sua própria 

realidade, buscando compreender os significados do conjunto de suas atividades para 

melhorar a qualidade educativa e alcançar maior relevância social. Constitui-se em 

condição básica para o necessário aprimoramento do planejamento e gestão da 

Instituição, uma vez que propicia a constante reorientação de suas ações. 

Para o UNIEURO, a autoavaliação é um importante instrumento para a tomada 

de decisão e dela resulta uma autoanálise valorativa da coerência entre a missão e as 

políticas institucionais efetivamente realizadas, assim como, uma autoconsciência nos 

membros da comunidade acadêmica de suas qualidades, problemas e desafios para o 

presente e para o futuro. 

O processo de autoavaliação institucional considera como parâmetros os 

seguintes princípios norteadores: 

 Universalidade: participação no processo de avaliação que se traduz no 

envolvimento de todos os núcleos (departamentos, coordenações), órgãos, 

unidades auxiliares, conselhos, docentes, pesquisadores, técnico-administrativos, 

administradores (chefes de unidades ou órgãos, coordenadores, diretores) e 

representantes da comunidade; 

 Globalidade: refere-se à integração da totalidade das atividades ao processo 

avaliativo, ou seja, ensino, pesquisa, extensão, serviços administrativos, gestão, 

responsabilidade social, inclusão social etc.; 
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 Igualdade: implica na consideração e associação do conjunto de aspectos básicos 

que devem subsidiar a avaliação integral da instituição, ou seja, as ações serão 

consideradas como produtos institucionais e não de órgãos ou indivíduos isolados; 

 Especificidade: enfoca as particularidades de cada curso, em acréscimo aos 

aspectos gerais que serão necessariamente avaliados, uma vez que não se pode 

avaliar a diversidade ou singularidade de maneira uniforme, bem como não se deve 

converter a diversidade em símbolo do único; 

 Periodicidade: define os espaçamentos temporais ajustados aos diferentes 

segmentos, atividades e unidades da instituição; 

 Racionalidade: implica a não multiplicação de procedimentos idênticos para os 

mesmos fins, considerando todos os docentes, discentes pesquisadores, pessoal 

técnico-administrativo bem como os órgãos de gestão como partes integrantes da 

comunidade acadêmica, fundamentais ao processo avaliatório, que se inicia com 

eles e por eles; 

 Transparência: diz respeito à identificação precisa e objetiva do processo avaliatório, 

especialmente quanto aos níveis de participação de todos os envolvidos, no que 

concerne à participação e aos resultados esperados; 

 Integração: parte do princípio de que há um mínimo que deve ser produzido bem 

como um máximo que pode ser alcançado, e, tendo em vista o princípio da 

especificidade, valoriza os processos compensatórios nos quais, dentro de 

determinados limites, as atividades desenvolvidas em uma categoria poderiam 

complementar outras, em outras categorias. Pressupõe o reconhecimento pela 

instituição de que, no contexto de suas funções básicas, os docentes, discentes, 

coordenadorias, pessoal técnico-administrativo, podem apresentar salutar variação 

quanto ao envolvimento de cada uma delas; mas compartilham a consciência de que 

uns fazem coisas diferentes dos outros e todos juntos realizam, de uma ou de outra 

forma, o projeto pedagógico institucional e preenchem um feixe de funções 

harmônicas voltado aos mesmos fins; 

 Retribuição: contempla a diversidade de retornos que os processos avaliativos 

podem e devem gerar para docentes, discentes, pessoal técnico-administrativo, 

pesquisadores, gestores e toda comunidade acadêmica, da alocação racional de 

recursos à elaboração de princípios mais includentes e ágeis. 

 Cumulatividade: focaliza a acumulação progressiva de todas as modalidades de 

trabalhos acadêmicos relativos aos docentes, aos pesquisadores e coordenadorias, 

de tal sorte que a avaliação seja traduzida em um processo contínuo e não apenas 

em episódios e momentos. 
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Perante o conjunto de parâmetros, cada docente e cada coordenadoria deve ser 

encarada e avaliada mediante sua história de trabalho e não pontualmente. 

Em conformidade com o disposto no Art. 03º, da Lei nº. 10.861/04, as dimensões 

a seguir são objetos de avaliação no UNIEURO: 

- Missão e Plano de Desenvolvimento Institucional; 

- Política para o Ensino, a Pesquisa e a Extensão; 

- Responsabilidade Social da Instituição; 

- Comunicação com a Sociedade; 

- Políticas de Pessoal; 

- Organização e Gestão da Instituição; 

- Infraestrutura Física; 

- Planejamento e Avaliação; 

- Políticas de Atendimento aos Estudantes; 

- Sustentabilidade Financeira. 
 
 

Ao se basear no modelo norteador exposto e no direcionamento empregado aos 

pontos avaliativos do MEC, o Programa de Autoavaliação do UNIEURO propõe-se a: 

 Elaborar, acompanhar e avaliar os projetos pedagógicos dos cursos de 

graduação, pós-graduação lato sensu, em parceria com os 

coordenadores de cursos; 

 Avaliar o corpo acadêmico (docentes e gestores da área acadêmica); 

 Avaliar o Núcleo de Estágios, a responsabilidade social e extensão 

universitária, a pesquisa e a iniciação científica em interface com as 

áreas; 

 Pesquisar, disseminar e arquivar a legislação educacional de Ensino 

Superior afeta ao Sistema Federal; 

 Disseminar e arquivar relatórios de avaliação MEC/INEP e pareceres 

normativos do Conselho Nacional de Educação; 

 Avaliar, atualizar e disseminar o Plano de Desenvolvimento Institucional; 

 Avaliar o egresso dos cursos de graduação, graduação tecnológica e de 

cursos de pós-graduação lato sensu; 

 Participar das reuniões de Conselho Superior e Intermediário e orientar, 

quando cabível, acerca da Legislação Educacional vigente e normas 

institucionais; 

 Manter atualizados o Estatuto e o Regimento com as normas vigentes; 

 Estabelecer interface com os órgãos administrativos, com a coordenação 

de Projetos Sociais e com a pós-graduação stricto sensu, recebendo os 
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relatórios anuais oriundos dos projetos de avaliação desenvolvidos nas 

áreas e articulá-los com as demais áreas acadêmicas e administrativas 

da instituição; 

 Elaborar e aplicar treinamento à área acadêmica e administrativa acerca 

da legislação educacional vigente, missão institucional e objetivos; 

 Avaliar e disseminar o Projeto Pedagógico Institucional, em parceria com 

todos os órgãos envolvidos; 

 Avaliar as ações, resultados e procedimentos da Comissão de Avaliação; 

 Orientar, acompanhar e promover as avaliações externas dos cursos e 

da Instituição; 

 Verificar e acompanhar as recomendações oriundas dos processos 

avaliativos internos e externos, oficiais e do sistema avaliativo próprio; 

 Participar, em parceria com a área de Recursos Humanos, na elaboração 

e execução de treinamentos/oficinas de trabalho para docentes e 

gestores acadêmicos, de caráter formativo; 

 Avaliar a satisfação do corpo docente, discente, e técnico administrativo 

em relação à cadeia de serviços; 

 Orientar e acompanhar as autoavaliações das áreas, consolidando 

informações e recomendações. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



23  

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

SEGUNDA PARTE: CURSO DE GRADUAÇÃO EM 
COMUNICAÇÃO SOCIAL – PUBLICIDADE E PROPAGANDA 

 
PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO DE GRADUAÇÃO 

 
 
 
 

Denominação: Curso de Graduação em Comunicação Social – Publicidade e 
Propaganda 

 
Modalidade: Bacharelado Presencial. 

 
Total de Vagas Anuais: 100 vagas anuais, 02 turmas com 50 alunos cada . 

Dimensões da Turma: 50 alunos por turma. 

Turnos de Funcionamento: Noturno. 
 

Regime de Matrícula: Seriado semestral com 20 semanas letivas por semestre civil. 

Carga Horária Total do Curso: 2.700 horas. 

Tempo de Integralização Curricular do Curso: Mínimo 3 (três) anos ou 6 (seis) 

semestres e máximo = 6 (seis) anos ou 12 (doze) semestres. 

Diploma: Bacharel em Comunicação Social – Habilitação em Publicidade e 
Propaganda. 
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APRESENTAÇÃO DO CURSO 
 

O UNIEURO prevê em seu Plano de Desenvolvimento Institucional – PDI– 

UNIEURO, aprovado pela Portaria MEC Nº. 996, de 14/4/2004, a expansão dos cursos 

de graduação. Seguindo essa meta, o curso de Comunicação Social, nas habilitações 

em Jornalismo e em Publicidade e Propaganda, inicia seu funcionamento a partir de 30 

de julho de 2004. 

Em seu primeiro semestre de criação, o Curso contava com 24 alunos no período 

noturno, nas habilitações em Jornalismo e em Publicidade e Propaganda, passando 

para 103 no semestre seguinte e com abertura de turmas no turno matutino. O ano de 

2005 foi encerrado com o total de 134 discentes e 18 docentes. 

Conforme previa o cronograma de implantação dos laboratórios, no primeiro ano 

de funcionamento o Curso de Comunicação Social foi instalado, em 21 e março de 2005, 

o laboratório de Criatividade, Redação e Produção Gráfica. Equipado com 13 

computadores, 1 scanner, 1 impressora, 1 projetor multimídia. No semestre seguinte 

houve o início de funcionamento do Estúdio Fotográfico, na sala 204 do Bloco A. 

Nesse mesmo período ocorreu a mudança e a ampliação do Laboratório de 

Criatividade, Redação e Produção Gráfica, para as salas 207/6 do bloco A, área de 120 

m2. Em dezembro de 2005, na sala 205 A, foi implantado o Laboratório de Redação, 

com área de 60 m2. 

Em 2007 o Curso de Comunicação Social do UNIEURO completou a estrutura 

de laboratórios prevista no cronograma constante do Projeto Pedagógico de criação do 

Curso. No primeiro semestre desse ano, foram inaugurados os Estúdios e Laboratórios 

de Rádio (área de 60 m2) e TV (área de 120 m2). Além da completa infra-estrutura, houve 

a contratação da equipe técnica específica, composta de cinegrafistas; editores de 

imagem; e de áudio. 

Desde sua implantação até o presente momento, o Curso de Comunicação 

Social vem apresentando uma evolução conceitual e metodológica que se traduz não 

só na forma como a relação teoria/prática é concebida e desenvolvida, como também 

nos recursos colocados à disposição do corpo discente para a construção de sua 

competência profissional. 



25  

O diferencial do Curso de Comunicação Social do UNIEURO reside em seu 

currículo inovador para a formação de profissionais conscientes da sua função social, 

desempenhando habilidades de reflexão e crítica, comprometidos com a ética, com a 

responsabilidade social e educacional e com as consequências de sua atuação no 

campo de trabalho, aperfeiçoando o senso crítico necessário para compreender a 

importância da busca permanente da educação, da formação continuada e do 

desenvolvimento profissional. Assim, como proposta de trabalho, este projeto destina- 

se à implantação da organização didático-pedagógica do Curso de Comunicação Social, 

almejando a qualidade da formação plena do aluno em termos científico-culturais, 

profissionais e de cidadania. 

O Projeto Pedagógico do Curso de Comunicação Social do UNIEURO reflete as 

expectativas educacionais da Instituição dispostas no seu PPI e no seu PDI, bem como 

os imperativos de preparação de profissionais no Distrito Federal. 

 

1 ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO PEDAGÓGICA 
 

1.1 CONTEXTO EDUCACIONAL 
 

O UNIEURO justifica a oferta do curso com base nos seguintes argumentos e 

considerações: 

a) A população do ensino médio regional, a quantidade de vagas ofertadas na educação 

superior, a demanda pelo curso e as taxas brutas e líquidas de matriculados na 

educação superior, apresentadas nos Censos da Educação Básica e da Educação 

Superior, anos 2010, 2011 e 2012, elaborados pelo INEP/MEC e publicados, na íntegra, 

no site desse Instituto; 

b) As metas definidas no Plano Nacional de Educação (PNE), para o decênio 2011 a 

2020; 

c) As políticas públicas de educação, expressas na legislação em vigor; 

d) Número de vagas disponibilizado está de acordo com a dimensão e qualificação do 

corpo docente e técnico-administrativo, com a proposta pedagógica do referido curso e 

com as instalações do UNIEURO; 

e) O UNIEURO conta com as instalações necessárias para o desenvolvimento do curso 

de graduação; 

f) A consolidação das atividades do UNIEURO, no que se refere à função social de seu 

desempenho não só em ensino, pesquisa e extensão, como também no atendimento às 

necessidades sociais de sua área de influência para a promoção do desenvolvimento 

dos programas de extensão, com as populações carentes do Distrito Federal e entorno; 
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g) A interação do Curso de Comunicação Social com os demais cursos oferecidos pelo 

UNIEURO e estruturados para o atendimento das necessidades sociais da área de 

influência deste Centro Universitário nos diversos campos do saber; 

h) O Curso de Comunicação Social do UNIEURO conta com Núcleo Docente 

Estruturante (NDE), composto por docentes com dedicação preferencial ao curso, 

responsáveis pela formulação da proposta pedagógica e com a estabilidade que lhes 

permita acompanhar o desenvolvimento do projeto pedagógico e do curso; 

i) Este projeto pedagógico atende, plenamente, às Diretrizes Curriculares Nacionais de 

Letras Resolução CNE/CES nº 16, de 13 de março de 2002 e está em consonância com 

a multidisciplinaridade, permitindo a integração e a complementação entre os diversos 

conteúdos; contempla a formação básica, profissional, quantitativas, tecnológicas e 

complementares dos estudantes; garante que o ensino-aprendizagem será conduzido 

prioritariamente em atividades teóricas-práticas e demonstra adequação dos conteúdos 

teórico e prático à proposta global, com integração entre conhecimentos, habilidades, 

competências e atitudes concretizados nos espaços de ensino, pesquisa e extensão; 

j) O Projeto Pedagógico do curso (PPC) de Bacharelado em Comunicação assegura 

que o processo de ensino-aprendizagem ocorra principalmente em cenários 

apropriados, comprovando que nas atividades práticas os estudantes são sempre 

supervisionados por membros do corpo docente; 

k) O PPC possibilita a inserção do corpo discente em atividades de monitoria e 

extensão. Garante, também, o desenvolvimento de estágios curriculares, sob 

supervisão docente. Esse estágio é desenvolvido de forma articulada e com 

complexidade crescente ao longo do processo de formação. A carga horária do estágio 

curricular supervisionado do Curso de Comunicação Social é de 100 horas. Conta com 

núcleo para apoio psicopedagógico aos estudantes e desenvolve todo o processo de 

autoavaliação periódica, conforme preconizado pela Lei nº 10.861/2004, que dispõe 

acerca do Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior – SINAES; 

l) O PPC corresponde à necessidade social que justifica a existência do curso de 

Graduação em Comunicação Social, buscando a formação de profissionais capacitados 

e atualizados, com vistas a participar do processo de melhoria da qualidade de vida. 

 
Este Centro Universitário entende que o Curso de Comunicação Social está voltado 

à perspectiva do estudante que almeja um curso atualizado e completo para aprender a 

profissão, para as perspectivas do mercado de trabalho e dos cidadãos, que precisam de 

um profissional competente, responsável, ético e preocupado com os problemas 

políticos e sociais. 
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Assim, o UNIEURO avança no sentido da sua vocação institucional que é formar 

profissionais em várias áreas de conhecimento, garantindo a interdisciplinaridade, o 

trabalho em equipe, a visão humanista e os postulados éticos. 

 
Por isso, o Projeto Pedagógico do Curso de Comunicação Social, além de refletir as 

expectativas educacionais da Instituição dispostas no seu PPI e no seu PDI (Plano de 

Desenvolvimento Institucional), também se retrata na Resolução CNE/CES 16, de 13 de 

março de 2002 que Estabelece as Diretrizes Curriculares para os cursos de 

Comunicação Social. 

 
O Curso de Comunicação Social dentro de sua concepção, reune um conjunto de 

funções tradicionais associadas ao progresso e à transmissão do saber: pesquisa e 

inovação, ensino e formação, conhecimento e educação permanente. Essas funções 

contribuem para o desenvolvimento indispensável, depositário, criador e pertinente do 

processo ensino-aprendizagem. 

 
O curso de Comunicação Social do UNIEURO promove a educação constante em 

seus aspectos pedagógicos, científicos, éticos e culturais, por meio do ensino, da 

pesquisa e da extensão, estimulando o conhecimento da realidade social e permitindo 

o aprendizado vinculado à prestação de serviços à comunidade, tendo como eixo a 

humanização do atendimento, a excelência técnica e o vínculo com a sociedade. 

 
A análise da situação, do ensino superior no Brasil, alerta que o aumento da 

escolarização, em nível superior, é crucial para o desenvolvimento do país. Entretanto, 

apesar do progresso registrado nos últimos anos, o Brasil terá de fazer um grande 

esforço para aumentar a taxa de escolarização acadêmica, melhorando sua posição em 

relação aos países desenvolvidos e aos vizinhos da América Latina. Vale registrar que 

apenas uma pequena parte da população brasileira frequenta o ensino superior, uma 

das mais baixas do mundo. Esta taxa é inferior a da Argentina, a do Chile e a da Bolívia. 

A comparação com os países desenvolvidos mostra-se ainda mais cruel, como com os 

Estados Unidos, França, Inglaterra e Espanha. 

 
No Distrito Federal, o número de alunos que frequentam o ensino acadêmico é 

superior a muitas outras regiões do país, porém ainda muito abaixo do ideal a ser 

alcançado. Assim, cabe às instituições de ensino superior do Distrito Federal ampliar as 

possibilidades de ingresso, no ambiente acadêmico, de todos aqueles que queiram 
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promover a mudança desta realidade social como, também, aprofundar os seus 

conhecimentos, promovendo a inclusão social e a habilitação profissional para o 

mercado de trabalho. 

 
Considerando esta realidade, o UNIEURO, ao instituir o Curso de Comunicação 

Social contribui para a mudança da atual realidade social, formando profissionais, que 

atuarão nas organizações públicas e privadas, em cargos que considerem o uso correto 

da língua e do veículo de comunicação como fator de inclusão social por ser um 

elemento indispensável na comunicação social e profissional. 

 
Pode-se, ainda, destacar que o legal funcionamento do Curso de Comunicação 

Social – habilitação Publicidade e Propaganda poderá induzir ao desenvolvimento de 

atividades de pesquisa e de extensão relacionadas à outras áreas das Ciências 

Humanas e Exatas. 

 
Prioritária é a formação do profissional para o mercado, seja essa voltada para 

a atuação em empresas jornalísticas, empresas de comunicação, assessorias de 

comunicação, assessorias de imprensa, agências de publicidade e propaganda, 

empresas anunciantes, fornecedores de produtos ou serviços para a comunicação, ou 

ainda, como gestor de seu próprio negócio. 

 
 

A concepção desse curso – Publicidade e Propaganda –, apontada a partir de 

diagnóstico realizado junto a entidades de classes, veículos de comunicação, agências 

de publicidade e propaganda e profissionais atuantes nas áreas, proporciona a completa 

formação acadêmica. Base e prática que permitem o planejamento, a elaboração, 

execução e análise de programas de comunicação que atendam a objetivos 

institucionais, sociais, políticos e mercadológicos. 

 
Brasília, por ser a capital do país, é sede de inúmeros órgãos dos poderes 

executivo, legislativo e judiciário, e em todos esses os profissionais de comunicação têm 

importantes papéis e funções a cumprir. Acrescente-se que, com o desenvolvimento 

econômico da Região, o mercado de serviços apresenta contínuo crescimento, trazendo 

oportunidades de negócios para o profissional de Comunicação. Dessa forma, a 

preparação para inserção no mercado de trabalho está direcionada para o exercício das 

atividades em organizações privadas, governamentais e não governamentais. 
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Considera-se, ainda, que um curso de Comunicação Social, oferecido por 

Instituição que se insere geográfica e historicamente na capital do país, não pode ignorar 

o papel de futuros formadores de opinião pública de seus alunos e, em decorrência, não 

deve se desvincular da realidade sociopolítica. Dessa forma, princípios como ética, 

compromisso com a verdade e o direito de expressão perpassam as grades curriculares 

como vivência de alunos e professores. 

 
 
 

1.1.1 Concepção do Curso de Comunicação 
 

Concebeu-se o Curso sob uma perspectiva que considera os egressos – 

publicitários – como profissionais de Comunicação. Esses, como agentes do processo 

comunicacional, devem ser devidamente capacitados para a compreensão dos 

elementos culturais, econômicos, históricos, políticos e sociais, nos quais as profissões 

se fundamentam. 

 
 

Desse modo, é imperativa a união dos conhecimentos cultural, técnico e teórico 

com a visão humanística, necessária para o eficiente desempenho das atividades 

profissionais. A aprendizagem instrumental não é bastante para essa formação, 

fazendo-se indispensável a base cultural e teórica para a construção do conhecimento 

exigido. 

 
 

Na elaboração do PCC - Projeto Pedagógico do Curso de Comunicação Social 

levou-se em consideração a Resolução CES/CNE nº. 16, de 13 de março de 2002, e os 

pareceres CES/CNE 492/2001 e 1.363/2001, que estabelecem as Diretrizes 

Curriculares nacionais para os cursos de graduação em Comunicação Social e suas 

habilitações. 

 
 

Há de se considerar que Comunicação é uma ciência e, como tal, deve receber 

a preocupação do UNIEURO no sentido de que o Curso ofereça um representativo 

desenvolvimento científico e não somente o técnico. Preocupação presente, também, 

no estímulo para a inserção e a prática social naturais em um espaço público como o 

universitário. 
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Aliar teoria e cultura à técnica e prática é o propósito do Curso, na habilitação 

em Publicidade e Propaganda. Propósito esse que se fez presente na concepção da 

grade curricular, para que em todos os períodos do curso, desde a etapa básica até a 

específica, constassem disciplinas que concretizem esse objetivo. 

 
 

1.1.2 Histórico do Curso 

O Centro Universitário UNIEURO prevê em seu Plano de 

Desenvolvimento Institucional – PDI–UNIEURO, aprovado pela Portaria MEC Nº. 996, 

de 14/4/2004, a expansão dos cursos de graduação. Seguindo essa meta, o curso de 

Comunicação Social, nas habilitações em Jornalismo e em Publicidade e Propaganda, 

inicia seu funcionamento a partir de 30 de julho de 2004. 

 
Em seu primeiro semestre de criação, o Curso contava com 24 alunos no período 

noturno, nas habilitações em Jornalismo e em Publicidade e Propaganda, passando 

para 103 no semestre seguinte e com abertura de turmas no turno matutino. O ano de 

2005 foi encerrado com o total de 134 discentes e 18 docentes. 

 
Conforme previa o cronograma de implantação dos laboratórios, no primeiro ano 

de funcionamento o Curso de Comunicação Social foi instalado, em 21 e março de 2005, 

o laboratório de Criatividade, Redação e Produção Gráfica. Equipado com 13 

computadores, 1 scanner, 1 impressora, 1 projetor multimídia. No semestre seguinte 

houve o início de funcionamento do Estúdio Fotográfico, na sala 204 do Bloco A. 

 
Nesse mesmo período ocorreu a mudança e a ampliação do Laboratório de 

Criatividade, Redação e Produção Gráfica, para as salas 207/6 do bloco A, área de 120 

m2. Em dezembro de 2005, na sala 205 A, foi implantado o Laboratório de Redação, 

com área de 60 m2. 

 
Em 2007 o Curso de Comunicação Social do UNIEURO completou a estrutura 

de laboratórios prevista no cronograma constante do Projeto Pedagógico de criação do 

Curso. No primeiro semestre desse ano, foram inaugurados os Estúdios e Laboratórios 

de Rádio (área de 60 m2) e TV (área de 120 m2). Além da completa infra-estrutura, 

houve a contratação da equipe técnica específica, composta de cinegrafistas; editores 

de imagem; e de áudio. 

 
Desde sua implantação até o presente momento, o Curso de Comunicação Social 

vem apresentando uma evolução conceitual e metodológica que se traduz não só na 

forma como a relação teoria/prática é concebida e desenvolvida, como também nos 
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recursos colocados à disposição do corpo discente para a construção de sua 

competência profissional. 

 
1.2 POLÍTICAS INSTITUCIONAIS NO ÂMBITO DO CURSO 

 
1.2.3 Políticas Institucionais de Ensino 

 
Dentro do espírito de articulação dos documentos norteadores do UNIEURO, a 

política institucional deste Centro Universitário encontra-se de acordo com o 

estabelecido no Projeto Pedagógico Institucional, no Plano de Desenvolvimento 

Institucional e no Projeto Pedagógico de Curso que tem a filosofia básica de que o aluno 

se constitui no centro do processo da relação institucional ensino/aprendizagem. 

 
Nesse sentido, a Política Institucional de Ensino prioriza a sólida formação 

profissional e de cidadania e um ensino teórico-prático que amplia as fronteiras do saber 

e contribui para um aprendizado alicerçado na tríade: ensino, pesquisa e extensão. Mas 

também, consentaneamente com a Resolução CNE/CES n° 04/2005, o curso de 

graduação em Letras do UNIEURO contempla conteúdos e atividades dos Eixos de 

formação básica, da formação profissional, de formação de estudos quantitativos e da 

formação complementar. 

 
Mais que tudo, no entanto, cuida-se de que a formação teórica esteja aliada às 

práticas e à combinação de enfoques dos temas gerais e específicos definidos nos 

programas de Disciplinas do Curso, não se esquecendo de que as questões de ordem 

metodológica e pedagógica são objeto de atenção permanente. 

 
Diante destes prismas, a ação didático-pedagógica é voltada à formação de um 

profissional capaz de formular e de resolver problemas, de questionar e reconstruir 

realidades em âmbito interno, regional ou nacional, sobretudo pela formação crítica que 

se pretende esboçar na construção plena dos cursos da IES. 
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As políticas, em destaque, são traduzidas por diversos programas, dentre os quais: 
 
 

Programa de Reforço ao Aprendizado, com vistas a ampliar a autonomia intelectual do 

aluno por intermédio da iniciação científica e trabalho de núcleos temáticos 

multidisciplinares; 

 
Programa de Estímulo às Ações Interdisciplinares, articulando planos de ensino, 

incentivando avaliações instrumentalizadas por produtos de pesquisa e atividades de 

extensão; 

 
Programa de Apoio ao Docente, realizando Cursos de Capacitação, que contemplem 

uso de novas tecnologias de ensino, que representem, ao docente, maior 

responsabilidade pelo aprendizado e não somente pelo ensino; 

 
Programa de Apoio ao Educando, com a finalidade de acompanhar o processo de 

aprendizagem em todas as disciplinas e atividades curriculares; 

 
Programa de observatório Curricular e Empregabilidade, com o intuito de manter o 

currículo do Curso atualizado com as demandas do mercado profissional de 

Comunicação; 

 
Programa de Acompanhamento de Egressos, com o objetivo de manter o apoio 

institucional ao ensino continuado e à empregabilidade. 

 
Programa de Iniciação Científica, com o objetivo de inserir o aluno na pesquisa 

científica, oportunizando-lhe maior conhecimento dos temas tratados em nível regional 

e nacional. 

 
Programa de Extensão, com o objetivo de flexibilizar a matriz curricular, estimulando o 

conhecimento de problemas do mundo presente, em particular os nacionais e regionais, 

bem como prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer com esta uma 

relação de reciprocidade, na promoção à extensão aberta à participação da população, 

com vista à difusão das conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da 

pesquisa científica e tecnológica geradas na instituição. 
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1.2.2 Ensino de Graduação 
 

As atividades de ensino de graduação são consideradas atividades indissociáveis da 

pesquisa e da extensão e objetivam a integração da vida acadêmica com a realidade 

social, de forma participativa e mútua. 

 
O Curso de Bacharelado em Comunicação, particularmente, possibilita a formação 

profissional do aluno, atendendo, dentre outras, competências previstas nas Diretrizes 

Curriculares indicadas no item Perfil do Egresso. 

 
 
 

1.2.3 Ensino de Pós-Graduação 
 

Os cursos de pós-graduação devem ter como objetivo geral uma qualificação 

profissional de alto nível em áreas específicas do conhecimento, proporcionando ao 

aluno ferramentas para que ele possa gerar conhecimento por meio do desenvolvimento 

de projetos de pesquisa ou para que ele tenha condições de exercer, de forma mais 

qualificada, uma determinada atividade profissional. 

No entanto, como objetivos mais específicos, o profissional egresso dos programas de 

pós-graduação deve ser capaz de utilizar critérios científicos para a análise e a solução 

de problemas, de trabalhar para a geração de conhecimento em sua área de atuação e 

ter habilidade para a formação de novos recursos humanos. 

 
Por outro lado, a Política de Pós-Graduação do UNIEURO tem como objetivos 

centrais: 

 
• Ensejar a aquisição de independência intelectual, criatividade e competitividade 

para o desempenho profissional; 

• Dar sustentação aos projetos científicos relevantes e socialmente pertinentes, 

visando ao bem-estar da sociedade e ao desenvolvimento científico, tecnológico 

e cultural do País; 

• Assegurar a participação ativa da Instituição na identificação das necessidades 

futuras e dos anseios da sociedade dinâmica; 

• Aprimorar as atividades de ensino que garantam a aquisição e o 

desenvolvimento do saber, visando à formação cultural e profissional; 
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• Promover pela excelência do ensino, da pesquisa e da extensão; 

• Qualificar os recursos humanos – docente, técnico e administrativo – que atuam 
nesse nível de ensino; 

• Diversificar a oferta de ensino de pós-graduação, tendo em vista o atendimento 

da demanda nacional por recursos humanos qualificados, bem como as 

transformações profissionais impostas pelos avanços do conhecimento e pelas 

inovações tecnológicas e, ainda, as peculiaridades regionais do País; 

• Proporcionar maior integração entre o ensino de pós-graduação e o ensino de 

graduação. 

 
 

1.2.4 Políticas Institucionais de Pesquisa 
 

A política institucional que orienta a pesquisa e a extensão no UNIEURO, aplicada 

no Curso de Comunicação e nos demais cursos da IES, encontra-se em consonância 

com o preconizado no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI). 

 
Neste sentido, as políticas para o desenvolvimento da pesquisa e da iniciação 

científica têm como elo a associação do ensino e da extensão com o objetivo maior de 

ampliar e renovar o aprofundamento dos conhecimentos ministrados nos cursos. 

 
Segundo a política institucional para a pesquisa, estão previstas as atividades de 

pesquisa básica e de pesquisa aplicada, que se encontram em fase de efetiva 

implantação de forma a conciliar a Graduação e a Pós-Graduação no desenvolvimento 

e fomento à pesquisa. 

 
A orientação a respeito do processo de investigação valoriza questões 

metodológicas; pesquisa de campo; sistematização de dados; reconhecimento dos 

contextos sociais; delimitação de espaço e temporalidade; ampliação de 

conhecimentos; continuidade nas pesquisas; aperfeiçoamento constante do 

ensino/aprendizagem e da pesquisa. 

 
As diretrizes gerais da política institucional de pesquisa são traçadas pelo Conselho 

Superior Universitário (CONSU). Alguns dos princípios norteadores dessa política 

adotada no UNIEURO podem ser assim explicitados: 

 
a) pesquisa como atividade básica indissociável do ensino e seus resultados como 
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estímulo à extensão; 

b) pesquisa formulada a partir da realidade de cada área, de acordo com a filosofia dos 

respectivos cursos e visando à inserção sócio-político-econômica e cultural na 

sociedade regional e nacional; 

c) interdependência entre as diferentes áreas de conhecimento, multidisciplinariedade; 

d) pesquisa como fator de articulação entre os cursos de graduação, pós-graduação e 

extensão entre os cursos de pós-graduação e os diferentes níveis de ensino. 

 
As linhas de pesquisa institucional, de acordo com as Políticas Institucionais de 

Pesquisa, devem levar em conta os pontos: 

 
1. A estratégia e o planejamento global do curso, considerando o ambiente 

competitivo do ensino superior em Brasília; 

2. A necessária ênfase, a partir do planejamento estratégico, a alguns conteúdos 

e/ou metodologias; 

3. A disponibilidade de recursos humanos, dentro do curso, para implementar 

projetos de pesquisa; 

 
 

As linhas de pesquisa, por conseguinte, estão alinhadas com os objetos do mestrado 

em Ciências Políticas, que se orientam para as políticas públicas voltadas para a 

efetividade dos Direitos Humanos Fundamentais. 

A política de pesquisa a ser implementada no Curso de Comunicação do UNIEURO 

se assenta na percepção de que a investigação científica não é somente instrumento 

de fortalecimento do ensino, mas também, e, sobretudo, é um meio de renovação do 

conhecimento. 

 
O UNIEURO reconhece no desenvolvimento da pesquisa um valioso instrumental 

pedagógico. A participação em projetos de iniciação científica tem importante papel na 

formação do aluno, no despertar e aprimorar de qualidades que se refletem no preparo 

de um profissional adaptável e com suficiente autonomia intelectual e de conhecimento 

para que se ajuste sempre às necessidades emergentes. A realização das atividades de 

pesquisa será incentivada por meio de diversos mecanismos institucionais. 

 
Parcela significativa do corpo docente possuirá carga horária atribuída pelo 

UNIEURO para a realização das atividades de pesquisa. Além disso, a Instituição 

promoverá e incentivará a apresentação de produção científica e de resultados em 
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eventos científicos. A Instituição oferecerá, também, subsídios para viabilizar a 

execução dos projetos de pesquisa apresentados pelos docentes. Estes subsídios vão 

desde a disponibilização de infra-estrutura para a realização da pesquisa até o apoio 

financeiro para a mesma. 

 
Para o corpo discente, o UNIEURO oferecerá bolsas de iniciação científica. Além das 

bolsas oferecidas pela própria IES, os alunos poderão ser beneficiados com bolsas 

destinadas por órgãos de fomento com os quais a IES venha a firmar convênio. 

Considerando que a oferta de bolsas não alcançará a todos os alunos inscritos em 

projetos de pesquisa, o UNIEURO oferecerá estímulos à participação voluntária, 

consubstanciados em mecanismos de divulgação dos trabalhos realizados: publicação 

e apresentação em eventos científicos. 

 
A pesquisa e a iniciação científica devem ser desenvolvidas no âmbito do 

curso ou programa, ao qual estão vinculados os professores, ficando sob a 

coordenação imediata do responsável pela execução do projeto pedagógico 

do curso e sob a supervisão do Pró-reitor Acadêmico. 

 
A política geral de pesquisa na instituição seguirá as seguintes diretrizes: 

 
 

• Priorizar os grupos de pesquisa, formados por professores e alunos; 

• Priorizar projetos de pesquisa com qualidade acadêmica e mérito científico; 

• Garantir aos alunos participantes do grupo de pesquisa orientação adequada, 

individual e continuada; 

• Enfatizar a produção acadêmica dos grupos de pesquisa; 

• Adotar como critérios de produtividade os consagrados pelas instituições 

brasileiras de fomento à pesquisa; 

• Estimular a publicação dos professores em periódicos de reconhecido mérito 
acadêmico e a produção dos alunos nos periódicos dos respectivos cursos; 

• Estimular os diversos cursos e estabelecer núcleos temáticos multidisciplinares 

como mecanismos para centrarem suas ações em temas estratégicos; 

• Fortalecer a parceria interna e institucional com organizações dos setores público 
e privado; 

• Internalizar a necessidade de apropriação e uso dos direitos de propriedade 

intelectual. 

 
As linhas de pesquisa devem levar em conta os seguintes pontos: 
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• A estratégia e o planejamento global do curso, considerando o ambiente 

competitivo do ensino superior em Brasília; 

• A ênfase que o curso pretende dar, a partir do seu planejamento 

estratégico, a alguns conteúdos e/ou metodologias. 

• A disponibilidade de recursos humanos, dentro do curso, para 

implementar projetos de pesquisa. 

 
O conteúdo das linhas de pesquisa pode ser definido, segundo a 

conveniência do curso, a partir de três critérios: 

 
• Um conteúdo mais amplo, de forma a englobar em uma mesma linha um 

ou mais grupos de pesquisa. 

• A partir de uma metodologia em particular, que pode ser aplicada por um 

ou mais grupos de pesquisa. 

• A partir de um conteúdo mais específico, de forma que um grupo de 
pesquisa pode atuar em uma ou mais linhas de pesquisa. 

 
 
 

1.2.5 Políticas Institucionais de Extensão 
 

A política institucional de extensão adotada pelo UNIEURO, conforme preconiza o 

Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), constitui-se instrumento de 

complementação da formação dos estudantes, para o enriquecimento constante do 

trabalho em sala de aula e em transferência de conhecimento gerado pelas pesquisas 

acadêmicas, básicas ou aplicadas. 

 
As atividades de extensão são desenvolvidas de múltiplas formas, especialmente 

com ação cultural e incentivo à educação continuada, mecanismo de esclarecimento da 

opinião pública, prestação de serviços, agente do desenvolvimento comunitário e de 

combate à pobreza e à exclusão social, ações comunitárias, palestras à comunidade, 

entre outras. 

 
Neste diapasão, e refletindo a filosofia institucional, desde a sua criação, o 

UNIEURO, no espírito do disposto no Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) da 

IES, tem como linhas norteadoras o atendimento à comunidade, diretamente ou em 

parceria com instituições públicas ou particulares; a participação em iniciativa de 
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natureza cultural, artística e científica; os estudos e pesquisas em torno de aspectos da 

realidade local ou regional a promoção de atividades artísticas, culturais e desportivas; 

a publicação de trabalhos de interesse cultural ou científico; a divulgação de 

conhecimentos e técnicas de trabalho; o estímulo à criação literária, artística e científica 

e à especulação filosófica; os cursos abertos às comunidades social e acadêmica; a 

articulação e a integração com os projetos de pesquisa; os cursos e programas de 

graduação e pós-graduação; e o envolvimento dos alunos dos cursos superiores, sob a 

supervisão ou coordenação docente. 

 
Os programas de extensão estão voltados para os seguintes focos: 

 
 

Programa de Extensão UNIEURO - ACADEMIA: projetos vinculados a atividades 

desenvolvidas que objetivem divulgar, no âmbito interno e externo, os resultados das 

pesquisas científicas desenvolvidas pelos docentes e discentes da Instituição e de 

outras Instituições; 

 
Programa de Extensão UNIEURO - COMUNIDADE: projetos e atividades, gratuitos ou 

não, que objetivem divulgar, no âmbito interno e externo, os resultados das pesquisas 

aplicadas, as técnicas, os procedimentos, as inovações tecnológicas, as campanhas 

governamentais e outras promoções; 

 
Programa de Extensão UNIEURO - SOLIDÁRIO: projetos e atividades de cunho social 

gratuito que objetivem intervir socialmente como, por exemplo, as pesquisas-ação. 

Essas atividades buscam a melhoria da qualidade de vida de grupos populacionais 

socialmente excluídos, a exemplo do que ocorre com os refugiados estrangeiros em 

projeto desenvolvido conjuntamente pelo Mestrado de Ciência Política; 

 
Programa de Extensão UNIEURO - INTERINSTITUCIONAL: projetos e atividades que 

objetivem integrar o UNIEURO com instituições nacionais, estrangeiras, públicas 

(federais, estaduais, municipais) e  particulares. Projetos que viabilizem a realização de 

convênios, de parcerias, enfim, projetos que promovam os intercâmbios científicos, 

culturais e tecnológicos. 

 
Objetivos constantes dos programas de Política Institucional de Extensão: 

• Estimular o conhecimento de problemas da atualidade, em particular os 
nacionais e regionais; 
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• Prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer com esta uma 

relação de reciprocidade; 

• Promover a extensão aberta à participação da população, com vista à difusão 

das conquistas e benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa 

científica e tecnológica geradas na instituição. 

 
 

No Curso de Comunicação a extensão é uma atividade que será desenvolvida de 

diversas formas. Entre as atividades que serão oferecidas pode-se citar: 

 
• Cursos de Extensão: cursos ministrados no âmbito do UNIEURO, que têm como 

requisito algum nível de escolaridade, como parte do processo de educação 

continuada, e que não se caracterizam como atividades regulares do ensino 

formal de graduação; 
 

• Eventos: compreendem atividades de curta duração, como palestras, 

seminários, congressos, entre outras modalidades; 
 

• Programas de ação contínua: compreendem o conjunto de atividades 

implementadas continuamente, que têm como objetivos o desenvolvimento da 

comunidade, a integração social e a integração com instituições de ensino; 
 

• Prestação de serviços: compreende a realização de consultorias, assessoria, e 

outras atividades não incluídas nas modalidades anteriores e que utilizam 

recursos humanos e materiais do UNIEURO. 
 

O planejamento e a organização das atividades de extensão estão afetos à 

Coordenação de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão e à Diretoria à qual deve 

competir a identificação de fontes de financiamento e a busca ou a geração dos recursos 

e investimentos necessários. 

 

1.2.5.1 Regulamento das Bolsas de Extensão 
 

Art. 1º. As bolsas de extensão estão abertas para todos os alunos do UNIEURO que 

participem das atividades de extensão oferecidas pela Instituição e que atendam aos 

seguintes requisitos: 

 
I – já ter cursado o 1o semestre; 

 
II – ter média acima de 7,0 (sete); 
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III – não exercer nenhuma atividade remunerada. 
 

§1º. Serão contemplados com a bolsa de extensão os alunos com média mais alta entre 

os que se candidatarem, considerando o número de bolsas oferecidas. 

 
§2º. A seleção dos bolsistas será realizada semestralmente, observando-se o número 

de bolsas disponíveis, que deverão ser repartidas entre todos os cursos, de acordo com 

o número e a natureza das atividades de extensão desenvolvidas. 

 
Art. 2º. Os alunos com bolsa de extensão deverão dedicar-se 04 (quatro) horas 

semanais às atividades de extensão. 

 
Art. 3º. Os alunos com bolsa de extensão serão avaliados semestralmente pela 

Coordenação de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão, que encaminhará um relatório 

à direção da Instituição recomendando ou não a continuação da bolsa. 

 
Art. 4º. O aluno poderá usufruir da bolsa de extensão por um período máximo de 03 

(três) semestres. 

 
Art. 5º. O aluno perderá, a qualquer momento, a bolsa de extensão nos seguintes casos: 

I – caso sua participação nas atividades seja manifestamente insuficiente; 

II – caso sofra alguma penalidade disciplinar; 
 

III – caso venha a exercer alguma atividade remunerada, que deverá ser imediatamente 

comunicada ao responsável pelas atividades de extensão; 

 
IV – caso solicite desligamento das atividades de extensão. 

 
Art. 6º. O aluno deverá apresentar nos meses de maio, julho, outubro e dezembro ao 

responsável pela atividade de extensão um relatório descritivo referente aos meses 

anteriores. 

 
Art. 7º. As atividades de extensão não são interrompidas necessariamente durante o 

período de férias. 

 
Art. 8º. As atividades de extensão compreendem atividades desenvolvidas pela 

Instituição com a comunidade local. 

 
Parágrafo único. Os alunos não poderão ser aproveitados pela Instituição para o 

desenvolvimento de qualquer atividade administrativa ou docente da Instituição. 
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Art. 9º. A bolsa de extensão compreende a remuneração mínima de 80% do valor do 

salário mínimo. 

 
Art. 10. Qualquer caso não contemplado neste regulamento será resolvido pelo Diretor, 

ouvidos a Coordenação de Pós-Graduação, Pesquisa e Extensão e o professor 

responsável pelo desenvolvimento da atividade de extensão em questão. 

 
 

1.2.6 Monitoria 
 

O projeto de monitoria no Curso de Comunicação tem como objetivo propiciar 

formação acadêmica mais ampla e aprofundada ao aluno, incentivar o interesse pela 

dedicação à docência e à pesquisa bem como ampliar a participação destes nas 

atividades do Centro Universitário - UNIEURO. 

 
Existem duas modalidades de monitoria a serem trabalhadas: Monitoria não 

remunerada (Voluntária) e monitoria remunerada por bolsa. A monitoria remunerada por 

bolsa não gera qualquer tipo de vínculo empregatício entre o aluno e o UNIEURO, 

devendo o aluno assinar o Termo de Compromisso. 

 
A seleção dos monitores é realizada através de Edital divulgado pela Coordenação 

do NADD, dentro do interesse dos professores pelo coordenador do curso juntamente 

com o professor responsável pela monitoria e o professor da disciplina após ser 

aprovado em todos os critérios utilizados na seleção, com base nos Planos de 

Atividades e na Lista de Oferta do semestre letivo. O monitor selecionado deverá 

participar, juntamente com o professor, de tarefas condizentes com o seu grau de 

conhecimento e experiência no planejamento das atividades, na preparação de aulas, 

no processo de avaliação e orientação dos alunos, na realização de trabalhos práticos 

e experimentais. As atividades do monitor obedecem à programação elaborada pelo 

professor responsável sempre sob sua supervisão e são submetidas à aprovação do 

professor responsável pelas atividades de monitoria e pela Coordenação do Curso. 

 
O horário de exercício das atividades de monitoria não deve se sobrepor e/ou 

interferir nos horários das disciplinas nas quais o aluno está matriculado ou em outras 

atividades necessárias à sua formação acadêmica, bem como a jornada não ultrapassa 

60 horas mensais. 

 
A frequência mensal do monitor é encaminhada pelo professor responsável da 
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disciplina ao professor responsável pela monitoria, sendo registrado em formulário 

apropriado, segundo calendário relativo ao período, e subsequentemente encaminhado 

à Coordenação do Curso. 

 
Ao final do semestre letivo tanto monitor quanto professor entregam ao professor 

responsável pelas atividades da monitoria um relatório expondo os pontos positivos e 

negativos do processo de monitoria, contendo o preenchimento do Relatório de 

Atividades de Monitoria que é encaminhado à Coordenação do curso. 

 
 

1.2.7 Parcerias institucionais 
 

O UNIEURO propõe-se a manter parcerias com entidades e instituições públicas e 

privadas e associações de classe, vislumbrando a cooperação científica, técnica, 

tecnológica, pedagógica e a ampliação e a diversidade dos cenários de aprendizagem 

para os alunos do curso de Letras. 

 

1.2.8 Articulação do PPC com o PPI e o PDI 
 

Antes de realizar a articulação dos projetos, é oportuno explicar o significado dessas 

abreviaturas, assim, o PPC é o Projeto Pedagógico do Curso, o PPI é o Projeto 

Pedagógico Institucional, e o PDI é o Plano de Desenvolvimento Institucional do 

UNIEURO. 

 
Segundo o documento do Inep/MEC, fevereiro de 2006, intitulado “Avaliação Externa 

de Instituições de Educação Superior: Diretrizes e Instrumento”, o PPI, PDI, PPC e 

Currículo são documentos que devem explicitar posicionamentos a respeito de 

sociedade, de educação e de ser humano e assegurar o cumprimento das políticas e 

ações institucionais. Os projetos, o plano e o currículo, muito mais que documentos 

técnico-burocráticos, devem ser considerados instrumentos de ação política e 

pedagógica que garantam uma formação global e crítica para os envolvidos no 

processo, como forma de capacitá-los para o exercício da cidadania, a formação 

profissional e o pleno desenvolvimento pessoal (Veiga: 2004). 

 
A conjugação do PPI com os PPC deve constituir um processo dinâmico, intencional, 

legítimo, transparente, em constante interconexão com o contexto da IES; o PDI, em 

consonância com o PPI, deve apresentar a forma como a IES pretende concretizar seu 
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projeto educacional, definindo as metas a serem alcançadas, nos períodos de tempo 

definidos, e os recursos humanos e materiais necessários à manutenção e ao 

desenvolvimento das ações propostas. 

O PPI, PDI, PPC devem ser elaborados, analisados e avaliados, respeitando-se as 

características da organização acadêmica da IES e da região onde estão inseridas, 

conforme preconiza a legislação em vigor. 

 
Em sua fundamentação, o PPI do Unieuro expressa uma visão de mundo 

contemporâneo e do papel da educação superior, em face da nova conjuntura 

globalizada e tecnológica, ao mesmo tempo em que explicita, de modo abrangente, o 

papel da IES e sua contribuição social, nos âmbitos local, regional e nacional, por meio 

do ensino, da pesquisa e da extensão, como componentes essenciais à formação crítica 

do cidadão e do futuro profissional, na busca da articulação entre o real e o desejável. 

Neste sentido, busca um rumo, uma direção. É uma ação intencional, com um sentido 

explícito, com um compromisso definido coletivamente. Trata-se de uma projeção dos 

valores originados da identidade da Instituição, materializados no seu fazer específico, 

cuja natureza consiste em lidar com o conhecimento e que delineia o horizonte de longo 

prazo, não se limitando, portanto, a um período de gestão. 

 
A construção do conhecimento e o exercício da prática tecnocientífica devem ser 

articulados, no espectro de valores humanísticos, de forma que sua dinâmica e 

realização se configurem a partir do entendimento de que a ciência e a técnica não se 

apresentam apenas como meio ou dispositivo, mas, principalmente, como modo de 

inserção na realidade, de ação e interação do homem com o mundo. 

 
O Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), elaborado para um período 

determinado, é o instrumento de gestão que considera a identidade da IES, no que diz 

respeito à sua filosofia de trabalho, à missão a que se propõe, às diretrizes pedagógicas 

que orientam suas ações, à sua estrutura organizacional e às atividades acadêmicas e 

científicas que desenvolve ou que pretende desenvolver. 

 
O PPI e PDI ganham materialidade no Projeto Pedagógico de Curso (PPC). Este é 

a referência das ações e decisões de um determinado curso, em articulação com a 

especificidade da área de conhecimento, no contexto da respectiva evolução histórica 

do campo de saber. Desse modo, define a identidade formativa nos âmbitos humano, 

científico e profissional, as concepções pedagógicas e as orientações metodológicas e 
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estratégicas, para o ensino e a aprendizagem e sua avaliação, o currículo e a estrutura 

acadêmica do seu funcionamento. 

 
Dessa forma, o PPC do Curso de Comunicação do UNIEURO, em consonância com 

o PPI e com o PDI: prevê situações didáticas em que os futuros profissionais de 

Comunicação coloquem em uso o que aprenderam, ao mesmo tempo em que possam 

mobilizar outros conhecimentos, oriundos de diferentes naturezas e experiências, para 

enriquecimento da formação; oferece um ensino de alto padrão, comprometido com a 

integralização dos países da Europa e das Américas, o que pressupõe uma coletividade 

consciente e, por conseguinte, um saber ativo relacionado não somente com o 

conhecimento, mas também com a crítica e com a construção da sociedade; visa a 

necessária interação com os países de língua inglesa, contribuindo, desse modo, para 

se chegar a elaboração de um instrumental adequado à compreensão do cenário e das 

conjunturas nacional e internacional. 

Sob essa perspectiva, o Curso de Comunicação Socail visa à interação e à 

comunicação, buscando o desenvolvimento de situações que ampliem o espaço de 

construção de valores e habilidades que permitam a construção da autonomia 

profissional, intelectual, desenvolvimento do senso de responsabilidade, pessoal, 

coletiva e de base ética. 

 
 
 

1.3 OBJETIVOS DO CURSO 
 

1.3.1 Geral 
 
 

Formar profissionais de Comunicação Social, na habilitação em Publicidade e 

Propaganda, com qualificação teórica, técnica e cultural, aliada à visão 

humanística, para o exercício de atividades em organizações privadas, públicas 

e do terceiro setor. 
 

1.3.2 Específicos 

Desenvolver o potencial criativo; 

Capacitar para o exercício do planejamento e do desenvolvimento de 

estratégias de comunicação; 

Valorizar a concepção de ética e cidadania, possibilitando o reconhecimento 



45  

da responsabilidade social das atividades profissionais; 

Desenvolver a capacidade de articulação com o meio econômico, o político e 

o social, tanto em níveis local e nacional quanto global; 

 
Capacitar para o uso adequado das linguagens mediáticas; 

Desenvolver competências e habilidades adequadas ao profissional de 

Comunicação Social. 

 
 

1.4 PERFIL PROFISSIONAL DO EGRESSO 

De acordo com as Diretrizes Curriculares da Área de Comunicação Social 

e suas habilitações (Resolução CES/CNE Nº. 16, de 13 de março de 2002), o 

perfil comum do egresso corresponde a um objetivo de formação geral que deve 

ser atendido por todos os Cursos da área e em todas as habilitações de 

Comunicação, qualquer que seja sua ênfase ou especificidade. 

 
O egresso de Curso de Graduação em Comunicação, em qualquer de 

suas habilitações, caracteriza-se por: 

 
sua capacidade de criação, produção, distribuição, recepção e análise crítica 

referentes às mídias, às práticas profissionais e sociais relacionadas com 

estas, e as suas inserções culturais, políticas e econômicas; 

sua habilidade em refletir a variedade e mutabilidade de demandas sociais e 

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

mundo contemporâneo; 

sua visão integradora e horizontalizada – genérica e ao mesmo tempo 

especializada de seu campo de trabalho possibilitando o entendimento da 

dinâmica das diversas modalidades comunicacionais e das suas relações 

com os processos sociais que as originam e que destas decorrem. 

utilizar criticamente o instrumental teórico-prático oferecido em seu curso, 

sendo portanto competente para posicionar-se de um ponto de vista ético- 

político sobre o exercício do poder na comunicação, sobre os 

constrangimentos a que a comunicação pode ser submetida, sobre 

repercussões sociais que enseja e ainda sobre as necessidades da 
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sociedade contemporânea em relação à comunicação social. 
 
 

Sendo assim, a concepção do Curso do UNIEURO, voltada para a 

formação do Bacharel em Comunicação Social, independentemente da 

habilitação cursada, permitirá também ao egresso um perfil comum, o qual 

demonstrará: 

habilidade de compreender as diversidades locais e nacionais, relacionando- 

as à sua atuação profissional, de forma a contribuir para a melhoria do 

ambiente social e cultural; 

capacidade para posicionar-se eticamente sobre as repercussões sociais das 

práticas comunicacionais e sobre as necessidades da sociedade 

contemporânea em relação à Comunicação Social; 

competência técnico-profissional para criar, produzir, distribuir, recepcionar e 

realizar análise crítica das mídias e da conduta profissional a essas 

relacionadas, e suas inserções culturais, políticas e econômicas; 

visão abrangente para reflexão global e específica dos problemas relacionados 

às diferentes possibilidades comunicacionais e de seus vínculos com os 

mecanismos sociais que lhes deram origem e deles derivam; 

capacidade para analisar as mudanças econômicas e sociais em escala global, 

nacional e local que influem no ambiente empresarial e político. 

 
1.5 ORGANIZAÇÃO, ESTRUTURA E CONTEÚDOS CURRICULARES 

 
 

O plano curricular idealizado para a completa formação do Bacharel em 

Comunicação Social é resultante da reflexão sobre os objetivos do curso, sobre 

o perfil do egresso e sobre as competências e as habilidades necessárias ao 

pleno desempenho profissional. 

 
Concebida a partir de diagnóstico realizado junto a entidades de classes, 

empresas de comunicação e profissionais atuantes nas áreas, a proposta 

curricular atende a exigências do mercado local, as normas e diretrizes 

estabelecidas pelo Ministério da Educação e a filosofia acadêmica do Centro 

Universitário UNIEURO. 
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Aspectos inovadores estão presentes na construção e na definição da 

estrutura curricular, entre eles destacam-se: 

 
preocupação em ouvir o mercado; 

possibilidade  em todos os  períodos  do desenvolvimento de projetos 

interdisciplinares; 

preparação do profissional para a gestão de negócios em empresas de 

comunicação; 

habilitação do aluno para a análise de cenários econômicos, políticos e sociais 

em nível local, nacional e global; 

interação, em todos os momentos do Curso, de forma a permitir a 

compreensão e a atuação integral em processos de comunicação; 

desenvolvimento de competências que possibilitem ao egresso exercer as 

atividades profissionais, tanto na área empresarial como política ou social; 

orientação para que em um dos projetos experimentais, no caso o de 

desenvolvimento de atividades complementares, seja realizado na área 

social. 
 
 

Amparada em três campos: o do saber, o do fazer e o do ser, a 

composição dos currículos, além de favorecer a interdisciplinaridade, 

compreende quatro blocos cognitivos: 

 
1º. Conhecimentos teórico-conceituais: possibilitam aos alunos 

familiaridade com a ciência da Comunicação, suas teorias e seus aspectos 

sociais; 

2º. Conhecimentos analíticos e informativos sobre a atualidade: 
propiciam a realização, por parte dos estudantes, de análises críticas e 

interpretações da realidade contemporânea; 

3º. Conhecimentos de linguagens, técnicas e tecnologias mediáticas: 
asseguram o domínio e possibilitam a inovação dessas nos processos de 

comunicação; 

4º. Conhecimentos ético-políticos: permitem ao futuro profissional 

desenvolver a capacidade de posicionamento sobre as repercussões sociais do 

trabalho de comunicação, sobre as necessidades da sociedade e sobre a 
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postura ética a ser perseguida. 
 
 

Os conteúdos curriculares são diferenciados em Conteúdos Básicos, 

relacionados tanto à parte comum do curso quanto às diferentes habilitações, e 

Conteúdos Específicos, aqueles que o UNIEURO, livremente, elegeu para 

organizar o currículo pleno do Curso de Comunicação Social, tendo como 

referência os objetivos e os perfis comuns e específicos de cada habilitação. 
 

a. Conteúdos Básicos 
 

Os conteúdos básicos são caracterizadores da formação geral da área, 

devendo atravessar a formação dos graduandos. Envolvem tanto conhecimentos 

teóricos como práticos, reflexões e aplicações relacionadas ao campo da 

Comunicação e à área configurada pela habilitação específica. Estes 

conhecimentos são assim categorizados: 

conteúdos teórico-conceituais; 

conteúdos analíticos e informativos sobre a atualidade; 

conteúdos de linguagens, técnicas e tecnologias midiáticas; 

conteúdos ético-políticos. 

 
1.5.1 Coerência da Matriz Curricular com os Objetivos do Curso 

 

O Currículo do Curso de Comunicação Social do UNIEURO foi elaborado 

em função dos objetivos geral e específicos, anteriormente definidos, facilmente 

comprovado pelos conteúdos das disciplinas, das atividades e projetos 

desenvolvidos no decorrer do curso. Está direcionado e comprometido com a 

realidade dos mercados local e regional. 

 
Preparado e concebido para ofertar ao mercado um profissional contextualizado 

com as novas técnicas da Comunicação, o Curso permitirá uma formação com 

qualificação, munindo o discente de habilidades necessárias para o seu 

desenvolvimento e atuação. 

 
1.5.2 Coerência da Matriz Curricular com o Perfil Desejado do Egresso 
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O Currículo do Curso de Comunicação Social do UNIEURO apresenta 

uma proposta que permite o aperfeiçoamento dos saberes e a atualização 

técnico-científica. Valoriza a área de Comunicação sem, no entanto, esquecer a 

formação humanística que é vital para a ética profissional, por meio de atividades 

práticas, acadêmicas e científicas, orientadas para oferecer ações inovadoras, 

apoiadas na investigação e na formação de competências e habilidades típicas. 

 
 

1.5.3 Coerência da Matriz Curricular com as Diretrizes Curriculares 
Nacionais 

 
O Currículo do Curso de Comunicação Social do UNIEURO foi elaborado 

cumprindo as Diretrizes Curriculares da Área de Comunicação e suas 

Habilitações. 

 
As disciplinas curriculares propostas favorecem a correlação dos 

conteúdos e o dimensionamento da carga horária é adequado ao 

desenvolvimento dos conteúdos programáticos de cada disciplina ou unidade 

curricular. 

 
1.5.4 Interrelação das Disciplinas com a Matriz Curricular 

 

A interdisciplinaridade é mais marcante em algumas disciplinas e menos em outras. 

Com o evoluir do curso, a interrelação vai acontecendo com mais intensidade, 

procurando evitar as repetições de temas. 

 
De modo geral, a interrelação, preocupa-se com a hierarquização das disciplinas 

com base no critério da construção gradativa do conhecimento. Assim, as disciplinas 

que necessitam de conhecimentos prévios para o seu pleno aproveitamento foram 

precedidas das disciplinas que oferecem aos alunos os conhecimentos de caráter 

básico e indispensável. 

 
Quanto às disciplinas de caráter profissionalizante, abrangem os conteúdos 

específicos do curso, correspondendo, portanto, à maior parte da carga horária 

destinada às disciplinas. Seu acompanhamento está embasado nos conhecimentos 
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adquiridos nos períodos iniciais e sua execução privilegia uma sequência lógica e 

gradativa entre as disciplinas. 

 
As disciplinas relativas à formação prática curricular estão dispostas, desde o 1º 

semestre do curso até a sua conclusão, e se encontram em articulação intrínseca com 

o estágio supervisionado e com as atividades de trabalho acadêmico, concorrendo, 

conjuntamente para a formação da identidade do profissional de Letras como educador. 

Trata-se de uma prática que se constrói no âmbito do ensino, e é uma atividade tão 

flexível quanto outros pontos de apoio do processo formativo, de modo a abranger os 

múltiplos saberes da atividade acadêmico-científica. O Estágio Supervisionado é 

oferecido do 7º ao 8º semestre do Curso, respectivamente, cujas atividades práticas 

preparam o aluno para a atividade real. 

 
Por fim, esforços sempre estarão sendo feitos no sentido de que a 

interdisciplinaridade e a trilogia: ensino, pesquisa e extensão constituam presença no 

cotidiano do estudante desde o início do curso. 

 
 
 
 
 

1.6 MATRIZ CURRICULAR 
 
 
 

1º SEMESTRE 
 

 
Disciplina 

Carga Horária 

Teoria Prática 

Marketing 60 --- 

Propaganda 80 --- 

Jornalismo impresso 80 --- 

Língua Portuguesa - ortografia 60 ---- 

Teoria da Comunicação 60 ---- 

SUBTOTAL 340  

TOTAL 340 
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2º SEMESTRE 
 

 
Disciplina 

Carga Horária 

Teoria Prática 

Sociologia 60 --- 

Teorias do jornalismo e da publicidade 60 --- 

Língua Portuguesa – produçãoo de textos 60 --- 

Publicidade 80 --- 

Jornalismo audiovisual 80 --- 

SUBTOTAL 340 --- 

TOTAL 340 

 
 

3º SEMESTRE 
 

Disciplina Carga Horária 

Teoria Prática 

Filosofia 60 --- 

Comportamento do consumidor 60 --- 

Linguagem fotográfica 60 --- 

Atendimento em publicidade 60 --- 

Redação publicitária 60 --- 

SUBTOTAL 300 --- 

TOTAL 300 

 
 

4º SEMESTRE 
 

 

Disciplina 

Carga Horária 

Teoria Prátic 

a 

Economia 60 --- 
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Pesquisa de mercado e mídia 60 --- 

Redação jornalstica 60 --- 

Fotografia jornalística e publicitária 60 --- 

Criação publicitária 60 --- 

SUBTOTAL 300 --- 

TOTAL 300 

 
 
 
 

5º SEMESTRE 
 

 
 
Disciplina 

Carga Horária 

Teo 
 
ria 

Práti 
 
ca 

Está 
 
gio 

A.C. 

Antropologia 60 ----   

Mídia 60 ----   

Planejamento em comunicação 60 ----   

Técnicas de pesquisa de opinião 60 ---   

Realidade Socio-econômica e 

política brasileira 

60 ---   

SUBTOTAL 300 --- ---  

TOTAL 300   

 
 
 

6º SEMESTRE 
 

 
 
Disciplina 

Carga Horária 

Teo 
 
ria 

Práti 
 
ca 

Está 
 
gio 

A.C. 

Psicologia 60 ---   
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Direção de arte 60 ---   

Metodologia da pesquisa científica 60 ---   

Planejamento visual 

(diagramaçãoo) 

60 ---   

Produção publicitária 60 ---   

SUBTOTAL 300 --   

TOTAL 300   

 
 

7º SEMESTRE 
 

 
 
Disciplina 

Carga Horária 

Teo 
 
ria 

Práti 
 
ca 

Está 
 
gio 

A.C. 

Promoção de vendas e 

merchandising 

60 ---   

Técnicas de webdesign 60 ---   

Assessoria de comunicação 60 ---   

Estética e criatividade 60 ---   

TCC I 60 ---   

SUBTOTAL 300 --   

TOTAL 300   

 
 
 

8º SEMESTRE 
 

 
 
Disciplina 

Carga Horária 

Teo 
 
ria 

Práti 
 
ca 

Está 
 
gio 

A.C. 

Estágio supervisionado --- --- 100  

Empreendedorismo 60 ---   
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Ética 60 ---   

Projeto profissional 60 ---   

TCC II 60 ---   

Publicidade e propaganda: temas 

relevantes 

80 ---   

SUBTOTAL 320 --   

TOTAL 420   

 
 
 
 
 
 
 

1.7 METODOLOGIA DO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM 
 
 

A metodologia do processo de ensino e aprendizagem no curso de Comunicação 

está pautada nos princípios dos quatro pilares da educação, conforme Delors (2003), 

quando aponta uma aprendizagem ao longo de toda uma vida. Esses pilares podem ser 

tomados, também, como roteiro para orientar os docentes rumo ao futuro da educação. 

Salienta-se que estes pilares incluem: 

• Aprender a conhecer - prazer de compreender, descobrir, construir e reconstruir 

o conhecimento, curiosidade, autonomia, atenção. Inútil tentar conhecer tudo. 

Isso supõe uma cultura geral, o que não prejudica o domínio de certos assuntos 

especializados. Aprender a conhecer é mais do que aprender a aprender. 

Aprender mais linguagens e metodologias do que conteúdos, pois estes 

envelhecem rapidamente. Não basta aprender a conhecer. É preciso aprender a 

pensar, a pensar a realidade e não apenas “pensar pensamentos”, pensar o já 

dito, o já feito, reproduzir o pensamento. É preciso pensar também o novo, 

reinventar o pensar, pensar e reinventar o futuro. 

• Aprender a fazer - é indissociável do aprender a conhecer. A substituição de 

certas atividades humanas por máquinas acentuou o caráter cognitivo do fazer. 

O fazer deixou de ser puramente instrumental. Nesse sentido, vale mais hoje a 

competência pessoal que torna a pessoa apta a enfrentar novas situações de 

emprego, mais apta a trabalhar em equipe, do que a pura qualificação 

profissional. Hoje, o importante na formação do trabalhador, também do 

trabalhador em educação, é saber trabalhar coletivamente, ter iniciativa, gostar 
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do risco, ter intuição, saber comunicar-se, saber resolver conflitos, ter 

estabilidade emocional. Essas são, acima de tudo, qualidades humanas que se 

manifestam nas relações interpessoais mantidas no trabalho. 

• Aprender a viver juntos - compreender o outro, desenvolver a percepção da 

interdependência, da não-violência, administrar conflitos. Descobrir o outro, 

participar em projetos comuns. Ter prazer no esforço comum. Participar de 

projetos de cooperação. Essa é a tendência, no Brasil, como exemplo desta 

tendência, pode-se citar a inclusão de temas/eixos transversais (ética, ecologia, 

cidadania, saúde, diversidade cultural) nos Parâmetros Curriculares Nacionais, 

que exigem equipes interdisciplinares e trabalho em projetos comuns. 

• Aprender a ser - desenvolvimento integral da pessoa: inteligência, sensibilidade, 

sentido ético e estético, responsabilidade pessoal, espiritualidade, pensamento 

autônomo e crítico, imaginação, criatividade, iniciativa. Para isso não se deve 

negligenciar nenhuma das potencialidades de cada indivíduo. A aprendizagem 

não pode ser apenas lógico-matemática e linguística, precisa ser integral. 

 
O curso de graduação em Comunicação Social – Publicidade e Propaganda, 

oferecido pelo Unieuro, diferencia-se dos demais, principalmente, por ser um curso 

dinâmico e voltado para a realidade em que vive o país. Busca-se transmitir aos alunos 

as últimas tendências do ensino de Comunicação, oferecendo-lhes um corpo docente 

capacitado e atuante, propiciando-lhes a intensificação dos conhecimentos teóricos e 

práticos. 

A matriz curricular oferecida pelo Curso de Comunicação do UNIEURO está 

intimamente ligada aos princípios que norteiam este projeto pedagógico constituído pelo 

objetivo do curso, pelo perfil desejado do egresso e pelas competências e habilidades 

esperadas. Para tanto, as disciplinas foram ordenadas em uma sequência considerada 

adequada para o desenvolvimento lógico do conteúdo e das atividades. 

 
 

1.8 ESTÁGIO CURRICULAR SUPERVISIONADO 
 
 

O Estágio Supervisionado tem uma dimensão formadora e outra social e política e 

tem o objetivo de desenvolver, de forma efetiva, as competências voltadas para o 

aperfeiçoamento científico, técnico e cultural, no confronto com a realidade escolar. 

Quanto à dimensão social e política, o momento do Estágio possibilita uma reflexão 

sistematizada sobre os compromissos do Unieuro com a educação em geral, abrindo 

perspectivas de novos caminhos e de novas relações pessoais e profissionais. 
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O Centro Universitário Euro-Americano em sua estrutura acadêmica valoriza e 

incentiva o estágio do alunado, abrindo espaço para a prática, entendendo que é o 

caminho para a formação integral do futuro profissional. 

 
A necessidade da experiência e vivência profissional do aluno em formação, é 

entendida por todos os segmentos envolvidos no processo, ou seja, empresas, 

instituições e o próprio discente. Por outro lado, os benefícios gerados também são 

absorvidos e integrados de maneira a constituir-se em novas ideias e por muitas vezes 

em novos empreendimentos. 

 
Os estágios serão constituídos em períodos de exercício pré-profissional, em que os 

estudantes de graduação desenvolverão atividades fundamentais, profissionalizantes, 

programadas e projetadas, em áreas relacionadas com o currículo do curso, de acordo 

com o interesse dos alunos. Serão avaliadas em horas-aula e notas, com duração e 

supervisão do docente indicado. 

 
O estágio supervisionado no curso de Comunicação – Publicidade e Propaganda, no 

Unieuro, é orientado pelas normas presentes no Regulamento de Estágio 

Supervisionado, descritas no Apêndice. 

 
 
 
 
 

1.9 TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 
 
 

O curso de Comunicação do Centro Universitário Unieuro tem por objetivo maior a 

formação de profissionais altamente qualificados, capazes de ingressar no mercado de 

trabalho e intervir sobre a realidade em busca de uma sociedade mais justa. 

Fundamentado nessa compreensão, o Trabalho de Conclusão de Curso (doravante 

TCC) é considerado como um momento privilegiado de articulação entre teoria e prática. 

O TCC é parte integrante da matriz curricular do Curso de Comunicação do Unieuro 

e estrutura-se como uma disciplina obrigatória dos dois últimos semestres. É um dos 

trabalhos acadêmicos exigidos ao aluno para que possa obter o título em nível de 

graduação. 
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O objetivo geral do TCC é contribuir para a formação científica, crítica e reflexiva do 

futuro Profissional de Comunicação. 

 
Para dar conta da formação de profissionais competentes é preciso que se exijam 

trabalhos de pesquisa no decorrer da vida acadêmica, e, sobretudo, ao final do curso, 

como comprovação de que houve, de fato, uma iniciação à pesquisa científica, não 

necessariamente uma pesquisa profissional, mas, uma pesquisa consciente e 

comprometida com as necessidades da vida contemporânea. Tal fato vai exigir 

competência, responsabilidade e autonomia dos alunos, cujo reflexo visa à formação de 

profissionais capazes de competir no mercado de trabalho, porque aprenderam a pensar 

e aprenderam a aprender. 

 
Para se formar, o(a) acadêmico(a) deverá produzir um Trabalho de Conclusão de 

Curso na modalidade de Pesquisa Monográfica, pesquisa essa que integrará a 

avaliação geral do Histórico Escolar, no qual constará a carga horária deste trabalho de 

pesquisa e a respectiva nota. Dentro de uma visão do espírito de pesquisa do Curso, 

que deve ser implantado e cobrado em todos os períodos da graduação, o (a) aluno (a) 

deve receber uma orientação segura, séria e competente por seus professores- 

orientadores. 

O trabalho de Conclusão será realizado no oitavo semestre, conforme normatização 

em anexo. 

 
 

1.10 ATIVIDADES COMPLEMENTARES 
 
 

As atividades complementares são caracterizadas pelo aproveitamento de 

conhecimentos, adquiridos pelo estudante, através de estudos e práticas independentes 

presenciais e/ou à distância, tais como, monitorias, estágios, programas de iniciação 

científica ou de extensão, estudos complementares e cursos realizados em outras áreas 

afins. Possibilitam o reconhecimento, por avaliação, de habilidades, conhecimentos e 

competências do aluno, adquiridas dentro ou fora do ambiente escolar. As Atividades 

Complementares devem atender às seguintes normas gerais: 

• São consideradas disciplinas extracurriculares do Curso, para validação como 

Atividades Complementares, as disciplinas oferecidas pelo UNIEURO ou outras IES, 

fora do horário regular das aulas e cujo conteúdo não esteja integralmente contemplado 

por nenhuma disciplina do currículo. 
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• A validação de qualquer das atividades depende de prévia aprovação da 

Coordenação do Curso de Comunicação. 

 
 

Essas atividades complementares são obrigatórias para a integralização curricular e 

são distribuídas nas áreas de ensino, pesquisa e extensão. Têm como objetivo 

incentivar o aluno a participar de experiências diversificadas que contribuam para a sua 

formação humana e profissional, atendendo às diretrizes nacionais do ensino em 

Comunicação. 

 
Serão consideradas atividades de formação acadêmica de ensino a participação em 

projetos de monitoria de disciplinas que integram o elenco do curso e a participação em 

seminários de integração, em que temas relevantes para a área de Comunicação serão 

abordados, utilizando-se a interdisciplinaridade. 

As atividades de formação acadêmica de pesquisa contemplam a participação em 

projetos de iniciação científica e a publicação de trabalhos em periódicos ou em anais 

de congressos. 

 
É considerada formação acadêmica de extensão a participação em seminários, 

palestras, congressos, conferências, encontros, jornadas, cursos de atualização e 

similares. Além dessas atividades, a participação do discente em estágios 

extracurriculares, a representação estudantil em sala e colegiados de cursos, plenário 

de departamento, colegiados superiores, assim como em monitorias, projetos e eventos 

voltados para a área de Comunicação, também são contabilizadas como atividades 

complementares. 

 
As normas para as atividades complementares encontram-se em anexo no Projeto 

Pedagógico do Curso de Comunicação Social ( Apêndice C). 

 
 

1.11 APOIO AO DISCENTE 
 
 

Núcleo de Apoio ao Docente e ao Discente (NADD) 
 
 

O Núcleo de Apoio ao Educando é um órgão de apoio à Pró-Reitoria Acadêmica 

com os seguintes objetivos: 
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• Apoiar o processo de aprendizagem dos alunos, zelando pelas condições de 

ensino e de vivência institucional. 

• Prestar assistência psicológica e pedagógica aos alunos e professores. 

• Garantir aos alunos e professores o acesso ao conjunto de informações 

acadêmicas e administrativas. 

 
 

O NADD é constituído por um coordenador e por três professores designados pelo 

Reitor. Integra o NAE a Coordenadora Pedagógica. 

 
 

Por meio do NAE, o UNIEURO dispõe de Ouvidoria e de atendimento extraclasse, 

apoio psicopedagógico ao discente e atividades de nivelamento, em programa 

sistemático, para atender, mediar e solucionar situações que possam surgir no decorrer 

da vida acadêmica do corpo discente de todos os seus cursos de graduação. Tem por 

objetivo oferecer acompanhamento psicopedagógico aos alunos e subsídios para 

melhoria do desempenho de alunos que apresentem dificuldades. Contribui para o 

desenvolvimento da capacidade de aprendizagem em geral, recuperando as 

motivações, promovendo a integridade psicológica dos alunos, realizando a orientação 

e os serviços de aconselhamento e assegurando sua adaptação, especialmente, dos 

ingressantes. 

 
1.11.1 Apoio Psicopedagógico 

 
O UNIEURO disponibiliza aos seus alunos um serviço de apoio psicopedagógico, 

que se destina à orientação acadêmica no que diz a respeito à vida escolar do discente 

como notas, desempenho, trabalhos, provas e frequência; além de servir como 

atendimento específico para orientar o corpo discente no que diz respeito a problemas 

de aprendizagem. 

 
O Apoio Psicopedagógico ao Discente é coordenado por profissionais com formação 

nas áreas de Psicologia e Pedagogia, e é integrado pelos Coordenadores de Curso, 

contando também com a participação de professores da Instituição. 

 
1.11.2 Atividades de Nivelamento 

 
Com o objetivo de recuperar as deficiências de formação dos ingressantes no Curso 

de Letras o UNIEURO oferecerá aos seus alunos cursos de nivelamento. Considerando 

a importância do uso correto da língua portuguesa, serão ministrados cursos de 
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gramática e redação. Estes cursos visam suprir as deficiências básicas dos alunos que 

não consigam acompanhar adequadamente o aprendizado. Dessa maneira, acredita-se 

estar atendendo os alunos que estavam temporariamente afastados da vida escolar e 

aqueles que necessitam de reforço das bases de ensino médio. Os cursos terão uma 

carga horária de 40 horas. As aulas serão realizadas aos sábados, sem nenhum custo 

adicional aos alunos. 

 
1.11.3 Atendimento Extraclasse 

 
O atendimento extraclasse aos alunos será realizado pelo Coordenador do Curso, 

pelos professores, com jornada semanal específica para atendimento ao aluno, assim 

como pelo Apoio Psicopedagógico ao Discente. 

 
1.11.4 Organização Estudantil 

 
O UNIEURO incentiva o corpo discente a organizar o Diretório Acadêmico, como 

órgão de sua representação, regido por Estatuto próprio, por ele elaborado e aprovado 

na forma da Lei. 

 
Compete aos Diretórios Acadêmicos, regularmente constituídos, indicar o 

representante discente, com direito à voz e voto, nos órgãos colegiados, vedada a 

acumulação de cargos. Na ausência de Diretório Acadêmico, a representação estudantil 

poderá ser feita por indicação do Colegiado de alunos eleitos como representantes de 

classes, nos termos das normas aprovadas pelo Conselho Acadêmico. 

 
1.11.5 Acompanhamento dos Egressos 

 
O UNIEURO está implantando Programa de Acompanhamento dos Egressos, tendo 

como objetivo estreitar o relacionamento entre a Instituição e seus ex-alunos, 

desencadeando ações de aproximação, contato direto e permanente, por meio de todas 

as formas de comunicação possíveis e viáveis. Para tanto, foram adotadas algumas 

ações, tais como: 

 
• criação de base dados, com informações atualizadas dos egressos; 

 
• criação de núcleo de ex-alunos, a fim de manter diálogo constante com os mesmos, 

oferecendo espaços de debates sobre sua vida profissional e atuação social; 
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• disponibilização aos egressos de informações sobre eventos, cursos, atividades e 

oportunidades oferecidas pelo UNIEURO, a fim de promover relacionamento contínuo 

entre a Instituição e seus egressos. 
 

Além disso, o Programa de Acompanhamento dos Egressos busca viabilizar uma 

linha permanente de estudos e análises sobre alunos egressos, a partir das informações 

coletadas, objetivando avaliar a qualidade do ensino e adequação da formação do 

profissional para o mercado de trabalho. 

 
1.11.6 Formação Continuada 

 
 

Uma das competências gerais preconizadas nas Diretrizes Curriculares Nacionais é 

Educação permanente: os profissionais devem ser capazes de aprender continuamente, 

tanto na sua formação, quanto na sua prática. Desta forma, os bachareis em 

Comunicação devem aprender a aprender e ter responsabilidade e compromisso com a 

sua educação e o treinamento/estágios das futuras gerações de profissionais, 

proporcionando condições para que haja beneficio mútuo entre os futuros profissionais 

e os profissionais dos serviços, inclusive, estimulando e desenvolvendo a mobilidade 

acadêmico/profissional, a formação e a cooperação através de redes nacionais e 

internacionais. 

 
Neste sentido, o UNIEURO tem como compromisso institucional oferecer Cursos de 

Pós-Graduação lato sensu nas áreas de Educação Superior visando a contribuir com a 

formação continuada dos egressos do Curso de Graduação, bem como possibilitar a 

integração desses dois níveis educacionais – Graduação e pós-graduação. 

 
1.11.7 Programas de Apoio Financeiro 

 
Serão concedidas bolsas de estudos aos alunos que desenvolverem projetos de 

iniciação científica/pesquisa/extensão, sob orientação docente. 

 
1.11.7.1 Programa de Apoio aos Alunos Carentes 

 
Com a finalidade de assegurar a permanência e o bom rendimento escolar de alunos 

com potencial, mas que apresentam dificuldades econômicas, é compromisso da 

Mantenedora conceder bolsas de estudo para seus alunos, usando a porcentagem de 

5% (cinco por cento) de sua receita e outros recursos, cuja captação será buscada junto 

a empresas, fundações e outras entidades, públicas e privadas. 
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São beneficiados com a bolsa, os alunos que, comprovam a escassez de recursos 

para custear seus estudos, desde que, no momento da solicitação da bolsa, atendam 

aos seguintes requisitos: a) freqüência igual ou acima de 90%; b) bom desempenho 

acadêmico; e c) cumprimento das normas disciplinares conforme Regimento do 

UNIEURO. 

 
O aluno beneficiado é avaliado periodicamente pelo UNIEURO, de modo a verificar 

o atendimento aos requisitos exigidos para a concessão da bolsa. O não cumprimento 

de qualquer desses requisitos implica no cancelamento da bolsa concedida. 
 

1.11.7.2 Bolsas de Iniciação Científica e de Extensão 
 

O UNIEURO oferece bolsas de iniciação científica e extensão, como forma de 

estimular a participação dos estudantes nos projetos de pesquisa e extensão 

desenvolvidos pela Instituição. 

 
1.11.7.3 Bolsa Monitoria 

 
O UNIEURO oferece bolsas monitoria para os alunos que estiverem exercendo a 

função de monitor. 

 
 
 

1.12 PROCESSOS DE AVALIAÇÃO DO CURSO 
 

A avaliação do Curso de Comunicação é elaborada regularmente, por meio do estudo 

do desempenho do curso e dos aspectos relativos ao atendimento das expectativas da 

comunidade externa, ou seja, do próprio mercado de trabalho. Esta avaliação, de acordo 

com as determinações legais vigentes, será realizada em dois níveis: o Interno e o 

Externo, em sintonia com o programa de avaliação institucional do UNIEURO que tem 

com referência o SINAES. 

 
• A auto-avaliação constitui um processo em que um curso ou IES analisa 

internamente sua realidade, a fim de definir estratégicas para atingir metas pré- 

estabelecidas, buscando sistematizar informações para analisá-las e interpretá- 

las com vistas à identificação de práticas exitosas, bem como a percepção de 

omissões e equívocos, a fim de evitá-los no futuro. Assim, possui, como eixo 

central, dois objetivos, respeitadas as diferentes missões institucionais: 

• Avaliar a instituição como uma totalidade integrada que permite a auto-análise 

valorativa da coerência entre a missão e as políticas institucionais efetivamente 
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realizadas, visando à melhoria da qualidade acadêmica e ao desenvolvimento 

institucional. 

• Privilegiar o conceito da auto-avaliação e sua prática educativa para gerar, nos 

membros da comunidade acadêmica, autoconsciência de suas qualidades, 

problemas e desafios para o presente e o futuro, estabelecendo mecanismos 

institucionalizados e participativos para a sua realização. 

Preocupado com a qualidade de ensino, o UNIEURO iniciou o processo de auto- 

avaliação institucional em 2000, sob a responsabilidade da Assessoria Pedagógica, que 

mobilizou a comunidade para a importância estratégica do tema, através de Seminários 

durante o ano de 2000. Em 2003, foi criado o Comitê de Avaliação Institucional. As 

experiências desenvolvidas e o contexto normativo provocaram, ainda, um (re)pensar 

do projeto de avaliação do UNIEURO, adequando-o à realidade e às necessidades 

atuais, e, principalmente, reafirmando o compromisso da avaliação com a perspectiva 

transformadora da realidade institucional. 

O sistema de auto-avaliação do curso envolve análise docente e discente, do 

coordenador e dos serviços e atendimentos. A metodologia utilizada envolve a aplicação 

semestral de questionários abertos e fechados, a realização periódica de reuniões com 

os docentes e com os discentes. Cada um desses eventos conta com a participação 

direta do pró-reitor acadêmico e há o registro em ata. 

 
A sistemática é constituída por três perspectivas distintas, abaixo mencionadas, cujo 

ajuizamento procede da utilização de formulários eletrônicos adaptados a cada 

dimensão a ser avaliada: 

1) Avaliação docente pelo aluno, nos indicadores: 
 

a. processo ensino-aprendizagem,; 
 

b. procedimentos de avaliação; 
 

c. organização do trabalho; 
 

d. relacionamento com os alunos. 
 

2) Avaliação pelo Coordenador do Curso nos aspectos: 
 

a. planejamento e processo de ensino; 
 

b. procedimento de avaliação; 
 

c. organização do trabalho no exercício de sua função; 
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d. relacionamento com alunos, colegas e coordenador do 

curso. 

3) Avaliação pelo próprio docente, isto é, o professor procede à sua 

auto-avaliação referente aos mesmos indicadores da avaliação docente 

pelo Coordenador do Curso. Uma outra sistemática de avaliação docente 

praticada configura-se nas reuniões bimestrais com representantes de 

turmas do curso, conduzidas pelo Presidente da Comissão Própria de 

Avaliação, juntamente com o Coordenador do Curso. 

Nessas reuniões, os aspectos avaliados transcendem aos indicadores didático- 

pedagógicos, mas imbricados às melhorias das condições internas de oferta do ensino. 

As disfunções, apontadas pelos segmentos envolvidos na avaliação docente, são 

encaminhadas aos setores responsáveis, cujas soluções são evidenciadas até o término 

do semestre letivo, senão de imediato. Os relatórios das planilhas individuais de avaliação 

docente são entregues ao Coordenador do Curso para ciência e providências cabíveis, 

visando promoção da efetividade docente, bem como, deles são abstraídos subsídios 

para relatório geral da avaliação institucional e temática para a Semana Pedagógica. 

 
Além de avaliações docentes existem também avaliações para os coordenadores 

dos cursos, estágios, bem como para a infra-estrutura da instituição como salas de 

aulas, laboratórios, biblioteca, lanchonete, copiadora entre outras. A cada semestre os 

questionários são reformulados de acordo com sugestões da comunidade acadêmica. 

 
A proposta de auto-avaliação do curso constitui-se em uma prática que privilegia: 

• O PPC de Comunicação como a mais importante referência para o processo, 
demandando observância 

• diária de suas ideias básicas, de seus objetivos e perfil do profissional que se 

deseja formar. 

• O relacionamento da Comunicação com as diversas ciências humanas, e com 

os demais cursos 

• Os estudos que contribuam para tornar mais clara a concepção do curso, 

buscando e formulando novos paradigmas em face da realidade sócio- 

econômica presente no cenário mundial. 

• A aula como espaço de criação, de arte, de crítica, de debate, de produção de 

conhecimento, evitando as aulas meramente expositivas. 
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• Os seminários, os trabalhos multidisciplinares, a apresentação de trabalhos, o 

encaminhamento de propostas para a discussão de novos temas. 

• O estudo de casos definidos por professores e alunos, levando-os a propor 
soluções para problemas específicos relacionados aos objetivos do curso. 

• A abertura de espaços para uma crítica conjunta de professores e alunos sobre 

o curso, acrescentando sugestões para a melhoria do processo ensino- 

aprendizagem. 

• A articulação com outras instituições brasileiras e estrangeiras permitindo trocas 

de experiências e mesmo a possibilidade de realizar estágios e/ou cursos. 

• A abertura para a avaliação externa como etapa importante do processo, cujos 
resultados serão passíveis de divulgação à sociedade. 

 
AVALIAÇÃO EXTERNA 

 
 

Esta terá como função a complementação da avaliação interna realizada pelo 

UNIEURO. Terá como referência dois pontos estratégicos: a autoavaliação da Instituição 

e a análise de uma comissão externa, com o objetivo de conferir credibilidade ao 

processo. Para tanto, será contratada uma consultoria externa. 

 
Comissão Própria de Avaliação – CPA 

O processo de avaliação será conduzido por uma Comissão Própria de Avaliação – 

CPA. Os membros, eleitos por seus pares, serão representantes da comunidade 

acadêmica e da sociedade local. 

 
No curso será designada uma Comissão Setorial de Avaliação – CSA, composta pelo 

Coordenador, dois funcionários técnico-administrativos (graduação e pós-graduação), 

dois professores (graduação e pós-graduação), dois alunos (graduação e pós- 

graduação) e dois representantes da sociedade civil organizada. 

 
Os membros da CPA serão orientados pelos assessores externos nos conceitos de 

avaliação, nos métodos de avaliação, na obtenção e coleta de informações, na sua 

análise e na elaboração de relatórios. 

 
Serão alocados fundos específicos para a CPA com a finalidade de garantir a 

continuidade do processo de maneira permanente e cíclica. 

 
Resultados da Avaliação 
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Os resultados da avaliação serão fornecidos à Direção Geral, aos órgãos colegiados 

e aos interessados (coordenador do curso, professores e alunos, etc.), com o objetivo 

de comparar a situação existente com a situação ideal desejada. Os resultados deverão 

contribuir para a tomada de decisões sobre mudanças que deverão ser introduzidas 

com o fim de se obter a melhoria desejada. 

 
1.12.1 Articulação da Auto-Avaliação do Curso com a Auto-Avaliação 
Institucional 

 
Com o intuito de averiguar a qualidade do ensino ofertado para a melhoria da 

efetividade acadêmica e social, frente aos compromissos e responsabilidades sociais 

institucionais, o Curso de Letras será avaliado, sistematicamente, por meio de duas 

estratégias: 

• Auto-avaliação dos cursos; 

• Avaliação qualitativa. 
 

A auto-avaliação dos cursos consistirá num mecanismo auto-reflexivo das políticas 

e ações implementadas no curso, em consonância com as diretrizes instituídas pela 

Comissão Nacional de Avaliação da Educação Superior - CONAES, visando à 

identificação dos pontos fortes e fracos do curso, para o auto-conhecimento das 

fortalezas e tomada de decisão das estratégias para a correção das debilidades. 

 
As categorias de indicadores dessa auto-avaliação do curso podem ser encontradas 

na Comissão Própria de Avaliação. 

a) Organização didático-pedagógica - atuação, formação, experiência do 

Coordenador do Curso; composição e funcionamento do colegiado de curso; 

articulação entre PPC e PDI; performance do currículo e flexibilização; 

procedimentos de avaliação; adequação e abrangência das atividades 

acadêmicas para a formação do aluno; planejamento e implementação das 

atividades complementares; desempenho dos alunos no ENADE. 

b) Corpo docente, corpo discente e corpo técnico-administrativo - formação, 

atuação nas atividades acadêmicas, experiência acadêmica e profissional e 

capacidade produtiva científica dos docentes; 
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c) Instalações físicas - adequação do acervo bibliográfico à proposta do curso; 

nível de adequação dos ambientes de aprendizagens e qualidade dos 

equipamentos disponibilizados para a formação geral básica e profissional. 

 
A metodologia a ser utilizada para essa vertente auto-avaliativa caracterizar-se-á 

pela simulação de uma comissão externa de avaliação do curso, formada por dois 

professores indicados pelo Coordenador do Curso. A responsabilidade quanto à 

orientação e acompanhamento do processo de auto-avaliação do curso será da 

Comissão Própria de Avaliação - CPA, que por sua vez, após recebimento do relatório, 

dará encaminhamentos às instâncias de decisão para revisão e aperfeiçoamento das 

políticas e ações institucionais. A periodicidade de realização dessa estratégia será 

cíclica e estará condicionada ao período de solicitação de reconhecimento e renovação 

de reconhecimento do curso. 

 
A avaliação qualitativa se caracteriza pela busca de informações em um grupo focado 

- representantes de turmas - do curso, a ser realizada semestralmente, e visa, 

essencialmente, investigar das disfunções de correção emergencial de caráter 

pedagógico e administrativo, logo no início do semestre letivo, bem como conscientizar 

o papel do aluno e professor no locus universitas. 

 
Nessa metodologia, o papel do moderador será exercido pelo Coordenador da CPA 

ou Coordenador do Curso. Os depoimentos dos representantes de turmas deverão ser 

compatibilizados e encaminhados para a Pró-Reitoria de Graduação, visando 

encaminhamentos qualitativos. 

 
A auto-avaliação institucional caracterizar-se-á na avaliação interna do UNIEURO, 

na busca de um conjunto de informações da sua própria realidade, pré-projetada no PDI, 

por meio da avaliação de suas atividades, cursos, programas, projetos e setores, tendo 

como referenciais as dimensões instituídas pelo SINAES - Sistema Nacional de 

Avaliação da Educação Superior, quais sejam: 

• A missão institucional e o PDI; 

• A política para o ensino, a pesquisa, a pós-graduação, a extensão e as 

respectivas formas de operacionalização, incluídos os procedimentos para 

estímulo à produção acadêmica, as bolsas de pesquisa, de monitoria e demais 

modalidades; 

• A responsabilidade social da IES, considerada especialmente no que se 

refere à sua contribuição em relação à inclusão social, ao desenvolvi 
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mento econômico e social, à defesa do meio ambiente, da memória cultural, da 

produção artística e do patrimônio cultural; 

• A comunicação com a sociedade; 

• As políticas de pessoal, as carreiras do corpo docente e do corpo técnico- 

administrativo, seu aperfeiçoamento, desenvolvimento profissional e suas 

condições de trabalho; 

• Organização e gestão da IES, especialmente o funcionamento e 

representatividade dos colegiados, sua independência e autonomia na relação 

com a mantenedora e a participação dos segmentos da comunidade universitária 

nos processos decisórios; 

• Infra-estrutura física, especialmente a de ensino e de pesquisa, 
biblioteca, recursos de informação e comunicação; 

• Planejamento e avaliação, especialmente os processos, resultados e 

eficácia da auto-avaliação institucional; 

• Políticas de atendimento aos estudantes e 

• Sustentabilidade financeira, tendo em vista o significado social da 

continuidade dos compromissos na oferta da educação superior. 

 
A Coordenadoria do Curso de Comunicação estará constantemente atenta ao nível 

de adequação das condições de ensino a ser oferecido aos estudantes, em especial às 

relativas ao perfil do corpo docente, às instalações físicas afetas ao curso e à 

organização didático-pedagógica. Participará, também, ativamente dos procedimentos 

e instrumentais diversificados, demandadas pela Comissão Própria de Avaliação, 

especialmente aqueles inerentes às etapas obrigatórias antecedentes demandadas 

pelo INEP - Instituto Nacional de estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira -, 

por ocasião da visita da comissão de especialistas de avaliação externa no UNIEURO, 

bem como das obrigações institucionais estabelecidas para o Exame Nacional de 

Desempenho dos Estudantes - ENADE. 

 
 
 

1.13 AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO-APRENDIZAGEM E DO CURSO 
 
 

A avaliação deve ser entendida como um conjunto de estratégias que possibilita ao 

professor detectar os percalços e as dificuldades de seus alunos. Deve também 

contemplar sua reflexão no sentido de decidir sobre as alternativas e estratégias que 

são selecionadas para a resolução desses problemas. A avaliação não pode ser 
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considerada simplesmente em relação à aprendizagem, mas também em relação ao 

ensino praticado pelo professor. A avaliação é o momento que o docente utiliza para 

também avaliar-se como parte do processo ensino-aprendizagem. 

 
A lei de Diretrizes e bases da Educação Nacional n° 9.394, de 20 de dezembro de 

1996, trouxe importantes transformações para a estruturação da educação nacional, 

dando ênfase aos processos de avaliação, visando à melhoria da qualidade de ensino. 

De acordo com o parecer CNE/CES 1.300/2001, as avaliações dos alunos deverão 

basear-se nas competências, habilidades e conteúdos curriculares desenvolvidos, 

tendo como referência as diretrizes curriculares. 

 
Seguindo as diretrizes curriculares, o Curso de Comunicação do UNIEURO 

disponibiliza, aos alunos, aulas didático-pedagógicas, com diversos recursos áudios- 

visuais que incluem televisão, retroprojetor, multimídia, projetor de slide entre outros. 

Todos esses equipamentos são reservados pelo professor da disciplina, na página da 

IES, através do apoio ao professor, com uma antecedência mínima de 12 horas. Além 

das aulas teóricas, os discentes assistem às aulas práticas nos laboratórios da IES 

reservados para esse fim e preservando o limite de 25 (vinte e cinco) alunos por 

laboratório. 

 
A avaliação de desempenho escolar integra o processo de ensino-aprendizagem 

como um todo articulado, incidindo a prática de avaliação sobre a frequência e o 

aproveitamento do aluno nas seguintes atividades: preleções, pesquisa, exercícios, 

arguições, trabalhos práticos, seminários, provas escritas e orais, estágios e 

monografias. Está disciplinada pelo regimento interno da IES, constituindo-se em 

referencial de análise do rendimento do aluno, do desempenho da disciplina e do curso, 

possibilitando intervenção pedagógico-administrativa em diferentes níveis. 

 
Nesse sentido, o Curso de Comunicação obedecerá a uma sistemática de avaliação 

criteriosa, através do acompanhamento permanente das atividades desenvolvidas pelos 

docentes, utilizando, portanto, como instrumentos, os planos de ensino, diários de 

classe e avaliações. 

Ao início de cada semestre, o corpo docente apresentará Plano de Ensino, onde 

constarão ementas, objetivos, conteúdo programático, cronograma, metodologia, 

sistema de avaliação e bibliografia da disciplina a ser ministrada. 
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A verificação do processo de ensino-aprendizagem será feita, em cada disciplina, 

considerando os seguintes aspectos: 

• Desenvolvimento das capacidades cognitivas. 
 

• Assimilação progressiva de conhecimento. 
 

• Trabalho individual em atividades curriculares de estudo e de aplicação de 

conhecimento. 

 
• Em cada período letivo haverá, obrigatoriamente, as seguintes verificações 

formais: 
 
 

 
 
 

• O resultado de cada avaliação será expresso em notas de zero a dez, em 

número inteiro ou em número inteiro mais cinco décimos. A nota final do aluno, 

em cada componente curricular, será o resultado da média aritmética simples 

das provas parciais (N-1 e N-2), sendo facultada a substituição da menor nota 

parcial pelo resultado da Prova Substitutiva. 

• Os procedimentos técnico-metodológicos para a elaboração das provas por 

competências, em cada disciplina e em cada período letivo, constituem-se 

temáticas do Programa de Capacitação do Docente que é oferecido a cada 

semestre. 

• Os trabalhos acadêmicos devem atender aos requisitos de normalização de 

trabalho científico, previstos pela Associação Brasileira de Normas Técnicas – 

ABNT, sendo que, na modalidade de trabalho em grupo, o docente deverá adotar 

critérios para avaliação individual, não podendo ser superior a 30% do total da 

nota. 

• As atividades práticas são consideradas para compor a nota de cada bimestre, 

de acordo com o “peso” adotado nas disciplinas e registrado nos planos de 

ensino. 

• O Conselho de Curso poderá estabelecer normas complementares ao processo 

de avaliação da aprendizagem, especialmente, em relação ao Estágio 

Prova Parcial 1 (N1), conteúdo ministrado no primeiro bimestre; 

Prova Parcial 2 (N2), conteúdo ministrado no semestre letivo; 
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Supervisionado, às Atividades Práticas, às Atividades Complementares e ao 

Trabalho de Conclusão de Curso, quando for o caso. 

 
A média final do aluno será de responsabilidade do professor, sendo aprovado aquele 

que obtiver média igual ou superior a 6,0 (seis) e freqüência mínima de 75%. O não- 

comparecimento do aluno, em quaisquer verificações de aprendizagem programada, 

incorrerá na realização de uma prova substitutiva única (conforme calendário 

acadêmico), envolvendo os conhecimentos trabalhados em todo o semestre letivo. 

Salienta-se que esta avaliação poderá ser aplicada, também, aos alunos que não 

obtiveram média final 6,0, sempre lembrando que esta avaliação substituirá apenas a 

média do primeiro bimestre (N1) ou do segundo bimestre (N2). 

 
Caberá ao docente a atribuição de notas de avaliação e a responsabilidade do 

controle de frequência dos alunos, devendo o coordenador de curso supervisionar o 

controle dessa obrigação, intervindo em caso de omissão. 

 
Será atribuída nota zero ao aluno que usar de meios ilícitos ou não autorizados pelo 

professor, quando da elaboração de trabalhos de verificação parciais, provas, ou 

qualquer outra atividade que resulte na avaliação de conhecimento, por atribuições de 

notas, prejuízos de aplicação de sanções, previstas no regimento. 

 
Será garantido ao aluno o direito a pedido de reconsideração e revisão de notas 

atribuída pelo professor da disciplina ao seu desempenho escolar, de acordo com a 

regulamentação do CONSU. 

 
Além desses aspectos, a avaliação do discente procurará privilegiar uma 

metodologia de avaliação em que considere o “despertar” do aluno. Não deverá ser vista 

no sentido de “medir para desmotivar”, como cobrança, e sim, incentivar a criar uma 

cultura para a leitura, para as vivências práticas como visitas, palestras, seminários e 

outras metodologias de ensino. 

 
1.13.1 Coerência dos Procedimentos de Avaliação dos Processos de 
Ensino-Aprendizagem com a Concepção do Curso 

 
Sendo a avaliação um meio de diagnosticar e de verificar em que medida os 

objetivos propostos para o processo ensino-aprendizagem estão sendo atingidos, 

caberá ao professor definir o ato de avaliar relativo aos resultados de sua interação 
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com a turma e a desta com a disciplina. Esse ato envolverá indagações como “o que 

foi ensinado, o foi de forma competente?”, “O que o aluno absorveu, transformou a si 

próprio e a sua realidade?” Assim, o critério para avaliação do desempenho do 

estudante não deverá ser apenas a quantidade de informações passíveis de 

mensurações; mas o nível da crescente autonomia do aluno em prosseguir nas etapas 

seguintes de estudo, em relação aos fundamentos da disciplina, ao seu corpo teórico, 

à sua crítica e às perspectivas de inovação. Ao selecionar as técnicas e instrumentos 

de avaliação da aprendizagem, o docente deverá considerar: 

• os objetivos definidos para o processo ensino-aprendizagem; 

• a natureza do componente curricular ou área de estudo; 

• os métodos e procedimentos utilizados no desenvolvimento da 

disciplina; 

• as condições de realização: tempo, recursos, espaço físico etc.; 

• o número de alunos por turma. 
 

Por outro lado, os dados para o julgamento de que disporá o professor poderão ser 

constituídos das contribuições verbais, além do material escrito, bem como das 

mudanças observáveis em cada aluno, tanto o que se refere aos aspectos cognitivos, 

quanto ao desenvolvimento da autonomia intelectual e pessoal evidenciados, pelas 

estratégias de: observação, auto-avaliação, entrevista, desenvolvimento de projetos, 

entre outras em conformidade com o disposto em Resolução específica para esse fim. 

 
O ato de avaliar o processo de ensino-aprendizagem envolverá também o nível do 

micro planejamento de ensino das aulas do professor, que deverá contemplar os 

seguintes critérios: 

• motivação e incentivo; 

• estabelecimento dos objetivos; 

• adequação dos conteúdos; 

• clareza de apresentação; 

• ordenação e conhecimento do assunto; 

• adequação da linguagem e recursos didáticos; 

• capacidade de síntese; 

• flexibilidade na utilização do planejamento. 
 

Assim, a avaliação da aprendizagem e do ensino deverá ser processual e contínua, 

de caráter dinâmico, abrangente, diagnóstico e construtivo, não se restringindo a mero 
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fator quantificador do rendimento do aluno. Exigirá acompanhamento sistemático das 

atividades diárias por parte do professor, de forma a assegurar a identificação das 

causas do sucesso e pontos fracos para o estabelecimento de estratégias de correções 

das disfunções detectadas. 

 
O registro do resultado da avaliação da aprendizagem será expressa em notas na 

escala de 0 (zero) a 10 (dez) e admitirá dois valores decimais: 0 (zero) ou 5 (cinco). Será 

considerando aprovado na disciplina, o aluno que obtiver freqüência mínima de 75% da 

carga horária destinada no respectivo componente curricular e nota final igual ou 

superior a 6,0 (seis). 

 
Caso o aluno não consiga atingir nota mínima exigida para a aprovação, deverá 

submeter-se à avaliação recuperativa, que versará sobre todo o conteúdo programático 

desenvolvido na disciplina. Esta oportunidade possibilitará ao aluno substituir a nota que 

interfere no cálculo da mínima exigida. 

 
O aluno estará habilitado a graduar-se-á após o cumprimento da grade curricular 

vigente e tendo atendido a convocatória da participação ao Exame Nacional de 

Desempenho dos Estudantes - ENADE, por força do Decreto nº 10861, de 14 de abril 

de 2004. 

 
Portanto, o desempenho do aluno será averiguado também pelo Sistema Nacional 

de Educação, visando contribuir na elucidação da relação entre o nível de conhecimento 

do aluno ingressante e o adquirido do concluinte do curso, impulsionando às Instituições 

de Ensino Superior a retro-alimentarem os processos de aprimoramento constante do 

curso, indicando caminhos para novos projetos e programas internos. 

 
 

1.14 TECNOLOGIAS DE INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – TICS – NO 
PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM 

 
As tecnologias de informação e comunicação (TICs) previstas no processo de ensino 

e aprendizagem são dirigidas para atender de maneira excelente o corpo docente e 

discente da Instituição. 

 
A sala dos professores é equipada com 10 terminais conectados à internet; 

impressora Laser Brother HL-5450DN; dois pontos livres para acesso à internet, por 

meio de pontos de rede; 25 pontos de acessos à rede sem fio, que permitem o acesso 
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à internet de qualquer lugar da IES. Por meio do site da Instituição o professor pode 

disponibilizar material didático e avisos aos alunos. 

 
Cada professor recebe uma senha e um e-mail personalizado, que permite ter 

acesso ao site da Instituição, seu projeto pedagógico, ao seu e-mail e ao banco de dados 

PROQUEST, a qualquer hora, de qualquer lugar, de qualquer computador com acesso 

à internet. 

 
Além dos 25 pontos de acesso à rede sem fio, que permitem conexão à internet de 

qualquer lugar da instituição, atualmente o UNIEURO disponibiliza 191 equipamentos 

para usos acadêmicos, no período de 8:00h às 22:35h, distribuídos em laboratórios, 

equipados com Datashow. 

 
O UNIEURO, ainda coloca à disposição, de seus docentes e alunos, recursos 

audiovisuais e Multimídia, por meio do apoio didático-pedagógico: entre eles Projetores 

multimídia, aparelhos de DVD, TVs de 29 polegadas, microfones com caixa de som 

portátil, microfones com fio, microfones sem fio com speakers, telas retráteis com tripé. 

 
A aquisição de software para os laboratórios ocorre mediante a solicitação por parte 

dos professores ao coordenador dos Laboratórios. O professor deve justificar a utilidade 

do referido software para sua(s) disciplina(s) e enviar o pedido ao Gerente do NTI que 

avaliará e, se aprovado pelo Diretor Geral, encaminhará ao setor de compras. 

 
Recentemente, o Centro Universitário Euro-Americano adotou a forma de 

licenciamento Microsoft Campus Agreement, que permite a instalação ilimitada nos 

laboratórios de inúmeros softwares, incluindo fornecimento de licenças para alunos, 

versões betas de aplicativos e bibliotecas de desenvolvimento. 

 
A Internet é outro fator relevante, no que diz respeito à tecnologia avançada e de 

última geração. É de fundamental importância para a coleta e transmissão de 

informações, envio de mensagens para o contato com instituições de ensino. 

 
O UNIEURO, com o objetivo de agilizar os trabalhos dos acadêmicos e professores, 

disponibiliza os recursos oferecidos como apoio no processo pedagógico da instituição. 

A IES ainda possui um filtro de conteúdo que é constantemente atualizado, não 

permitindo acesso a sites de conteúdos inadequados. 
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A utilização da Internet na forma de contas de e-mail e horas de pesquisa, nos 

laboratórios e em outros ambientes é gratuita para alunos e professores. 

 
A atual velocidade do link e quantidade de equipamentos disponíveis para fim de 

pesquisa deverá acompanhar a demanda e evolução do quantitativo de alunos, para 

que possibilite um ambiente satisfatório para a pesquisa e o estudo. Atualmente o 

UNIEURO conta com um link dedicado de 10MB com a GVT. 

 
 
 

1.15 NÚMERO DE VAGAS 
 

O UNIEURO oferta cem vagas semestrais no turno noturno. Para a definição do 

quantitativo de vagas a instituição trabalha com critérios como a dimensão do corpo 

docente e condições de infraestrutura da IES. 

 
 

1.16 INTEGRAÇÃO COM O SISTEMA LOCAL E REGIONAL 
 

O UNIEURO tem convênios com entidades públicas e privadas para propiciar aos 

alunos e professores diversos cenários de aprendizagem localizados, 

preferencialmente, na região de Brasília e no entorno. 

 
O UNIEURO propõe-se a manter parcerias com entidades, instituições públicas, 

privadas e associações de classe, vislumbrando a cooperação nos âmbitos científico, 

técnico, tecnológico e pedagógico, além da ampliação e diversidade dos cenários de 

aprendizagem para os alunos do Curso de Comunicação Social. 

 
 

2 CORPO DOCENTE E TUTORIAL 
 

O corpo docente é constituído de professores que, além de reunirem qualidades de 

educador e pesquisador, assumem o compromisso de respeitar os princípios e valores 

explicitados no Estatuto e neste Regimento Geral, no Plano de Carreira Docente e 

demais normas aprovadas pelos colegiados superiores do UNIEURO. 

 
 

2.1. ATUAÇÃO DO NÚCLEO ESTRUTURANTE - NDE 
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O Núcleo Docente Estruturante (NDE) do UNIEURO é composto pela coordenação do 

curso e cinco professores do curso, conforme determina a Resolução do CONAES nº 1, 

de 17 de junho de 2010, e tem a função precípua da implementação e melhoria do 

Projeto Pedagógico do Curso de Graduação, contribuindo para a consolidação do perfil 

profissional do egresso do curso, para a integração curricular interdisciplinar, 

desenvolvimento de linhas de pesquisa e extensão, entre outras funções. 

 
 

2.2. ATUAÇÃO DO (A) COORDENADOR (A) 
 
 

Conforme delimitações empregadas no Art. 24, Seção II do Estatuto do UNIEURO, 

aprovado pelo Parecer CES/CNE Nº 003/2005, Portaria MEC nº 769, de 09 de março 

de 2005 (DOU Nº 47,10/03/2005, Seção 1. p.15), alterado pela Resolução CONSU Nº 

022/2013, de 10 de outubro de 2013, a Coordenadoria de Curso é exercida por 

professor, designado pelo Reitor, atendidas as normas específicas. Em caso de 

ausência, o Coordenador de Curso é substituído por professor designado pelo Reitor. 

Nos diversos âmbitos de atuação, compete ao Coordenador de Curso: 

I – exercer a supervisão das atividades de ensino, pesquisa e extensão do Curso e 

representá-lo; 

II – cumprir e fazer cumprir as decisões, bem como as resoluções e normas emanadas 

do Conselho de Curso e dos órgãos superiores; 

III – integrar, convocar e presidir o Conselho de Curso; 

IV – supervisionar o cumprimento da integralização curricular e a execução dos 

conteúdos programáticos e da carga horária das disciplinas; 

V – decidir sobre matrículas, trancamentos de matrículas, transferências, 

aproveitamento de estudos, adaptações e dependências de disciplinas e atividades; 

VI – exercer o poder disciplinar no âmbito do Curso; 

VII – tomar decisões ad referendum do Conselho de Curso, em casos de urgência ou 

emergência comprovados; 

VIII – designar secretário para as reuniões, bem como manter a ordem no 

desenvolvimento dos trabalhos; 

IX – acompanhar a frequência dos docentes, discentes e pessoal técnico- 

administrativo; 

X – zelar pela qualidade do ensino, da pesquisa e da extensão; 

XI – emitir parecer nos processos que lhe forem submetidos; 

XII – cumprir e fazer cumprir as normas constantes deste Estatuto e do Regimento 

Geral, assim como da legislação pertinente, emanada dos órgãos superiores; 
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XIII – sugerir alterações curriculares e medidas que visem ao aperfeiçoamento das 

atividades do Curso; 

XIV – desenvolver ações para avaliação permanente das funções do Curso e de suas 

atividades de apoio técnico-administrativo; 

XV – delegar competência. 
 
 

2.3. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL, DE MAGISTÉRIO SUPERIOR E DE GESTÃO 
ACADÊMICA DO (A) COORDENADOR (A) 

 
O Coordenador do Curso possui graduação e pós-graduação stricto sensu na área de 

Comunicação Social. Experiência profissional, de magistério superior acima de 18 anos 

e de gestão acadêmica acima de 3 anos.  

2.4. TITULAÇÃO DO CORPO DOCENTE DO CURSO 
 

O corpo docente do curso de Comunicação é composto por professores especialistas, 

mestres e doutores. 

 

2.5. EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL DO CORPO DOCENTE 
 

O corpo docente, em sua totalidade, possui mais de oito anos de experiência 
profissional. 

 

2.6. EXPERIÊNCIA DE MAGISTÉRIO SUPERIOR DO CORPO DOCENTE 
 

O corpo docente, em quase toda sua totalidade, possui mais de dois anos de 
experiência em docência do ensino superior. 

 
 

2.7 FUNCIONAMENTO DO COLEGIADO DE CURSO OU EQUIVALENTE 
 

As atribuições do Conselho de Curso estão definidas no Art. 22 do Estatuto do 

UNIEURO, aprovado pelo Parecer CES/CNE Nº 003/2005, Portaria MEC nº 769, de 09 

de março de 2005 (DOU Nº 47,10/03/2005, Seção 1. p.15), alterado pela Resolução 

CONSU Nº 022/2013, de 10 de outubro de 2013. 

O Conselho de Curso é composto pelo coordenador de curso – presidente nato - por 

cinco professores com vínculo empregatício na instituição, escolhido por seus pares, e 

por um representante discente. 

Os representantes têm mandato de um ano, com direito à recondução, exceto o 

representante estudantil. 

Compete ao Conselho do Curso: 
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I – definir o projeto pedagógico do curso de graduação, com atualização contínua; 

II – sugerir alterações no currículo do curso e deliberar sobre o conteúdo programático 

de cada disciplina e atividade; 

III – promover a avaliação periódica do curso, na forma definida pela administração 

superior, integrando-se ao sistema de avaliação institucional; 

IV – decidir, em grau de recurso, com referência à aceitação de matrículas de alunos 

transferidos ou portadores de diplomas de graduação, aproveitamento de estudos, 

adaptação e dispensa de disciplinas, de acordo com este Estatuto, o Regimento Geral 

e demais normas aplicáveis; 

V – deliberar, em primeira instância, acerca dos projetos de ensino, pesquisa e extensão 

de sua área; 

VI – desenvolver e aperfeiçoar metodologias próprias para o ensino, a pesquisa e a 

extensão; 

VII – promover e coordenar seminários, grupos de estudos e outros programas para o 

aperfeiçoamento de seu quadro docente, assim como, indicar, à Reitoria, professores 

para participarem de cursos de pós-graduação; 

VIII – exercer as demais funções que lhe forem delegadas. 
 
 

O Conselho de Curso reúne-se, em sessão ordinária, duas vezes durante o semestre 

letivo e, em sessão extraordinária, sempre que convocado pelo Coordenador do Curso, 

com a presença de cinco professores da instituição (além da coordenação) e um 

representante discente. 

 
 

2.8 PRODUÇÃO CIENTÍFICA, CULTURAL, ARTÍSTICA OU TECNOLÓGICA 
 

Mais de 50% do corpo docente apresenta produções nos três últimos anos. 
 
 

3 INFRAESTRUTURA 
 
 

Para o perfeito funcionamento do Curso de Comunicação, a IES dispõe de salas de 

aula, com quadro branco para aulas expositivas; salas específicas com recursos de 

multimídia; auditório para eventos extracurriculares como palestras, seminários e 

jornadas; salas específicas com computadores com acesso à internet para reuniões dos 

grupos de pesquisa. 

 
A infraestrutura de acessibilidade a portadores de necessidades especiais inclui: 
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• Rampas de acesso com corrimões, para o acesso do estudante com 

deficiência física aos espaços de uso coletivo do UNIEURO. As rampas 

obedecem às inclinações especificadas na Lei 2.105 de 08/10/98, seção 

04, artigos 122 a 125; 

• Banheiros especiais (masculinos e femininos), adaptados que dispõem 

de portas largas, barras de apoio nas paredes e espaço suficiente para 

permitir o acesso de cadeira de rodas; 

• Vagas especiais permanentes, no estacionamento, para deficientes 

físicos; 

• Telefone público instalado em altura acessível aos usuários de cadeiras 

de rodas. 

 
Além das instalações mencionadas, sempre que detectada a existência de turmas 

com pessoas com necessidades especiais, o UNIEURO disponibiliza, 

preferencialmente, a essas turmas, salas de aula no andar térreo. 

 
3.1 GABINETES DE TRABALHO PARA PROFESSORES 

 
 

O curso de Comunicação possui em sua estrutura física gabinetes de trabalho para 

os professores que atuam na pesquisa e extensão, orientação de projetos, além do 

NDE, com salas próprias equipadas com mesas, cadeiras, arquivos, computadores 

conectados à internet Wireless e banda larga, nas dependências de funcionamento do 

curso. 

 
 

3.2 ESPAÇO DE TRABALHO PARA COORDENAÇÃO DO CURSO E SERVIÇOS 
ACADÊMICOS 

 
As instalações da Coordenação do Curso de Comunicação constituem-se de uma 

sala própria, com computador, telefone, equipamento e mobiliário específico, suficientes 

para o desenvolvimento das funções administrativo-pedagógicas. 

 
 

3.3 SALA DE PROFESSORES 
 

As instalações destinadas aos docentes agregam uma sala de professores com 180 

m², uma sala de reuniões e uma sala de descanso, ambas com 30 m². Esses ambientes 

são suficientemente iluminados e climatizados, conforme índices estabelecidos por 

normas próprias, equipados com computadores e mobiliários específicos e suficientes 
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para o desenvolvimento das atividades de planejamento e atendimento às necessidades 

das atividades de docência. Diariamente, são executados serviços de limpeza, 

manutenção e conservação de móveis, pisos e equipamentos. 

A referida sala coletiva é utilizada de maneira rotativa por professores em regime parcial 

ou integral de trabalho. Este ambiente permite o acesso a mesas coletivas, armários 

individuais, computadores, sanitários e sala de descanso (sofás e TV). Como espaço 

atrelado ainda à sala de professores há uma sala de reuniões específica para 

atendimento de alunos. 

 
 

3.4 LABORATÓRIOS DIDÁTICOS ESPECIALIZADOS: QUANTIDADE 
 

Atualmente o UNIEURO, na Asa Sul, disponibiliza, para o curso de Comunicação, 

equipamentos nos diversos laboratórios, seguem as seguintes especificações: 

 
a) Laboratório I: 15 terminais em rede. 

b) Laboratório II: 15 terminal em rede. 

c) Laboratório de fotografia. 

d) Laboratório de vídeo. 

 
3.5 LABORATÓRIOS DIDÁTICOS ESPECIALIZADOS: QUALIDADE 

 
O UNIEURO provê os recursos materiais necessários ao desenvolvimento do Curso 

de Comunicação, bem como disponibiliza os serviços administrativos e de laboratórios, 

no presente caso, de Informática, o Laboratório de Fotografia e o Laboratório de vídeo, 

além de oferecer infraestrutura adequada ao funcionamento do curso e das atividades 

de extensão e de pesquisa. 

 
Os equipamentos recebem constante manutenção por profissionais contratados, 

capacitados e aptos no desenvolvimento de suas tarefas. Todos os equipamentos 

atendem às necessidades institucionais, bem como, às demandas do Curso, sobretudo, 

na composição de softwares que sejam demandados na formação do aluno. 

 
 

3.6 LABORATÓRIOS DIDÁTICOS ESPECIALIZADOS: SERVIÇOS 
O Núcleo de Tecnologia da Informação (NTI) é o responsável pelo planejamento e 

gestão de todos os serviços de informatização dos diversos setores. 

 
Atualmente o UNIEURO dispõem de equipamentos para uso acadêmicos, 
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disponíveis das 8:00h ás 22:35h distribuídos nos laboratórios e Biblioteca. Todos os 

laboratórios de informática são equipados com ar-condicionado, câmeras de vigilância, 

data show e iluminação adequada para a melhor prática de ensino. 

 
A aquisição de software para os laboratórios específicos ocorre mediante a 

solicitação por parte dos professores ao coordenador dos Laboratórios. O Centro 

Universitário Euro-Americano adotou a forma de licenciamento MSDN Academic 

Alliance junto a Microsoft, que permite a instalação ilimitada nos laboratórios de 

inúmeros softwares, incluindo fornecimento de licenças para alunos, versões betas de 

aplicativos e bibliotecas de desenvolvimento. 

 
Os laboratórios possuem instalado o software de monitoração do PCExpanion que 

permite controlar várias funcionalidades do computador do aluno, como: bloquear a 

estação do aluno, visualizar a tela do aluno, reproduzir nos computadores dos alunos a 

mesma imagem do seu computador etc. 

 
O UNIEURO possui ainda um filtro de conteúdo para a internet, que é 

constantemente atualizado, não permitindo acesso a sites de conteúdo inadequados. A 

utilização da Internet na forma de contas de e-mail e horas de pesquisa, nos laboratórios 

e sala dos professores, é gratuita e ilimitada. Esta limitação leva em conta o hardware 

disponível, sua quantidade, capacidade e utilização. Entretanto, o UNIEURO 

disponibiliza acesso a internet Wi-Fi a todos os alunos e professores cadastrados no 

NTI. 

 
 

3.7 BIBLIOTECA 
 
 

3.7.1 Instalações para o acervo, estudos individuais e em grupo na Biblioteca. 
A Área total da Biblioteca é de 1.690,56m 2 ; dividida da seguinte forma: 

• 396,85m 2 para o acervo; 
 
 

• 105,61 m 2 para salas de estudo em grupo; 
 
 

• 872m 2 para o salão de estudo; 
 
 

• 24m 2 para a área para estudo individual; 
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• 30,34m 2 para Mídiateca/Videoteca; 
 
 

• 30m 2 para as Ilhas de computadores; 
 
 

• 231,76 m 2 para área de circulação. 
 
 

O Setor possui excelente iluminação obtida por meio de 206 luminárias espalhadas por 

toda a área da Biblioteca uniformemente, além da grande incidência de iluminação 

natural devido à belíssima arquitetura do prédio; 08 extintores de incêndio, localizados 

em pontos estratégicos; 14 aparelhos de ar-condicionado aéreos e 02 gerais. 

Os mobiliários e os equipamentos, à disposição dos usuários, estão adequados a cada 

tipo de ambiente e possuem acabamentos que estão dentro dos padrões utilizados para 

o grande fluxo de pessoas; As condições de preservação do prédio da Biblioteca e do 

acervo consistem na limpeza diária de toda a área, assim como, do acervo, prateleiras 

e equipamentos, de acordo com as especificações para conservação de materiais 

bibliográficos. Como não há problemas com umidade no setor, por ser ampla e arejada 

pelas condições climáticas de Brasília, e por constituir-se de acervo recente, não houve 

necessidade de implantação do sistema anti-mofo. 

A área de estudo é adequada aos padrões estabelecidos para bibliotecas 

universitárias, em seus 872m 2 destinados somente à leitura, há 62 mesas coletivas e 

18 mesas individuais, perfazendo um total de 278 assentos. Existem ainda 12 cabines 

disponíveis para grupos de estudos que comportam até 10 pessoas por sala. Além das 

6 ilhas de computadores com 4 terminais em cada e sala de multimídia para atividades 

previamentes agendadas pelos docentes. 

Situada em andar térreo, possui em sua área externa, banheiros e bebedouros, 

assim como, rampa, porta especial e terminal de pesquisa exclusivo para portadores 

de necessidades especiais, de acordo com as normas da Associação Brasileira de 

Normas Técnicas – ABNT, bem como atendimento preferencial a estes usuários. 

Os usuários possuem acesso a Internet nos 30 computadores disponíveis para 

pesquisa e consulta ao acervo, além de rede Wireless para os dispositivos pessoais. 

 
 

3.7.2 Informatização da Biblioteca 
 

Todos os processos e serviços da Biblioteca encontram-se informatizados em uma 

base de dados, interligada por toda instituição, desde o momento da aquisição até a 

disseminação da informação. 
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Pesquisas, empréstimos, renovações e reservas de livros, periódicos, mapas e 

materiais de multimeios, são controlados pelo próprio sistema, não havendo 

necessidade de ferramentas manuais para essas atividades. 

O acervo está totalmente inserido no Sistema de Controle da Biblioteca – SCB, 

desenvolvido na própria Instituição utilizando a linguagem de programação Visual Basic 

com base de dados em SQL Server, protocolo de comunicação direta via rede local e 

protocolo TCP/IP para acesso às informações via remota. 

O SCB é utilizado como gerenciador de informações, pois além dos procedimentos 

normais de um centro de informação como: recuperação de informação, empréstimo, 

renovação e devolução de material, ele também auxilia enviando mensagens de alerta 

relativos a atraso de livros, disponibilidade de reserva e disseminador de informação, 

pois sempre que um material é incluído na base, o próprio sistema cria um alerta na 

área de apoio ao aluno, informando a chegada do material, este procedimento é viável, 

graças a interligação entre todos os sistemas da Instituição, assim como, aqueles alunos 

que abandonam o curso são automaticamente desligados na Biblioteca, impedindo que 

o mesmo continue a utilizar os serviços do setor irregularmente. 

Permite a importação e exportação de seus dados para outras bases, o que é um 

facilitador em casos de compartilhamento de base. Todas as publicações estão 

preparadas com etiqueta de registro de tombo e de lombada com código de barras 

impressos pelo sistema, facilitando o empréstimo e diminuindo a incidência de erro 

humano. 

Possui ainda relatórios que auxiliam no controle e administração do setor. 
 

A base de dados pode ser consultada pela Internet, por meio da área de apoio ao 

aluno no sitio do Centro Universitário UNIEURO, ou intranet. 

Está em processo de desenvolvimento a criação de uma rede cooperativa de 

catalogação e comutação de informações entre as Bibliotecas pertencentes ao Grupo 

Ceuma que abrange: UNIVERSIDADE CEUMA, no Maranhão, FACULDADE DO 

AMAZONAS – FAMAZ, em Belém do Pará, Instituto Galileo, em Teresina, e as 

pertencentes ao Centro Universitário UNIEURO, agilizando o processo de inserção de 

dados nas bases, assim como possibilitando o processo de comutação bibliográfica. 

Devido ao alto nível de informatização é permitido à comunidade do Centro 

Universitário UNIEURO agendar empréstimos, efetuar reservas e renovações, além de 

acompanhar sua movimentação bibliográfica junto à biblioteca, com código e senha 

pessoal intransferível para cada usuário. 

O catálogo geral encontra-se totalmente informatizado, permitindo a consulta por 
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autor, título ou assunto. 

As Bibliotecas do Grupo vem investindo na disponibilização de acervos virtuais, 

conforme item 3.1. O acesso às bases de dados também é feito pela área do aluno, 

professores e funcionários no Sitio da Instituição. 

3.7.3 Políticas Institucionais de aquisição, expansão e atualização do 
acervo e formas de sua operacionalização 

 
O acervo geral da biblioteca físico atualmente é composto por 26.838 títulos e 

138.568 exemplares distribuídos, proporcionalmente ao número de vagas ofertadas, nas 

áreas de concentração dos cursos ministrados pela Instituição, além de assuntos a estes 

correlatos. 

A coleção de livros conta com 21.529 títulos e 117.395 exemplares distribuidos nas 

unidades I, II e III conforme quadro abaixo: 
 

 Asa Sul Águas Claras Asa Norte 

Títulos 11.792 5.853 3.884 

Exemplares 68.498 32.851 16.046 

 
 

O acervo da Unidade Asa norte está dividido por áreas dos cursos conforme abaixo: 
 

• Ciências Sociais = 1.727 títulos e 8.128 exemplares 
 

• Ciências Exatas = 341 títulos e 1.496 exemplares 
 

• Ciências da Saúde = 257 títulos e 995 exemplares 
 

• Demais áreas do conhecimento = 1.559 títulos e 5.427 exemplares 
 

Já o acervo virtual é composto pelas bases de dados e bibliotecas virtuais (ver item 

3.1.), perfazendo um total de 12.176 livros eletrônicos e 7.329 periódicos eletronicos que 

abrangem todas as áreas do conhecimento científico. 

A política de atualização visa à manutenção e ampliação do acervo de acordo com a 

necessidade de cada curso tornando a coleção, não somente atualizada, mas 

devidamente adequada ao currículo proposto. A proporção adotada segue 

rigorosamente a indicação do Instrumento do INEP/MEC, de no mínimo 1 livro para cada 

14 vagas ofertadas aos alunos, podendo esta proporção variar para mais conforme a 

demanda das obras. 
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A biblioteca procede à aquisição de acordo com o que determina o documento de 

política de aquisição e seleção, que observa os seguintes aspectos: A área de interesse 

da Instituição; crescimento racional e equilibrado do acervo; estimular programas 

cooperativos de aquisição, como intercâmbio; identificar os interesses dos usuários; 

traçar diretrizes para a avaliação da coleção; analisar o uso efetivo da coleção de 

periódicos, e a obsolescência dos livros, através do controle bibliométrico; atender os 

documentos indicados nos planos de ensino, tanto da bibliografia básica quanto a 

complementar; estabelecer parâmetros para o descarte e reposição de material. 

O processo de aquisição é efetuado pela Biblioteca em concordância com as 

solicitações dos coordenadores de cursos. A cada semestre são enviadas à Biblioteca 

ementas dos cursos para que sejam adquiridos os materiais bibliográficos delas 

constantes. É feito acompanhamento, mensal, de verificação se as quantidades 

adquiridas atendem realmente às necessidades dos usuários. Sendo assim, a cada seis 

meses, é feita uma nova solicitação para adequação do acervo ao semestre que irá se 

iniciar, baseada na necessidade dos cursos ministrados pela Instituição. 

Caso seja detectada a necessidade de maior números de exemplares para 

determinada disciplina, será feita a adequação antes mesmo do final do semestre. 

A Biblioteca, com anuência do coordenador do curso, providencia a lista de 

solicitações, que é encaminhada à cotação e após a finalização do relatório de custos é 

encaminhada ao gabinete do Reitor para a aprovação e autorização. 

O processamento técnico dos documentos é feito mediante instrumentos padrões de 

descrição, o AACR2 como código de catalogação e a CDU como sistema de 

classificação bibliográfica. Todos os documentos estão preparados com etiqueta de 

lombada disponíveis para empréstimo, segundo normas e procedimentos da instituição. 

A assinatura de periódicos é feita de acordo com as solicitações dos coordenadores 

e necessidade dos usuários, dando-se preferência aos periódicos em formato virtual. 

Periódicos informativos: jornais e revistas gerais (Veja, Istoé) são assinados 

ininterruptamente. 

 
 

3.7.4 Bibliotecas virtuais e bases de dados: 
 

Desde o ano de 2007, a Instituição vem implementando novas bases de dados como 

incentivo a pesquisa e aprimoramento pessoal de toda a comunidade acadêmica. 

Em 2013 foi disponibilizado o acesso ao portal de periódicos CAPES e a assinatura 

de mais uma base de dados, VLex. 
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Devido a grande satisfação dos usuários com essas aquisições, em 2014 foram 

adquiridas as Bases da EBSCO (conforme acima mencionado) e duas Bibliotecas 

virtuais: Pearson e Saraiva ambas de conteúdo multidisciplinar. 

Importante salientar que, desde o ano de 2011, as Instituições do Grupo Ceuma, vêm 

priorizando o incentivo ao acesso virtual a periódicos e e-books, por meio de bases de 

dados. Tal ação possui o intuito de disponibilizar conteúdo abrangente, atual e de fácil 

acesso ao usuário. 

Pelo acima exposto, no decorrer dos anos, foram assinadas as bases de dados, 

abaixo listadas, sendo que a meta é a cada ano ser incorporado ao acervo nova base 

virtual, ampliando dessa forma o conteúdo de acesso online. 

EBSCO Host: 
 

Base de Periódicos científicos 
 

Acesso multiusuário contínuo e reprodução ilimitada. 
 

• Academic Search Elite (Conteúdo Multidisciplinar) – 2.300 títulos 

• Medline (em Texto Completo) – 1.400 títulos 

• Dentistry & Oral Sciences Source – 255 títulos 

• Engineering Source – 2.000 títulos 

• Dynamed – Medicina Baseada em Evidências (base de estudos de casos) 
 
 

VLex - Base de dados Jurídica, de conteúdo nacional e internacional, de acesso 
multiusuário contínuo e reprodução ilimitada, composta por 7.806 títulos, sendo 

1.242 periódicos e 6.564 livros, além de Jurisprudência, Legislação, Modelos de peças 

judiciais e Notícias do Brasil e do mundo. 

Biblioteca Virtual Pearson (Multidisciplinar) 

Base de livros. 

Acesso multiusuário ilimitado para consulta online. 
 

Impressão de até 50% da obra, valor por página R$0,07 (sete centavos) 

Possui ferramentas de formatação 

Biblioteca Virtual Saraiva (Multidisciplinar) 

Base de livros. 

Acesso multiusuário ilimitado para consulta online. 
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Possui ferramentas de formatação 

Não é possível impressão dos e-books 

 
 

Portal Capes (230 coleções disponíveis) 
 

Base parcialmente disponível para as Instituições do grupo Ceuma. 

Possui acesso ilimitado aos periódicos disponibilizados. 

Reprodução ilimitada dos artigos científicos. 
 
 
 
 

3.7.5 Forma de acesso aos serviços da Biblioteca (Condições, 
abrangência e qualidade) 

 
A biblioteca do Campus I (Asa Sul) está aberta ao público de segunda-feira a sexta- 

feira das 8h às 22h e aos sábados das 9h às 13h. 

Oferece a seus usuários serviços via Internet e intranet, como pesquisa ao acervo, 

reserva de livros e renovação (até 3 vezes) do material anteriormente emprestado. Estes 

mesmos procedimentos podem ser efetuados dentro da própria biblioteca por meio dos 

terminais de consulta ou nas ilhas de computadores para acesso à internet. Fica a 

critério do usuário a forma que irá escolher para proceder a renovações, consultas e 

reservas. 

Em termos gerais os serviços disponibilizados pela biblioteca são: 
 

• Acesso a Internet; 

• Acesso gratuito a base de dados EBSCO 

• Acesso gratuito a base de dados V-lex 

• Acesso gratuito ao portal CAPES 

• Acesso gratuito à Biblioteca Virtual Pearson 

• Acesso gratuito à Biblioteca Virtual Saraiva 

• Caixa de sugestões e atendimento ao aluno (biblioteca@unieuro.edu.br); 

• Computadores para uso acadêmico. 

• Comutação bibliográfica - COMUT 

• Consulta ao acervo pela internet e intranet; 

• Consulta local a Periódicos informativos e Jornais diários; 

• Elaboração de fichas catalográficas; 

mailto:biblioteca@unieuro.edu.br
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• Empréstimo domiciliar (ver tabela de empréstimo no manual do usuário); 

• Empréstimo interbibliotecas (Os usuários podem utilizar qualquer uma das 
Unidades I, II e III); 

• Espaço para palestras, eventos e exposições externas; 

• Exposições permanentes; 

• Orientação à Levantamentos bibliográficos; 

• Orientação à normalização de trabalhos e publicações; 

• Orientação individual ao usuário; 

• Renovação e Reserva on-line; 

• Salas de estudo em grupo; 

• Serviço de alerta; 

• Serviço de referência; 

• Visitas técnicas; 

• Wireless; 
 
 

A biblioteca oferece aos usuários, atividades, complementares às de cunho 

acadêmico como: Treinamentos e orientações à pesquisa em base de dados e 

bibliotecas virtuais, assim como a busca de informações para desenvolvimento de 

pesquisas; orientação individual aos alunos graduandos sobre normatização de 

trabalhos acadêmicos, além de confecção de fichas catalográficas e acompanhamento 

do processo de preparação e finalização de monografias. 

É disponibilizado por meio de convênio com COMUT, o acesso a informações de 

outros centros de informação a nível nacional e internacional. Assim como, incentiva o 

uso de repositórios de teses e dissertações, bases de dados EBSCO, Scielo, BVS, 

Domínio Público, portal de periódicos Capes, dentre outras referendadas pelos 

pesquisadores e professores que compõem nosso corpo docente. 

A biblioteca funciona como suporte para toda comunidade acadêmica da Instituição 

além de receber, diariamente, a visita de ex-alunos que procuram um ambiente 

agradável de paz e tranquilidade com a finalidade de estudarem para provas de 

concursos. Entretanto, ex-alunos possuem acesso apenas ao espaço físico e acervos 

virtuais, pois a partir do rompimento do vínculo com a Instituição não é possível a 

utilização do acervo destinado à graduação. 

 
 

3.7.6 Bibliografia Básica 
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Os livros da bibliografia básica atendem aos programas das disciplinas ofertadas no 

curso, na proporção de no mínimo um exemplar para 14 vagas anuais autorizadas, 

referentes aos títulos indicados na bibliografia básica (mínimo de 3 bibliografias), e está 

atualizado e tombado junto ao patrimônio do UNIEURO. 

 
 

3.7.7 Bibliografia Complementar 
 

O acervo atende, plenamente, as indicações bibliográficas complementares, 

referidas nos programas das disciplinas, com a proporção de cinco indicações (no 

mínimo dois exemplares) por unidade curricular. 

 
 
 
 

3.7.8 Periódicos Especializados 
 

De maneira geral, a Biblioteca do UNIEURO organiza a assinatura de periódicos de 

acordo com as solicitações dos coordenadores e necessidade dos usuários. Periódicos 

informativos como jornais e revistas gerais (Veja, Isto é, Exame etc.) são assinados 

ininterruptamente. Também é disponibilizado o acesso on-line às revistas e jornais de 

grande circulação. 

 
Há o acesso gratuito às bibliotecas virtuais Pearson e Saraiva, assim como as bases 

de periódicos VLEX e ProQuest. Como possibilidade de pesquisa há também o acesso 

(restrito) ao Portal CAPES. 

 
Além desse acervo geral, na Biblioteca da IES existem assinaturas de periódicos 

especializados, indexados e correntes, sob a forma virtual, abrangendo as principais 

áreas temáticas. 

 
Portanto, na Biblioteca há assinaturas/acesso de periódicos especializados, 

indexados e correntes (continuamente atualizados), sob a forma virtual. A lista global 

exposta abaixo (quadro 7) indica as bases EBSCO que estão disponíveis aos alunos de 

todos os cursos. 

 
 

3.8 INSTALAÇÕES SANITÁRIAS – ADEQUAÇÃO E LIMPEZA 
 

As instalações sanitárias apresentam dimensões suficientes para os usuários, sendo 
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iluminadas e ventiladas, obedecendo às normas e padrões estabelecidos para o seu 

tipo de uso. As referidas instalações possuem pisos e revestimentos, louças, espelhos, 

bem como materiais de higiene adequados para a sua utilização. 

 
Os serviços de limpeza são realizados em todos os turnos, diariamente, 

corroborando para a conservação e manutenção das instalações sanitárias. 

 
 
 

3.9 CONDIÇÕES DE ACESSO PARA PESSOAS COM NECESSIDADES ESPECIAIS 
 

A infraestrutura de acessibilidade a pessoas com necessidades especiais inclui: 

• Rampas de acesso para o acesso do estudante com dificuldades físicas 

(pessoas com necessidades especiais) aos espaços de uso coletivo do 

UNIEURO. As rampas obedecem às inclinações especificadas na Lei 2.105 de 

08/10/98, seção 04, artigos 122 a 125; 

• Os banheiros especiais (masculinos e femininos), adaptados, que dispõem de 

portas largas; 

• Barras de apoio nas paredes e espaço suficiente para permitir o acesso de 
cadeira de rodas; 

• Vagas especiais permanentes, no estacionamento, para deficientes físicos; 

• Lavabos e bebedouros instalados em altura acessível aos usuários de cadeiras 

de rodas; 

• Telefone público instalado em altura acessível aos usuários de cadeiras de 
rodas. 

 
Além das instalações mencionadas, sempre que detectada a existência de turmas 

apresentando pessoas com necessidades especiais, o UNIEURO disponibiliza, 

preferencialmente, a essas turmas, salas de aula no andar térreo. 

 
 

3.10 INFRAESTRUTURA DE SEGURANÇA 
 

O UNIEURO possui infraestrutura de segurança por meio de duas vertentes: (i) 

Vigilância Interna e (ii) Prevenção de Incêndio e de Acidentes de Trabalho. O serviço de 

vigilância interna é da própria IES. Determinadas incumbências de prevenção de 

incêndio e de acidentes no trabalho são desenvolvidas pela Comissão Interna de 

Prevenção de Acidentes (CIPA). Ao se reunirem, levantam todas as necessidades 
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institucionais no que diz respeito à segurança do trabalho e higienização do ambiente 

de trabalho. 

 
 
 

4. APÊNDICES 
 

4.1 APÊNDICE A 

EMENTÁRIO E BIBLIOGRAFIA  

PRIMEIRO SEMESTRE 

 
Disciplina 

Marketing 
Propaganda 
Jornalismo impresso 
Língua Portuguesa – ortografia 
Teoria da Comunicação 

TOTAL 340 

 
MARKETING 60h/a 
EMENTA 
Introdução ao Marketing: princípios, conceitos e instrumental; Mercado e 
segmentação do mercado. Planejamento mercadológico e da comunicação. As 
diversas aplicações do marketing. Processos de mobilização e mudança social. 
O Consumidor. Análise da Concorrência. O Plano de Marketing. Marketing de 
Serviços. Apreciação das Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das 
Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e 
Indígena (Lei n.11.645 de 10/03/2008; Resolução CNE/CP n.01 de 17 de junho 
de 2004). Análise da cultura indígena e das políticas de educação ambiental (lei 
n. 9.795, de 27 de abril de 1999 e Decreto n. 4.281 de 25 de junho de 2002). 
Exame de questões associadas às Diretrizes Nacionais para a Educação em 
Direitos Humanos, conforme disposto no Parecer CNE/CP N° 8, de 06/03/2012, 
que originou a Resolução CNE/CP N° 1, de 30/05/2012.  

 

BIBLIOGRAFIA 

Básica 
KERIN, R. A. Problemas de marketing estratégico. Porto Alegre: Bookman, 2009. 
KOTLER, P. Administração de Marketing : A Bíblia. São Paulo: Pearson, 2013. 
URDAN, F. T. Gestão do composto de marketing. São Paulo: Atlas, 2013. 
 
Complementar 
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AMBROSIO, V. Plano de marketing : um roteiro para a ação. São Paulo: Pearson, 2012. 
KEEGAN, W. Marketing global. São Paulo: Pearson, 2006. 
MINADEO, R. Gestão de marketing: fundamentos e aplicações. São Paulo: Atlas, 2008. 
LAS CASAS, A. Marketing : conceitos, exercícios e casos. São Paulo: Atlas, 2009. 
LIMEIRA, T. E-marketing : o marketing na internet com casos brasileiros. São Paulo: 
Saraiva, 2007. 

 

PROPAGANDA 80h/a 

EMENTA 
Conceitos de publicidade e propaganda. A Teoria da Publicidade. Publicidade e o 
contexto político, social e econômico. A publicidade de vendas e a publicidade político-
institucional. Os elementos do sistema publicitário: agências, anunciantes, corretores, 
veículos e fornecedores. A estruturação das agências, o departamento de publicidade 
e o departamento comercial dos veículos.Apreciação das Diretrizes Curriculares 
Nacionais para Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e 
Cultura Afro-Brasileira e Indígena (Lei n.11.645 de 10/03/2008; Resolução CNE/CP 
n.01 de 17 de junho de 2004). Análise da cultura indígena e das políticas de educação 
ambiental (lei n. 9.795, de 27 de abril de 1999 e Decreto n. 4.281 de 25 de junho de 
2002). Exame de questões associadas às Diretrizes Nacionais para a Educação em 
Direitos Humanos,conforme disposto no Parecer CNE/CP N° 8, de 06/03/2012, que 
originou a Resolução CNE/CP N° 1, de 30/05/2012. 

BILBIOGRAFIA 
Básica 
BELCH, G. E. Propaganda e promoção : uma perspectiva da comunicação integrada 
de marketing. Porto Alegre: Bookman, 2014. 
RIBEIRO, J. Tudo o que você queria saber sobre propaganda e ninguém teve 
paciência para explicar. São Paulo: Atlas, 2008. 
SANTANNA, A. Propaganda : teoria, técnica e prática. São Paulo: Thonson, 2009. 
 
Complementar 
JONES, J. P. Publicidade como negócio Nobel 2003 
MARTINS, Z. Propaganda é isso aí. v.2. São Paulo: Atlas, 2003. 
PUBLIO, M. A. Como planejar e executar uma campanha de propaganda. São Paulo: 
Atlas, 2008. 
SAMPAIO, R. Propaganda de A a Z. São Paulo: Elsevier, 2003. 
SANDMANN, A. J. Linguagem da propaganda. São Paulo: Contexto, 2007. 

JORNALISMO IMPRESSO 80h/a 

EMENTA 
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Conceitos de jornalismo. Função social do jornalismo, o conceito de notícia, o 
processo de produção da notícia. A profissão do jornalista e do publicitário: 
análise e reflexão sobre o papel social e o perfil de cada agente. Noções sobre 
as características do jornalismo aplicadas na questões publicitárias: meios 
gráficos, em televisão, em rádio e em meios digitais. Apreciação das Diretrizes 
Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-Raciais e para o 
Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena (Lei n.11.645 de 
10/03/2008; Resolução CNE/CP n.01 de 17 de junho de 2004). Análise da 
cultura indígena e das políticas de educação ambiental (lei n. 9.795, de 27 de 
abril de 1999 e Decreto n. 4.281 de 25 de junho de 2002). Exame de questões 
associadas às Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos, 
conforme disposto no Parecer CNE/CP N° 8, de 06/03/2012, que originou a 
Resolução CNE/CP N° 1, de 30/05/2012. 

BILBIOGRAFIA 
Básica 
CAVERSAN, L. Introdução ao Jornalismo Diário: Como Fazer Jornais Todos os Dias. 
São Paulo: Saraiva, 2009. 
KOVACH, B. Os Elementos do jornalismo. São Paulo: Geração editorial, 2004. 
NOBLAT, R. A Arte de fazer um jornal diário. São Paulo: Contexto, 2008. 
 
Complementar 
ERBOLATO, M. L. Técnicas de codificação em jornalismo. São Paulo: Ática, 2003. 
LAGE, N. Linguagem jornalistica. São Paulo: Ática, 2004. 
MARQUES, L. H. Teoria e prática de redação para jornalismo impresso. 
Florianópolis: EDUSC, 2003. 
MELO, J. M. de. Jornalismo opinativo. São Paulo: Mantiqueira, 2003. 
NADOLSKIS, H. Comunicação em língua portuguesa. São Paulo: Saraiva, 2013. 

LÍNGUA PORTUGUESA – ORTOGRAFIA 60h/a 

EMENTA 
Conceito de língua e linguagem. Modalidade oral e escrita. Expressão 
lingüística. Sintaxe e semântica. Texto e textualidade. Mecanismos de 
construção textual. Técnicas de Redação. Leitura, interpretação e produção de 
textos. A linguagem verbal: diferentes usos e funções. O discurso dissertativo. 
Revisão e correção gramatical. Apreciação das Diretrizes Curriculares 
Nacionais para Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de 
História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena (Lei n.11.645 de 10/03/2008; 
Resolução CNE/CP n.01 de 17 de junho de 2004). Análise da cultura indígena 
e das políticas de educação ambiental (lei n. 9.795, de 27 de abril de 1999 e 
Decreto n. 4.281 de 25 de junho de 2002). Exame de questões associadas às 
Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos, conforme disposto 
no Parecer CNE/CP N° 8, de 06/03/2012, que originou a Resolução CNE/CP N° 
1, de 30/05/2012. 

BIBLIOGRAFIA 
Básica 
BLIKSTEIN, I. Técnicas de comunicação escrita. São Paulo: Contexto, 2016. 
MEDEIROS, J. B. Como escrever textos : gêneros e sequencias textuais. São Paulo: 
Atlas, 2017. 



94  

MEDEIROS, J. B. Português instrumental. São Paulo: Atlas, 2014. 
 
Complementar 
BECHARA, E. Moderna gramática portuguesa. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2015. 
CARRASCOZA, J. Razão e sensibilidade no texto publicitário. São Paulo: Futura, 
2004. 
DAD, S. A Arte de escrever bem. São Paulo: Contexto, 2008. 
GARCIA, O. Comunicação em prosa moderna. Rio de Janeiro: FGV, 2009. 
KOCH, I. Ler e escrever : estratégias de produção textual. São Paulo: Contexto, 2010. 
 

TEORIA DA COMUNICAÇÃO 60h/a 

EMENTA 

A comunicação: histórico e evolução conceitual. O objeto da comunicação 
social. Contribuições interdisciplinares para a constituição de uma teoria da 
comunicação. As principais correntes teóricas ligadas à pesquisa em 
Comunicação e os autores mais significativos. O processo de formação e o 
conteúdo das diversas correntes teóricas da Comunicação Social. Teorias do 
signo (semiologia e semiótica). Tendências e perspectivas em comunicação. 
Apreciação das Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações 
Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena 
(Lei n.11.645 de 10/03/2008; Resolução CNE/CP n.01 de 17 de junho de 2004). 
Análise das políticas de educação ambiental (lei n. 9.795, de 27 de abril de 1999 
e Decreto n. 4.281 de 25 de junho de 2002). Exame de questões associadas às 
Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos, conforme disposto 
no Parecer CNE/CP N° 8, de 06/03/2012, que originou a Resolução CNE/CP N° 
1, de 30/05/2012. 

BIBLIOGRAFIA 

Básica 
FRANÇA, V. Curso básico de teorias da comunicação. Belo Horizonte: Autêntica, 
2017. 
HOHLFELD, A. Teorias da comunicação : conceitos, escolas e tendencias. Petrópoilis: 
Vozes, 2008. 
Dicionário de comunicação : escolas, teorias e autores. São Paulo: Contexto, 2014. 
 
Complementar 
COELHO NETTO, J. Semiótica : informação e comunicação. São Paulo: Perspectiva, 
2007. 
DEFLEUR, M. Teorias da comunicação de massa. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1993. 
MCQUAIL, D.Teoria da comunicação de massa. São Paulo: Penso, 2012. 
RUDIGER, F. Introdução à teoria da comunicação. São Paulo: Edicon, 2004. 
WOLF, M. Teorias das comunicações de massa. São Paulo: Martins Fontes, 2008. 

 

SEGUNDO SEMESTRE 

 
Disciplina 
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Sociologia 
Teorias do jornalismo e da publicidade 
Língua portuguesa – produção de textos 
Publicidade 
Jornalismo audiovisual 

TOTAL 340 

SOCIOLOGIA 60h/a 

EMENTA 
Conceitos sociológicos fundamentais: fato social, ação social, relação social, 
instituição, grupos sociais, socialização, estrutura social, organização social, 
comunidade, sociedade. Processos sociais. A sociedade de classes: Teorias de 
Classes e de estratificação social. Mudanças e movimentos sociais. O conceito 
de cultura. Etnocentrismo e Relativismo cultural. Preconceito, estereótipo, 
discriminação e desigualdade social no Brasil. Estudo das principais abordagens 
teóricas sobre o fenômeno comunicação de massa e seus diferentes aspectos: 
funções e efeitos dos sistemas de comunicação.Apreciação das Diretrizes 
Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-Raciais e para o 
Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena (Lei n.11.645 de 
10/03/2008; Resolução CNE/CP n.01 de 17 de junho de 2004). Análise da 
cultura indígena e das políticas de educação ambiental (lei n. 9.795, de 27 de 
abril de 1999 e Decreto n. 4.281 de 25 de junho de 2002). Exame de questões 
associadas às Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos, 
conforme disposto no Parecer CNE/CP N° 8, de 06/03/2012, que originou a 
Resolução CNE/CP N° 1, de 30/05/2012. 

BIBLIOGRAFIA 
CHARON, J. M. Sociologia. São Paulo:  Saraiva, 2016. 
DIAS, Reinaldo. Introdução a sociologia. São Paulo: Pearson, 2010. 
SANTOS, P. A. Fundamentos de sociologia geral. São Paulo: Atlas, 2013. 
 
Complementar 
CARVALHO, Ana Paula Comin de. Desigualdades de gênero, raça e etnia. São Paulo: 
InterSaberes , 2012. 
DEMO, P. Introdução à sociologia. São Paulo: Atlas, 2002. 
MONTEIRO, A. M. Ensino de história e culturas afro-brasileiras e indígenas. São 
Paulo: Pallas, 2013. 
PIOVESAN, F. Temas de direitos humanos. São Paulo: Saraiva, 2014. 
PHILIPPI JUNIOR, A. Educação ambiental e sustentabilidade. São Paulo: Manole, 
2016. 

TEORIAS DO JORNALISMO E DA PUBLICIDADE 60h/a 

EMENTA 

A natureza da teoria da comunicação. A definição do objeto e características 
científicas da comunicação como área de conhecimento. As correntes teóricas, 
seus principais idealizadores e metodologias Evolução das pesquisas em 
comunicação no contexto da sociedade da informação. Apreciação das 
Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-Raciais e 
para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena (Lei n.11.645 de 
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10/03/2008; Resolução CNE/CP n.01 de 17 de junho de 2004). Análise da 
cultura indígena e das políticas de educação ambiental (lei n. 9.795, de 27 de 
abril de 1999 e Decreto n. 4.281 de 25 de junho de 2002). Exame de questões 
associadas às Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos, 
conforme disposto no Parecer CNE/CP N° 8, de 06/03/2012, que originou a 
Resolução CNE/CP N° 1, de 30/05/2012. 

BIBLIOGRAFIA 

Básica 
BARROS FILHO, C. de. Teorias da comunicação em jornalismo. São Paulo: Saraiva, 
2010. 
BUENO, W. da C. Estratégias de Comunicação nas Mídias Sociais. São Paulo: Manole, 
2015. 
MCQUAIL, D. Atuação da Mídia: Comunicação de Massa e Interesse Público. São 
Paulo: Penso, 2012. 
 
Complementar 
BURKE, P. Uma História social da mídia. Rio de Janeiro: Zahar, 2006. 
CHARAUDEAU, P. A Conquista da opinião pública. São Paulo: Contexto, 2016. 
HERNANDES, N. A Mídia e seus truques. São Paulo: Contexto, 2006. 
HOHLFELD, A. Teorias da comunicação: conceitos, escolas e tendencias. Petrópolis: 
Vozes, 2008. 
PENA, F. Teoria do jornalismo. São Paulo: Contexto, 2005. 

LÍNGUA PORTUGUESA – PRODUÇÃO DE TEXTO 60h/a 

EMENTA 
Construção do texto e adequação da língua e da linguagem às mais variadas 
situações de uso. Linguagem verbal e não verbal; parágrafo. Produções textuais 
na área de atuação profissional. Apreciação das Diretrizes Curriculares 
Nacionais para Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de 
História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena (Lei n.11.645 de 10/03/2008; 
Resolução CNE/CP n.01 de 17 de junho de 2004). Análise da cultura indígena 
e das políticas de educação ambiental (lei n. 9.795, de 27 de abril de 1999 e 
Decreto n. 4.281 de 25 de junho de 2002). Exame de questões associadas às 
Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos, conforme disposto 
no Parecer CNE/CP N° 8, de 06/03/2012, que originou a Resolução CNE/CP N° 
1, de 30/05/2012. 

BIBLIOGRAFIA  
Básica 
ANDRADE, M. M. Língua portuguesa: noções básicas para cursos superiores. São 
Paulo: Atlas,  2010. 
FREITAS, M. M. Português : bases gramaticais para a produção textual. São Paulo: 
Saraiva, 2010. 
NEGRI, M. Contribuições da Língua Portuguesa para a Redação Publicitária. São 
Paulo: Cengage, 2011. 
 
Complementar 
FARACO, C. A. Prática de texto para estudantes universitários. Petrópolis: Vozes 2010. 
MEDEIROS, J. B. Como escrever textos : gêneros e sequencias textuais. São Paulo: 
Atlas, 2017. 
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MEDEIROS, J. B. Redação Científica: a Prática de Fichamentos, Resumos, Resenhas. 
São Paulo: Atlas, 2010. 
MOYSES, Carlos Alberto. Língua portuguesa: atividades de leitura e produção de 
textos. São Paulo: Saraiva, 2009. 
TERCIOTTI, Sandra Helena. Redação na prática: um guia que faz a diferença na hora 
de escrever bem. São Paulo: Saraiva, 2012. 

PUBLICIDADE 80h/a 

EMENTA 
A História da Publicidade. Definições e tipos de publicidade. Campos de atuação do 
mercado publicitário. A Publicidade na cultura contemporânea e seu papel sobre o 
comportamento de consumo. Novas tecnologias e seus aspectos comunicacionais, 
sociais e culturais. A estrutura organizacional de uma agência de publicidade. Etapas 
da prática publicitária: atendimento, pesquisa, planejamento, mídia e criação. A 
publicidade, suas entidades e legislação. Termos técnicos utilizados no mercado e o 
mix de comunicação para os diversos públicos. Apreciação das Diretrizes Curriculares 
Nacionais para Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e 
Cultura Afro-Brasileira e Indígena (Lei n.11.645 de 10/03/2008; Resolução CNE/CP 
n.01 de 17 de junho de 2004). Análise da cultura indígena e das políticas de educação 
ambiental (lei n. 9.795, de 27 de abril de 1999 e Decreto n. 4.281 de 25 de junho de 
2002). Exame de questões associadas às Diretrizes Nacionais para a Educação em 
Direitos Humanos, conforme disposto no Parecer CNE/CP N° 8, de 06/03/2012, que 
originou a Resolução CNE/CP N° 1, de 30/05/2012. 

BIBLIOGRAFIA 
Básica 
ANDREWS, M. Persuasão na publicidade: 33 técnicas psicológicas de convencer. São 
Paulo: Gustavo Gili, 2016. 
PUBLIO, M. A. Como planejar e executar uma campanha de propaganda. São Paulo: 
Atlas,  2013. 
SANDMANN, A. J. Linguagem da propaganda. São Paulo: Contexto, 2007. 
 
Complementar 
BELCH, G. E. Propaganda e promoção: uma perspectiva da comunicação integrada de 
marketing. Porto Alegre: Bookman, 2014. 
BONA, N. C. Publicidade e propaganda da agência à campanha. São Paulo: 
InterSaberes, 2012. 
CARRASCOZA, J. Do caos à criação publicitária. São Paulo: Saraiva, 2008. 
CARVALHO, N. Publicidade a linguagem da sedução. São Paulo:  Ática, 2009. 
MARTINS, Z. Propaganda é isso aí. v.2. São Paulo: Atlas, 2003. 

JORNALISMO AUDIOVISUAL 80h/a 

EMENTA 
História do rádio, do radiojornalismo, da TV e do telejornalismo.Características 
e especificidades das linguagens audiovisuais. O processo de gravação em 
vídeo tape e câmaras digitais. Edição em ilha linear. Técnicas de montagem de 
roteiro. Introdução ao desenvolvimento da ação dramática. Convergência de 
mídias: Videocast, podcast, rádio, TV e web. Rádios e TVs comunitárias. O 
trânsito de uma peça para rádio. Os sons nos roteiros de TV. Som direto, 
locução. Desenvolvimento de peças publicitárias.  Apreciação das Diretrizes 
Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-Raciais e para o 
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Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena (Lei n.11.645 de 
10/03/2008; Resolução CNE/CP n.01 de 17 de junho de 2004). Análise da 
cultura indígena e das políticas de educação ambiental (lei n. 9.795, de 27 de 
abril de 1999 e Decreto n. 4.281 de 25 de junho de 2002). Exame de questões 
associadas às Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos, 
conforme disposto no Parecer CNE/CP N° 8, de 06/03/2012, que originou a 
Resolução CNE/CP N° 1, de 30/05/2012. 

BIBLIOGRAFIA 
Básica 
ALVES, Marcia Nogueira. Mídia e produção audiovisual: uma introdução. São Paulo: 
InterSaberes, 2012. 
PAULA, A. N. Jornalismo e publicidade no rádio. São Paulo: Contexto, 2013. 
ZETTL, H. Manual de produção da televisão. São Paulo: Cengage, 2011. 
 
Complementar 
BARRETO, T. Vende-se em 30 segundos. São Paulo: Senac, 2004. 
CAMPOS, F. Roteiro de cinema e televisão. Rio de Janeiro: Zahar, 2007. 
COMPARATO, D. Da criação ao roteiro: teoria e prática. São Paulo: Summus, 2009. 
ELIN, L. O Comercial de televisão: planejamento e produção. Rio de Janeiro: Bossa 
Nova,  2006. 

WATTS, H. On camera: o curso de produção de filme e video da BBC. São Paulo: 
Summus, 1990. 

 

TERCEIRO SEMESTRE 

 
Disciplina 

Filosofia 
Comportamento do consumidor 
Linguagem fotográfica 
Atendimento em publicidade 
Redação publicitária 

TOTAL 300 

FILOSOFIA 60h/a 

EMENTA 
Principais formas históricas dos discursos filosóficos e científicos. A função 
crítica da filosofia. Temas atuais. Ética, direito, cidadania. Origem e 
desenvolvimento dos problemas atuais da filosofia em suas interfaces com a 
ciência, a ideologia, a sociedade e a linguagem. A questão da verdade. Mito e 
comunicação. Filosofia da Linguagem. A retórica e a poética. Apreciação das 
Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-Raciais 
e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena (Lei n.11.645 
de 10/03/2008; Resolução CNE/CP n.01 de 17 de junho de 2004). Análise da 
cultura indígena e das políticas de educação ambiental (lei n. 9.795, de 27 de 
abril de 1999 e Decreto n. 4.281 de 25 de junho de 2002). Exame de questões 
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associadas às Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos, 
conforme disposto no Parecer CNE/CP N° 8, de 06/03/2012, que originou a 
Resolução CNE/CP N° 1, de 30/05/2012. 

BIBLIOGRAFIA 
Básica 
MARCONDES, D. Iniciação à história da filosofia. Rio de Janeiro: Zahar, 2008. 
MATTAR, J. Introdução à filosofia. São Paulo: Pearson, 2015. 
RAYO, J. T. Educação em direitos humanos: rumo a uma perspectiva global. São 
Paulo: Penson, 2003. 
 
Complementar 
MARTINS, M. H. Filosofando: introdução à filosofia. São Paulo: Moderna, 2003. 
PECORARO, R. Filósofos: de Sócrates à Rousseu clássicos da filosofia. v.1. Petrópolis: 
Vozes, 2012. 
PECORARO, R. Filósofos: de Kant à Popper clássicos da filosofia. v.2. Petrópolis: 
Vozes, 2013. 
XAVIER, L. Direitos humanos, cidadania e violência no Brasil. v.2. São Paulo: CRV, 
2014. 
XAVIER, L. Direitos humanos, cidadania e violência no Brasil. v.3. São Paulo: 
CRV, 2014. 

COMPORTAMENTO DO CONSUMIDOR 60h/a 

EMENTA 

Principais abordagens teóricas e modelos do comportamento do consumidor. 
Aspectos psicológicos, culturais, econômicos, sociais, éticos e legais. 
Comportamento do mercado. Ciência do comportamento humano. Principais 
abordagens relativas ao comportamento do consumidor. Elementos principais 
que determinam o comportamento do mercado e seus segmentos. Apreciação 
das Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-
Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena (Lei 
n.11.645 de 10/03/2008; Resolução CNE/CP n.01 de 17 de junho de 2004). 
Análise da cultura indígena e das políticas de educação ambiental (lei n. 9.795, 
de 27 de abril de 1999 e Decreto n. 4.281 de 25 de junho de 2002). Exame de 
questões associadas às Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos 
Humanos, conforme disposto no Parecer CNE/CP N° 8, de 06/03/2012, que 
originou a Resolução CNE/CP N° 1, de 30/05/2012. 

BIBLIOGRAFIA 

Básica 
CAMARGO, Pedro de. Neuromarketing: a nova pesquisa de comportamento do 
consumidor. São Paulo: Atlas, 2013. 
FARIAS, C.V.S. Marketing Aplicado. Porto Alegre: Bookman, 2015. 
GIGLIO, E. M. Comportamento do Consumidor. São Paulo: Thomson Pioneira, 2015. 
 
Complementar 
GADE, Christiane. Psicologia do consumidor e da propaganda. São Paulo: EPU, 1998. 
GIACOMINI FILHO, G. Consumidor versus propaganda. São Paulo: Summus, 2008. 
SAMARA, B. S. & MORSCH, M. A. Comportamento do Consumidor. São Paulo: 
Prentice Hall Brasil, 2005. 
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SCHIFFMAN, L. G; KANUK, L. L.Comportamento do consumidor. São Paulo: LTC, 
2015. 

SOLOMON, M. R. Comportamento do consumidor: comprando, possuindo e 
sendo. Porto Alegre: Bookman, 2011. 

LINGUAGEM FOTOGRÁFICA 60h/a 

EMENTA 
A imagem fotográfica: histórico, processos, iluminação. Técnicas fotográficas. 
Teoria e prática da fotografia. Fotografia em cores e em preto e branco. Natureza 
da imagem. A retórica da imagem. Capacidade de referência. Signos. O espaço 
representado – a perspectiva. Usos da cor na publicidade. Aspectos técnicos e 
culturais. As diferentes imagens. A imagem fotográfica. A imagem 
eletrônica/videográfica. A imagem cinematográfica. A imagem “pós-moderna”: 
simulações e virtualidades na era do digital. Apreciação das Diretrizes 
Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-Raciais e para o 
Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena (Lei n.11.645 de 
10/03/2008; Resolução CNE/CP n.01 de 17 de junho de 2004). Análise da cultura 
indígena e das políticas de educação ambiental (lei n. 9.795, de 27 de abril de 
1999 e Decreto n. 4.281 de 25 de junho de 2002). Exame de questões 
associadas às Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos, 
conforme disposto no Parecer CNE/CP N° 8, de 06/03/2012, que originou a 
Resolução CNE/CP N° 1, de 30/05/2012. 

BIBLIOGRAFIA 
Básica 
BUITONI, D. S. Fotografia e jornalismo: a informação pela imagem. São Paulo: Saraiva, 
2015. 
FREEMAN, M. Novo guia completo da fotografia digital. Porto Alegre: Bookman, 2013. 
HEDGECOE, J. Novo manual de fotografia: guia completo para todos os formatos. São 
Paulo: Senac, 2007. 
  
Complementar 
BUSSELLI, M. Tudo sobre fotografia. São Paulo: Pioneira, 1999. 
DUBOIS, P. O Ato fotográfico e outros ensaios. Campinas: Papirus, 2010. 
GURAN, M. Linguagem fotográfica em informação. Rio de Janeiro: Gama Filho, 1999. 
JOLY, M. Introdução a análise da imagem. Campinas: Papirus, 2008. 
REAL, E. Fotógrafo: o olhar, a técnica e o trabalho. São Paulo: Senac, 2002. 

ATENDIMENTO EM PUBLICIDADE 60h/a 

EMENTA 
Conceito de atendimento publicitário. A estrutura e as funções técnicas do setor 
de gerência de conta. Perfil do profissional de atendimento. Relacionamento do 
profissional de atendimento com os clientes. Aspectos estratégicos, éticos e 
operacionais da conta. Ética em planejamento e atendimento. Execução de 
atendimento. Briefing. Métodos e estratégias profissionais. Apreciação das 
Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-Raciais e 
para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena (Lei n.11.645 de 
10/03/2008; Resolução CNE/CP n.01 de 17 de junho de 2004). Análise da 
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cultura indígena e das políticas de educação ambiental (lei n. 9.795, de 27 de 
abril de 1999 e Decreto n. 4.281 de 25 de junho de 2002). Exame de questões 
associadas às Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos, 
conforme disposto no Parecer CNE/CP N° 8, de 06/03/2012, que originou a 
Resolução CNE/CP N° 1, de 30/05/2012. 

BIBLIOGRAFIA 
Básica 
BONA, N. C. Publicidade e propaganda da agência à campanha. São Paulo: 
InterSaberes, 2012. 
LUPETTI, M. Gestão estratégica da comunicação mercadológica. São Paulo: 
Cengage, 2014. 
PAIVA, E. Projeto experimental de propaganda. São Paulo: Iglu, 2009. 
 
Complementar 
CORREA, Roberto. O Atendimento na agência de comunicação. São Paulo: Globa, 
2006. 
MARTINS, Z. Propaganda é isso aí. v.2. São Paulo: Atlas, 2003. 
PUBLIO, M. A. Como planejar e executar uma campanha de propaganda. São Paulo: 
Atlas,  2013. 
SAMPAIO, R. Propaganda de A a Z. São Paulo: Elsevier, 2003. 
SANTANNA, A. Propaganda: teoria, técnica e prática. São Paulo: Thonson, 
2009. 

REDAÇÃO PUBLICITÁRIA 60h/a 

EMENTA 

Significação e sentido; signo e cultura. Linguagem, texto e discurso publicitário. 
Aspectos da redação publicitária. Retórica na publicidade.  Teoria e técnicas de 
criatividade em redação publicitária. Persuasão, sedução e argumentação. 
Redação do texto publicitário - forma e conteúdo. Análise e produção de 
mensagens. Apreciação das Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação 
das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-
Brasileira e Indígena (Lei n.11.645 de 10/03/2008; Resolução CNE/CP n.01 de 
17 de junho de 2004). Análise da cultura indígena e das políticas de educação 
ambiental (lei n. 9.795, de 27 de abril de 1999 e Decreto n. 4.281 de 25 de junho 
de 2002). Exame de questões associadas às Diretrizes Nacionais para a 
Educação em Direitos Humanos, conforme disposto no Parecer CNE/CP N° 8, 
de 06/03/2012, que originou a Resolução CNE/CP N° 1, de 30/05/2012. 

BIBLIOGRAFIA 

Básica 
BLIKSTEIN, I. Técnicas de comunicação escrita. São Paulo: Contexto, 2016. 
FIGUEIREDO, C. Redação publicitária: sedução pela palavra. São Paulo: Cengage, 
2005. 
MEDEIROS, J. B. Como escrever textos: gêneros e sequencias textuais. São Paulo: 
Atlas, 2017. 
 
Complementar 
FREITAS, M. M. Português: bases gramaticais para a produção textual. São Paulo: 
Saraiva, 2010. 
HOFF, T. Redação publicitária para cursos de comunicação, publicidade e propaganda. 
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São Paulo: Elsevier, 2004. 
MARTINS, Z. Redação publicitária: a prática na prática. São Paulo: Atlas, 2009. 
MEDEIROS, J. B. Redação Científica: a Prática de Fichamentos, Resumos, Resenhas. 
São Paulo: Atlas, 2010. 
NEGRI, M. Contribuições da Língua Portuguesa para a Redação Publicitária. 
São Paulo: Cengage, 2011.  

 

QUARTO SEMESTRE 

 
Disciplina 

Economia 
Pesquisa de mercado e mídia 
Redação jornalística 
Fotografia jornalística e publicitária 
Criação publicitária 

TOTAL 300 

ECONOMIA 60h/a 

EMENTA  
Introdução aos Conceitos de Economia. Estudo dos Modelos micro e 
macroeconômicos. Investigação sobre Mercados e preços. Interface entre Demanda e 
Oferta. Abordagem das Estruturas de mercado e o problema da incerteza. Estudo de 
questões sobre o Papel do Governo. Análise da Macroeconomia: fundamentos e 
problemas. Análises dos agregados econômicos: crescimento econômico, inflação e 
desemprego. Discussões de questões sobre Moeda, Juros e renda. Debates sobre 
Política econômica. Evolução da economia local. Reflexões sobre o desenvolvimento 
sustentável e economia. Análise da cultura indígena e das políticas de educação 
ambiental (lei n. 9.795, de 27 de abril de 1999 e Decreto n. 4.281 de 25 de junho de 
2002). 

BIBLIOGRAFIA 
Básica 
BLANCHARD, Olivier. Macroeconomia. São Paulo: Pearson, 2016. 
VASCONCELOS, Marco Antonio Sandoval de . Fundamentos de economia. São 
Paulo: Saraiva, 2014. 
MANKIW, N. Gregory. Introdução a Economia. São Paulo: Campus, 2013. 
 
Complementar 
PYNDICK, Robert. Microeconomia. São Paulo: Pearson, 2013. 
GREMAUD, Amaury Patrick; VASCONCELLOS, Marco Antonio Sandoval de; TONETO 
JUNIOR, Rudinei. Economia Brasileira Contemporânea. São Paulo: Atlas, 2011. 
KRUGMAN, Paul. Introdução a economia. São Paulo: Campus, 2007. 
MOCHON, Francisco. Princípios de economia. São Paulo: Pearson, 2007. 
VICECONTI, Paulo Eduardo. Introdução à economia. São Paulo:  Saraiva, 
2013. 

PESQUISA DE MERCADO E MÍDIA 60h/a 
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EMENTA 
Pesquisa de opinião e marketing. Fundamentos de Pesquisa, Planejamento da 
Pesquisa: Tipos de Pesquisa; Importância da Pesquisa de opinião para o processo 
decisório. Etapas de uma pesquisa de opinião e Marketing, novos mercados, 
tendências de consumo, execução e análise de Pesquisa de Opinião e Marketing, 
Pesquisa de Mercado, Pesquisa de Imagem Institucional, Pesquisa de Satisfação. 
Apreciação das Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-
Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena (Lei n.11.645 
de 10/03/2008; Resolução CNE/CP n.01 de 17 de junho de 2004). Análise da cultura 
indígena e das políticas de educação ambiental (lei n. 9.795, de 27 de abril de 1999 e 
Decreto n. 4.281 de 25 de junho de 2002). Exame de questões associadas às Diretrizes 
Nacionais para a Educação em Direitos Humanos, conforme disposto no Parecer 
CNE/CP N° 8, de 06/03/2012, que originou a Resolução CNE/CP N° 1, de 30/05/2012. 
 

BIBLIOGRAFIA 
Básica 
BAUER, Martin W. e  GASKELL, George. Pesquisa qualitativa com texto, imagem e 
som. Petrópolis: Vozes, 2010. 
MATTAR, Fauze. Pesquisa de marketing: edição compacta. São Paulo:  Atlas, 2008. 
SAMARA, Beatriz Santos & BARROS, José Carlos de. Pesquisa de marketing. São 
Paulo: Makron Books, 2007. 
 
Complementar 
RICHARDSON, Roberto J. Pesquisa social: métodos e técnicas. São Paulo: Atlas, 
2009. 
MALHOTRA, Naresh.Pesquisa de marketing: uma orientação aplicada. Porto Alegre: 
Bookman, 2010. 
DIAS, S. R. Pesquisa de mercado. São Paulo: Saraiva, 2012. 
VERONEZZI, José Carlos. Mídia de A a Z. São Paulo: Gass, 2009. 
NIQUE, W. Pesquisa de marketing: uma orientação para o mercado brasileiro. 
São Paulo: Atlas, 2014.   
 

REDAÇÃO JORNALÍSTICA 60h/a 

EMENTA 
A linguagem do jornalismo impresso e as suas características. Tipologia textual. 
A busca da notícia e a gramática do texto jornalístico. O título e o lead. Papéis 
temáticos. A pirâmide invertida. A argumentação. A revisão do texto. Os 
manuais de redação e estilo. Apreciação das Diretrizes Curriculares Nacionais 
para Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e 
Cultura Afro-Brasileira e Indígena (Lei n.11.645 de 10/03/2008; Resolução 
CNE/CP n.01 de 17 de junho de 2004). Análise da cultura indígena e das 
políticas de educação ambiental (lei n. 9.795, de 27 de abril de 1999 e Decreto 
n. 4.281 de 25 de junho de 2002). Exame de questões associadas às Diretrizes 
Nacionais para a Educação em Direitos Humanos, conforme disposto no 
Parecer CNE/CP N° 8, de 06/03/2012, que originou a Resolução CNE/CP N° 1, 
de 30/05/2012. 

BIBLIOGRAFIA 
Básica 
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DAD, S. A Arte de escrever bem. São Paulo: Contexto, 2008. 
JORGE, T. de M. Manual do foca: guia de sobrevivência para jornalistas. São Paulo: 
Contexto, 2008. 
TERCIOTTI, Sandra Helena. Redação na prática: um guia que faz a diferença na hora 
de escrever bem. São Paulo: Saraiva, 2012. 
 
Complementar 
ERBOLATO, M. L. Técnicas de codificação em jornalismo. São Paulo: Ática, 2003. 
LAGE, N. Linguagem jornalística. São Paulo: Ática, 2004. 
MARQUES, L. H. Teoria e prática de redação para jornalismo impresso. Florianópolis: 
EDUSC, 2003. 
PENA, F. Teoria do jornalismo. São Paulo: Contexto, 2005. 
PEREIRA JÚNIOR, L. C. Guia para edição jornalística. Petrópolis: Vozes, 2009. 

FOTOGRAFIA JORNALÍSTICA E PUBLICITÁRIA 60h/a 

EMENTA 
A fotografia na publicidade. Elementos para análise da fotografia publicitária. As 
técnicas e práticas de produção, captação e a utilização de imagens fotográficas 
em meios gráficos, eletrônicos e digitais. Tendências e perspectivas da 
fotografia publicitária.A fotografia como instrumento de estimulação, 
sensibilização e desenvolvimento do potencial de observação e percepção 
visual. Apreciação das Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das 
Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e 
Indígena (Lei n.11.645 de 10/03/2008; Resolução CNE/CP n.01 de 17 de junho 
de 2004). Análise da cultura indígena e das políticas de educação ambiental (lei 
n. 9.795, de 27 de abril de 1999 e Decreto n. 4.281 de 25 de junho de 2002). 
Exame de questões associadas às Diretrizes Nacionais para a Educação em 
Direitos Humanos, conforme disposto no Parecer CNE/CP N° 8, de 06/03/2012, 
que originou a Resolução CNE/CP N° 1, de 30/05/2012. 

BIBLIOGRAFIA 
Básica 
CARROLL, H. Leia isto se quer tirar fotografias incríveis de lugares. São Paulo: 
Gustavo Gili, 2017. 
GIBSON, D. Manual do fotógrafo de rua. São Paulo:  Gustavo Gili, 2015. 
SCOTT, G. Guia essencial para o estudante de fotografia profissional. São Paulo: 
Gustavo Gili, 2016. 
 
Complementar 
BUSSELLI, M.Tudo sobre fotografia. São Paulo: Pioneira, 1999. 
KELBY, S. Fotografia digital na prática; v.1. São Paulo: Pearson, 2014. 
KELBY, S. Fotografia digital na prática; v.2. São Paulo: Pearson, 2009. 
KELBY, S.Fotografia digital na prática; v.3. São Paulo: Pearson, 2011. 
KELBY, S. Fotografia digital na prática; v.4. São Paulo: Pearson, 2013. 

CRIAÇÃO PUBLICITÁRIA 60h/a 

EMENTA 
O papel da criatividade na formulação de Campanhas Publicitárias. Conceitos 
criativos em propaganda. Temas de campanhas e direção de arte. Criação para 
os diversos tipos de mídia. A utilização de recursos audiovisuais na produção 
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publicitária. Peças publicitárias. O texto, a sinopse e o “storyboard”. A produção, 
a locação, os atores, a equipe de apoio, a fotografia, as filmagens, a edição e 
finalização.Apreciação das Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das 
Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e 
Indígena (Lei n.11.645 de 10/03/2008; Resolução CNE/CP n.01 de 17 de junho 
de 2004). Análise da cultura indígena e das políticas de educação ambiental (lei 
n. 9.795, de 27 de abril de 1999 e Decreto n. 4.281 de 25 de junho de 2002). 
Exame de questões associadas às Diretrizes Nacionais para a Educação em 
Direitos Humanos, conforme disposto no Parecer CNE/CP N° 8, de 06/03/2012, 
que originou a Resolução CNE/CP N° 1, de 30/05/2012. 

BIBLIOGRAFIA 
Básica 
ALENCAR, E. Processo da criatividade. São Paulo: Makron Books, 2000. 
MONTEIRO JUNIOR, J. Criatividade e inovação. São Paulo: Pearson, 2011. 
PORTER, M. Vantagem competitiva: criando e sustentando um desempenho superior. 
São Paulo: Campus, 2005. 
 
Complementar 
CARVALHO, N. Publicidade a linguagem da sedução. São Paulo: Ática,  2009. 
CARRASCOZA, J. Do caos à criação publicitária. São Paulo: Saraiva, 2008. 
PREDEBON, J.Criatividade. São Paulo: Pearson, 2013. 
PREDEBON, J. Criatividade hoje: como se pratica, aprende e ensina. São Paulo: Atlas, 
2003. 
ZOGBI, E.Criatividade. São Paulo: Atlas, 2014. 
 

QUINTO SEMESTRE 

Disciplina 

Antropologia 
Mídia 
Planejamento em Comunicação 
Técnicas de pesquisa de opinião 
Realidade sócio-econômica e política brasileira 

TOTAL 300 

ANTROPOLOGIA 60h/a 

EMENTA 
Fundamentos da antropologia. Importância e histórico da Antropologia como 
ciência. Análise dos conceitos essenciais:diversidade, etnocentrismo, 
relativismo, rito, mito, alteridade, troca simbólica, cultura. Compreensão da 
construção da identidade sócio-cultural e individual. Contribuições da 
Antropologia Cultural. Sociedade e indivíduo. Apreciação das Diretrizes 
Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-Raciais e para o 
Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena (Lei n.11.645 de 
10/03/2008; Resolução CNE/CP n.01 de 17 de junho de 2004). Análise da 
cultura indígena e das políticas de educação ambiental (lei n. 9.795, de 27 de 
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abril de 1999 e Decreto n. 4.281 de 25 de junho de 2002). Exame de questões 
associadas às Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos, 
conforme disposto no Parecer CNE/CP N° 8, de 06/03/2012, que originou a 
Resolução CNE/CP N° 1, de 30/05/2012. 

BIBLIOGRAFIA 
Básica 
LAPLATINE, F. Aprender antropologia. São Paulo: Brasiliense, 2012. 
FISCHER, M. Futuros antropológicos: redefinindo a cultura na era tecnológica. Rio de 
Janeiro: Zahar, 2011. 
MARCONI, M. A. Antropologia: uma introdução. São Paulo: Saraiva, 2014. 
 
Complementar 
AMARANTE, J. A. M. Direitos humanos em movimento. São Paulo: Saraiva, 2013. 
FRAGA, W. História da cultura afro-brasileira. São Paulo: Moderna, 2009. 
LARAIA, R. de B. Cultura: um conceito antropológico. Rio de Janeiro: Zahar, 2009. 
MELLO, L. G. de. Antropologia cultural: Iniciação, teoria e temas. Petrópolis: Vozes, 
2013. 
MONTEIRO, A. M. Ensino de história e culturas afro-brasileiras e indígenas. São 
Paulo: Pallas, 2013. 

MÍDIA 60h/a 

EMENTA 
Panorama geral e conceitos básicos da mídia publicitária. As múltiplas tarefas da mídia: 
pesquisa, planejamento, execução, checking. Análise de dados sobre circulação, 
audiência e seleção de veículos para a mensagem publicitária. Audiência, penetração, 
impacto, cobertura, freqüência e intensidade. Mídia e marketing. Funções e 
estruturação de um departamento de mídia. Critérios de decisão sobre os meios. Preço, 
espaço e relação de custos. Planejamento de mídia para os meios impressos, 
eletrônicos e digitais.Exame de questões associadas às Diretrizes Nacionais para a 
Educação em Direitos Humanos, conforme disposto no Parecer CNE/CP N° 8, de 
06/03/2012, que originou a Resolução CNE/CP N° 1, de 30/05/2012. 

BIBLIOGRAFIA 
Básica 
MORAIS, F. Planejamento Estratégico Digital. São Paulo: Saraiva, 2015. 
TAMANAHA, Paulo. Planejamento de Mídia: teoria e experiências. São Paulo: Prentice 
Hall, 2006. 
TURCHI, S. Estratégia de marketing digital e e-commerce. São Paulo: Atlas, 2012. 
 
Complementar 
BARBAN, A. M. Essência do planejamento de mídia. São Paulo: Nobel, 2004. 
PINHO, José Benedito. Publicidade e vendas na internet: Técnicas e estratégias. São 
Paulo: Summus, 2000. 
SHAVER, Mary Alice. Como Vender a Mídia. São Paulo: Nobel, 2002. 
VERONEZZI, José Carlos. Mídia de A a Z. São Paulo: Gass, 2009. 
ZELTNER, Herbert. Gerenciamento de Mídia. São Paulo: Nobel, 2001. 

PLANEJAMENTO EM COMUNICAÇÃO 60h/a 

EMENTA 
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Introdução à Teoria da Administração. Noções de planejamento e gestão. Técnicas e 
estratégias de planejamento aplicadas à comunicação. Análise de ambientes. 
Administração de crises. Elaboração de proposta de planejamento. Visualização do 
ambiente administrativo em publicidade e propaganda. Funções do administrador. Novas 
ferramentas e tendências atuais da administração em comunicação social. Exame de 
questões associadas às Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos, 
conforme disposto no Parecer CNE/CP N° 8, de 06/03/2012, que originou a Resolução 
CNE/CP N° 1, de 30/05/2012. 

BIBLIOGRAFIA 
Básica 
GULLO, J. Comunicação integrada de marketing. São Paulo: Atlas, 2014. 
MORAIS, F. Planejamento Estratégico Digital. São Paulo: Saraiva, 2015. 
OGDEN, J. Comunicação integrada de marketing: conceitos, técnicas e práticas. São 
Paulo: Pearson, 2007. 
 
Complementar 
TURCHI, S. Estratégia de marketing digital e e-commerce. São Paulo: Atlas, 2012. 
SHIMP, T. Comunicação integrada de marketing: propaganda e promoção. Porto 
Alegre: Bookman, 2009. 
VASCONCELOS, L. R.Planejamento de comunicação integrada. São Paulo: Summus, 
2009. 
WAISSMAN, V.Estratégia de comunicação em marketing. Rio de Janeiro: FGV, 2012. 
ZOGBI, E.Criatividade. São Paulo: Atlas, 2014. 

TÉCNICAS DE PESQUISA DE OPINIÃO 60h/a 

EMENTA 
Pesquisa de opinião e marketing. Fundamentos de Pesquisa, Planejamento da 
Pesquisa: Tipos de Pesquisa; Importância da Pesquisa de opinião para o 
processo decisório. Etapas de uma pesquisa de opinião e Marketing, novos 
mercados, tendências de consumo, execução e análise de Pesquisa de Opinião 
e Marketing. Pesquisa de Imagem Institucional, Pesquisa de Satisfação. Opinião 
pública. Marketing político. Coleta e processamento de dados. Tabulação e 
análise dos dados. Representação gráfica dos resultados. Apreciação das 
Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-Raciais e 
para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena (Lei n.11.645 de 
10/03/2008; Resolução CNE/CP n.01 de 17 de junho de 2004). Análise da 
cultura indígena e das políticas de educação ambiental (lei n. 9.795, de 27 de 
abril de 1999 e Decreto n. 4.281 de 25 de junho de 2002). Exame de questões 
associadas às Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos, 
conforme disposto no Parecer CNE/CP N° 8, de 06/03/2012, que originou a 
Resolução CNE/CP N° 1, de 30/05/2012. 

BIBLIOGRAFIA 
Básica 
DUARTE, J. Métodos e técnicas de pesquisa em comunicação. São Paulo: Atlas, 2009. 
GIL, Antônio Carlos . Métodos e técnicas de pesquisa social. São Paulo: 
 Atlas, 2008. 
LIMA, A. C. Pesquisas de opinião pública : Teoria, prática e estudos de caso. São 
Paulo: Novatec, 2017. 
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Complementar 
Brasil. Presidencia da Republica. Secretaria de Direitos Humanos. Direitos humanos : 
percepções da opinião pública : análises de pesquisa nacional. Secretaria de Direitos 
Humanos, 2010. 
DANTAS, E. B. Gestão da Informação sobre a Satisfação de Consumidores e Clientes. 
São Paulo: Atlas, 2014. 
LAKATOS, E. M. Técnicas de pesquisa. São Paulo: Atlas, 2010. 
MINAYO, M. C. S. Pesquisa social: teoria, método e criatividade. Petrópolis: Vozes, 
2011. 
RICHARDSON, Roberto J.Pesquisa social: métodos e técnicas. São Paulo: 
Atlas, 2009.   

REALIDADE SOCIO-ECONÔMICA E POLÍTICA BRASILEIRA 60h/a 

EMENTA 
Conceitos gerais básicos, Panorama descritivo e abordagem histórica da 
economia brasileira. Os planos de estabilização: 1985 a 1994. Alterações na 
presença do estado no desenvolvimento brasileiro. A sociedade brasileira, as 
transformações e suas características sociais, econômicas e políticas. 
Apreciação das Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações 
Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena 
(Lei n.11.645 de 10/03/2008; Resolução CNE/CP n.01 de 17 de junho de 2004). 
Análise da cultura indígena e das políticas de educação ambiental (lei n. 9.795, 
de 27 de abril de 1999 e Decreto n. 4.281 de 25 de junho de 2002). Exame de 
questões associadas às Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos 
Humanos, conforme disposto no Parecer CNE/CP N° 8, de 06/03/2012, que 
originou a Resolução CNE/CP N° 1, de 30/05/2012. 

BIBLIOGRAFIA 
Básica 
BLANCHARD, Olivier. Macroeconomia. São Paulo: Pearson, 2016. 
LANZANA, Antonio Evaristo Teixeira. Economia brasileira: fundamentos e atualidade. 
São Paulo: Atlas, 2012. 
MATIAS-PEREIRA, J. Curso de economia política. São Paulo: Atlas, 2015. 
 
Complementar 
DIAS, R. Gestão ambiental: responsabilidade social e sustentabilidade. São Paulo: 
Atlas, 2011. 
GREMAUD, AMAURY PATRICK. Economia brasileira contemporânea. São Paulo:  
Atlas, 2015. 
MANKIW, N. Gregory. Introdução à Economia. São Paulo: Cengage, 2013. 
MATTOS, R. A. de. História e cultura afro-brasileira. São Paulo: Contexto, 2014. 
VASCONCELOS, Marco Antonio Sandoval de. Fundamentos de economia. São 
Paulo: Saraiva, 2014. 

 

SEXTO SEMESTRE 

Disciplina 
Psicologia 
Direção de arte 
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Metodologia da pesquisa científica 
Planejamento visual (diagramação) 
Produção publicitária 
TOTAL 300 

PSICOLOGIA 60h/a 

EMENTA 
Aplicação das teorias psicológicas na Comunicação. A interface psicológica e 
Comunicacional. Elementos e conceitos para análise psicológica da 
comunicação social. Percepção e motivação: necessidades, desejos e 
emoções. Comportamento e atitudes sociais. Processos de socialização e 
individualização. Indivíduo, grupo e massa. Efeitos dos meios de comunicação 
social. O inconsciente e a linguagem da comunicação. Limites psicológicos ao 
processo de comunicação.Apreciação das Diretrizes Curriculares Nacionais 
para Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e 
Cultura Afro-Brasileira e Indígena (Lei n.11.645 de 10/03/2008; Resolução 
CNE/CP n.01 de 17 de junho de 2004). Análise da cultura indígena e das 
políticas de educação ambiental (lei n. 9.795, de 27 de abril de 1999 e Decreto 
n. 4.281 de 25 de junho de 2002). Exame de questões associadas às Diretrizes 
Nacionais para a Educação em Direitos Humanos, conforme disposto no 
Parecer CNE/CP N° 8, de 06/03/2012, que originou a Resolução CNE/CP N° 1, 
de 30/05/2012. 

BIBLIOGRAFIA 
Básica 
FELDMAN, R. S. Introdução à psicologia. São Paulo: Artmed, 2015. 
MORRIS, C; MAISTO, Albert A. Introdução à psicologia. São Paulo: Pearson, 2004. 
VALSINER, J. Fundamentos da psicologia cultural. São Paulo: Artmed, 2012. 
 
Complementar 
BOCK, Ana. Psicologia fácil. São Paulo: Saraiva, 2012. 
CAMPOS, R. H. Psicologia social comunitária. Petrópolis: Vozes, 2006. 
DAVIDOFF, L. L. Introdução à psicologia. Porto Alegre: Makron Books, 2010. 
MATTOS, R. História e cultura afro-brasileira. São Paulo: Contexto, 2014. 
WITTMAN, L. T. Ensino (d)e História Indígena . Belo Horizonte: Autêntica, 2015. 

DIREÇÃO DE ARTE 60h/a 

EMENTA 
Natureza e funções da arte na propaganda. Perfil do profissional do diretor de 
arte. Criação para diferentes mídias. Estética e criação de peças publicitárias. 
Adequação do produto ao mercado. Briefing, brainstorm, soluções de layout, 
composição, tratamento e combinação dos elementos das peças publicitárias 
gráficas, eletrônicas e digitais. Arte-final e fechamento e finalização de arquivos. 
Apreciação das Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações 
Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena 
(Lei n.11.645 de 10/03/2008; Resolução CNE/CP n.01 de 17 de junho de 2004). 
Análise da cultura indígena e das políticas de educação ambiental (lei n. 9.795, 
de 27 de abril de 1999 e Decreto n. 4.281 de 25 de junho de 2002). Exame de 
questões associadas às Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos 



110  

Humanos, conforme disposto no Parecer CNE/CP N° 8, de 06/03/2012, que 
originou a Resolução CNE/CP N° 1, de 30/05/2012. 

 

BIBLIOGRAFIA 
Básica 
COLLARO, A. C. Produção gráfica: arte e técnica de mídia impressa. São Paulo: 
Pearson, 2007. 
HORIE, Ricardo Minoru. 300 Superdicas de editoração, design e artes gráficas. São 
Paulo: SENAC, 2004. 
WILLIANS, R. Design para quem não é designer. São Paulo: Calis, 2008. 
 
Complementar 
CARRASCOZA, J. Do caos à criação publicitária. São Paulo: Saraiva, 2008. 
NEWTON, C. Direção de arte em propaganda. São Paulo: Senac, 2006. 
PREDEBON, J. Criatividade. São Paulo: Pearson, 2013. 
SALKELD, R. Como ler uma fotografia. São Paulo: Gustavo Gili, 2014. 
ZOGBI, E. Criatividade. São Paulo: Atlas, 2014. 

METODOLOGIA DA PESQUISA CIENTÍFICA 60h/a 

EMENTA 
Senso comum e ciência, tipos de conhecimento, método científico, ciência e 
espírito científico. Introdução ao planejamento da pesquisa cientifica: 
finalidades, tipos, etapas, projeto e relatório. Orientação para apresentação 
pública de trabalhos de pesquisa. Introdução ao estudo da elaboração de 
monografias e textos científicos. Apreciação das Diretrizes Curriculares 
Nacionais para Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de 
História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena (Lei n.11.645 de 10/03/2008; 
Resolução CNE/CP n.01 de 17 de junho de 2004). Análise da cultura indígena 
e das políticas de educação ambiental (lei n. 9.795, de 27 de abril de 1999 e 
Decreto n. 4.281 de 25 de junho de 2002). Exame de questões associadas às 
Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos, conforme disposto 
no Parecer CNE/CP N° 8, de 06/03/2012, que originou a Resolução CNE/CP N° 
1, de 30/05/2012. 

BIBLIOGRAFIA 
Básica 
COSTA, Deborah. Leitura e produção de textos na universidade. São Paulo: Alínea, 
2013. 
LAKATOS, E. M. Metodologia do trabalho científico. São Paulo: Atlas, 2014. 
MEDEIROS, J. B. Redação Científica: a Prática de Fichamentos, Resumos, 
Resenhas. São Paulo: Atlas, 2010. 
 
Complementar 
BASTOS, C. Aprendendo a aprender: introdução à metodologia cientifica. Petrópolis: 
Vozes, 2014. 
DEMO, P. Metodologia do conhecimento científico. São Paulo: Atlas, 2011. 
ISKANDAR, Jamil Ibrahim. Normas da ABNT comentadas para trabalhos cientificos. 
São Paulo: Juruá, 2016. 
MATTAR NETO, João Augusto. Metodologia científica na era da informática. São 
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Paulo: Saraiva, 2008. 
RAMPAZZO, L. Metodologia científica para alunos dos cursos de graduação e 
pós-graduação. São Paulo: Loyola, 2011.  

PLANEJAMENTO VISUAL (DIAGRAMAÇÃO) 60h/a 

EMENTA 
Estudo da estética aplicada ao material gráfico. Identidade visual no projeto 
gráfico. Planejamento visual gráfico. Forma de apresentação de arquivos 
bitmaps e vetoriais. Processos de composição e impressão. Substrato para 
impressão e aproveitamento de papeis. Edição de Imagem e texto. Tipos e 
cores. Terminologia técnica. Projetos e recursos gráficos. Editoração eletrônica. 
Análise de documento fechado e aberto. Os softwares de editoração. 
Apreciação das políticas de educação ambiental (lei n. 9.795, de 27 de abril de 
1999 e Decreto n. 4.281 de 25 de junho de 2002). 

 

BIBLIOGRAFIA 
Básica 
COLLARO, A. C. Produção gráfica: arte e técnica de mídia impressa. São Paulo: 
Pearson, 2007. 
GOMES FILHO, J. Gestalt do objeto : sistema de leitura visual da forma. São Paulo: 
Escrituras, 2004. 
RIBEIRO, M. Planejamento visual gráfico. São Paulo: LGE, 2007. 
 
Complementar 
GILSON, E. Aprendendo Web Design. Porto Alegre: Bookman, 2010. 
HORIE, Ricardo Minoru. 300 Superdicas de editoração, design e artes gráficas. São 
Paulo: SENAC, 2004. 
KALBACH, J. Design de navegação Web: otimizando a experiência do usuário. Porto 
Alegre: Bookman, 2009. 
MUNARI, B. Design e comunicação visual. São Paulo: Martins Fontes, 2001. 
PIETROFORTE, A. V. Semiótica visual: os percursos do olhar. São Paulo: Contexto, 
2007. 

PRODUÇÃO PUBLICITÁRIA 60h/a 

EMENTA 

Editoração eletrônica. Produção de peças publicitárias para mídia impressa e 
impressos (não mídia). Provas gráficas. Acompanhamento gráfico. 
Características de impressos publicitários. Produção publicitária em TV e 
cinema; Diferenciação das funções da agência de publicidade e da produtora de 
filmes; Linguagem televisiva. A linguagem radiofônica. Publicidade em rádio. 
Gêneros radiofônicos em publicidade.Apreciação das políticas de educação 
ambiental (lei n. 9.795, de 27 de abril de 1999 e Decreto n. 4.281 de 25 de junho 
de 2002). 

BIBLIOGRAFIA 

Básica 
CAMPOS, F. Roteiro de cinema e televisão. Rio de Janeiro: Zahar, 2007. 
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FERRARETTO, L. A. Rádio: teoria e prática. São Paulo: Summus, 2014. 
PAIVA, E. Projeto experimental de propaganda. São Paulo: Iglu, 2009. 
 
Complementar 
  
BARROSO, C. Adobe photoshop: os 10 fundamentos. São Paulo: Photos, 2013. 
FIGUEIREDO, C. Redação publicitária: sedução pela palavra. São Paulo: Cengage, 
2005. 
GIBSON, D. Manual do fotógrafo de rua. São Paulo: Gustavo Gili, 2015. 
GOMES FILHO, J. Gestalt do objeto: sistema de leitura visual da forma. São paulo: 
Escrituras, 2004. 
NEGRI, M. Contribuições da Língua Portuguesa para a Redação Publicitária. 
São Paulo: Cengage, 2011. 

 

SÉTIMO SEMESTRE 

Disciplina 
Promoção de vendas e merchandising 
Técnicas de webdesign 
Assessoria de Comunicação 
Estética e criatividade 
TCC I 
TOTAL 300 

PROMOÇÃO DE VENDAS E MERCHANDISING 60h/a 

EMENTA 
A importância da utilização da estratégia de promoções de vendas e ações de 
merchandising no mercado. Os tipos de promoção e ações de Merchandising. 
A regulamentação dos processos de promoção de vendas. Atividades e 
técnicas de promoção de vendas e de merchandising no contexto da 
comunicação mercadológica.  Objetivos estratégicos que distinguem as 
atividades de promoção. Elaboração de planos e de peças promocionais e de 
merchandising. Apreciação das Diretrizes Curriculares Nacionais para 
Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura 
Afro-Brasileira e Indígena (Lei n.11.645 de 10/03/2008; Resolução CNE/CP 
n.01 de 17 de junho de 2004). Análise da cultura indígena e das políticas de 
educação ambiental (lei n. 9.795, de 27 de abril de 1999 e Decreto n. 4.281 de 
25 de junho de 2002). Exame de questões associadas às Diretrizes Nacionais 
para a Educação em Direitos Humanos, conforme disposto no Parecer CNE/CP 
N° 8, de 06/03/2012, que originou a Resolução CNE/CP N° 1, de 30/05/2012. 

BIBLIOGRAFIA 
Básica 
BLESSA, R. Merchandising no ponto-de-venda. São Paulo: Atlas, 2006. 
FAGGIANI, K. Poder do design: da ostentação à emoção. Brasília: Thesaurus, 2006. 
MENISTRER, F. Design de embalagem: curso prático. São Paulo: Makron Books, 
2002. 
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Complementar 
DEMETRESCO, S. Vitrina construção de encenações. São Paulo: SENAC, 2007. 
FRASER, T. Essencial da cor no design. São Paulo: SENAC, 2012. 
Maier, H. Vitrinas entre_vistas : merchandising visual. São Paulo: SENAC, 2004. 
MORGAN, T. Visual merchandising: vitrines e interiores comerciais. São Paulo: 
Gustavo Gili, 2011. 
MUNARI, B. Design e comunicação visual. São Paulo: Martins Fontes, 2001. 
 

TÉCNICAS DE WEBDESIGN 60h/a 

EMENTA 
Histórico e teorias de interatividade e comunicação em rede. Noções de 
webdesign. Conceitos fundamentais.Navegadores, códigos e ferramentas mais 
empregadas na atualidade. Design aplicado à elaboração de interfaces e 
desenvolvimento de comunicação de rede. Terminologia técnica.Metodologia 
de design aplicada a projetos web. Aspectos tecnológicos. Interface homem-
computador. A utilização do instrumento web nas atividades de comunicação. 
Apreciação das Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações 
Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena 
(Lei n.11.645 de 10/03/2008; Resolução CNE/CP n.01 de 17 de junho de 2004). 
Análise da cultura indígena e das políticas de educação ambiental (lei n. 9.795, 
de 27 de abril de 1999 e Decreto n. 4.281 de 25 de junho de 2002). Exame de 
questões associadas às Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos 
Humanos, conforme disposto no Parecer CNE/CP N° 8, de 06/03/2012, que 
originou a Resolução CNE/CP N° 1, de 30/05/2012. 

BIBLIOGRAFIA 
Básica 
BARROSO, C. Adobe photoshop: os 10 fundamentos. São Paulo: Photos, 2013. 
COLLARO, A. C. Produção gráfica: arte e técnica de mídia impressa. São Paulo: 
Pearson, 2007. 
NIELSEN, J. Usabilidade na Web: projetando websites com qualidade. São Paulo: 
Campus, 2007. 
 
Complementar 
GILSON, E. Aprendendo Web Design. Porto Alegre: Bookman, 2010. 
GOMES FILHO, J. Gestalt do objeto: sistema de leitura visual da forma. São Paulo: 
Escrituras, 2004. 
KALBACH, J. Design de navegação Web: otimizando a experiência do usuário. Porto 
Alegre: Bookman, 2009. 
PREECE, J. Design de interação. Porto Alegre: Bookman, 2013. 
WILLIANS, R. Design para quem não é designer. São paulo: Calis, 2008. 
 

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO 60h/a 

EMENTA 
Comunicação Empresarial e Comunicação Institucional. O papel do assessor 
de comunicação. Produtos e atividades da Assessoria comunicacional. A 
comunicação nas organizações: funcionamento e aspectos históricos, éticos e 
técnicos. Política de comunicação integrada. Técnicas de comunicação interna 
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e dirigida em mídia impressa e eletrônica. Instrumentos de assessoria de 
comunicação: conceitos, implantação, controle e mensuração de resultados. 
Competências práticas de assessoria e consultoria em comunicação. 
Apreciação das Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações 
Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena 
(Lei n.11.645 de 10/03/2008; Resolução CNE/CP n.01 de 17 de junho de 2004). 
Análise da cultura indígena e das políticas de educação ambiental (lei n. 9.795, 
de 27 de abril de 1999 e Decreto n. 4.281 de 25 de junho de 2002). Exame de 
questões associadas às Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos 
Humanos, conforme disposto no Parecer CNE/CP N° 8, de 06/03/2012, que 
originou a Resolução CNE/CP N° 1, de 30/05/2012. 

BIBLIOGRAFIA 
Básica 
BORDA, G. Z. Gestão da comunicação e responsabilidade socioambiental: uma nova 
visão de marketing e comunicação para o desenvolvimento sustentável. São Paulo: 
Atlas,  2009. 
BUENO, W. da C. Estratégias de Comunicação nas Mídias Sociais. São Paulo: Manole, 
2015. 
SILVA NETO, B. R. Comunicação coorporativa. São Paulo: Saraiva, 2010. 
 
Complementar 
BUENO, W. da C. Comunicação empresarial e sustentabilidade. São Paulo: Manole, 
2015. 
CESCA, C. G.Relações públicas para iniciante. São Paulo: Summus, 2012. 
DUARTE, Jorge. Assessoria de imprensa e relacionamento com a mídia. São Paulo: 
Atlas, 2009. 
HASWANI, M. F. Comunicação pública. São Paulo: Saraiva, 2013. 
MAFEI, M. Comunicação coorporativa. São Paulo: Contexto, 2011. 

ESTÉTICA E CRIATIVIDADE 60h/a 

EMENTA 
Estética das Artes. A Estética Pós-Moderna. Estética e Comunicação de Massa. 
Projeto gráfico. Tipografia. Medidas gráficas. Sintaxe da linguagem visual. Leis 
da composição visual. Confecção e uso de diagramas (grides). Técnicas de 
composição e diagramação.Exame de questões associadas às Diretrizes 
Nacionais para a Educação em Direitos Humanos, conforme disposto no 
Parecer CNE/CP N° 8, de 06/03/2012, que originou a Resolução CNE/CP N° 1, 
de 30/05/2012. 

BIBLIOGRAFIA 
Básica 
ARNHEIM, R. Arte e percepção visual. São Paulo: Thomson, 1980. 
MUNARI, B. Design e comunicação visual. São Paulo: Martins Fontes, 2001. 
SALKELD, R. Como ler uma fotografia. São Paulo: Gustavo Gili, 2014. 
 
Complementar 
ARGAN, Giulio Carlo. Arte moderna: do iluminismo aos movimentos contemporâneos. 
São Paulo: Companhia das Letras, 2008. 
DONDIS, D. Sintaxe da linguagem visual. São Paulo: Martins Fontes, 1997. 
GOMBRICH, E. H. História da arte. São Paulo: LTC, 2008. 
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HELLER, E. Psicologia das cores: como as cores afetam a emoção e a razão. São 
Paulo: Gustavo Gili, 2014. 
LIDWELL, W. Princípios universais do Design. Porto Alegre: Bookman, 2010. 

TCC I 60h/a 

EMENTA 
Trabalho final de conclusão do curso (TCC) de Publicidade e Propaganda, 
podendo resultar em uma monografia ou no desenvolvimento de um Projeto 
Experimental. Monografia sobre o universo da publicidade e propaganda. 
Criação e desenvolvimento de artes publicitárias. Projeto, planejamento e 
execução de campanhas publicitárias e promocionais. Prática operacional em 
agências e veículos publicitários. Apreciação das Diretrizes Curriculares 
Nacionais para Educação das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de 
História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena (Lei n.11.645 de 10/03/2008; 
Resolução CNE/CP n.01 de 17 de junho de 2004). Análise da cultura indígena 
e das políticas de educação ambiental (lei n. 9.795, de 27 de abril de 1999 e 
Decreto n. 4.281 de 25 de junho de 2002). Exame de questões associadas às 
Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos, conforme disposto 
no Parecer CNE/CP N° 8, de 06/03/2012, que originou a Resolução CNE/CP N° 
1, de 30/05/2012. 

BIBLIOGRAFIA 
Básica 
CERVO, A. L. Metodologia científica. São Paulo: Pearson, 2014. 
DUARTE, J. Métodos e técnicas de pesquisa em comunicação. São Paulo: Atlas, 2009. 
LAKATOS, E. M. Fundamentos de metodologia científica. São Paulo: Atlas, 2009. 
 
Complementar 
BARROS, Aidil Jesus da Silva. Fundamentos de metodologia: um guia para iniciação 
cientifica. São Paulo: Pearson, 2014. 
COSTA, Deborah. Leitura e produção de textos na universidade. São paulo: Alínea, 
2013. 
FERRAREZI JUNIOR, Celso. Guia do trabalho científico: do projeto a redação final 
monografia, dissertação e tese. São paulo: Contexto, 2015. 
MATTAR NETO, João Augusto. Metodologia científica na era da informática. São 
Paulo: Saraiva, 2008. 
SALOMON, D. V. Como fazer uma monografia. São paulo: Martins Fontes, 
2010. 
 

OITAVO SEMESTRE 

Disciplina 
Estágio supervisionado 
Empreendedorismo 
Ética 
Projeto profissional 
TCC II 
Publicidade e Propaganda: temas relevantes 
TOTAL 420 
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ESTÁGIO SUPERVISIONADO 100h/a 

EMENTA 
Desenvolvimento e aplicação prática dos conhecimentos adquiridos no curso 
de Publicidade e Propaganda em uma determinada empresa ou instituição. 
Práticas e estudos supervisionados por um professor responsável pela 
Coordenação de Estágios e acompanhados por um profissional designado pela 
empresa ou instituição. 

BIBLIOGRAFIA 
Básica 
BONA, N. C. Publicidade e propaganda da agência à campanha. São Paulo: 
InterSaberes, 2012. 
DANTAS, E. B. Agência de comunicação publicitária como Empresa: O Lado Menos 
Charmoso da Publicidade e Propaganda. São Paulo: Atlas, 2015. 
MORAIS, F. Planejamento Estratégico Digital. São Paulo: Saraiva, 2015. 
 
Complementar 
GIBSON, D. Manual do fotógrafo de rua. São Paulo: Gustavo Gili, 2015. 
HOFF, T. Redação publicitária para cursos de comunicação, publicidade e propaganda. 
São Paulo: Elsevier, 2004. 
JORGE, T. de M. Manual do foca: guia de sobrevivencia para jornalistas. São Paulo: 
Contexto, 2008. 
MENISTRER, F. Design de embalagem: curso prático. São Paulo: Makron Books, 
2002. 
SHIMP, T. Comunicação integrada de marketing: propaganda e promoção. Porto 
Alegre: Bookman, 2009. 
 

EMPREENDEDORISMO 60h/a 

EMENTA 
Empreendedorismo e o espírito empreendedor. Habilidades, atitudes e 
características dos empreendedores: Fatores psicológicos e sociológicos. Início 
e ciclo de vida de uma empresa. Oportunidades de negócios: identificação, 
seleção e definição do negócio. Elementos essenciais para iniciar um novo 
negócio: o plano de negócio. Informações ambientais, estratégias de marketing, 
plano operacional e gerencial e plano financeiro.Mudanças nas relações de 
trabalho. A motivação na busca de oportunidades. Estudo de 
viabilidade.Apreciação das Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação 
das Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-
Brasileira e Indígena (Lei n.11.645 de 10/03/2008; Resolução CNE/CP n.01 de 
17 de junho de 2004). Análise da cultura indígena e das políticas de educação 
ambiental (lei n. 9.795, de 27 de abril de 1999 e Decreto n. 4.281 de 25 de junho 
de 2002). Exame de questões associadas às Diretrizes Nacionais para a 
Educação em Direitos Humanos, conforme disposto no Parecer CNE/CP N° 8, 
de 06/03/2012, que originou a Resolução CNE/CP N° 1, de 30/05/2012. 

BIBLIOGRAFIA 
Básica 
DORNELAS, José Carlos Assis. Criação de novos negócios: empreendedorismo para 
o século XX. São Paulo: Elsevier, 2010. 
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OLIVEIRA, D.de P. R. de. Empreendedorismo: vocação, capacitação e atuação 
direcionadas para o plano de negócios. São Paulo: Atlas: 2014.  
PETERS, M. P. Empreendedorismo. Porto Alegre: Bookman, 2014. 
 
Complementar 
BORGES, C. Empreendedorismo sustentável. São Paulo: Saraiva, 2014. 
DOLABELA, Fernando. O Segredo de Luisa: uma idéia, uma paixão e um plano de 
negócios. São Paulo: Cultura editores, 2006. 
DORNELAS, José Carlos Assis. Empreendedorismo: transformando idéias em 
negócios. São Paulo: Elsevier, 2005. 
MAXIMIANO, Antonio Cesar Amaru. Administração para empreendedores. São Paulo: 
Pearson, 2011. 
TAJRA, S. F. Empreendedorismo: conceitos e práticas inovadoras. São Paulo: Erica, 
2014. 

ÉTICA 60h/a 

EMENTA 
Conceito de ética e moral. A responsabilidade social do publicitário na 
sociedade contemporânea. Disposições constitucionais inerentes aos meios de 
comunicação. Questões éticas do uso da imagem. Regulamento legal da 
profissão de Publicidade e Propaganda. O Código de Ética dos Profissionais da 
Propaganda e o Código auto-regulamentação publicitária. Normas padrão da 
atividade Publicitária. Consumerismo e relações de mercado. Apreciação das 
Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-Raciais 
e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena (Lei n.11.645 de 
10/03/2008; Resolução CNE/CP n.01 de 17 de junho de 2004). Análise da 
cultura indígena e das políticas de educação ambiental (lei n. 9.795, de 27 de 
abril de 1999 e Decreto n. 4.281 de 25 de junho de 2002). Exame de questões 
associadas às Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos, 
conforme disposto no Parecer CNE/CP N° 8, de 06/03/2012, que originou a 
Resolução CNE/CP N° 1, de 30/05/2012. 

BIBLIOGRAFIA 
Básica 
COSTA, C. T. Ética, jornalismo e nova mídia: uma moral provisória. Rio de Janeiro: 
Zahar, 2009. 
GODOY, C. L. B. de. Liberdade de imprensa e os direitos da personalidade. São Paulo: 
Atlas, 2015. 
LIRA, R. de S. Mídia sensacionalista: o segredo de justiça como regra. São Paulo: 
Forense, 2014. 
 
Complementar 
BUCCI, Eugenio. Sobre ética e imprensa. São Paulo: Companhia das Letras, 2008. 
CHALITA, Gabriel Benedito.Dez mandamentos da ética. Rio de Janeiro: Nova 
Fronteira, 2003. 
GUARESCHI, Pedrinho. Comunicação e poder: a presença e o papel dos meios de 
comunicação em massa. Petrópolis: Vozes, 2001. 
KUCINSKI, B. Jornalismo na era virtual. São Paulo: UNESP, 2005. 
MURTA, G. O Briefing da ética para uma propaganda responsável. Belo Horizonte: 
Autentica, 2007. 

PROJETO PROFISSIONAL 60h/a 



118  

EMENTA 
Alinhamento entre a teoria e a prática da atividade publicitária. Aplicação de 
técnicas dePlanejamento de marketing. Manual de identidade visual. Pesquisa 
de mercado. Realização Audiovisual – Filme ou programa de TV. Catálogo 
fotográfico. Construção de Página WEB, manutenção de rede social de uma 
empresa. Apreciação das Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das 
Relações Étnico-Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-Brasileira e 
Indígena (Lei n.11.645 de 10/03/2008; Resolução CNE/CP n.01 de 17 de junho 
de 2004). Análise da cultura indígena e das políticas de educação ambiental (lei 
n. 9.795, de 27 de abril de 1999 e Decreto n. 4.281 de 25 de junho de 2002). 
Exame de questões associadas às Diretrizes Nacionais para a Educação em 
Direitos Humanos, conforme disposto no Parecer CNE/CP N° 8, de 06/03/2012, 
que originou a Resolução CNE/CP N° 1, de 30/05/2012. 

BIBLIOGRAFIA 
Básica 
COLLARO, A. C. Produção gráfica: arte e técnica de mídia impressa. São Paulo: 
Pearson, 2007. 
DANTAS, E. B. Agência de comunicação publicitária como Empresa: O Lado Menos 
Charmoso da Publicidade e Propaganda. São Paulo: Atlas,  2015. 
DUARTE, J. Métodos e técnicas de pesquisa em comunicação. São Paulo: Atlas, 
2009. 
 
Complementar 
CAVERSAN, L. Introdução ao Jornalismo Diário: Como Fazer Jornais Todos os Dias. 
São Paulo: Saraiva, 2009. 
FERRARETTO, L. A. Rádio: teoria e prática. São Paulo: Summus, 2014. 
HORIE, Ricardo Minoru. 300 Superdicas de editoração, design e artes gráficas. São 
Paulo: SENAC, 2004. 
SCOTT, G. Guia essencial para o estudante de fotografia profissional. São Paulo: 
Gustavo Gili, 2016. 
ZETTL, H. Manual de produção da televisão. São Paulo: Cengage, 2011. 

TCC II 60h/a 

EMENTA 
Conclusão do trabalho final, conforme previsão e desenvolvimento na disciplina 
pré-requisito (Trabalho de Conclusão de Curso I ou Projeto Experimental I). 
Elaboração de monografia em caso de TCC. Elaboração e desenvolvimento de 
produto ou serviço, acompanhado de relatório final, em caso de Projeto 
Experimental. Apresentação e defesa do trabalho perante uma banca 
examinadora de acordo com os critérios e os procedimentos definidos em 
resolução específica do curso. 

BIBLIOGRAFIA 
Básica 
BARROS, Aidil Jesus da Silva. Fundamentos de metodologia : um guia para iniciação 
cientifica. São Paulo: Pearson, 2014. 
DUARTE, J. Métodos e técnicas de pesquisa em comunicação Atlas 2009 
LAKATOS, E. M. Metodologia do trabalho científico. São Paulo: Atlas, 2014. 
 
Complementar 
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CARVALHO, M. C. Construindo o saber: metodologia cientifica fundamentos e 
técnicas. Campinas: Papirus, 2014. 
DEMO, P. Metodologia do conhecimento científico. São Paulo: Atlas, 2011. 

MATIAS-PEREIRA, J. Manual de metodologia da pesquisa científica. São 
Paulo: Atlas, 2012. 
 

PUBLICIDADE E PROPAGANDA: TEMAS RELEVANTES 80h/a 

EMENTA 
Aprofunda e atualiza temas contemporâneos na área de Comunicação 
Social/Publicidade e Propaganda. Ênfase em aspectos temáticos específicos 
nos campos teórico, metodológico e/ou técnico. A ementa e o programa são 
definidos e aprovados a partir de planejamento semestral do curso. 

BIBLIOGRAFIA 
Básica 
CASTELLS, M. Sociedade em rede: a era da informação. v.1. São Paulo: Paz e Terra, 
2011. 
CHARAUDEAU, P. A Conquista da opinião pública. São Paulo: Contexto, 2016. 
LIRA, R. de S. Mídia sensacionalista: o segredo de justiça como regra. São Paulo: 
Forense, 2014. 
 
Complementar 
BURKE, P. Uma História social da mídia. Rio de Janeiro: Zahar, 2006. 
GUARESCHI, Pedrinho. Comunicação e poder: a presença e o papel dos meios de 
comunicação em massa. Petrópolis: Vozes, 2001. 
MORAIS, F. Planejamento Estratégico Digital. São Paulo: Saraiva, 2015. 
PHILIPPI JUNIOR, A. Educação ambiental e sustentabilidade. São Paulo: Manole, 
2016. 
PIOVESAN, F.Temas de direitos humanos. São Paulo: Saraiva, 2014. 

 

4.1 APÊNDICE B 

REGULAMENTO DO ESTÁGIO CURRICULAR 
ESTÁGIO SUPERVIONADO DE COMUNICAÇÃO 

 
 

APRESENTAÇÃO 
 

Para conclusão do Curso de Comunicação Social é necessária a 

realização de 100 horas de Estágio Supervisionado. Essas horas devem ser 

vivenciadas em situações reais de atuação profissional, a partir da inserção do 

aluno em uma instituição. 

O Estágio Supervisionado como promotor da integração do aluno com o 

mercado de trabalho propicia o desenvolvimento profissional e acadêmico e a 
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complementação do ensino e da aprendizagem. Para tanto, deve ser planejado, 

executado, acompanhado e avaliado em conformidade com os currículos, 

regulamentos e calendário do Centro Universitário UNIEURO. Consideram-se, 

também, os preceitos emanados pela entidade de classe que rege a profissão 

de Publicitário. 

 
Acompanhado por um professor-orientador, o aluno para aprovação na 

disciplina passa por um processo de avaliação do qual fazem parte: 

• frequência; 

• plano de estágio; 

• desempenho das atividades de campo e em sala de aula; 

• relatório final de estágio. 
 
 

De acordo com as normas previstas no Regulamento, que tem por 

finalidade orientar e normatizar as ações e procedimentos para a prática do 

estágio supervisionado do Curso de Comunicação Social, poderão realizar o 

ESTÁGIO SUPERVISIONADO todos os alunos que estiverem devidamente 

matriculados nas disciplinas integrantes da grade curricular do CURSO DE 

COMUNICAÇÃO SOCIAL, a partir do 7º semestre. 

 
 

2 JUSTIFICATIVA 

As práticas de ensino e estágios supervisionados se justificam por se constituírem 

em espaços reservados: 

- ao conhecimento da realidade em que o acadêmico vai atuar como profissional; 

- à reflexão sobre essa realidade e sobre o processo de ensino-aprendizagem, 
redimensionando a ação pedagógica; 

- ao exercício da transposição didática de conhecimentos teóricos construídos no 
decorrer do Curso para situações reais de ensino-aprendizagem; 

- a vivência de situações reais de ensino-aprendizagem ao longo do curso, 
proporcionado maior segurança e maturidade profissionais. 

 
3 BASES LEGAIS 
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O trabalho de Estágio Supervisionado está amparado em uma legislação 

específica que discriminamos a seguir e apresentamos na íntegra, à exceção da Lei 

de Diretrizes e Bases da Educação Nacional. 

□ Lei Nº 9.394, de 20/12/1996, que estabelece as Diretrizes e Bases da Educação 
Nacional; 

□ Lei Nº. 6.494, de 07/12/77, que dispõe sobre estágios de estudantes de 

estabelecimentos de ensino superior e de ensino profissionalizante de 2º grau e 

supletivo e dá outras providências; 

□ Decreto Nº 87.497, de 18/08/1982, que regulamenta a Lei Nº 6494, de 07/12/1977, 

que dispõe sobre o estágio de estudantes de estabelecimentos de ensino superior e 

de 2º grau regular e supletivo, nos limites que especifica, e dá outras providências; 

 
4 OBJETIVOS 

4.1 OBJETIVO GERAL 
 

O objetivo geral do Estágio Supervisionado é oferecer ao aluno, regularmente 

matriculado, a possibilidade de colocar em prática os conhecimentos teóricos - 

práticos e científicos adquiridos no decorrer do curso. 

 
 

4.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

1. Proporcionar ao aluno uma relação interdisciplinar do conhecimento teórico 
com a prática; 

2. Compreender as relações que se estabelecem entre conhecimento científico 
e conhecimento escolarizado. 

3. Estimular e fortalecer a atitude investigativa sobre a prática pedagógica e a 
autonomia na tomada de decisões no cotidiano do exercício da profissão. 

 

5- REGULAMENTO DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO DO CURSO DE 

COMUNICAÇÃO SOCIAL – PUBLICIDADE E PROPAGANDA 

 
 
 

4.3 APÊNDICE C 

REGULAMENTO DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES 
ATIVIDADES COMPLEMENTARES 
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As atividades complementares do curso de Comunicação visam ao 

aproveitamento de conhecimentos e de experiências vivenciadas pelos alunos em 

sala e podem ser realizadas por meio da participação em diferentes eventos 

científicos, pedagógicos ou culturais. Essas atividades são compostas de práticas 

profissionalizantes, estudos complementares, estágios, seminários, congressos, 

projetos de pesquisa, de extensão e de docência, ou cursos sequenciais, cabendo ao 

discente escolher as que mais lhe interessam. A totalidade de horas destinadas a 

atividades complementares é de 100 HORAS ao longo dos quatro anos do curso, 

recomendando-se que a maior parte desse total seja realizada preferencialmente nos 

dois primeiros anos do curso. 

Todas as horas certificadas precisam da devida comprovação por meio 
de documentação, apresentada pelo aluno. 

Há um formulário disponibilizado pelo curso, que o aluno deverá imprimir, 

carregá-lo consigo e apresentá-lo no evento escolhido, para que tenha carimbo, 

assinatura e alguma forma de comprovação da participação, conforme exigência do 

MEC. Deve acompanhar anexo também um canhoto ou ingresso (se disponível) e 

uma breve descrição e avaliação crítica do aluno sobre a 

atividade. Nenhuma das atividades discriminadas poderá corresponder, 

isoladamente, a mais de 50% do total de horas previstas. 
 
 

PARTE LEGAL 
 

O Centro Universitário Euro-Americano, tendo em vista deliberação do Conselho 

Universitário, de 1º de junho de 2009, em consonância com a legislação da educação 

superior em vigor, especialmente, as Resoluções CNE/CES 02/2007 e CNE/CES 

04/2009 e os Pareceres e Resoluções da Câmara de Educação Superior do Conselho 

Nacional de Educação que instituíram as Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos 

de Graduação 

 
 
 
 
 
 

RESOLVE: 
Art. 1º. Implantar o Regulamento das Atividades Complementares do Centro 

Universitário Euro- Americano (Unieuro), estabelecendo a forma de realização das 

atividades complementares, passando, doravante, a ser parte integrante das 
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normas disciplinadoras dos currículos dos cursos de graduação do Unieuro. 

Art. 2º. As Atividades Complementares são componentes curriculares enriquecedores 

e complementadores do perfil do formando, desenvolvidas durante todo o curso de 

graduação (bacharelado, licenciatura e superior de tecnologia), que possibilitam o 

reconhecimento, por avaliação de habilidades, conhecimentos e competências 

desenvolvidas pelo aluno, inclusive adquirida fora do ambiente acadêmico, incluindo 

a prática de estudos e atividades independentes, transversais, opcionais, de 

interdisciplinaridade, especialmente nas relações com o mercado do trabalho e com 

as ações de extensão junto à comunidade. 

Art. 3º. São objetivos das Atividades Complementares: 
 

I – Promover a flexibilização curricular nos cursos de graduação. 

II - Propiciar o enriquecimento curricular, ampliando os horizontes do conhecimento. 

III - Diversificar as temáticas abordadas nos cursos de graduação, assim como 

possibilitar o aprofundamento interdisciplinar. 

IV - Favorecer o relacionamento entre grupos e a convivência com as diferenças 
sociais, étnicas e de gênero. 

V – Desenvolver ações de responsabilidade social e ambiental no contexto dos cursos 
de graduação. 

Art. 4º. As atividades complementares estão reunidas 

nos seguintes grupos: Grupo I: aluno adquire 

conhecimentos extracurriculares; 

Grupo II: aluno participa, ativamente, na qualidade de auxiliar, monitor ou estagiário, 

de atividades de investigação científica e ensino; 

Grupo III: aluno produz e/ou apresenta trabalhos acadêmicos próprios. 
 

Grupo IV: aluno desenvolve atividades relacionadas com responsabilidade social, 

ambiental, cultural, artística e esportiva. 

Art. 5º. As atividades complementares podem ser desenvolvidas em qualquer período 

do curso de graduação. 

Parágrafo único: O aluno pode escolher quaisquer atividades complementares 

dentre as listadas no Art. 10 desta Resolução. 

Art. 6º A carga horária mínima de atividades complementares será definida em cada 

Projeto Pedagógico de Curso (PPC) de Graduação, segundo os preceitos das 

Resoluções CNE/CES 02/2007, 04/2009 e das Diretrizes Curriculares Nacionais dos 

Cursos de Graduação. Salienta-se que a carga horária mínima definida no PPC é 
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imprescindível para a integralização curricular e, consequentemente, para a colação 

de grau. 

Parágrafo único. A contabilização da carga horária de cada atividade complementar 

observará o proposto na tabela apresentada no Art. 10 desta Resolução, sendo 

vedado o cômputo concomitante ou sucessivo, como atividade complementar, de 

atividades consideradas para o implemento da carga horária exigida para a prática 

das graduações (ex: núcleo de prática jurídica), e para a elaboração e defesa da 

monografia de final de curso. 

Art. 7º. Para a integralização da carga horária mínima o discente deverá validar, pelo 

menos, três atividades em categorias distintas das Atividades Complementares. 

Art. 8º. As atividades complementares serão validadas pela Coordenação ou 

Colegiado do Curso de Graduação, após exame de sua compatibilidade com os fins 

do referido curso de graduação. 

Parágrafo 1º. A validação da atividade complementar será requerida pelo aluno 

interessado no protocolo do Unieuro, com a devida comprovação constante na tabela 

do Art. 10 desta Resolução. 

Parágrafo 2º. Deferido o requerimento de validação, o Coordenador do Curso de 

Graduação encaminhará comunicação à Secretaria Acadêmica, para averbação da 

atividade complementar, com informação do tipo e do total correspondente de horas, 

podendo o aluno requerer a declaração respectiva. 

Art. 9º. O aproveitamento da carga horária seguirá os seguintes critérios: 
 

a) Cada 20 (vinte) horas assistidas em quaisquer atividades do Grupo I equivalem a 1 
(um) crédito. 

b) Cada atividade do Grupo II, realizada durante 1 (um) semestre letivo, equivale a 4 
(quatro) créditos. 

c) Cada atividade do Grupo III equivale a 5 (cinco) créditos. 

d) Cada atividade do Grupo III equivale a 5 (cinco) créditos. 

Parágrafo único: Para fins de aproveitamento da carga horária será aplicado o 

conceito de crédito acadêmico com a equivalência de um crédito igual a 12 horas. 

Art. 10. Ficam estabelecidas as seguintes modalidades e os respectivos requisitos e 

documentação comprobatória para o aproveitamento das atividades complementares: 
 
 
 

Atividades Requisitos e Documentação 
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Seminários integrados, Disciplinas optativas e Estudos 

Dirigidos que constam do Projeto Pedagógico do Curso 

de Graduação e dos Planos de Ensino-Aprendizagem. 

Aprovação na disciplina. 

Avaliação positiva nos 

seminários e nos estudos 

dirigidos. 
Disciplinas eletivas cursadas em outros cursos do 

Unieuro e não computadas como disciplinas optativas. 
Aprovação nas disciplinas. 

Congressos e Seminários (com carga horária mínima de 

oito horas) assistidos e comprovados com certificação 

e/ou declaração do evento. 

Certificado de participação e 

apresentação de relatório. 

Cursos de Extensão. Certificado de participação e 

apresentação de relatório. 
Vídeos sobre temas da área específica assistidos. Apresentação de relatório. 
Exercício de Monitoria em disicplina do Curso de 

graduação matriculado. 

Relatório do professor 

orientador. 

Participação em Investigações Científicas Institucionais. Relatório do professor 

orientador. 
Participação em Programas de Assistência não Atestado de participação no 

 
 
 
 

computados na carga horária do Estágio Curricular 

Supervisionado nem nas Atividades Práticas vinculadas 

às disciplinas da matriz curricular do PPC. 

programa e apresentação de 

relatório. 

Realização de Estágios não computados na carga 

horária  relativa  ao  Estágio  Curricular  Supervisionado 

nem nas Atividades Práticas vinculadas às disciplinas da 

Atestado de realização do 

estágio e apresentação do 

relatório. 
Participação em representações teatrais de peças que 

abordem temas do PPC. 
Apresentação de relatório. 

Artigos relacionados ao curso especifico publicados em 

revistas acadêmicas indexadas ou como capítulos de 
Artigos ou Capítulos 

publicados. 
Apresentação em Eventos Científicos de Trabalhos 

relacionados ao Curso de Graduação. 
Certificado de participação e 

trabalho apresentado. 

Participação em Concursos de Monografias com 

trabalhos sobre temas da área orientados por 

professores do curso. 

Monografia elaborada e 

aprovada. 

Membro de Diretoria de Associações Estudantis, 

Culturais e Esportivas (Associação atlética, Centro 

Acadêmico, Diretório Acadêmico, Comissão de 

Declaração,  contendo  o  tipo 

de atividade e a carga horária 

desenvolvida,expedida pela 
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Participação em Atividades Sócioculturais, Artísticas e 

Esportivas (coral, música, dança, bandas, vídeos, 

cinema, fotografia, cineclubes, teatro, campeonatos 
esportivos etc. (não curriculares). 

Declaração, contendo o tipo 

de atividade e a carga horária 

desenvolvida, expedida pela 
Instituição e ou Organização. 

 
Empresa Júnior ou projetos similares. 

Declaração da Instituição e ou 

Organização promotora. 
Participação em Projetos Sociais, trabalho voluntário em 

entidades vinculadas a compromissos sócio-políticos 

(OSIPS, ONGS, Projetos Comunitários, Creches, Asilos 

Declaração,  contendo  o  tipo 

de atividade e a carga horária 

desenvolvida,expedida pela 

Outras atividades previamente autorizadas pelo 

Colegiado do Curso de Graduação como Atividade 

Complementar. 

Comprovante   do Colegiado 

do Curso de Graduação. 

 
 

Art. 11. Os casos omissos devem ser resolvidos pelo Colegiado do Curso de 

Graduação de Letras Português-Inglês, com recurso, em instância final, para o 

Conselho Superior do Unieuro. 

Art. 12. Esta Resolução entra em vigor na data de sua aprovação. 
 
 
 

4.4 APÊNDICE D 

REGULAMENTO DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO 
TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO – TCC 

 
 

O curso de Comunicação Social do Centro Universitário Unieuro tem por 

objetivo maior a formação de profissionais altamente qualificados, capazes de 

ingressar no mercado de trabalho e intervir sobre a realidade em busca de uma 

sociedade mais justa. 

Fundamentado nessa compreensão, o Trabalho de Conclusão de Curso 

(doravante TCC) é considerado como um momento privilegiado de articulação entre 

teoria e prática. 

O TCC é parte integrante da matriz curricular do Curso de Comunicação do 

Unieuro e estrutura-se uma disciplina obrigatória do penúltimo e último semestres do 

Curso. É um dos trabalhos acadêmicos exigidos ao aluno para obter o título em nível 
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de graduação. Nesse sentido, haverá, respectivamente, TCC 1, que tratará do Projeto 

de pesquisa da Monografia, e TCC 2, que tratará sobre a monografia em si. 

O objetivo geral dos TCCs é contribuir para a formação científica, crítica e 

reflexiva do futuro pprofissional de Letras. 

Os objetivos específicos são: 

• Estimular atitudes investigativas; 

• Contribuir para a reflexão teórica dos graduandos; 

• Refletir sobre um tema relacionado ao curso, abordado em profundidade; 

• Contribuir para a efetiva articulação entre ensino e pesquisa; 

• Ampliar as relações dos graduandos com a iniciação científica; 

• Propiciar perspectivas para o prosseguimento dos estudos en nível de pós- 
graduação. 

 
TCC 

 
O TCC é um documento escrito que apresenta “o resultado de estudo, devendo 

expressar conhecimento sobre o assunto escolhido (...)” (NBR. 14.724). Constitui-se 

em uma pesquisa individual inédita, de um tema da área de Comunicação. A natureza 

da pesquisa pode ser bibliográfica, documental ou quaisquer dos tipos de pesquisa de 

campo. 

 
O TCC do Curso de Comunicação do Unieuro é um trabalho acadêmico de 

natureza técnico-científica, obrigatório, sob a forma de monografia a ser elaborada 

individualmente, como exigência para obtenção do título de Bacharel em 

Comunicação. 

 
 

1. Eixos de Pesquisa do Curso de Comunicação do Unieuro: 

O aluno deve optar por linhas de pesquisa que norteiam os trabalhos desenvolvidos 

pelos docentes do Curso de Comunicação Social do Unieuro, como por exemplo, 

estudos nas seguintes áreas: 

• Publicidade, propaganda e promoção de vendas 

• Marketing 

• Pesquisa de mercado 

• Fotografia e vídeo 

• Planejamento de comunicação 
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2. Orientador (es) 
 

2.1 O professor da disciplina TCC atuará como Orientador Geral (OG). O OG é 

docente do curso de Comunicação que possua titulação em nível mínimo de 

Mestrado. 

2.2 O Orientador Geral possui as seguintes atribuições e responsabilidades: 
 

a. Acompanhar o desenvolvimento dos Trabalhos de Conclusão de Curso, 

mantendo registro de todas as informações necessárias e comprobatórias 

relacionadas com a disciplina TCC. 

b. Orientar os alunos que irão realizar o TCC, especialmente no que diz respeito 
às normas e procedimentos do TCC do Curso de Comunicação da Unieuro. 

c. Estabelecer, cumprir e fazer cumprir o cronograma de atividades 
relacionadas ao TCC. 

d. Presidir a Banca Examinadora. 

e. Entregar a versão definitiva do TCC à Coordenação do curso para fins de 
arquivamento. 

2.3 Um professor do curso poderá ser convidado pelo aluno para atuar como Co- 

orientador, conforme da linha de pesquisa que almeja investigar. 

2.4 Cabe ao professor aceitar ou não o pedido de orientação pelo aluno caso 

não exista afinidade com o tema; 

2.5 Atribuições e responsabilidades do CO: 
 

a. Cumprir e fazer cumprir as normas que orientam a elaboração do TCC do Curso 
de Comunicação Social. 

b. Estabelecer o número de orientandos que queira acompanhar por semestre. 

c. Orientar o aluno, junto ao OG, em todas as fases do processo de elaboração, 
execução da pesquisa e apresentação da monografia. 

d. Orientar na elaboração do estudo, especialmente no que diz respeito à 

indicação da bibliografia, do método da pesquisa incluindo os instrumentos de 

coleta de dados e o procedimento de análise dos dados. 

e. Estabelecer o cronograma de trabalho que o orientando deve seguir; 

f. Realizar quatro (04) orientações presenciais com os orientandos. Outras 

orientações (presenciais ou virtuais) podem ser realizadas conforme a 

disponibilidade do orientador, totalizando 08 (oito). 

g. Indicar se a monografia do orientando está apta ou não para a banca. 

h. Avaliar e atribuir notas referentes ao desempenho do orientado na 
elaboração do TCC. 
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i. Sugerir nomes que comporão a banca examinadora que irá avaliar a 
monografia do seu orientando na ocasião da apresentação da monografia. 

 

3 Orientando 
 

3.1 O aluno poderá ser orientado pelo orientador geral junto com um co-orientador. 

3.2 Atribuições e responsabilidades do aluno/orientando: 

a. Cumprir com as normas estabelecidas para o TCC. 

b. Solicitar orientações junto ao PO. 

c. Participar em pelo menos quatro (04) orientações presenciais com o PO, 
conforme cronograma elaborado por mesmo. 

d. Cumprir os objetivos e prazos referentes às distintas fases do TCC. 

e. Participar da escolha dos membros da Banca Examinadora. 

f. Entregar uma cópia do trabalhado encadernado em espiral e capa plástica, 

incolor aos membros da Banca Examinadora pelo menos sete (07) dias antes 

da banca. 

g. Atender às recomendações da Banca Examinadora e fazer os ajustes de seu 
TCC. 

h. Entregar, após a revisão do TCC, uma cópia do trabalho encadernado em capa 
dura ao OG e PO para fins de arquivamento. 

 
 

4 Orientações 
A orientação do TCC entendida como processo de acompanhamento didático 

pedagógico será de responsabilidade de todos os docentes do Curso, mas 

principalmente do Orientador Geral e Co- orientador: 

a. Um co-orientandor poderá ser convidado pelo aluno perante preenchimento do 
Formulário de Solicitação de Orientação. 

b. O Orientador Geral realizará três orientações gerais presenciais com os alunos 

no início do semestre para a leitura e discussão do Manual do TCC do Curso 

de Comunicação, o preenchimento do Formulário de Solicitação de Orientação 

e o estabelecimento do cronograma de atividades e familiarização às normas 

técnicas do trabalho. Participação nessas orientações é obrigatória. 

c. É obrigatória a participação dos alunos em quatro (04) orientações presenciais 
fora as três orientações gerais. 

d. Mudança formal de orientador poderá ser feita mediante apresentação de 
justificativa escrita do estudante ao Orientador Geral. 
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e. A não participação das orientações obrigatórias acarretará em uma penalidade 
de 1,0 (um vírgula zero) por cada ausência. 

 

5 Avaliação do Orientador 
5.1 O orientando deverá apresentar a versão final da sua monografia ao seu orientador 

para que determine se haverá ou não participação desse cursista na defesa oral do 

trabalho perante uma banca examinadora. 

5.2 A data de entrega será contemplada no cronograma acordado pelo PO e orientando 

no início do semestre. 

5.3 O OG junto com CO avaliará o trabalho e desempenho do orientado. Uma nota 

abaixo de seis (6,0), num máximo de dez (10,0) desqualificará o trabalho para a defesa 

oral. 

 
6 Avaliação perante uma Banca 

 
O TCC será apresentado pelo aluno em uma apresentação oral perante uma 

Banca Examinadora. Será considerado apto a participar da apresentação oral 

o aluno cujo trabalho: 

a. esteja dentro das normas técnicas do curso/ABNT; 

b. esteja dentro dos prazos estabelecidos no cronograma do curso; 

c. receba uma nota mínima 6,0 (num máximo de 10,0) do(s) orientador(es). 
 

7 Banca Examinadora 
 

7.1 A Banca Examinadora será composta pelo Orientador Geral, Professor-Orientador 

e um terceiro examinador interno ou externo. 

7.2 A Banca Examinadora emitirá os pareceres e notas sobre o cada trabalho 

examinado e preencherá e assinará a ata de Apresentação Oral do TCC. 

 
8 Apresentação e Arguição 

 
 

8.1 O aluno terá vinte (20) minutos para a apresentação oral do seu estudo podendo 

utilizar recurso de Datashow (projeto de multimídia) para a mesma. 

8.2 Cada membro da banca examinadora arguirá o aluno por no máximo quinze (15) 

minutos e o aluno terá 10 minutos para responder às arguições. 

 

9 Avaliações e Critérios Avaliativos 
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9.1 O TCC será submetido às seguintes avaliações: 

a. Fases - Avaliador 

b. Elaboração do TCC - Orientador Geral e Co-orientador 

c. Trabalho Escrito - Banca Examinadora 

d. Defesa Oral – Banca Examinadora 
 

9.2 O TCC será avaliado respeitando a seguinte distribuição de pontos: 

a. 1,0 Ruim 

b. 5,0 Insuficiente 

c. 6,0 Regular 

d. 8,0 Bom 

e. 10,0 Excelente 
 

9.3 A avaliação do TCC busca respopnder, dentre outras, as seguintes indagações: 
 
 

CONHECIMENTO 

O trabalho mostra inovação, criatividade e senso crítico por parte do autor? 

O tema é relevante e a investigação contribui à ampliação do conhecimento sobre o 
assunto? 

As informações apresentadas são pertinentes e atualizadas? 

O estudo mostra consistência? 

 
DESENVOLVIMENTO 

O trabalho mostra uma ideia central relevante? 

O trabalho mostra organização e sequencia lógica? 

Há coerência entre o título, a introdução, os objetivos, as perguntas de pesquisa e 

o desenvolvimento? Os argumentos são fundamentados, lógicos e concatenados? 

Os dados são apresentados e discutidos de maneira clara? 

Os procedimentos mostrados no trabalho mostram validade e fidedignidade? 

As conclusões são congruentes entre si? 

 
COMUNICAÇÃO 

O trabalho mostra uma boa qualidade linguística (ortografia, pontuação, concordância, 

regência, etc.) 
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A terminologia adotada é adequada? 

Termos técnicos são devidamente definidos? 
 
 

APRESENTAÇÃO DO TRABALHO 
 

Durante a defesa oral, o aluno mostra: conhecimento, clareza, concisão, precisão, 

boa expressão oral, postura, desenvoltura, interação e bom controle do tempo? 

 
 

10 Parecer e Nota Final 
 

10.1 A nota final do TCC compreende: 

Avaliação do Professor Orientando + 

Avaliação da Banca 

10.2 O parecer da Banca pode indicar: 
 

• Aprovado 
 

• Aprovado com restrições – neste caso, o aluno deverá realizar as mudanças sugeridas 
pela Banca. 

• Reprovado – neste caso, o aluno terá que cursar a disciplina TCC novamente. 
 

11 Entrega final da monografia 
 

11.1 A Banca Examinadora poderá sugerir correções na parte escrita do estudo e estas 

deverão ser feitas até uma semana depois da Banca para constar na versão final do 

TCC. 

11.2 A versão final do TCC deve ser impresso em papel A4 e encadernada capa 

dura, cor azul marinho (escuro), com logotipos e letras douradas. 

11.3 O aluno deve entregar ao Curso duas (02) cópias encadernadas do 

trabalho junto com uma versão digital em versão WORD e PDF, salvo num CD não 

regravável. 

 
 

4.5 APÊNDICE E 

REQUISITOS LEGAIS E NORMATIVOS 
 
 

O quadro abaixo ratifica o cumprimento de todos os requisitos legais e 

normativos exigidos ao curso, assim como destaca apontamentos (segunda coluna) que 
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demonstram como e onde tais dispositivos legais foram implantados na proposta do 

curso. 

 
 

Quadro Nº 1 – Atendimento aos Requisitos Legais e Normativos 
 

Dispositivo Legal Implantação no âmbito do curso 
de Letras 

SIM NÃO 

Diretrizes Curriculares 
Nacionais do Curso. 
Resolução CNE/CES nº 16, 
de 13 de março de 2002 

Diretrizes Curriculares Nacionais de 
Comunicação Social: 
Estabelece as Diretrizes Curriculares 
para o curso de Comunicação. 

X  

Diretrizes Curriculares 
Nacionais para Educação 
das Relações Étnico- 
raciais e para o Ensino de 
História e Cultura Afro- 
brasileira e Indígena (Lei n° 
11.645  de 10/03/2008; 
Resolução CNE/CP N° 01 de 
17 de junho de 2004). 

As seguintes disciplinas distribuídas 
na matriz curricular atendem 
plenamente aos ajustes exigidos pela 
citada Lei e Resolução: 
- Sociologia 
- Antropologia 
- Realidade Sócio-econômica e 
política brasileira 
- Ética 
- Psicologia 

X  

Diretrizes Nacionais para a 
Educação em Direitos 
Humanos, conforme 
disposto no Parecer CNE/CP 
No. 8, de 06/03/2012, que 
originou a Resolução 
CNE/CP No. 1, de 
30/05/2012. 

As seguintes disciplinas distribuídas 
na matriz curricular atendem 
plenamente aos ajustes exigidos pela 
citada Lei e Resolução: 
- Filosofia 

X  

Titulação do corpo docente 
(Art. 66 da Lei 9.394, de 20 
de dezembro de 1996) 

O 100% do corpo docente é composto 
de mestres. 

X  

Núcleo Docente 
Estruturante (NDE) 
(Resolução CONAES N° 1, 
de 17/06/2010) 

 
NDE atende plenamente às 
atribuições definidas na referida 
Resolução. 

X  

Carga horária mínima, em 
horas – para Bacharelados 
e Licenciaturas 

 
Parecer CNE/CES 08/2007 e 
Resolução CNE/CES 
02/2007 

O curso de graduação em 
Comunicação do UNIEURO atende 
plenamente às disposições referentes 
à carga horária mínima em horas, nas 
prerrogativas de estágio, atividades 
complementares ou quaisquer outras 
definições trazidas pelo citado 
dispositivo legal compatível. 

X  

Tempo de integralização 
Resolução CNE/CP 2 /2002 
(Licenciaturas) 

O curso atende às disposições 
trazidas pelo requisito legal, portanto, 
limite mínimo para integralização de 3 
(cinco) anos. 

X  

Condições de 
acessibilidade para 
pessoas com deficiência 
e/ou mobilidade reduzida, 
conforme disposto na CF/88, 
art. 205, 206 e 208, na  NBR 
9050/2004, da ABNT, na Lei 
No.       10.098/2000,      nos 

A infraestrutura e condições gerais do 
curso de Comunicação atendem 
plenamente às condições de acesso 
para pessoas com deficiência e/ou 
mobilidade reduzida (pessoas com 
necessidades        especiais)        por 
intermédio de rampas de acesso 
dispostas   em   diferentes   locais da 

X  

http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CES182002.pdf
http://portal.mec.gov.br/cne/arquivos/pdf/CES182002.pdf
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Decretos No. 5.296/2004, 
No. 6.949/2009, No. 
7.611/2011 e na Portaria No. 
3.284/2003. 

unidade, assim como a implantação 
de demais medidas primordiais ao 
atendimento do referido decreto. 

  

Disciplina de Libras 
(Dec. N° 5.626/2005) 

A disciplina compõe a matriz curricular 
do curso de Comunicação. 

X  

Informações acadêmicas 
(Portaria Normativa N° 40 de 
12/12/2007, alterada pela 
Portaria Normativa MEC N° 
23 de 01/12/2010, publicada 
em 29/12/2010) 

Todas as informações acadêmicas 
exigidas estão disponibilizadas pela 
forma impressa e virtual. 

X  

Políticas de educação 
ambiental 
(Lei nº 9.795, de 27 de abril 
de 1999 e Decreto Nº 4.281 
de 25 de junho de 2002) 

As seguintes disciplinas distribuídas 
na matriz curricular atendem 
plenamente aos ajustes exigidos pela 
citada lei e decreto: 
Organização da Educação Brasileira 

X  
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ANEXO I - Regulamento para prática do estágio no curso de Comunicação Social 
- Publicidade e Propaganda 

 
 

CAPÍTULO I 
 
 

Da matrícula e caracterização jurídica do Estágio Supervisionado 
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Art. 1º Poderão realizar o ESTÁGIO SUPERVISIONADO todos os alunos que estiverem 

devidamente matriculados nas disciplinas integrantes da grade curricular do CURSO DE 

COMUNICAÇÃO SOCIAL, a partir do 7º semestre. 

Parágrafo único. Mesmo os alunos que já exerçam atividades profissionais na área de 

Comunicação estão sujeitos às determinações deste Regulamento. 

Art. 2º A matrícula na disciplina ESTÁGIO SUPERVISIONADO será realizada a partir do 

sétimo semestre da grade curricular do Curso. 

§ 1º Aos alunos não matriculados na disciplina Estágio Supervisionado, não caberá 

recurso quanto à validação de estágios em andamento. 

§ 2º Os trâmites relativos ao protocolo, apreciação para aprovação, início das 

atividades, acompanhamento e análise final das atividades, seguirão o que prevê o 

REGULAMENTO DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO do CENTRO UNIVERSITÁRIO 

EURO-AMERICANO – UNIEURO. 

Art. 3º A caracterização da atividade como Estágio depende de instrumento jurídico 

celebrado entre o Centro Universitário Euro-Americano – UNIEURO e a organização 

concedente do estágio, no qual devem ser acordadas as condições de realização de 

estágio. 

Parágrafo único. O instrumento jurídico de que trata este artigo poderá ser expresso por 

meio de um convênio, contrato ou correspondência oficial de instituições jurídicas 

quaisquer que expressem o compromisso da prática de Estágio Supervisionado de 

acordo com a legislação vigente e com o REGULAMENTO DO ESTÁGIO 

SUPERVISIONADO do CENTRO UNIVERSITÁRIO EURO-AMERICANO - UNIEURO 

 
 

CAPÍTULO II 
 

Do funcionamento 
 
 

Art. 4º A carga horária para cumprimento do ESTÁGIO SUPERVISIONADO, de acordo 

com   a grade curricular  do Curso de Comunicação   Social, é de 100 (cem) horas aula. 

Parágrafo único. A carga do ESTÁGIO SUPERVISIONADO será cumprida da seguinte 

forma: 

I Em atividades ligadas direta ou indiretamente à área de Comunicação, registradas por 

meio de relatório, acompanhadas e avaliadas por professor orientador. 
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Art. 5º Para validação e aproveitamento de atividades dos alunos, quando empregado 

ou servidor público de instituições que desenvolvam atividades ligadas direta ou 

indiretamente à área de COMUNICAÇÃO, por ocasião em que se exige o cumprimento 

curricular do ESTÁGIO SUPERVISIONADO, será adotado o seguinte processo: 

I - Para avaliação do pedido de validação e aproveitamento de atividades em exercício, 

o aluno empregado em empresa privada ligada diretamente ou indiretamente à área de 

Comunicação deverá apresentar: 

a) RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO das atividades desempenhadas, relacionando-as 

com atividades do curso de Comunicação; 

b) DECLARAÇÃO da organização, com firma reconhecida, indicando o cargo ocupado 

pelo signatário, o nome completo do aluno, setor onde atua, cargo que ocupa, data da 

admissão e descrição sintética das atividades desempenhadas; 

c) Cópia autenticada da Carteira de Trabalho e Previdência Social das páginas de 

qualificação civil, identificação, contrato de trabalho e alterações; 

d) Comprovação de que se trata de empresa ativa. 
 

II - Para avaliação do pedido de validação e aproveitamento de atividades em exercício, 

o aluno servidor público da administração direta ou indireta na qual exerça atividades 

ligadas diretamente ou indiretamente à área de Comunicação deverá apresentar: 

a) RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO das atividades desempenhadas, relacionando-as 

com atividades do curso de Comunicação. 

b) DECLARAÇÃO da organização, com firma reconhecida, indicando o cargo ocupado 

pelo signatário, o nome completo do aluno, setor onde atua, cargo que ocupa, data da 

admissão e descrição sintética das atividades desempenhadas (com exceção da 

descrição sintética das atividades, os demais itens poderão ser substituídos pela cópia 

autenticada do ato de nomeação do aluno como servidor público); 

Parágrafo único. O pedido de validação será examinado pela COORDENADORIA DO 

CURSO que emitirá um parecer relativo à validação das atividades, sendo que a 

DECLARAÇÃO DE VALIDAÇÃO DE ATIVIDADES só será expedida depois de 

completados 60 (noventa dias) do estágio probatório ou da data em que o aluno estiver 

desempenhando funções ligadas a sua formação acadêmica. 

Art. 6º No caso de aluno proprietário ou sócio de empresas que desenvolvam atividades 

ligadas direta ou indiretamente à área de Comunicação ou mesmo para os que 

desempenham função pública ou assessoria e consultoria na área de Comunicação, 

exigir-se-á, para efeito de validação de atividades: 
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a) RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO das atividades desempenhadas na empresa em 

que é sócio ou proprietário, objeto de atividade da empresa ou, no caso do desempenho 

de função pública, assessoria e consultoria, o mesmo relatório circunstanciado com 

descrição detalhada das atividades prestadas e identificação de trabalhos 

desenvolvidos, acompanhados de documentos comprobatórios do desempenho desses 

trabalhos; 

b) DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS emitidos pelas empresas e/ou instituições 

onde as atividades de assessoria, consultoria e outra função pública são 

desempenhadas, com firma reconhecida, indicando o cargo ocupado pelo signatário; 

III – para os sócios e/ou proprietários de empresas, deverá ser apresentado, além do 

que dispõe o inciso I deste artigo, o seguinte: 

a) cópia autenticada do CONTRATO SOCIAL, devidamente registrado; 
 

b) cópia autenticada do CNPJ da empresa e comprovação de que se trata de empresa 

ativa. 

Parágrafo único. O pedido será examinado pela COORDENADORIA DO CURSO ou a 

quem ela indicar que emitirá um parecer com vista a validar as atividades, sendo que a 

DECLARAÇAO DE VALIDAÇÃO DE ATIVIDADES só será expedida depois de 

comprovada que a empresa ou as atividades desempenhadas na função pública, 

assessoria ou consultoria estejam ligadas à área de COMUNICAÇÃO, ou seja, à 

formação acadêmica do aluno. 

 
 
 
 

CAPÍTULO III 
 

Da organização, responsabilidades e competências 
 

Art. 7º A COORDENADORIA DO CURSO designará os professores orientadores de 

estágio. 

Art. 8º. O Coordenador do Curso deverá prestar orientação aos alunos para o início de 

suas atividades de Estágio Supervisionado Curricular, fazendo-os conhecer as normas, 

características práticas no Centro Universitário Euro-Americano - UNIEURO prazos e 

procedimentos, entre outros aspectos pertinentes; 

Parágrafo único. O cronograma de atividades referido no caput deste artigo deverá estar 

vinculado ao calendário acadêmico dos semestres letivos do Centro Universitário Euro- 

Americano – UNIEURO. 
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Art. 9º. A quantidade de alunos que será supervisionada pelo professor orientador será 

definida pela COORDENADORIA DO CURSO. 

Art. 10. A carga horária dos professores orientadores será definida pela 

COORDENADORIA DO CURSO para cada professor em função do número de alunos 

por ele orientados. 

Art. 11. Compete aos professores orientadores de estágio: 
 

I - orientar individualmente ou a grupos de alunos no desenvolvimento do Relatório Final 

durante o desenvolvimento do ESTÁGIO SUPERVISIONADO; 

II - orientar o aluno na execução do cronograma de atividades, bem como observar o 

seu cumprimento; 

III - aprovar a indicação da organização concedente, à luz dos objetivos e exigências do 

estágio; 

IV - acompanhar as atividades procurando adequar a sua orientação em relação aos 

objetivos do estágio; 

V - sugerir, se necessário, a aplicação de novos métodos e técnicas para a execução 

das atividades do ESTÁGIO SUPERVISIONADO; 

VI - avaliar a documentação e o Relatório Final do aluno (orientando), emitindo parecer, 

aprovando ou não a prática do ESTÁGIO SUPERVISIONADO; 

VII - verificar o andamento das atividades, assiduidade, e o desenvolvimento coerente 

com as propostas e expectativas, por meio de relatórios parciais, tanto do aluno, como 

da organização concedente; 

CAPÍTULO IV 
 

Do aluno-estágiário 
 

Art. 12. - São deveres do aluno - estagiário: 
 

I - conhecer a legislação específica do ESTÁGIO SUPERVISIONADO, seus 

Regulamentos e o Regimento do Centro Universitário Euro-Americano - UNIEURO 

II - comparecer ao local de estágio nos dias e horários ou de acordo com o cronograma 

de atividades ou escala definidos no Termo de Compromisso e Plano de Estágio; 

III - cumprir as atividades determinadas pelo orientador, apresentando os documentos 

solicitados, dentro dos prazos, respeitadas as disposições específicas deste 

Regulamento e do REGULAMENTO DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO do Centro 

Universitário Euro-Americano – UNIEURO; 
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IV - atender às convocações do orientador e/ou do Coordenador do Curso; 
 

V - representar a boa imagem do Centro Universitário Euro-Americano - UNIEURO junto 

à organização concedente, vivenciando e respeitando a ética profissional; 

VI - protocolar, via Secretaria de Estágios, todos os documentos requeridos por este 

Regulamento ou aqueles solicitados pelo orientador e/ou Coordenador do Curso. 

 
 

CAPÍTULO V 
 

Do acompanhamento do estágio 
 

Art. 13. As atividades desenvolvidas pelos alunos do 7º ao 8º semestres, identificada 

como ESTÁGIO serão registradas por meio de Relatórios de Estágio, submetidos à 

apreciação do professor orientador de ESTÁGIO. 

Art. 14. O professor orientador deve procurar verificar a veracidade das informações 

prestadas pelo estudante: 

I - junto às organizações concedentes, por meio de visitas; 
 

II - por meio de questionamentos aos alunos, em momentos aleatórios, ao longo do 

processo de acompanhamento. 

Art. 15. O aluno deverá encaminhar ao professor orientador, na data prevista no 

cronograma de atividades, os seguintes documentos: 

I - 2 (dois) exemplares impressos do RELATÓRIO FINAL do ESTÁGIO 

SUPERVISIONADO; 

II - a documentação solicitada de acordo com cada caso específico. 
 

Parágrafo único. A não entrega dos exemplares dos relatórios e da documentação 

solicitada e específica de cada caso, no prazo estabelecido no cronograma, resultará 

na atribuição do conceito REPROVADO ao aluno. 

 
 

CAPÍTULO VI 
 

Da avaliação 
 

Art. 16. A avaliação do RELATÓRIO FINAL DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO DO 

CURSO DE COMUNICAÇÃO será realizada da seguinte forma: 
 

I - o professor orientador, após ter acompanhado “pari passu” a elaboração do 

RELATÓRIO FINAL e as atividades desenvolvidas pelo discente, levará em 
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consideração os seguintes aspectos: documentação obrigatória; logicidade, coerência, 

fundamentação, clareza, originalidade, precisão, objetividade, consistência do 

documento; cumprimento do cronograma de atividades; assiduidade e comportamento; 

II – o RELATÓRIO FINAL deverá seguir as normas de apresentação, conforme 

especificadas no Anexo I deste Regulamento. 

III - ser-lhe-á concedida uma declaração de aprovado ou reprovado com a indicação de 

uma nota, numa escala de 0 a 10; 

IV - para o aluno cuja soma de prática de estágio não atingir a carga horária total da 

prática de estágio (100 horas previstas), não lhe será concedido nota; apenas parecer 

da não complementação do total da carga horária prevista; 

Art. 17. A nota final atribuída pelo professor orientador. 
 

§ 1º Se esta for igual ou superior a 6,0 (seis) o aluno terá o conceito “APROVADO”; se 

for inferior a 6,0 (seis) o aluno terá o conceito “REPROVADO”. 

§ 2º Caso o Relatório Final seja REPROVADO, o aluno terá o prazo de 14 (quatorze) 

dias para refazê-lo. Se ao final deste prazo o relatório não for entregue, ou se for 

novamente reprovado, o aluno terá que reiniciar o processo, como se fosse a primeira 

vez que estivesse realizando aquela disciplina específica. 

 
 

CAPÍTULO VII 
 

DO PROFESSOR ORIENTADOR 
 

I - autorizar atividade externa de estágio, de estagiários selecionados na forma e de 

acordo com os critérios estabelecidos pelo curso, em instituição, órgão, entidade ou 

empresa conveniada com a IES; 

II - coordenar e supervisionar todas as atividades de estágio, na forma deste 

Regulamento e da legislação vigente; 

III - fazer cumprir este Regulamento. 
 
 

CAPÍTULO VIII 
 

Do estágio supervisionado curricular 
 

Art. 18º - As atividades do Estágio Supervisionado do curso de Comunicação Social – 

Publicidade e Propaganda obedecem ao estipulado na legislação em vigor sobre 
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estágios e ao previsto neste regulamento e incluem a prática, nas seguintes áreas de 

concentração: 

1 - Atendimento: Responsável pela visita a clientes e futuros clientes; entendimento das 

necessidades do cliente; elaboração de briefings; recebimento dos jobs; transmissão 

das necessidades dos clientes para as outras áreas da agência. O atendimento é o 

cliente dentro da agência; 

2 - Mídia: Identifica junto aos clientes o tipo de mídia mais indicado para a sua 

necessidade; realiza pesquisas de preços e audiências junto aos veículos (TV, rádio, 

jornal, revista etc); responsável pelos cálculos de CPM, GRP e outros, negocia para o 

cliente junto aos veículos; 

3 - Criação: Responsável pela criação do conteúdo de comunicação a ser utilizado na 

campanha. A equipe de criação é composta, na maioria das vezes, de sub-equipes: - 

Redação: responsável por criar textos para as peças publicitárias; - Arte ou design: 

responsável em dispor todos os elementos que compõe as peças publicitárias (textos, 

imagens, fotos) de forma harmoniosa e eficiente; 

4 - Tráfego: Pessoa ou equipe responsável pela interface entre todas as áreas da 

agência e seus fornecedores; 

5 - Organização de eventos: Planeja, orça e executa qualquer ação promocional do 

cliente. Pode ser desde uma simples demonstração no ponto de venda, até um 

espetáculo patrocinado, passando ainda por festas de lançamentos, coquetéis, jantares 

etc; 

6 - Marketing: Responsável pelo conjunto de ações que irão nortear as estratégias da 

empresa para melhor atender as necessidades do cliente; 

7 - Produção: São eles que administram a produção dos roteiros, executando a criação, 

junto às produtoras de som e vídeo, além de cuidar de todo o material fotográfico para 

os veículos impressos; 

8 - Telemarketing: Atendimento ao consumidor ativo ou passivo, desde que ligado à 

comunicação e não a vendas; 

9 - Administração: Responsável pela administração da agência, organizando, 

arquivando e verificando o fluxo dos trabalhos, os documentos e os recursos 

necessários. 

10 - Web: Administração, montagem, acompanhamento e negociação de web sites ou 

redes sociais. 
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ANEXO II – Normas para apresentação do relatório final de estágio 
supervisionado. 

1. Capa 

Fonte 14 
 

CENTRO UNIVERSITÁRIO EURO-AMERICANO - UNIEURO 

CURSO: COMUNICAÇÃO SOCIAL 

HABILITAÇÃO: PUBLICIDADE E PROPAGANDA 

DISCIPLINA: ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

PROF. ORIENTADOR:......................................................................... 
 

LOCAL DO ESTÁGIO: .......................................................................... 
 

Fonte 16 
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TÍTULO 
 

Fonte 12 

Nome do Aluno 

CPD n ° 

Fonte 12 
 

Brasília, mês de ano 
 
 

2. Folha de Avaliação – Contém a menção conferida ao aluno, o conceito “aprovado” ou 

“reprovado”, a assinatura do Prof.Orientador e a data da avaliação. 

 
 

Fonte 14 
 

CENTRO UNIVERSITÁRIO EURO-AMERICANO - UNIEURO 

CURSO: COMUNICAÇÃO SOCIAL 

HABILITAÇÃO: PUBLICIDADE E PROPAGANDA 

DISCIPLINA: ESTÁGIO SUPERVISIONADO 

PROF. ORIENTADOR:......................................................................... 
 

LOCAL DO ESTÁGIO:: ....................................................................... 
 

Fonte 12 
 

Menção Final:....................................... 
 
 

Aprovado Reprovado 

Assinatura do Professor 

Fonte 12 
 

Brasília, mês de ano 
 
 

3. Índice ou Sumário – Deve ser apresentado em folha distinta. O índice, de acordo com 

a Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, é a lista de entradas ordenadas 

segundo determinado critério que localiza e remete para informações ou assuntos 

contidos no Relatório”. Pode ser geral, cronológico, onomástico e outros. O 
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sumário é a listagem numerada somente das principais divisões e subdivisões dos 

trabalhos. 

 
 

4. Lista  de  Abreviaturas,  Siglas e Símbolos empregados no Relatório– Deve ser 

apresentada em ordem alfabética e em folha distinta. 

 
 

5. Resumo – Síntese do relatório, apresentado em folha distinta, em um único parágrafo 

e em espaço simples. Deve constar a área de conhecimento. 

 
 

6. Corpo de Relatório 
 

6.1. Apresentação - Deve constar a definição do assunto, o enfoque dado a esse e os 

objetivos do trabalho. A numeração das páginas tem início na apresentação, sendo que 

não aparece graficamente na primeira página dessa. 

6.2. Dados da Instituição 
 

6.2.1. Breve Histórico da Instituição – Deve constar a trajetória desde a sua 

fundação/criação, fatos importantes da sua história. Não deve ultrapassar 3 páginas. 

6.2.2. Dados Cadastrais – Razão Social, nome fantasia, ramo de atuação, CNPJ, 

endereço, telefone, home-page, quadro diretivo ou gerencial (cargos, ocupantes). 

6.2.3. Principais áreas de atuação – Linhas de produtos e /ou serviços. 

6.2.4.Porte da instituição – nª empregados, número de estabelecimentos/filiais. 

6.3. Metodologia – Instrumentos utilizados no desenvolvimento do relatório, 

procedimentos de coleta de dados, fontes de informação, métodos e técnicas. 

6.4. Desenvolvimento das atividades do Estágio – Deve ser a parte mais extensa do 

relatório e descrever em detalhes as atividades práticas. 

6.5. Resultados das atividades – Devem ser apresentados de forma objetiva e lógica. 
 

6.6. Propostas e sugestões de melhoria – Devem ser indicações práticas que possam 

trazer resultados positivos. 

6.7. Considerações Finais 
 

6.8. Referências Bibliográficas 
 

6.9. Apêndices e anexos – Os apêndices são os documentos elaborados pelo autor 

do relatório, para completar sua argumentação (tabelas, gráficos, questionários, 
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formulários, organogramas, fluxogramas, cronogramas). Os anexos são os documentos 

não elaborados pelo autor e utilizados para fundamentação, comprovação e ilustração. 

7. Apresentação gráfica - Deve seguir as recomendações da ABNT– Associação 

Brasileira de Normas Técnicas 

7.1. Formato e margens – Papel branco formato A4. Texto justificado, digitado em 

espaço de 1,5 (entrelinhas), fonte arial ou times 12. Nas margens devem ser 

consideradas as medidas de 3cm superior e esquerda e, 2cm inferior e direita. Deixar 

um espaço (enter) nas passagens de parágrafos. 

7.2. Títulos e Subtítulos – Devem seguir numeração progressiva, sendo que os títulos 

de seções recebem destaque e têm início em nova folha. 

Exemplo: 
 

1. DADOS DA INSTITUIÇÃO 
 

1.2. Produtos 
 

1.2.1. Lançamentos 
 

7.3. Citação – É a menção no texto de uma informação extraída de outra fonte. Servem 

para fortalecer a argumentação. Devem seguir as normas da ABNT. 

 
 

7.4. Referências Bibliográficas – Informações sobre a fonte dos textos e documentos 

consultados. Ex: LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Metodologia do 

trabalho científico. 4ª ed. São Paulo: Atlas, 1992. 
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ANEXO III – Regulamento para elaboração do TCC 
 
 

CAPÍTULO I 
 

Da matrícula e caracterização jurídica do Estágio Supervisionado 
Art. 1º Poderão realizar o ESTÁGIO SUPERVISIONADO todos os alunos que estiverem 
devidamente matriculados nas disciplinas integrantes da grade curricular do CURSO DE 
COMUNICAÇÃO SOCIAL, a partir do 7º semestre. 
Parágrafo único. Mesmo os alunos que já exerçam atividades profissionais na área de 
Comunicação estão sujeitos às determinações deste Regulamento. 
Art. 2º A matrícula na disciplina ESTÁGIO SUPERVISIONADO será realizada a partir do 
sétimo semestre da grade curricular do Curso. 
§ 1º Aos alunos não matriculados na disciplina Estágio Supervisionado, não caberá 
recurso quanto à validação de estágios em andamento. 
§ 2º Os trâmites relativos ao protocolo, apreciação para aprovação, início das 

atividades, acompanhamento e análise final das atividades, seguirão o que prevê o 
REGULAMENTO DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO do CENTRO UNIVERSITÁRIO 
EURO-AMERICANO – UNIEURO. 

 
Art. 3º A caracterização da atividade como Estágio depende de instrumento jurídico 
celebrado entre o Centro Universitário Euro-Americano – UNIEURO e a organização 
concedente do estágio, no qual devem ser acordadas as condições de realização de 
estágio. 
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Parágrafo único. O instrumento jurídico de que trata este artigo poderá ser expresso por 
meio de um convênio, contrato ou correspondência oficial de instituições jurídicas 
quaisquer que expressem o compromisso da prática de Estágio Supervisionado de 
acordo com a legislação vigente e com o REGULAMENTO DO ESTÁGIO 
SUPERVISIONADO do CENTRO UNIVERSITÁRIO EURO-AMERICANO - UNIEURO 

 
 

CAPÍTULO II 
Do funcionamento 
Art. 4º A carga horária para cumprimento do ESTÁGIO SUPERVISIONADO, de acordo 
com   a grade curricular  do Curso de Comunicação   Social, é de 100 (cem) horas aula. 
Parágrafo único. A carga do ESTÁGIO SUPERVISIONADO será cumprida da seguinte 
forma: 
I Em atividades ligadas direta ou indiretamente à área de Comunicação, registradas por 
meio de relatório, acompanhadas e avaliadas por professor orientador. 
Art. 5º Para validação e aproveitamento de atividades dos alunos, quando empregado 
ou servidor público de instituições que desenvolvam atividades ligadas direta ou 
indiretamente à área de COMUNICAÇÃO, por ocasião em que se exige o cumprimento 
curricular do ESTÁGIO SUPERVISIONADO, será adotado o seguinte processo: 
I - Para avaliação do pedido de validação e aproveitamento de atividades em exercício, 
o aluno empregado em empresa privada ligada diretamente ou indiretamente à área de 
Comunicação deverá apresentar: 
a) RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO das atividades desempenhadas, relacionando-as 
com atividades do curso de Comunicação; 
b) DECLARAÇÃO da organização, com firma reconhecida, indicando o cargo ocupado 
pelo signatário, o nome completo do aluno, setor onde atua, cargo que ocupa, data da 
admissão e descrição sintética das atividades desempenhadas; 
c) Cópia autenticada da Carteira de Trabalho e Previdência Social das páginas de 
qualificação civil, identificação, contrato de trabalho e alterações; 
d) Comprovação de que se trata de empresa ativa. 
II - Para avaliação do pedido de validação e aproveitamento de atividades em exercício, 
o aluno servidor público da administração direta ou indireta na qual exerça atividades 
ligadas diretamente ou indiretamente à área de Comunicação deverá apresentar: 
a) RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO das atividades desempenhadas, relacionando-as 
com atividades do curso de Comunicação. 
b) DECLARAÇÃO da organização, com firma reconhecida, indicando o cargo ocupado 
pelo signatário, o nome completo do aluno, setor onde atua, cargo que ocupa, data da 
admissão e descrição sintética das atividades desempenhadas (com exceção da 
descrição sintética das atividades, os demais itens poderão ser substituídos pela cópia 
autenticada do ato de nomeação do aluno como servidor público); 
Parágrafo único. O pedido de validação será examinado pela COORDENADORIA DO 
CURSO que emitirá um parecer relativo à validação das atividades, sendo que a 
DECLARAÇÃO DE VALIDAÇÃO DE ATIVIDADES só será expedida depois de 
completados 60 (noventa dias) do estágio probatório ou da data em que o aluno estiver 
desempenhando funções ligadas a sua formação acadêmica. 
Art. 6º No caso de aluno proprietário ou sócio de empresas que desenvolvam atividades 
ligadas direta ou indiretamente à área de Comunicação ou mesmo para os que 
desempenham função pública ou assessoria e consultoria na área de Comunicação, 
exigir-se-á, para efeito de validação de atividades: 
a) RELATÓRIO CIRCUNSTANCIADO das atividades desempenhadas na empresa em 
que é sócio ou proprietário, objeto de atividade da empresa ou, no caso do desempenho 
de função pública, assessoria e consultoria, o mesmo relatório circunstanciado com 
descrição detalhada das atividades prestadas e identificação de trabalhos 
desenvolvidos, acompanhados de documentos comprobatórios do desempenho desses 
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trabalhos; 
b) DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS emitidos pelas empresas e/ou instituições 
onde as atividades de assessoria, consultoria e outra função pública são 
desempenhadas, com firma reconhecida, indicando o cargo ocupado pelo signatário; 
III – para os sócios e/ou proprietários de empresas, deverá ser apresentado, além do 
que dispõe o inciso I deste artigo, o seguinte: 
a) cópia autenticada do CONTRATO SOCIAL, devidamente registrado; 
b) cópia autenticada do CNPJ da empresa e comprovação de que se trata de empresa 
ativa. 
Parágrafo único. O pedido será examinado pela COORDENADORIA DO CURSO ou a 
quem ela indicar que emitirá um parecer com vista a validar as atividades, sendo que a 
DECLARAÇAO DE VALIDAÇÃO DE ATIVIDADES só será expedida depois de 
comprovada que a empresa ou as atividades desempenhadas na função pública, 
assessoria ou consultoria estejam ligadas à área de COMUNICAÇÃO, ou seja, à 
formação acadêmica do aluno. 
CAPÍTULO III 
Da organização, responsabilidades e competências 

 
Art. 7º A COORDENADORIA DO CURSO designará os professores orientadores de 
estágio. 
Art. 8º. O Coordenador do Curso deverá prestar orientação aos alunos para o início de 
suas atividades de Estágio Supervisionado Curricular, fazendo-os conhecer as normas, 
características práticas no Centro Universitário Euro-Americano - UNIEURO prazos e 
procedimentos, entre outros aspectos pertinentes; 
Parágrafo único. O cronograma de atividades referido no caput deste artigo deverá estar 
vinculado ao calendário acadêmico dos semestres letivos do Centro Universitário Euro- 
Americano – UNIEURO. 
Art. 9º. A quantidade de alunos que será supervisionada pelo professor orientador será 
definida pela COORDENADORIA DO CURSO. 
Art. 10. A carga horária dos professores orientadores será definida pela 
COORDENADORIA DO CURSO para cada professor em função do número de alunos 
por ele orientados. 
Art. 11. Compete aos professores orientadores de estágio: 
I - orientar individualmente ou a grupos de alunos no desenvolvimento do Relatório Final 
durante o desenvolvimento do ESTÁGIO SUPERVISIONADO; 
II - orientar o aluno na execução do cronograma de atividades, bem como observar o 
seu cumprimento; 
III - aprovar a indicação da organização concedente, à luz dos objetivos e exigências do 
estágio; 
IV - acompanhar as atividades procurando adequar a sua orientação em relação aos 
objetivos do estágio; 
V - sugerir, se necessário, a aplicação de novos métodos e técnicas para a execução 
das atividades do ESTÁGIO SUPERVISIONADO; 
VI - avaliar a documentação e o Relatório Final do aluno (orientando), emitindo parecer, 
aprovando ou não a prática do ESTÁGIO SUPERVISIONADO; 
VII - verificar o andamento das atividades, assiduidade, e o desenvolvimento coerente 
com as propostas e expectativas, por meio de relatórios parciais, tanto do aluno, como 
da organização concedente; 

 
 

CAPÍTULO IV 
Do aluno-estágiário 

Art. 12. - São deveres do aluno - estagiário: 
I - conhecer a legislação específica do ESTÁGIO SUPERVISIONADO, seus 
Regulamentos e o Regimento do Centro Universitário Euro-Americano - UNIEURO 
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II - comparecer ao local de estágio nos dias e horários ou de acordo com o cronograma 
de atividades ou escala definidos no Termo de Compromisso e Plano de Estágio; 
III - cumprir as atividades determinadas pelo orientador, apresentando os documentos 
solicitados, dentro dos prazos, respeitadas as disposições específicas deste 
Regulamento e do REGULAMENTO DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO do Centro 
Universitário Euro-Americano – UNIEURO; 
IV - atender às convocações do orientador e/ou do Coordenador do Curso; 
V - representar a boa imagem do Centro Universitário Euro-Americano - UNIEURO junto 
à organização concedente, vivenciando e respeitando a ética profissional; 
VI - protocolar, via Secretaria de Estágios, todos os documentos requeridos por este 
Regulamento ou aqueles solicitados pelo orientador e/ou Coordenador do Curso. 

 
 

CAPÍTULO V 
Do acompanhamento do estágio 

 

Art. 13. As atividades desenvolvidas pelos alunos do 7º ao 8º semestres, identificada 
como ESTÁGIO serão registradas por meio de Relatórios de Estágio, submetidos à 
apreciação do professor orientador de ESTÁGIO. 
Art. 14. O professor orientador deve procurar verificar a veracidade das informações 
prestadas pelo estudante: 
I - junto às organizações concedentes, por meio de visitas; 
II - por meio de questionamentos aos alunos, em momentos aleatórios, ao longo do 
processo de acompanhamento. 
Art. 15. O aluno deverá encaminhar ao professor orientador, na data prevista no 
cronograma de atividades, os seguintes documentos: 
I - 2 (dois) exemplares impressos do RELATÓRIO FINAL do ESTÁGIO 
SUPERVISIONADO; 
II - a documentação solicitada de acordo com cada caso específico. 
Parágrafo único. A não entrega dos exemplares dos relatórios e da documentação 
solicitada e específica de cada caso, no prazo estabelecido no cronograma, resultará na 
atribuição do conceito REPROVADO ao aluno. 

 
 

CAPÍTULO VI 
Da avaliação 
Art. 16. A avaliação do RELATÓRIO FINAL DO ESTÁGIO SUPERVISIONADO DO 
CURSO DE COMUNICAÇÃO será realizada da seguinte forma: 
I - o professor orientador, após ter acompanhado “pari passu” a elaboração do 
RELATÓRIO FINAL e as atividades desenvolvidas pelo discente, levará em 
consideração os seguintes aspectos: documentação obrigatória; logicidade, coerência, 
fundamentação, clareza, originalidade, precisão, objetividade, consistência do 
documento; cumprimento do cronograma de atividades; assiduidade e comportamento; 
II – o RELATÓRIO FINAL deverá seguir as normas de apresentação, conforme 
especificadas no Anexo I deste Regulamento. 
III - ser-lhe-á concedida uma declaração de aprovado ou reprovado com a indicação de 
uma nota, numa escala de 0 a 10; 
IV - para o aluno cuja soma de prática de estágio não atingir a carga horária total da 
prática de estágio (100 horas previstas), não lhe será concedido nota; apenas parecer 
da não complementação do total da carga horária prevista; 
Art. 17. A nota final atribuída pelo professor orientador. 
§ 1º Se esta for igual ou superior a 6,0 (seis) o aluno terá o conceito “APROVADO”; se 
for inferior a 6,0 (seis) o aluno terá o conceito “REPROVADO”. 
§ 2º Caso o Relatório Final seja REPROVADO, o aluno terá o prazo de 14 (quatorze) 
dias para refazê-lo. Se ao final deste prazo o relatório não for entregue, ou se for 
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novamente reprovado, o aluno terá que reiniciar o processo, como se fosse a primeira 
vez que estivesse realizando aquela disciplina específica. 

 
 

CAPÍTULO VII 
DO PROFESSOR ORIENTADOR 
I - autorizar atividade externa de estágio, de estagiários selecionados na forma e de 
acordo com os critérios estabelecidos pelo curso, em instituição, órgão, entidade ou 
empresa conveniada com a IES; 
II - coordenar e supervisionar todas as atividades de estágio, na forma deste 
Regulamento e da legislação vigente; 
III - fazer cumprir este Regulamento. 

 
 

CAPÍTULO VIII 
Do estágio supervisionado curricular 
Art. 18º - As atividades do Estágio Supervisionado do curso de Comunicação Social – 
Publicidade e Propaganda obedecem ao estipulado na legislação em vigor sobre 
estágios e ao previsto neste regulamento e incluem a prática, nas seguintes áreas de 
concentração: 
1 - Atendimento: Responsável pela visita a clientes e futuros clientes; entendimento das 

necessidades do cliente; elaboração de briefings; recebimento dos jobs; transmissão 
das necessidades dos clientes para as outras áreas da agência. O atendimento é o 
cliente dentro da agência; 
2 - Mídia: Identifica junto aos clientes o tipo de mídia mais indicado para a sua 
necessidade; realiza pesquisas de preços e audiências junto aos veículos (TV, rádio, 
jornal, revista etc); responsável pelos cálculos de CPM, GRP e outros, negocia para o 
cliente junto aos veículos; 
3 - Criação: Responsável pela criação do conteúdo de comunicação a ser utilizado na 

campanha. A equipe de criação é composta, na maioria das vezes, de sub-equipes: - 
Redação: responsável por criar textos para as peças publicitárias; - Arte ou design: 
responsável em dispor todos os elementos que compõe as peças publicitárias (textos, 
imagens, fotos) de forma harmoniosa e eficiente; 
4 - Tráfego: Pessoa ou equipe responsável pela interface entre todas as áreas da 

agência e seus fornecedores; 
5 - Organização de eventos: Planeja, orça e executa qualquer ação promocional do 
cliente. Pode ser desde uma simples demonstração no ponto de venda, até um 
espetáculo patrocinado, passando ainda por festas de lançamentos, coquetéis, jantares 
etc; 
6 - Marketing: Responsável pelo conjunto de ações que irão nortear as estratégias da 
empresa para melhor atender as necessidades do cliente; 
7 - Produção: São eles que administram a produção dos roteiros, executando a criação, 
junto às produtoras de som e vídeo, além de cuidar de todo o material fotográfico para 
os veículos impressos; 
8 - Telemarketing: Atendimento ao consumidor ativo ou passivo, desde que ligado à 

comunicação e não a vendas; 
9 - Administração: Responsável pela administração da agência, organizando, 
arquivando e verificando o fluxo dos trabalhos, os documentos e os recursos 
necessários. 
10 - Web: Administração, montagem, acompanhamento e negociação de web sites ou 
redes sociais. 
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ANEXO IV – Estrutura do TCC 
 
 

1. Capa 
MODELO 

 
Fonte 14 
CENTRO UNIVERSITÁRIO EURO-AMERICANO - UNIEURO 
CURSO: COMUNICAÇÃO SOCIAL 
HABILITAÇÃO: PUBLICIDADE E PROPAGANDA 
DISCIPLINA: ESTÁGIO SUPERVISIONADO 
PROF. ORIENTADOR:......................................................................... 
LOCAL DO ESTÁGIO: .......................................................................... 

 
 

Fonte 16 
TÍTULO 

 
 

Fonte 12 
Nome do Aluno 
CPD n ° 

 
 

Fonte 12 
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Brasília, mês de ano 
 
 

Folha de Avaliação – Contém a menção conferida ao aluno, o conceito “aprovado” ou 
“reprovado”, a assinatura do Prof.Orientador e a data da avaliação. 

 
MODELO 
Fonte 14 
CENTRO UNIVERSITÁRIO EURO-AMERICANO - UNIEURO 
CURSO: COMUNICAÇÃO SOCIAL 
HABILITAÇÃO: PUBLICIDADE E PROPAGANDA 
DISCIPLINA: ESTÁGIO SUPERVISIONADO 
PROF. ORIENTADOR:......................................................................... 
LOCAL DO ESTÁGIO:: ....................................................................... 

 
 

Fonte 12 
 

Menção Final:....................................... 
 

 
 

Fonte 12 
Brasília, mês de ano 

Aprovado Reprovado 
Assinatura do Professor 

 
 

Índice ou Sumário – Deve ser apresentado em folha distinta. O índice, de acordo com a 

Associação Brasileira de Normas Técnicas – ABNT, é a lista de entradas ordenadas 

segundo determinado critério que localiza e remete para informações ou assuntos 

contidos no Relatório”. Pode ser geral, cronológico, onomástico e outros. O sumário é a 

listagem numerada somente das principais divisões e subdivisões dos trabalhos. 

 
Lista de Abreviaturas, Siglas e Símbolos empregados no Relatório– Deve ser 

apresentada em ordem alfabética e em folha distinta. 

 
Resumo – Síntese do relatório, apresentado em folha distinta, em um único parágrafo e 

em espaço simples. Deve constar a área de conhecimento. 

 
6. Corpo de Relatório 

6.1. Apresentação - Deve constar a definição do assunto, o enfoque dado a esse e os 

objetivos do trabalho. A numeração das páginas tem início na apresentação, sendo que 

não aparece graficamente na primeira página dessa. 

 
6.2. Dados da Instituição 

6.2.1. Breve Histórico da Instituição – Deve constar a trajetória desde a sua 
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fundação/criação, fatos importantes da sua história. Não deve ultrapassar 3 páginas. 

6.2.2.Dados Cadastrais – Razão Social, nome fantasia, ramo de atuação, CNPJ, 

endereço, telefone, home-page, quadro diretivo ou gerencial (cargos, ocupantes). 

6.2.3.Principais áreas de atuação – Linhas de produtos e /ou serviços. 

6.2.4.Porte da instituição – nª empregados, número de estabelecimentos/filiais. 

 
6.3. Metodologia – Instrumentos utilizados no desenvolvimento do relatório, 

procedimentos de coleta de dados, fontes de informação, métodos e técnicas. 

 
6.4. Desenvolvimento das atividades do Estágio – Deve ser a parte mais extensa do 

relatório e descrever em detalhes as atividades práticas. 

 
6.5. Resultados das atividades – Devem ser apresentados de forma objetiva e lógica. 

 
 

6.6. Propostas e sugestões de melhoria – Devem ser indicações práticas que possam 

trazer resultados positivos. 

 
6.7. Considerações Finais 

6.8. Referências Bibliográficas 
 
 

6.9. Apêndices e anexos – Os apêndices são os documentos elaborados pelo autor 

do relatório, para completar sua argumentação (tabelas, gráficos, questionários, 

formulários, organogramas, fluxogramas, cronogramas). Os anexos são os documentos 

não elaborados pelo autor e utilizados para fundamentação, comprovação e ilustração. 

 
7. Apresentação gráfica - Deve seguir as recomendações da ABNT– Associação 

Brasileira de Normas Técnicas 

 
7.1. Formato e margens – Papel branco formato A4. Texto justificado, digitado em 

espaço de 1,5 (entrelinhas), fonte arial ou times 12. Nas margens devem ser 

consideradas as medidas de 3cm superior e esquerda e, 2cm inferior e direita. Deixar 

um espaço (enter) nas passagens de parágrafos. 

 
7.2. Títulos e Subtítulos – Devem seguir numeração progressiva, sendo que os títulos 

de seções recebem destaque e têm início em nova folha. 

 
Exemplo: 
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1. DADOS DA INSTITUIÇÃO 

1.2. Produtos 

1.2.1. Lançamentos 
 
 

7.3. Citação – É a menção no texto de uma informação extraída de outra fonte. Servem 

para fortalecer a argumentação. Devem seguir as normas da ABNT. 

 
7.4. Referências Bibliográficas – Informações sobre a fonte dos textos e documentos 

consultados. Ex: LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Metodologia do 

trabalho científico. 4ª ed. São Paulo: Atlas, 1992. 
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