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1.  DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 

 
SEDE: 
Av. Walter Thaumaturgo, s/n – Taubaté – SP – CEP 12030-040  
Tel.: (12) 3625-4289    Tel.: (12) 3629-6816  
E-mail : comunicacao@ unitau.br 
 
CENTRO DE LABORATÓRIOS DO DEPARTAMENTO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL: 
Av. Walter Thaumaturgo, nº 700 – Taubaté – SP – CEP 12030-040  
Telefones: (12) 3625 4291/ 3625 4289     
E-mail : comunicacao@unitau.br 
 
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO 
Manhã: das 7h30 às 12h50 
Noite: das 19h às 22h40 
 

 

1.1 Considerações Gerais 
 

2.1.1. Histórico do Departamento 
 

O Departamento de Comunicação Social está localizado na Avenida Prof. Walter 

Thaumaturgo, 700, em Taubaté, estado de São Paulo. Foi criado em 1979, quando 

funcionava no prédio de Ciências Jurídicas.  

Em 1983, o curso de Comunicação Social da Universidade de Taubaté passou a 

ser reconhecido pelo Conselho Federal de Educação. Em 1984, ganhou um novo local de 

funcionamento, onde está até hoje.  

O complexo do Departamento é formado por dois prédios, o número 1, onde estão 

as salas de aula e os laboratórios de informática, e o prédio 2, onde está instalada a infra-

estrutura laboratorial de Comunicação, contando com os núcleos de fotografia, rádio e TV.  

O Departamento passa hoje por sua principal reformulação, implantando o regime 

semestral e modernizando sua estrutura curricular. O curso de Comunicação Social – que 

tinha habilitações específicas em Jornalismo, Publicidade e Propaganda e Relações 

Públicas – passa a ter nova nomenclatura, dividindo-se em três cursos de bacharelado, 

Jornalismo, Publicidade e Propaganda e Relações Públicas, além do curso Superior de 

Tecnologia em Produção Multimídia. 

 

mailto:comunicacao@unitau.br


 

1.2. Objetivos do Departamento 

Em consonância com os princípios norteadores da Universidade de Taubaté, os cursos 

oferecidos pelo Departamento de Comunicação Social – Jornalismo, Publicidade e 

Propaganda, Relações Públicas e Produção Multimídia – fundamentalmente têm como 

objetivos: 

 formar cidadãos éticos e profissionais comprometidos com a transformação da 

sociedade para promoção de justiça social; 

 desenvolver e fortalecer o pensamento e a reflexão crítica sobre a prática profissional, 

com vistas a uma atuação inovadora; 

 promover a formação geral e estimular a versatilidade. 
 

 

1.3 Infraestrutura do Departamento 

 

Laboratórios 

 

Laboratórios de Informática  
 

O Laboratório de Informática, constituído de uma sala de aula e um Laboratório de 

Produção Multimídia, dá suporte técnico no atendimento às demandas dos quatro cursos 

do Departamento. Um supervisor e um técnico respondem atualmente pelo seu 

funcionamento.  

 

 Sala de Informática:  

 32 microcomputadores, sendo: 12 microcomputadores com processador core2 duo, 

500 GB de HD 4 GB de memória RAM, 10 microcomputadores com processador 

core I5, 500 GB de memória RAM, HD de 500 GB 

 31 telas planas LCD de 18, 5” 

 1 monitor CRT 17”  

 32 mouses óptico 

 02 switch 3 COM (24 portas) 

 01 projetor multimídia 



 

 01 caixa acústica 

 01 aparelho splitter de ar condicionado 

 

 Sala de Produção Multimídia: 

 21 microcomputadores, sendo: 18 Core I5 com 4 GB de RAM e HD de 500 GB e 03 

microcomputadores Core 2 Duo com 4 GB de RAM e HD de 500 GB  

 21 monitores LCD tela plana 18,5” 

 01 projetor Multimídia 

 01 caixa acústica 

 01 switch 3 COM (24 portas) 

 01 aparelho splitter de ar condicionado 

 

Laboratório Rádio  

O Laboratório de Rádio é constituído de quatro salas equipadas que dão suporte 

técnico no atendimento às demandas dos cursos do Departamento. Um técnico responde 

atualmente pelo seu funcionamento.  

 

Laboratório TV (Ilha de Edição e Estúdio)  

O Laboratório de TV é um órgão técnico-pedagógico constituído de sete salas 

equipadas que dão suporte técnico no atendimento às demandas dos cursos do 

Departamento. Um supervisor, um produtor e editor de imagens e um operador de câmera 

respondem atualmente pelo seu funcionamento.  

 

Laboratório e Estúdio de Fotografia  

 Com seis salas. o laboratório conta com um técnico e um produtor e editor de 

fotografia. As atividades nele desenvolvidas oferecem suporte didático-pedagógico e 

aliam a teoria à prática.   

 



 

 Biblioteca  

 A biblioteca do Departamento de Comunicação Social, que objetiva garantir a 

prestação qualitativa de serviços informacionais aos cursos de Tecnologia em Webdesign, 

Jornalismo, Relações Públicas e Publicidade e Propaganda, é coordenada pelo SIBi – 

Sistema Integrado de Bibliotecas, criado pela deliberação CONSUNI n. 28/2001. No ano 

de 2007 foi implantado o sistema Sophia, o qual possibilita ao aluno a consulta online ao 

acervo do Departamento de Comunicação e demais bibliotecas da Universidade de 

Taubaté.  

 

Bibliotecário encarregado: Cintia Fabíola Mota Alves 

Pessoal de apoio: 2 auxiliares 

Espaço Físico: 194m² 

 

A Biblioteca do Departamento de Comunicação Social dispõe aos seus usuários o 

seguinte acervo: 

 

Tipo de acervo: Livre 

Específica para o curso: Tem área específica 

Livros:   

Títulos = 4.951   Exemplares = 12.975 

Periódicos:  

Títulos Estrangeiros =  04                 Exemplares: 453   

Periódicos não-correntes = 70 Exemplares = 11.271 

Outros: 

 Teses: 15 

Projetos Experimentais: 1.649 

Videoteca multimídia =  

Fitas de Vídeo = 92  

DVD’s = 171 

CD’s = 191  



 

 

Já o acervo total do SIBi, a partir dos indicadores 2014, conta com: 

LIVROS - Títulos 65.716 

LIVROS - Exemplares 156.071 

PERIÓDICOS NACIONAIS CORRENTES - Títulos 2.008 

PERIÓDICOS ESTRANGEIROS CORRENTES - 

Títulos 
99 

PERIÓDICOS – ACERVO - EXEMPLARES 57.144 

TÍTULOS ADQUIRIDOS – LIVROS 6.751 

TÍTULOS ADQUIRIDOS - PERIÓDICOS 397 

NORMAS TÉCNICAS 496 

FITAS DE VÍDEO / DVDs 1.134 

DISSERTAÇÕES / TESES 1.943 

MONOGRAFIAS DE ESPECIALIZAÇÃO 1.471 

TCC / TGI / PE 3.187 

CD-ROM 160 

 Dados extraídos do Relatório Anual 2014 

 

Além disso, o SIBi disponibiliza o acesso a bases de dados online, como o Portal 

de Periódicos Capes, permitindo a visualização dos textos completos, Scielo, entre outros. 

É oferecido treinamento no uso da base de dados, capacitando assim pesquisadores na 

recuperação de informação e nos recursos de pesquisa. 

 

Outros ambientes pedagógicos 
 

Anfiteatro do Departamento de Comunicação Social 
 

Capacidade para 200 pessoas 



 

Equipamento de som: mesa de 16 canais, toca-CD/DVD, 01 projetor multimídia, 

retroprojetor, sistema de iluminação com dimmer de 24 canais, mesa de luz e spots 

de 1000 W, 01 computador Itautec core 2 Duo, 2 GB de memória e 160 de HD. 

 

Salas de Multimeios: 
 

Sala 1: 50 poltronas, aparelho de DVD, sistema de som, retroprojetor, 01 projetor 

multimídia, quadro branco, 01 computador Itautec core 2 Duo, 2 GB de memória e 

160 de HD.; 

Sala 2: 30 cadeiras universitárias, sistema de som, projetor multimídia, retroprojetor, 

quadro branco; 01 computador Itautec core 2 Duo, 2 GB de memória e 160 de HD. 

 

Agência de Comunicação Integrada:  
6 Computadores HP Core 2 Duo, 6 telas LCD 18” 

 

Sala de Atividades Complementares: 
1 Computador Itautec Core 2 Duo, 1 impressora InkJet 

 

Sala das Coordenações de Jornalismo, Relações Públicas, Publicidade e 
Propaganda, Produção Multimídia e Projetos Experimentais: 
2 Computadores Pentium, impressora Lexmark E322 

 

Recursos de apoio didático-pedagógico  
 
 

Instalações 
 
            Além dos laboratórios com seus respectivos equipamentos e espaços, dão 

sustentação ao funcionamento do Departamento: 

a) Salas: 

 20 salas de aula; 

 1 Sala do Diretor; 

 1 Sala de Apoio 

 1 Sala de Iniciação Científica (NUPEC) 



 

 1 Sala dos Professores com 2 banheiros 

b) 1 Biblioteca (hall de atendimento, espaço do acervo, 2 salas de leitura, 1 sala de 

estudos, banheiro e copa)  

c) 1 Sala para o Serviço de Fotocopia 

d) 1 Secretaria com Sala de Trabalhos (sala da secretária, sala de digitação e sala de 

atendimento); 

e) 11 Sanitários;  

f) 1 Cozinha; 

g) 1 Cantina;  

h) 2 Estacionamentos (externo) 

 

 

Recursos humanos 

 

Gestão Acadêmica: 
 

Diretor do Departamento: Prof. Me. Maurílio do Prado Láua 
 

Conselho Departamental (CONDEP): 
Prof. Ms. Me. Maurílio do Prado Láua (Presidente) 
Ângela da Silveira - Secretária  
Profª. Dra. Mônica Franchi Carniello – Prof. assistente III 
Prof. Dra. Eliane Freire de Oliveira - Prof. assistente III 
Prof. Dr. Robson Bastos da Silva – Prof. assistente III  
Profª. Dra. Viviane Fushimi Velloso – Prof. assistente II 
Prof. Me. César Augusto Eugênio – Prof. assistente II  
Silas Gauzélia Santos – Supervisor de laboratório 
Amanda Feres Feliciano da Silva – Acadêmica 
Guilherme Salles Liberali Camargo – Acadêmico 
 

 
Coordenações: 

 
 O Coordenador de Área é o professor que colabora com a direção de 

Departamento nas funções pedagógico-administrativas de cada curso, visando, com 

melhor atendimento ao professor e ao aluno, à melhoria da qualidade do ensino. No 

Departamento de Comunicação, além dos Coordenadores de Área, também 



 

desempenham função de apoio à direção as Coordenações de Projetos Experimentais e 

Atividades Complementares, cada qual com competências específicas para atender ao 

corpo discente e docente.  

 

 Jornalismo: Profa. Ma. Edilene Maia de Almeida Macedo 

 Publicidade e Propaganda: Prof. Me. Josué Marcos de Oliveira Brazil 

 Relações Públicas: Profa. Ma. Aline Fernanda Lima Ferreira 

 Tecnólogo em Produção Multimídia: Profa. Dra. Viviane Fushimi Velloso 

 Projetos Experimentais: Profa. Ma. Edilene Maia de Almeida Macedo 

 Atividades Complementares: Profa. Dra. Vânia de Moraes 

 

Corpo administrativo 

 Secretária: 1 

 Auxiliares administrativos: 2 

 Zelador: 1 

 Biblioteca: 3 

 

 Pessoal de apoio 

 Segurança: 2 

 Limpeza: 3 (empresa terceirizada) 

  

 

Corpo Docente  
 

Os professores que compõem o quadro do Departamento de Comunicação Social 

têm sólida formação acadêmica, com titulações, especialidade técnica e experiência 

teórico-prática, elementos necessários para a boa formação dos alunos. 

 O quadro abaixo permite visualizar a titulação dos docentes do Departamento de 

Comunicação Social. 

 

 



 

 

Título Porcentagem 

Doutorado 36 %  

Mestrado 47 % 

Especialização 17 % 

28 professores 

   

Corpo Docente: titulação, regime de trabalho, disciplinas e carga horária semanal 

Nome Titulação 

Regime  

de 

Trabalho 
Disciplinas 

Horas 

aulas 

seman

ais 

Adriana Cintra de 

Carvalho Pinto 

http://lattes.cnpq.br/2654

442455527908 

Doutor 

 

Integral 
Língua Portuguesa I 

Língua Portuguesa II 

Atividades Complementares IV 

2 

2 

2 

Aline Fernanda Lima 

http://lattes.cnpq.br/4064
192614507535 
 

Mestre 

 

Parcial 

Relações Públicas Comunitárias 

Processos Estratégicos em 

Relações Públicas 

2 

2 

Andréia Gomes 

Guimarães Aragão 

 http://lattes.cnpq.br/0789

937458551375 

Especiali

sta 

 

Parcial Relações Públicas 

Governamentais 
2 

Ângela da Costa Cruz 

Loures 

 

Mestre 

Integral Produção e Edição de Revistas 

Gestão de Processos 

Jornalístico 

4 

4 

Arcione Ferreira Viagi 

http://lattes.cnpq.br/1546
647518497478 
 

Doutor 

 

Parcial 
Administração em Propaganda 

Marketing em Relações Públicas 

4 

2 

http://lattes.cnpq.br/2654442455527908
http://lattes.cnpq.br/2654442455527908
http://lattes.cnpq.br/4064192614507535
http://lattes.cnpq.br/4064192614507535
http://lattes.cnpq.br/0789937458551375
http://lattes.cnpq.br/0789937458551375
http://lattes.cnpq.br/1546647518497478
http://lattes.cnpq.br/1546647518497478


 

César Augusto Eugenio 

 http://lattes.cnpq.br/1670

030195301125  

Mestre 

 

Cultura e Realidade Regional 6 

Edilene Maia de Almeida 

Macedo 

http://lattes.cnpq.br/5321
107038865573 
 

Mestre 

Integral 

Linguagens Midiáticas 4 

Eliana Pereira de Araújo 
Especiali

zação 

Integral Empreendedorismo e 

Assessoria em Relações 

Públicas 

2 

Eliana Vianna Brito 

http://lattes.cnpq.br/1199
257075500335 
 

Doutor 

 

Integral 

 

Língua Portuguesa I 

Língua Portuguesa II 

4 

4 

Eliane Freire de Oliveira 

http://lattes.cnpq.br/5252
780652568665 
 

Doutor 

 

Integral Projetos em Comunicação 4 

Fabio Ricci 

http://lattes.cnpq.br/2512
973933700139 

Doutor 

 

Integral 

Ciência Política 

Geopolítica e Formação 

Econômica do Brasil 

 

2 

Gerson Mário de Abreu 

Farias 

http://lattes.cnpq.br/4365
841429788702 
 

Mestre 

 

Jornalismo Digital 2 

Helen Francis Silva  

http://lattes.cnpq.br/7949
122281222236 
 

Especiali

sta 

 

Parcial 
Pesquisa de Opinião Pública 

Projetos em Comunicação 

2 

2 

Jefferson José Ribeiro de 

Moura 
Mestre 

 

Parcial 
Readaptado 22 

http://lattes.cnpq.br/1670030195301125
http://lattes.cnpq.br/1670030195301125
http://lattes.cnpq.br/5321107038865573
http://lattes.cnpq.br/5321107038865573
http://lattes.cnpq.br/1199257075500335
http://lattes.cnpq.br/1199257075500335
http://lattes.cnpq.br/5252780652568665
http://lattes.cnpq.br/5252780652568665
http://lattes.cnpq.br/4365841429788702
http://lattes.cnpq.br/4365841429788702
http://lattes.cnpq.br/7949122281222236
http://lattes.cnpq.br/7949122281222236


 

http://lattes.cnpq.br/0401
229963329231 
 

José Maria da Silva 

Júnior 

http://lattes.cnpq.br/2611
21197422145 
 

Mestre 

 

Parcial 
Planejamento Estratégico de 

Comunicação 

Comunicação Integrada 

4 

2 

José Maurício Cardoso 

do Rego 

http://lattes.cnpq.br/5720

778201104583 

Mestre 

 

Geopolítica e Formação 

Econômica do Brasil 
6 

Josué Marcos de Oliveira 

Brazil 

http://lattes.cnpq.br/8632
073408021754 
 

Mestre 

 

Integral 

Redação Publicitária II 

Mídia 

Atendimento e Técnicas de 

Apresentação 

4 

4 

2 

Lourival da Cruz Galvão 

Júnior 

http://lattes.cnpq.br/6354
135807997168 
 

Mestre 

 

Parcial 
Jornalismo Digital 

Comunicação Integrada 

Projetos em Comunicação 

4 

2 

2 

Marcelo Tadeu dos Reis 

Pimentel 

http://lattes.cnpq.br/9872
907291900212 
 

Mestre 

 

Integral 

 

Legislação aplicada à 

Comunicação 
8 

Maurílio do Prado Láua 

http://lattes.cnpq.br/5718
073099185429 
 

Mestre 

 

Integral Telejornalismo II 4 

Mauro Castilho 

Gonçalves 

 http://lattes.cnpq.br/5251

Doutor 

 

Integral Cultura e Realidade Regional 4 

http://lattes.cnpq.br/0401229963329231
http://lattes.cnpq.br/0401229963329231
http://lattes.cnpq.br/261121197422145
http://lattes.cnpq.br/261121197422145
http://lattes.cnpq.br/5720778201104583
http://lattes.cnpq.br/5720778201104583
http://lattes.cnpq.br/8632073408021754
http://lattes.cnpq.br/8632073408021754
http://lattes.cnpq.br/6354135807997168
http://lattes.cnpq.br/6354135807997168
http://lattes.cnpq.br/9872907291900212
http://lattes.cnpq.br/9872907291900212
http://lattes.cnpq.br/5718073099185429
http://lattes.cnpq.br/5718073099185429
http://lattes.cnpq.br/5251617595766623


 

617595766623 

Miriam Bauab Puzzo 

http://lattes.cnpq.br/6898
954739357029 
 

Doutor 

 

Parcial 
Língua Portuguesa I 

Língua Portuguesa II 

4 

4 

Mônica Franchi Carniello 

http://lattes.cnpq.br/8891
630755683175 
 

Doutor 

 

Integral 

 

Projetos em Comunicação 

Comunicação de Marketing 

Promocional 

2 

2 

Raul Antonio Brenol 

Lages 

http://lattes.cnpq.br/7405
341537030635 
 

Especiali

sta 

 

Parcial 
Readaptado 11 

Renata Maria Monteiro 

Stochero 

http://lattes.cnpq.br/9704
932733778425 
 

Especiali

sta 

 

Parcial 
Produção e Edição de Revistas 2 

Robson Bastos da Silva 

http://lattes.cnpq.br/4009
133565173526 
 

Doutor 

 

Parcial Teoria do Jornalismo 4 

Robson Luiz Monteiro 

http://lattes.cnpq.br/4370
259576470654 
 

Mestre 

 

Parcial Telelejornalismo II 2 

Viviane Fushimi Velloso 

http://lattes.cnpq.br/0410
890416792124 
 

Doutor 

 

Integral Comunicação Integrada 2 

 

 

 

http://lattes.cnpq.br/6898954739357029
http://lattes.cnpq.br/6898954739357029
http://lattes.cnpq.br/8891630755683175
http://lattes.cnpq.br/8891630755683175
http://lattes.cnpq.br/7405341537030635
http://lattes.cnpq.br/7405341537030635
http://lattes.cnpq.br/9704932733778425
http://lattes.cnpq.br/9704932733778425
http://lattes.cnpq.br/4009133565173526
http://lattes.cnpq.br/4009133565173526
http://lattes.cnpq.br/4370259576470654
http://lattes.cnpq.br/4370259576470654
http://lattes.cnpq.br/0410890416792124
http://lattes.cnpq.br/0410890416792124


 

2  Curso de Tecnologia em Produção Multimídia 
  

2.1 Objetivos 
 

 Formar profissionais capacitados na produção de recursos de mídias digitais, 

desenvolvendo peças e produtos multimídia para a internet, em plataformas 

tradicionais e móveis.  

 Preparar profissionais capazes de criar, implantar e gerenciar produtos interativos 

para uso individual, coletivo e organizacional. 

 Habilitar profissionais para o desenvolvimento das diversas linguagens em meios 

eletrônicos: textuais, imagem som e animação. 

 

2.2 Perfil do Profissional a ser formado 
   

Pretende-se formar um profissional apto a 
 

 desenvolver projetos multimídia com aspectos comerciais e institucionais. 

 elaborar um raciocínio criativo e lógico em questões empresariais, além de possuir 

visão crítica e analítica. 

 trabalhar em grupo ou equipes de forma colaborativa, de forma comprometida e 

para cumprir prazos. 

 ser empreendedor e conhecer os princípios éticos e manter-se atualizado sobre as 

tendências do mercado. 

 apresentar projetos com eficácia e respeito ao código de conduta de uma 

organização. 

 

 

2.5.1. Campo de Atuação 
 

 O campo de trabalho do Produtor Multimídia é amplo, devido ao crescimento das 

empresas online e também das empresas físicas que necessitam marcar sua presença 

nas redes sociais e Internet. Uma outra vertente é o crescimento de Agências de 



 

Comunicação digital, um negócio empreendedor que possibilita a atuação autônoma, com 

o desenvolvimento de produtos digitais para empresas de diferentes áreas.  

 

2.5.2. Matriz Curricular - Deliberação CONSEP nº 192/2012 
 

GRADE CURRICULAR EM VIGOR PARA MATRICULADOS A PARTIR DE 2013 

1ª PERÍODO C/H 

Análise de Imagem em Movimento 40 

Ferramentas de Edição para Web 80 

Introdução à imagem de Programação 80 

Língua Portuguesa: Leitura e Escrita 40 

Projeto Integrado de Hipermídia - Metodologia 40 

Linguagem Visual e Estética (Projeto Integrador) 80 

Teorias da Comunicação 40 

Total 400 

 

2ª PERÍODO C/H 

Animação 2D 40 

Arquitetura da Informação 80 

Criação 40 

Língua Portuguesa: Leitura e Produção de Texto 40 

Linguagens Midiáticas 40 

Princípios de Sistemas de Informação 40 

Projeto Integrado de Hipermídia – Relatório Técnico 40 

Produção de Imagem – Foto/Televisão (Projeto 

Integrador) 
80 

Total 400 

 

3ª PERÍODO C/H 

Análise de Interface 80 



 

Animação 3D 80 

Comércio Eletrônico 40 

Direito Digital – Ética e Legislação 40 

Marketing Digital 40 

Banco de dados 80 

Projeto Integrado de Hipermídia - Pesquisa 40 

Total 400 

 

4ª PERÍODO C/H 

Design e Edição de Som 80 

Empreendedorismo 40 

Ergonomia e Usabilidade 80 

Redação Para Web 40 

Tecnologias da Informação e Comunicação 80 

Projeto Integrado de Hipermídia 40 

Total  360 

Carga horária (50’) 1560 

Carga horária (60’) 1300 

Trabalhos de Graduação 120 

Atividades complementares 200 

Carga Horária Total do Curso 1620 

 

 

2.5.3. Quadro de professores do curso 

Nome completo Titulação 
Regime 

de 
trabalho 

Disciplinas 
Horas/aula 
semanais 

Adriana Cintra de 
Carvalho Pinto 
http://lattes.cnpq.br/265
4442455527908 

Doutora Integral Redação para Web 02 

Angela da Costa Cruz 
Loures 
 http://lattes.cnpq.br/999
2110298872816 

Mestre Integral Empreendedorismo 04 

http://lattes.cnpq.br/2654442455527908
http://lattes.cnpq.br/2654442455527908
http://lattes.cnpq.br/9992110298872816
http://lattes.cnpq.br/9992110298872816


 

Eliana Pereira de 
Araújo 
http://lattes.cnpq.br/042
5478870855245 

Especialista Horista 

Direito Digital – Ética e 
Legislação 

02 

Marketing Digital 02 

Gerson Mário de Abreu 
Farias 
http://lattes.cnpq.br/436
5841429788702 

Mestre Parcial 

Projeto Integrado de 
Hipermídia – Metodologia 

02 

Design e Edição de Som 02 

Gustavo César 
Bittencourt Gobbato 
http://lattes.cnpq.br/874
8246641274885 

Especialista Horista Comércio Eletrônico 02 

Luiz Carlos dos Santos 
http://lattes.cnpq.br/497
3070502073739 

Especialista Horista 
Projeto Integrador: Produção 
de Imagem – Foto/Televisão 

04 

Luis Eduardo Souza 
Evangelista 
http://lattes.cnpq.br/464
8121432953398 
 

Graduado Parcial 
Introdução à Linguagem de 
Programação 

04 

Luis Felipe Féres 
Santos 
 http://lattes.cnpq.br/369
2023581322053 

Especialista Horista 
Banco de Dados – Modelagem e 
Normatização/Tecnologias, 
Linguagem e Manipulação 

04 

Maria do Carmo Souza 
de Almeida 
http://lattes.cnpq.br/900
6016651621287 

Mestre Integral 
Língua Portuguesa: Leitura e 
Escrita 

02 

Reuel Adimar Lopes 

http://lattes.cnpq.br/42
01127116958751 
 

Graduado Integral 

Análise de Imagem em 
Movimento 

02 

Ferramentas de Edição para 
Web 

04 

Animação 2D 
 

02 

Princípios de Sistemas de 
Informação 

02 

Arquitetura da Informação 
 

04 

Análise de Interface 
 

04 

Animação 3D 
 

04 

Ergonomia e Usabilidade 
 

04 

Tecnologias da Informação e 
Comunicação      

02 

Língua Portuguesa: Leitura e 
Produção de Textos 

02 

  

Vânia de Moraes 

 http://lattes.cnpq.br/77

82413602129875  

Doutora Integral 

Projeto Integrador: Linguagem 
Visual e Estética 

04 

Criação 
 

02 

http://lattes.cnpq.br/0425478870855245
http://lattes.cnpq.br/0425478870855245
http://lattes.cnpq.br/4365841429788702
http://lattes.cnpq.br/4365841429788702
http://lattes.cnpq.br/8748246641274885
http://lattes.cnpq.br/8748246641274885
http://lattes.cnpq.br/4973070502073739
http://lattes.cnpq.br/4973070502073739
http://lattes.cnpq.br/4648121432953398
http://lattes.cnpq.br/4648121432953398
http://lattes.cnpq.br/3692023581322053
http://lattes.cnpq.br/3692023581322053
http://lattes.cnpq.br/9006016651621287
http://lattes.cnpq.br/9006016651621287
http://lattes.cnpq.br/4201127116958751
http://lattes.cnpq.br/4201127116958751
http://lattes.cnpq.br/7782413602129875
http://lattes.cnpq.br/7782413602129875


 

Projeto Integrado de 
Hipermídia 

02 

Projeto Integrado de 
Hipermídia 

02 

Projeto Integrado de 
Hipermídia 

02 

Teorias da Comunicação 02 

Viviane Fushimi Velloso 
http://lattes.cnpq.br/0410890
416792124 

Doutora Integral Linguagens Midiáticas 02 

 

 

 

 

http://lattes.cnpq.br/0410890416792124
http://lattes.cnpq.br/0410890416792124


 

2.5.4. Ementário das disciplinas do curso 

 

1º PERÍODO 

ANÁLISE DE IMAGEM EM MOVIMENTO  

Carga horária 40 H/a 

OBJETIVO: 

Possibilitar ao aluno o domínio de princípios básicos e boas práticas do software de 

animação. Familiarizar o aluno com os softwares e processo de animação, para adquirir 

experiência prática com animação 

EMENTA: 

Integração de imagem, texto e som por meio de recursos multimídia e linguagens 

especificas. Animação gráfica para WEB.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

ADOBE Flash CS3 professional : classroom in a book: guia oficial de treinamento. 2008 

ALMEIDA, M. Criação de animações com o Flash : desvende os recursos desta 
poderosa ferramenta (atualizado até a nova versão CS3), 2007. 

PRIMO, Lane. Coreldraw X3. São Paulo: Érica, 2006. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

ANOTA, D. Flash animado. Rio de Janeiro: Axcel Books do Brasil, 2004. 

MARTINS, N. A imagem digital na editoração. São Paulo: SENAC, 2003. 

 

 

FERRAMENTAS DE EDIÇÃO PARA WEB 

Carga horária 80 H/a 

OBJETIVO: 



 

Capacitar o aluno a conceber, desenvolver e produzir websites, envolvendo conceitos de 

estrutura e organização de informação em interfaces com usabilidade, tendo como 

instrumento de estudo o foco em websites comerciais e em websites experimentais. 

EMENTA: 

Projeto gráfico de sites e arquitetura da informação. A tipografia, codificação, movimento e 

som na web. Interatividade e usabilidade. Dreamweaver: codificação e modelagem para 

web. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

ALVES, William Pereira. Crie, anime e publique seu site utilizando flash 5 
dreamweaver 4. São Paulo: Érica, 2001. 

BARBATANA, Fabrício Eras Manzi. Dreamweaver MX 2004 : utilizando totalmente - para 
Windows / 2. ed. São Paulo: Érica, 2004. 

OLIVIERO, Carlos A. José. Faça um site Dreamweaver 4 : orientado por projeto em 
português. São Paulo: Érica, 2001. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

WILLIAMS, R.; TOLLET, J. Webdesign para não designers. Rio de Janeiro: Ciência 
Moderna, 2001. 

YNEMINE, S. T. Fireworks. . 8.ed. Visual Books, 2006. 

 

INTRODUÇÃO À LINGUAGEM DE PROGRAMAÇÃO 

Carga horária 80 H/a 

OBJETIVO: 

Possibilitar ao aluno o estudo, planejamento, concepção e execução de material para 

Internet (sites, banners etc.) Identificar e equacionar necessidades de negócios das 

organizações digitais e problemas no contexto web. Formar no aluno competências para 

implementar aspectos de negócios, por meio da lógica de desenvolvimento e recursos de 

linguagens de internet utilizando paradigmas de desenvolvimento orientado a objetos. 

EMENTA: 



 

Introdução à plataforma web: browsers e servidores web. Ambientes de desenvolvimento 

e serviços. Contexto de publicação, serviços, etc. Desenvolvimento em paralelo (HTML e 

PHP). Conteúdos HTML: Fundamentos HTML: blocos e parágrafos, listas, vínculos e 

imagens, tabelas, cores e padrões de fundo, fontes e tipografia, layout. HTML Avançado: 

imagens mapeadas, frames, leiaute usando tabelas, estilos usando HTML, DHTML, CSS.  

Conteúdos PHP: 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

ARAUJO, D. G. PHP 5 orientado a objetos. Notas de aulas. UNITAU. 2009  

MARCONDES, Christian Alfin. HTML 4.0 fundamental. São Paulo: Erica, 2005. 

MORAES, P S. Lógica de programação. Apostila de curso. UNICAMP. 2000 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

ALVES, W. P. Crie, anime e publique seu site utilizando Fireworks, Flash, 
Dreamwaver. São Paulo: Erica, 2006. 

SOARES, W. PHP 5: Conceitos, programação e integração com banco de dados. São 
Paulo: Érica, 2004. 

HOLZSCHLAG, M.  250 segredos para web designers. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. 

 

 

LÍNGUA PORTUGUESA: LEITURA E ESCRITA  

Carga horária 40 H/a 

OBJETIVO: 

Identificar o nível culto da língua na modalidade oral e escrita. Desenvolver estratégias de 

leitura de diferentes gêneros discursivos para conhecimento de suas propriedades 

discursivas e linguístico-textuais. Aprimorar a produção de gêneros escritos para propiciar 

a autonomia textual. 

EMENTA: 



 

Uso da língua portuguesa culta nas situações orais e escritas da vida cotidiana e 

profissional. Aperfeiçoamento das habilidades de leitura e de redação de textos 

dissertativo-argumentativos. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

BECHARA, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa. 37. ed. rev., ampl. e atual. 
conforme o novo Acordo Ortográfico. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2009. 

INSTITUTO ANTÔNIO HOUAISS DE LEXICOGRAFIA. Dicionário Houaiss da língua 
portuguesa. HOUAISS, Antonio; VILLAR, Mauro de Sales (Ed). Rio de Janeiro: Objetiva, 
2009.  

SOLÉ, Isabel. Estratégias de leitura. 6. ed. trad. Claudia Schilling. Porto Alegre: Artmed, 
2008. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

CHARTIER, R. Cultura escrita, literatura e história. Porto Alegre: ARTMED Editora, 
2001. 

______.  A aventura do livro: do leitor ao navegador. São Paulo: UNESP, 1998. 

FIGUEIREDO, C. Redação Publicitária: sedução pela palavra. São Paulo: Pioneira 
Thomson Learning, 2005. 

GARCIA, O. M. Comunicação em prosa moderna. 23. ed. Rio de Janeiro: Editora FGV, 
2003. 

 

PROJETO INTEGRADO DE HIPERMÍDIA – METODOLOGIA  

Carga horária 40H/a 

OBJETIVO: 

Estudo de mercado, planejamento e execução de produtos para web. Habilitar o aluno a 

conceber, desenvolver, testar e apresentar um projeto em comunicação digital. 

EMENTA: 

Metodologia de projetos de pesquisa. Planejamento, execução e desenvolvimento de um 

produto hipermídia. Estudo de mercado, técnico e de viabilidade do produto hipermídia. 



 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

ARIBONI, S: PERITO, R. Guia prático para um projeto de pesquisa: exploratória, 
experimental, descritiva. São Paulo: Unimarco. 2004. 

BAUER, M W; GASKELL, G. Pesquisa qualitativa com texto, imagem e som: um 
manual prático. Petrópolis: Vozes: 2002. 

SEVERINO. A.J. Metodologia do Trabalho Científico. São Paulo: Cortez: 2003. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

DUARTE, J.; BARROS, A. (Orgs.) Métodos e técnicas de pesquisa em comunicação. 
São Paulo: Atlas, 2005. 

SAMARA, B. S. Pesquisa de marketing:  conceitos e metodologia. São Paulo: Pearson, 
2007. 

DENCKER, A. de F. M.; DA VIÁ, S. C. Pesquisa empírica em ciências humanas (com 
ênfase em comunicação). São Paulo: Futura, 2001. 

 

LINGUAGEM VISUAL E ESTÉTICA  (PROJETO INTEGRADOR) 

Carga horária  80 H/a 

OBJETIVO: 

Fornecer ao aluno condições de desenvolver o pensamento criativo e o senso crítico, 

buscando soluções para  resolver problemas  relativos a área. Capacitar o aluno para 

planejar, pesquisar, criar, produzir e julgar projetos de design e direção de arte. 

EMENTA: 

Reflexões sobre fundamentos estéticos; investigação sobre o belo e o bonito;  estudos 

relacionados aos elementos da composição visual;  planejamento, pesquisa, criação, 

produção e avaliação de  projetos de design e direção de arte para mídia impressa e 

eletrônica. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

CÉSAR, Newton. Direção de Arte. São Paulo: Summus Editorial, 2000. 



 

ESCOREL, Ana Luisa.O Efeito Multiplicador do Deisgn. São Paulo: Editora Senac, 
2004. 

GRUSZYNSHI, Ana Cláudia. Design Gráfico: do invisível ao ilegível. Rio de Janeiro, Ed. 
2AB, 2000. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

HOLLIS, R. Design Gráfico: uma história concisa. São Paulo: Martins Fontes,  2001. 

MARTINS, José. O poder da imagem. São Paulo: Intermeios, 1992. 

NIELSEN, J. Projetando websites. Rio de Janeiro: Campus, 2000. 

 

TEORIAS DA COMUNICAÇÃO 

Carga horária 40 H/a 

OBJETIVO: 

A disciplina visa transmitir aos alunos conceitos básicos sobre Teoria da 

Comunicação.Fornecer conceitos que possibilitem a compreensão da comunicação como 

processo e demonstrar as primeiras teorias sobre comunicação, introduzindo o aluno à 

leitura crítica da estrutura e do processo de produção cultural dos meios de 

comunicação.Compreensão das diferentes correntes teóricas.Incentivar o aluno a refletir 

sobre as mensagens veiculadas pelos meios de comunicação. 

EMENTA: 

Comunicação e Linguagem: conceitos e funções. Signo e código: conceitos, tipologias . 

Comunicação: natureza e diversidade de enfoques e abordagens. Processo de 

comunicação.Trajetória do pensamento científico.As diversas correntes teóricas e sua 

influências.Teorias voltadas para análise de mensagens. 

BIBLIOGRAFIA  BÁSICA: 

BERLO, David K. O Processo de Comunicação- Introdução à Teoria e à Prática. São 

Paulo: Martins Fontes. 1979.  

POLISTCHUCK, Lana.Teorias da Comunicação.RJ: Elsevier, 2003. 

WOLF, Mauro. Teorias da comunicação. Lisboa: Presença, 2002. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 



 

BORDENAVE, J. E. D. O que é comunicação.  São Paulo: Brasiliense, 1985. 

COHN, G. (org).  Comunicação e Indústria Cultural.  São Paulo: Nacional, 1987.  

EPSTEIN, I. O Signo. São Paulo: Ática, 1991. 

WOLF, M. Teorias da comunicação. Lisboa: Presença, 1994. 

 

 

2º PERÍODO 

ANIMAÇÃO 2D  

Carga horária 40 H/a 

OBJETIVO: 

Capacitar o aluno a conceber, desenvolver e produzir websites, envolvendo conceitos de 

estrutura e organização de informação em interfaces com usabilidade tendo, como 

instrumento de estudo o foco em websites comerciais e em websites experimentais. 

EMENTA: 

Projeto gráfico de sites e arquitetura da informação. A tipografia, codificação, movimento e 

som na web. Interatividade e usabilidade. Dreamweaver: codificação e modelagem para 

web. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

ANIMATION now!. Köln: Taschen, c2007.  

LUCENA JÚNIOR, Alberto. Arte da animação: técnica e estética através da história. 2. 
ed. São Paulo: SENAC, 2005.  

PUCCINI, Sérgio. Roteiro de documentário: da pré-produção à pós-produção. 2. ed. 
São Paulo: Papirus, 2010.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

MENEGOTTO, José Luis. O desenho digital: técnica & arte. Rio de Janeiro: Interciência, 
2000. 131 

TAI, Hsuan-An. Desenho e organização bi e tridimensional da forma.Goiânia: Editora 
da UCG, 1997.  



 

PIPES, Alan. Desenho para designers: habilidades de desenho, esboços de conceito, 
design auxiliado por computador. São Paulo: Blucher, 2010.  

 

ARQUITETURA DA INFORMAÇÃO  

Carga horária 80 H/a  

OBJETIVO: 

Identificar os componentes básicos de um computador. Demostrar a importância da 

informação como recurso corporativo. Apresentar os conceitos como os Sistema de 

Informação são importantes para aumentar a produtividade das organizações. Apresentar 

as diferentes categorias de sistemas de informação. 

EMENTA: 

Histórico, conceitos e definições. Ciência da Informação e Arquitetura de Informação. 

Diferença entre dados e informações. A definição de dados e metadados. A arquitetura da 

informação para meios físicos. O papel da arquitetura da informação no planejamento de 

sites e ambientes web. A distância entre arquitetura e design da informação. Relação 

entre Arquitetura de Informação, Acessibilidade, Usabilidade e Tecnologias Assistivas na 

prática. Taxonomia e Folksonomia, Redesign e inventário de conteúdos. Planejamento de 

mapas de site e construção de interfaces. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

TANENBAUM, A. S. Organização estruturada de computadores. 5. ed. São Paulo: 
Pearson Prentice Hall, 2007. 

HENNESSY, J. L. & PATTERSON, D. A. Organização e projeto de computadores: Uma 
abordagem quantitativa. 4. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2008. 

STALLINGS, William. Arquitetura e organização de computadores. 8. ed. Pearson, 
2010. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

MACHADO, F. B. Arquitetura de sistemas operacionais. Rio de Janeiro: LTC, 2002. 

VELLOSO, F de C. Informática: Conceitos básicos. 7. ed. Revisada e atualizada. Rio de 
Janeiro: Elsevier, 2004. 



 

SCHERZ, P. Pratical Eletronics for Inventors. Second Edition, Ed. Mc Graw Hill, 2006. 

 

CRIAÇÃO  

Carga horária 40 H/a 

OBJETIVO: 

Fornecer ao aluno condições de desenvolver o pensamento criativo e o senso crítico, 

buscando soluções para resolver problemas relativos a área. Capacitar o aluno para 

planejar, pesquisar, criar, produzir e julgar projetos de web design 

EMENTA: 

Conceito de criatividade. O papel da criatividade nas organizações contemporâneas. 

Teorias da criatividade. Técnicas de desenvolvimento da criatividade. Modelo de 

organização criativa. Negócios, marketing e criatividade. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

BRIGAL, Solange. O que é criação Publicitária ( O estético na publicidade), São Paulo: 
Nobel, 1999. 

GERBASE, Carlos. Cinema, direção de atores : como dirigir atores no cinema e TV. 
Porto Alegre : Artes e Ofícios, 2007  

GRUSZYNSKI, Ana. Desing Gráfico: do invisível ao ilegível/ São Paulo : Rosari, 2008. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

BARRETO, R. M. A criatividade em propaganda. 3. ed. São Paulo: Summus Editorial, 
1982. 

CESAR, N. Direção de Arte em Propaganda. São Paulo, Ed. Futura, 2000. 

DUALIBI, R.; SIMONSEN JÚNIOR, H.  Criatividade e Marketing. São Paulo: McGraw Hill, 
1999. 

 

LÍNGUA PORTUGUESA: LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTOS 

Carga horária 40 H/a 



 

OBJETIVO: 

Ler tendo em vista os diferentes objetivos de leitura. 

Empregar o nível culto da língua na modalidade escrita de gêneros acadêmicos e 

profissionais. Desenvolver a produção de textos escritos específicos das áreas. 

EMENTA: 

Desenvolvimento das habilidades de diferentes estratégias de leitura. Aperfeiçoamento 

das técnicas de produção de diferentes textos acadêmicos e profissionais. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

BECHARA, Evanildo. Moderna Gramática Portuguesa. 37. ed. rev., ampl. e atual. 

conforme o novo Acordo Ortográfico. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 2009. 

INSTITUTO ANTÔNIO HOUAISS DE LEXICOGRAFIA. Dicionário Houaiss da língua 

portuguesa. HOUAISS, Antonio; VILLAR, Mauro de Sales (Ed). Rio de Janeiro: Objetiva, 

2009.  

SOLÉ, Isabel. Estratégias de leitura. 6. ed. trad. Claudia Schilling. Porto Alegre: Artmed, 

2008. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

CHARTIER, R. Cultura escrita, literatura e história. Porto Alegre: ARTMED Editora, 

2001. 

______.  A aventura do livro: do leitor ao navegador. São Paulo: UNESP, 1998. 

FIGUEIREDO, C. Redação Publicitária: sedução pela palavra. São Paulo: Pioneira 

Thomson Learning, 2005. 

 

LINGUAGENS MIDIÁTICAS  

Carga horária 40 H/a 

OBJETIVO: 

Compreender a trajetória, linguagem e influencia dos meios de comunicacão de massa na 

sociedade atual. Identificar, analisar a linguagem de cada mídia, bem como os fatores que 

interferem na recepção e percepção das mensagens veiculadas por elas. Discutir, 

comparar e analisar o papel da mídia contemporânea. Levar o aluno a compreender a 

importância da leitura crítica da comunicação. 



 

EMENTA: 

Estudos dos sistemas de comunicação e dos processos sociais de comunicação, visando 

compreender a linguagem, a circulação e o inter-relacionamento destes com a sociedade. 

A reflexão crítica com foco no conceito de convergência. Estudo das políticas 

determinantes do processo de informação e as suas diversas formas de controle.    

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

CHARAUDEAU, P. Discurso das Mídias. São Paulo: Contexto, 2009. 

JENKINS, H. Cultura da Convergência. São Paulo: Aleph, 2008 

MARIE, M. Lendo as imagens do cinema. São Paulo: Senac, 2009. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

EY,  W.B. A era da manipulação. São Paulo: Página Aberta, 1993. 

LÉVY, P. Cibercultura. São Paulo: Editora 34, 1999.  

MATTELART. A. e M. História das teorias da comunicação. São Paulo: Loyola,2004. 

 

 

PRINCÍPIOS DE SISTEMAS DE INFORMAÇÃO 

Carga horária 40 H/a 

OBJETIVO: 

Capacitar o aluno na operação de computadores, instalação de softwares e configuração 

de servidores para a internet. Entender a forma básica de funcionamento dos sistemas 

operacionais. 

EMENTA: 

Conhecimentos de configuração para web e servidores: plataforma Mac e PC, Linux, Unix, 

sistemas operacionais para celular. Linguagem JavaScript: fundamentos, estrutura e 

sintaxe, modelo de objetos do HTML, eventos, manipulação de janelas, identificação do 

browser, navegação e redirecionamento, manipulação de imagens, manipulação de 

formulários. 



 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

FLYNN, I.M.; MCHOES, A. M. Introdução aos Sistemas Operacionais.  São Paulo: 
Thomsom, 2002. 

HOLCOMBE, Jane. Dominando os sistemas operacionais: teoria e prática. Rio de 
Janeiro: Alta Books, 2003. 

MACHADO, Francis B. Arquitetura de sistemas operacionais. Rio de Janeiro: LTC, 
2002. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

LANCHARRO, A. E.; LOPES, M. G. Informática básica. São Paulo: Makron Books, 1991. 

NORTON, P. Introdução à informática. São Paulo: Makron, 1997 

TANENBAUM, A. S. Sistemas operacionais modernos. 2.ed. São Paulo: Pearson 
Education do Brasil, 2007. 

 

PROJETO INTEGRADO DE HIPERMÍDIA  

Carga horária 40 H/a 

OBJETIVO: 

Habilitar o aluno a planejar, conceber e executar peças de comunicação publicitária para 

Internet e outras mídias digitais. Capacitar o aluno a identificar e equacionar as 

necessidades de comunicação digital de organizações. Fornecer subsídio teórico para 

que o aluno seja capaz de planejar e executar projetos de comunicação digital. 

Familiarizar o aluno com o mercado de trabalho que envolve as mídias digitais. 

EMENTA: 

Briefing. Equipe de desenvolvimento de site. Análise situacional interna e externa. Tipos 

de Pesquisa. Planejamento do site. Definição de conteúdo.   

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

LEVINE, R. et al. O manifesto da economia digital. Rio de Janeiro: Campus, 2000. 

NIELSEN, Jacob.  Projetando Websites. Rio de Janeiro: Campus, 2000. 



 

PINHO, J. B. Publicidade e Vendas na Internet. São Paulo: Summus, 2000. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

DUARTE, J.; BARROS, A. (Orgs.) Métodos e técnicas de pesquisa em comunicação. 
São Paulo: Atlas, 2005. 

SAMARA, B. S. Pesquisa de marketing:  conceitos e metodologia. São Paulo: Pearson, 
2007. 

DENCKER, A. de F. M.; DA VIÁ, S. C. Pesquisa empírica em ciências humanas (com 
ênfase em comunicação). São Paulo: Futura, 2001. 

 

PRODUÇÃO DE IMAGEM – FOTO/TELEVISÃO  (PROJETO INTEGRADOR) 

Carga horária 80 H/a  

OBJETIVO: 

Capacitar o aluno de modo a compreender e sistematizar os processos de produção de 

imagem fotográfica e de conteúdo de TV. 

EMENTA: 

Conceitos de imagem, composição e técnica da imagem estática e da imagem em 

movimento. Linguagem fotográfica e televisiva. Reflexão sobre a gramática da imagem - 

planos, ângulos, enquadramentos, movimentos, edição e finalização. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

PREUSS, Júlio. Fotografia Digital. São Paulo: Axcel Books, 2004. 

RAMALHO, José Antonio. Escola de Fotografia. São Paulo: Ed. Caramelo, 2004. 

BARBEIRO, Heródoto; LIMA, P. R. Manual de Telejornalismo. São Paulo: Ed. Campus, 
2002. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

ANDREWS, P. Adobe Photosop elements – Introdução à fotografia digital. Rio de 
Janeiro: Elsevier, 2002. 

STEUER, S. Idéias geniais em Photoshop – uma nova visão da arte digital. Rio de 
Janeiro: Ciência Moderna, 2002. 



 

TANAKA, Edson. Adobe Ilustrator CS. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. 

 

3º PERÍODO 

 

ANÁLISE DE INTERFACE 

Carga horária 80 H/a 

OBJETIVO: 

Conhecer os fundamentos de interfaces. Obter conhecimento sobre os paradigmas da 

comunicação Humano-Computador e sobre o projeto de interfaces. Investigar a 

usabilidade em interfaces Web.  

EMENTA: 

Conceitos da interação humano-computador. Fundamentos de fatores Humanos em IHC. 

Métodos e técnicas de análise de interfaces. Recomendações de Acessibilidade e 

Navegabilidade. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

PREECE, Jennifer; ROGERS, Yvonne; SHARP, Helen. Design de interação: além da 
interação homem-computador, Bookman, 2005. 

BARBOSA, S. D. J.; SILVA, B. S. Interação Humano-Computador. Editora Campus-
Elsevier, 2010. 

ROCHA, Heloísa V. da; BARANAUSKAS, Maria C. C. Design e Avaliação de interfaces 
humano-computador, NIED/UNICAMP, 2003. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

CHAK, Andrew. Como Criar Sites Persuasivos. São Paulo: Makron Books, 2004. 

DIAS, Cláudia. Usabilidade na Web: Criando Portais Mais Acessíveis. Rio de Janeiro: 
Alta Books, 2002. 

HOLZSCHLAG, Molly E. 250 Segredos para Web Designers. Rio de Janeiro: Campus, 
2004. 

KRUG, Steve. Não me Faça Pensar.  São Paulo: Alta Books, 2006. 



 

ANIMAÇÃO 3D  

Carga horária 80 H/a 

OBJETIVO: 

Preparar o aluno para modelagem tridimensional inorgânica e orgânica; 

mapeamento e texturização de objetos 3D; criação de rigging para manipulação de 

personagens ou objeto de cena; introduzir os conceitos de animação hierárquica (FK e 

IK); adaptar conceitos de animação clássica 2D à animação 3D digital; adaptar os 

princípios da animação tradicional 2D à animação 3D digital. 

EMENTA: 

Técnicas digitais: princípios fundamentais da animação em figuras tridimensionais 

geradas em computador. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

CULHANE, Shamus. Animation from Script to Screen. New York: St. Martin’s Press, 
1990. 

GOLDBERG, Eric. Character animation crash course! Los Angeles: Silman-James 
Press, 2008.  

MULLEN, Tony. Introducing character animation with Blender. Indianapolis, Ind.: Wiley 
Pub., 2007. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

BARBOSA JÚNIOR, Alberto Lucena. Arte da animação: técnica e estética através da 
história. São Paulo: Editora, SENAC, 2002. 

BECK, Jerry (Org.). Animation Art: from pencil to pixel, the history of cartoon, anime & 
cgi. Edição geral de Jerry Beck; apresentações de Jeffrey Katzenberg e Bill Plympton. 
New York: Harper Design International, 2004. 

 



 

BANCO DE DADOS – MODELAGEM E NORMATIZAÇÃO/TECNOLOGIAS, 

 LINGUAGEM E MANIPULAÇÃO  

Carga horária 80 H/a 

OBJETIVO: 

Apresentar e trabalhar os principais conceitos relacionados ao desenvolvimento e 

implementação de banco de dados. Inserir a prática do desenvolvimento e manipulação 

de banco de dados no contexto do desenvolvimento de aplicações para WEB, tendo em 

vista o respeito aos processos e modelos de desenvolvimento de softwares. Possibilitar 

aos alunos a oportunidade de empregar o conhecimento adquirido na execução de 

projetos práticos de modelagem e desenvolvimento de aplicações WEB e sua integração 

com Banco de Dados. 

EMENTA: 

Modelos de dados. Modelagem e projeto de banco de dados. Sistemas de gerenciamento 

de bancos de dados: arquitetura, segurança, integridade, concorrência, recuperação após 

falha, transações. Ferramentas e linguagens para automação de tarefas repetitivas. 

Arquitetura de banco de dados distribuídos, projeto de banco de dados distribuídos. 

Processamento de consultas distribuídas. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

ABREU, M.P. & MACHADO, F. N.R. Projeto de Bancos de Dados: Uma Visão Prática. 
São Paulo: Erica, 2001. 

ALVES, Willian Pereira. Fundamentos de banco de dados. São Paulo: Erica, 2004. 

DATE, C.J. Introdução a sistemas de bancos de dados. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

GARCIA-MOLINA, H.; ULLMAN, J. D.; WIDOM, J. Implementação de Sistemas de 
Bancos de Dados. Rio de Janeiro: Campus, 2001. 

OZSU, M. T. Princípios de sistemas de bancos de dados distribuídos. Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2001. 

SETZER, V. W. Bancos de dados. São Paulo: Edgard Blucher, 2005. 



 

COMÉRCIO ELETRÔNICO  

Carga horária 40 H/a 

OBJETIVO: 

Preparar o aluno no desenvolvimento de sítios de Comércio Eletrônico, no domínio de 

técnicas de programação e em legislação correspondente. 

EMENTA: 

Modelos de comércio eletrônico. Comércio eletrônico e o ambiente empresarial. Aspectos,  

linguagens e ambientes. Segurança no comércio eletrônico. Estrutura de análise de 

comércio eletrônico. Tendências. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

ALBERTIN, Alberto Luiz. Comércio Eletrônico. 5. ed. São Paulo: Editora Atlas, 2004 

FELIPINI, Dailton. Lojas Virtuais: Como vender na Internet. São Paulo:  LeBooks Livraria 
de E-books,  2008. 

FELIPINI, Dailton. Plano de Negócio de Loja Virtual. São Paulo:  LeBooks Livraria de E-
books,  2008. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

LIMA, E. W. M. Proteção do consumidor brasileiro no comércio eletrônico 
internacional. São Paulo: Atlas, 2006.  

LORENZETTI, R. L. Comércio eletrônico: com notas de Claudia Lima Marques. São 
Paulo: RT, 2004. 

MARQUES, C. L Confiança no comércio eletrônico e a proteção do consumidor: um 
estudo dos negócios jurídicos de consumo no comércio eletrônico. São Paulo: RT, 2004. 

 

DIREITO DIGITAL – ÉTICA E LEGISLAÇÃO  

Carga horária 40 H/a 

OBJETIVO: 

Capacitar os alunos para análise das questões jurídicas relativas as novas tecnologias. 

EMENTA: 



 

Fundamentos de Direito Digital. Ética, privacidade e anonimato. Defesa do consumidor 

em comércio eletrônico. Definição de propriedade intelectual. Os princípios do processo 

eletrônico. Introdução à Gestão da Segurança. Reflexão sobre crimes de informática. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

GANDELMAN, Henrique. De Gutenberg à Internet: Direitos Autorais na Era Digital. Rio 
de Janeiro: Record, 2001. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

BITTAR, Carlos Alberto.  Direito de Autor. 3. ed. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 
2001. 

 

MARKETING DIGITAL  

Carga horária 40H/a 

OBJETIVO: 

Possibilitar o conhecimento das técnicas de mercado, aprofundando a questão do 

marketing digital e suas ferramentas específicas. 

EMENTA: 

Introdução aos conceitos do marketing digital; Planejamento de marketing para atividades 

online; O conceito de loja; Marketing de permissão e viral; CRM; Database marketing, e-

mail Marketing; Publicidade Online; Mídias sociais; Webanalitycs 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

ADOLPHO, C. Os 8 Ps do Marketing Digital. São Paulo: Novatec, 2011 

TORRES, Claúdio. A Bíblia do Marketing Digital. São Paulo: Novatec, 2009.  

C. VAZ. Google Marketing. São Paulo: Novatec, 2010. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

AAKER, D. A. Criando e administrando marcas de sucesso. São Paulo: Futura, 1996.  



 

BRETZKE, M. Marketing de relacionamento e competição em tempo real com CRM. 
São Paulo: Atlas, 2000. 

CHLEBA, M. Marketing digital: novas tecnologias e novos modelos de negócios. São 
Paulo: Futura, 1999.  

 

PROJETO INTEGRADO DE HIPERMÍDIA 2  

Carga horária 40H/a 

OBJETIVO: 

Preparar o aluno para a produção de Relatórios técnicos em produção Multimídia. 

EMENTA: 

Construção do Relatório Técnico. Elementos que compõem o relatório técnico. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

FRANÇA, J. L. et al. Manual para normalização de publicações técnico-científicas. 
3.ed. rev. aum. Belo Horizonte: Ed. UFMG, 1996.  

SANTOS, Gildenir C.; SILVA, Arlete I. Pitarello da. Norma para referências 
bibliográficas : conceitos básicos : (NBR-6023/ABNT-1989). Campinas, SP: UNICAMP-
FE, 1995. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

DUARTE, J.; BARROS, A. (Orgs.). Métodos e técnicas de pesquisa em comunicação. 
São Paulo: Atlas, 2005. 

SAMARA, B. S. Pesquisa de marketing:  conceitos e metodologia. São Paulo: Pearson, 
2007. 

 

4º PERÍODO 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES  

Carga horária 200 H/a 

OBJETIVOS: 

Ensejar aos alunos aprofundamento temático e interdisciplinar, aprimoramento 

profissional e interação com a comunidade e o mercado, na área de Comunicação Social. 



 

EMENTAS: 

As atividades complementares, constituídas por atividades de ensino, pesquisa e 

extensão, têm como objetivo geral ensejar aos alunos aprofundamento temático e 

interdisciplinar, aprimoramento profissional e interação com a comunidade e com o 

mercado. Para fins de integralização da carga horária do Currículo Pleno, são atividades 

complementares: Atividades de Pesquisa e de Iniciação Científica; Oficinas Laboratoriais; 

Atividades de Ensino e Aprendizagem; Serviços e/ou atividades da área de Comunicação 

prestados à comunidade e/ou empresas; Seminários, Cursos de Extensão e de 

Atualização; disciplinas extracurriculares; Participação de eventos diversos. As atividades 

complementares possibilitam ao aluno de Jornalismo formação com a seguinte ênfase: 

em Mídia Eletrônica. 

 

DESIGN E EDIÇÃO DE SOM  

Carga horária 80 H/a 

OBJETIVO: 

Habilitar o aluno ao conhecimento e prática de como trabalhar o som nos recursos 

audiovisuais disponíveis na Internet. Como selecionar, editar e produzir um efeito sonoro. 

Passar aos alunos a importância das Trilhas Sonoras na finalização de um arquivo sonoro. 

Desenvolver o senso crítico na escolha de um som para a produção de um vídeo. 

Domínio dos recursos que os softwares de e dição de áudio oferecem. Como elaborar 

uma rio na Internet. 

EMENTA: 

Técnicas de gravação, mixagem e edição de áudio. Arquivos wav e mp3. Operações em 

estúdio de áudio. Produção de jingle, spot, trilha sonora e vinheta para web 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

McLEISH, Robert. Produção de rádio: um guia abrangente da produção radiofônica. 
Tradução Mauro Silva. São Paulo: Summus, 2001. 

ALVES, Raquel Porto Alegre dos Santos. Rádio no ciberespaço: interseção, adaptação, 
mudança e transformação. Trabalho apresentado no Núcleo de Mídia Sonora, XXVI 



 

Congresso Anual em Ciência da Comunicação, Belo Horizonte,MG, 02 a 06 de setembro 
de 2003. 

CORDEIRO, Paula. Rádio e Internet: novas perspectivas para um velho meio. Resumo 
do trabalho desenvolvido para apresentação no II Congresso Ibérico de Comunicação na 
Covilhã, em Abril de 2004. Disponíbvel em <htttp//www.bocc.ubi.pt>. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

DEL BIANCO, N. R. Tudo vai mudar quando o digital chegar. Disponível em: <http:// 
http://www.bocc.ubi.pt/_esp/autor.php?codautor=751>. Acesso em: 29 set. 2006. 

ORTRIWANO, G. S.. A informação no rádio. Os grupos de poder  e determinação de 
conteúdos. São Paulo: Summus, 1985. 

SERRA, F. L. F. Áudio digital. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2002. 

TRIGO-DE-SOUZA, L. M. Rádios@Internet: o desafio do áudio na rede. (Dissertação de 
Mestrado). Escola de Comunicação e Artes – USP, São Paulo, 2002. 

 

EMPREENDEDORISMO  

Carga horária 40 H/a 

OBJETIVO: 

A disciplina visa apresentar os conceitos básicos de empreendedorismo. Como os alunos 

devem preparar sua base teórica e de pesquisa antes de empreender em um novo 

negócio ou desenvolver um novo produto. A elaboração de um plano de negócios com 

suas diversas fases e habilidades. 

EMENTA: 

Conceito de empreendedorismo. Perfil e fatores de sucesso do empreendedor. 

Habilidades empreendedoras. Atendimento ao cliente.  Marketing pessoal. 

Competitividade. Renovação. Posicionamento. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

DORNELAS, José Carlos Assis. Empreendedorismo. Rio de Janeiro: Elsevier, 2005. 

LODISH, Leonard. Empreendedorismo e marketing. Rio de Janeiro: Elsevier, 2002. 



 

MARCONDES, Reynaldo Cavalheiro; BERNARDES, Cyro. Criando empresas para o 
sucesso: Empreendedorismo na prática. 3 ed. São Paulo: Saraiva, 2004. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

BALLBACK, J. Marketing pessoal. São Paulo: Futura, 1999. 

GRACIOSO, Francisco. Publicidade engorda e faz crescer a pequena empresa. São 
Paulo: Atlas, 2002. 

HARVARD BUSINESS REVIEW. Empreendedorismo e estratégia. Rio de Janeiro: 
Elsevier, 2002. 

 

ERGONOMIA E USABILIDADE  

Carga horária 80 H/a 

OBJETIVO: 

Compreender o fenômeno da interação homem-máquina pela via da Ergonomia Cognitiva, 

relacionando seus conceitos, métodos e técnicas ao delineamento e execução do 

processo de avaliação e (re)concepção de interfaces para a proposição de 

recomendações de usabilidade. 

EMENTA: 

Ergonomia aplicada à informática. Interface. Conceito e aplicações da Ergonomia 

Cognitiva. O conceito da usabilidade. Usabilidade e os Critérios Ergonômicos de 

Usabilidade. Introdução ao delineamento de pesquisa e redação técnica. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

CASTELLS, Manuel. A galáxia da Internet: reflexões sobre a Internet, os negócios e a 
sociedade. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2003. 

NILSEN, Jacob. Projetando websites. São Paulo: Editora Campus, 2000. 

ROCHA, Heloisa Vieira;  BARANAUSKAS, M. Cecília. Design e Avaliação de Interfaces 
HumanoComputador. São Paulo: Escola de Computação da USP, 2000. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 



 

VICENTE, Kim. Homens e Máquinas: como a tecnologia pode revolucionar a vida 
cotidiana.  Rio de janeiro: Ediouro, 2005. 

CYBIS, Walter; BETIOL, Adriana Holtz; FAUT, Richard.Ergonomia e Usabilidade.  São 
Paulo: Novatec, 2007.  

 

PROJETO INTEGRADO DE HIPERMÍDIA 3  

Carga horária 40 H/a 

OBJETIVO: 

Auxiliar o aluno na formação de uma postura profissional condizente com a expectativa do 

mercado publicitário atual. Instrumentalizar o aluno para discussão de idéias em público. 

Capacitar o aluno para a apresentação de campanhas e projetos. Possibilitar ao aluno o 

desenvolvimento de técnicas relativas à otimização de seus recursos pessoais para o 

aperfeiçoamento de apresentações. Aperfeiçoar o aluno para a utilização de técnicas de 

postura e expressão verbal e não verbal para apresentações. Desenvolver no aluno as 

habilidades para utilizar recursos de apoio na apresentação. Capacitar o aluno para o 

gerenciamento de apresentações, visando seu marketing pessoal. 

EMENTA: 

Técnicas de apresentação de campanhas e projetos de comunicação. O uso de recursos 

auxiliares para apresentação (retro-projetor e transparências, sistemas multimídia etc). 

Técnicas de oratória. Como falar em público. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

LONGINOTTI-BUITONI, Gian, LONGINOTTI-BUITONI, Kip. Vendendo sonhos: como 

tornar qualquer produto irresistível. Tradução Nivaldo Montingeli Junior. São Paulo: 

Negócio, 2000. 

PEASE, Allan & Bárbara.Desvendando os Segredos da Linguagem Corporal. São 

Paulo: Sextante, 2004.  

WEIL, Pierre & TOMPAKOW, Roland ROLAND. O Corpo Fala. São Paulo: Vozes, 2001. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

MARTINS, J. S. Redação publicitária: teoria e prática. São Paulo: Atlas, 1997. 



 

RODRIGUES, B. Webwrinting: pensando o texto para a mídia digital. São Paulo: 

Berkeley Brasil, 2000. 

SANDMANN, A. A linguagem da propaganda. 4. ed. São Paulo: Contexto, 2000. 

 

REDAÇÃO PARA WEB  

Carga horária 40 H/a 

OBJETIVO: 

Desenvolver conceitos, procedimentos e estratégias de leitura e de produção de textos 

para a rede. 

EMENTA: 

Processo de leitura na Internet. Conceito de hipertexto. Produção e checagem de 

conteúdo para web. Estrutura e características do texto publicitário para Internet. 

Produção de textos. Criatividade e estilo. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

CHARTIER, Roger. Cultura escrita, literatura e história. Porto Alegre: ARTMED Editora, 
2001. 

GARCIA, Othon M. Comunicação em prosa moderna. 23. ed. Rio de Janeiro: Editora 
FGV, 2003. 

RODRIGUES, Bruno. Webwrinting: pensando o texto para a mídia digital. São Paulo: 
Berkeley Brasil, 2000. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

KOCH, I. V.; ELIAS, V. M. Ler e compreender os sentidos do texto. São Paulo: 
Contexto, 2006. 

MACHADO, A. R. et al. Resumo. São Paulo: Parábola, 2004. 

MAINGUENEAU, D. Análise de textos de comunicação. São Paulo: Cortez, 2001. 

 

 



 

TECNOLOGIAS DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO – TIC  

Carga horária 80 H/a 

OBJETIVO: 

Conhecer e empregar recursos computacionais em tarefas essenciais aos Operadores de 

Direito, além de compreender normas atinentes ao emprego dos recursos de TIC, 

processos de certificação e de assinaturas digitais. 

EMENTA: 

Sistemas de Informação e Comunicação: Definições, Características. Conceitos 

relacionados a Redes de Computadores, incluindo órgãos de regulamentação e controle 

da Internet. Processo de certificação e de assinaturas digitais. Conceitos relacionados ao 

Processo Eletrônico. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

LÉVY, Pierre. As Tecnologias da Inteligência. Rio de Janeiro: Editora 34, 1993; 

SAAD-CORREA, B. Estratégias para amídia digital: internet, informação e comunicação. 
São Paulo: Editora SENAC, 2003. 

SILVA, Ricardo Vidigal da; NEVES, Ana. Gestão de Empresas na Era do 
Conhecimento. Lisboa: Serinews Editora, 2003. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

PEREIRA, V. Estendendo Mcluhan: da Aldeia a Teia Global - Comunicaçao, Memoria e 
Tecnologia. São Paulo: Sulina, 2011. 

VELOSO. R. Tecnologias da Informação e da Comunicação. São Paulo: Saraiva, 
2010. 

 

TRABALHO DE GRADUAÇÃO – TG  

Carga horária 120 H/a 

OBJETIVO: 

Promover a oportunidade de experimentação dos conceitos e técnicas apreendidas 

durante o curso. 

EMENTA: 



 

Desenvolver projeto final do curso com aplicação dos conhecimentos construídos. 

Desenvolver planejamento estratégico, peça de comunicação digital ou monografia em 

uma temática voltada para o mercado consumidor e de trabalho.  

Sob orientação de um professor, os trabalhos podem ser desenvolvidos individualmente, 

em dupla ou em grupo de até três alunos. 

A banca avaliadora será composta pelo orientador, e por dois professores do curso. A 

avaliação do processo, pelo orientador, tem nota de zero a quatro e a avaliação do 

produto final, pelos dois professores integrantes da banca, de zero a seis. A soma final 

das notas, para aprovação deverá somar seis pontos. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

FRANÇA, F.; FREITAS, S. G. Manual de qualidade em projetos de comunicação. São 
Paulo: Pioneira, 1997. 

NUNES, L. A. R. Manual da Monografia: como se faz uma monografia, uma dissertação, 
uma tese. São Paulo: Saraiva, 2000. 

MAXIMIANO, A. Administração de Projetos. São Paulo: Atlas, 1997. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

SAMARA, B. S. Pesquisa de marketing:  conceitos e metodologia. São Paulo: Pearson, 
2007. 

 

 

3. Outros Cursos oferecidos no Departamento 
 

3.1. Pós Graduação em ASSESSORIA, GESTÃO DA COMUNICAÇÃO E 
MARKETING 

 

Objetivos 

Formar profissionais capazes de:  

- Planejar estratégias de comunicação para entidades públicas, privadas ou não-

governamentais; - Elaborar projetos de comunicação para pequenas e médias empresas; 



 

- Trabalhar a imagem do assessorado através da comunicação interpessoal nas 

organizações; 

- Elaborar produtos e serviços de assessoria de comunicação interna e externa, 

impressos, on-lines e audiovisuais. 

Público-alvo: Graduados em Comunicação Social, Administração e outros profissionais 

interessados em processos relacionados a assessoria, gestão, planejamento de 

comunicação, de mídia e marketing. 

Duração: 20 meses 

Carga Horária: 390 horas 

Horário das Aulas: Sábados, das 8h às 16h 

Vagas (mín/máx): 25/28 

Coordenação:Prof. M.e Marcelo Tadeu dos Reis Pimentel 

e-mail: pimentel.marcelo@unitau.br  

 

 

3.2. Pós Graduação em COMUNICAÇÃO E MARKETING POLÍTICO 
 

Objetivos 

Capacitar profissionais para atuarem em campanhas eleitorais e em assessorias de 

comunicação política, com ênfase nos fundamentos teóricos e práticos do Marketing e da 

Comunicação Social, para atuarem em períodos eleitorais e pós-eleitorais; 

Instrumentalizar os profissionais no uso de estratégias de comunicação de marketing 

político, para que as práticas das campanhas em cidades de médio e pequeno portes 

sejam profissionalizadas; 

Propiciar a aproximação dos modelos adotados em eleições de maior expressividade em 

cenários nacionais aos modelos de campanhas locais; 

Público-alvo: Publicitários, jornalistas, relações públicas, advogados, consultores, 

economistas, administradores, psicólogos e graduados em geral, com interesse no 

desenvolvimento de carreira profissional na área de Marketing Político e Eleitoral. 

Duração: 18 meses 

Horário das aulas: sábado, das 8h às 14h 



 

Vagas (mín/máx): 25/25 

Carga horária : 360 horas 

Coordenação: Prof.ª Dr.ª Letícia Maria Pinto da Costa 

e-mail: leticia@unitau.br 

 

4. Atividades promovidas pela Instituição 
 

4.1 EVENTOS 
 
 São considerados instrumentos pedagógicos muito utilizados pelas habilitações na 

promoção de um processo de ensino-aprendizado mais criativo e interativo, além de 

permitir uma aproximação entre a Instituição e o mercado de trabalho, bem como entre 

diversas Instituições.  

 A participação dos alunos em encontros, mesas redondas, debates, seminários, 

concursos, entre outros, realizados em âmbito local, regional e nacional, são estimulados 

pelas coordenações. Para isso, no início de cada ano letivo é organizado um Calendário 

de Eventos do Departamento, no qual estão previstos os acontecimentos internos 

(Universidade e Departamento) e externos.  

 

Eventos do Departamento para 2014: 
       

- Bate-Boca de Criação  

- Seminários NUPEC 

- 3º Dia de Palestras (Mercado de Trabalho) 

- 16º Café União 

- 34ª Semana da Comunicação 

- UTI da Propaganda 

- 8º Desafio Integração 

- 1° FIVMEETUP – Encontro de desenvolvedores front-end do Vale 

 

 



 

 Eventos da Universidade 2014 

 

- 4º “Unitau Com(n)vida”: Encontro de Arte, Cultura e Lazer e Jogos Universitários (50º 

Juta) 

- 3º Congresso Internacional de Ciência, Tecnologia e Desenvolvimento (XIX Enic; XV 

Mostra de Pós-graduação; IX Semex, VI Seduni, IV SEA e II Enic Junior) 

- 9° SEMEX – Seminários de Extensão 

- 54º Fórum Nacional de Reitores da ABRUEM. 

- 2ª Feira de Oportunidades e Empreendedorismo. 

- Feira de Profissões da UNITAU 

 

 

Eventos Externos 2014 

 

- 2º Curso Estado de Jornalismo Esportivo 

- 4º Curso Estado de Jornalismo Econômico 

- 9º Prêmio Santander Jovem Jornalista – Semana Estado de Jornalismo 

- XXXVII Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação 

- XIX Intercom Sudeste 

- XXI Exposição da Pesquisa Experimental em Comunicação, 

Prêmio Expocom 2014. 

- 26º Fest’Up – Festival Universitário de Propaganda – promovido pela APP SP 

- 7º ERERP – Encontro Regional de Estudantes de Relações Públicas 

- 3º Encontro Regional Sudeste de História da Mídia 

- VIII Congresso Brasileiro Científico de Comunicação Organizacional e de Relações 

Públicas (Abrapcorp) 

 
 



 

4.2. PROJETOS DE EXTENSÃO UNIVERSITÁRIA 
 
 

TRILHAS CULTURAIS  
 
RESPONSÁVEL: 

Prof. Me. João Rangel Marcelo 

 

 O projeto Trilhas Culturais busca verificar as práticas culturais da população do 

Vale do Paraíba, investigando os valores e crenças constituídos desde o período colonial 

e mantidos nas ações cotidianas, a fim de revelar essas ações por meio de produtos de 

comunicação: vídeo, exposição fotográfica, site e cd-rom.  Em andamento desde 2007, 

neste ano pesquisa e documenta a arte culinária da região. 

 

 

COMUNICAÇÃO EXTENSIONISTA 
 
RESPONSÁVEL: 

Profa. Ma. Angela da Costa Cruz Loures 

 

 Comunicação e extensão são indissociáveis. No entanto, são poucos os canais de 

comunicação entre Universidade e comunidade e, em função disso, a pretendida 

Interação dialógica com os diversos públicos que deveriam ser atingidos pelas ações 

extensionistas é também restrita. A necessidade desta interação existe, consta das 

Diretrizes traçadas para a Extensão, mas não se realiza em plenitude, comprometendo 

muitas vezes a realização das ações empreendidas e mesmo a consolidação da Imagem 

da UNITAU. Tendo em vista esse diagnóstico, iniciou-se, em 2011 o Projeto Comunicação 

Extensionista, responsável pela produção e envio semanal de releases para a ACOM-

UNITAU e para o blog da PREX; participação e apoio da equipe do projeto emj encontros 

e congressos extensionistas realizados pela UNITAU e universidades parceiras; produção 

de material jornalístico destinado às páginas do suplemento UNITAU na Comunidade, 

publicado no Jornal Gazeta de Taubaté; produção de pautas para o Boletim da FM 



 

UNITAU; planejamento, edição e publicação da Revista de Extensão da Universidade de 

Taubaté. Em 2014, o Projeto Comunicação 

 

 

REDE NACIONAL DE OBSERVATÓRIOS DE IMPRENSA (RENOI) - VALE DO 

PARAIBA 

 

RESPONSÁVEL: 

Profa. Ma. Angela da Costa Cruz Loures 

 

 A Rede Nacional de Observatórios de Imprensa - Vale do Paraíba (Renoi-VP), é 

um instrumento de consulta e pesquisa científica, sem fins comerciais, sendo seu 

conteúdo produzido por uma equipe de professores e alunos do curso de Comunicação 

Social da Universidade de Taubaté. É um fórum permanente de professores, estudantes, 

profissionais da comunicação e ainda internautas, leitores de jornais, revistas, 

telespectadores e radiouvintes do Vale do Paraíba, que podem manifestar-se como 

observadores ativos do desempenho da mídia Valeparaibana. 

 A constituição de uma Rede surgiu no âmbito do Observatório da Imprensa, ainda 

nos anos 90, e foi discutida por diversos atores nos últimos anos, que avaliaram a 

viabilidade e oportunidade da proposta. Batizada de Rede Nacional de Observatórios de 

Imprensa, existe desde 2007, contando hoje com 20 iniciativas espalhadas pelo país e 

expandindo seus nós, sempre com a clara finalidade de contribuir para o aperfeiçoamento 

da mídia, seja monitorando os meios, pesquisando soluções para seus problemas ou 

fomentando uma cultura de consumo não-passivo da informação, do entretenimento e da 

diversão. 

 

 



 

EMPREENDE TAUBATÉ 

 

RESPONSÁVEL: 

Profa. Ma. Angela da Costa Cruz Loures 

 

 Este projeto busca apresentar e desenvolver nos alunos das escolas públicas a 

cultura empreendedora, em especial o empreendedorismo social, por meio de tecnologias 

de desenvolvimento local, buscando influenciá-los em suas ações tanto na sua vida 

privada como em comunidade.  

 O Empreende Taubaté tem no professor um importante parceiro, pois o tema 

empreendedorismo é recente e pouco conhecido e explorado na formação do docente. 

Dessa forma, o projeto apresenta o tema a fim de habilitar o docente para trabalhar o 

ambiente de aprendizagem não somente a sala de aula, mas na vida da sociedade, 

contribuindo para o desenvolvimento do espírito problematizador e das habilidades 

conceituais.  

 O tema é apresentado ao professor por meio do curso de extensão Empreende 

Professor, sendo que a metodologia a ser implantada em sala de aula contempla a 

realização de seminários e oficinas, tendo como ponto de partida o material didático 

(revista, vídeo, programa de rádio) elaborado pelo Projeto Empreende Taubaté, de forma 

a capacitar os professores e, posteriormente seus alunos, para elaboração do plano de 

negócio/ projeto empreendedor social. 

 

 

4.3. PROJETOS ESPECÍFICOS DO DEPARTAMENTO 

 

AGÊNCIA DE COMUNICAÇÃO INTEGRADA – ACI 

 

RESPONSÁVEL: 

Prof. Me. José Maria da Silva Junior 

 



 

 A Agência de Comunicação Integrada - ACI - é um instrumento pedagógico do 

Departamento de Comunicação Social que, desde 1999, tem o propósito de prestar 

serviços e desenvolver projetos nas áreas de Jornalismo, Publicidade e Propaganda, 

Relações Públicas e Produção Multimídia. Ela tem como públicos o próprio Departamento 

e organizações civis, sem fins lucrativos, que tenham projetos sociais a serem 

desenvolvidos. Para isso, conta com a atuação de professores e alunos das quatro áreas. 

 

 A Agência de Comunicação Integrada tem como objetivos: 

- Contribuir para a formação teórica e prática do aluno de Comunicação, por meio do 

acompanhamento pedagógico dos professores, propiciando condições para que 

disponham de experiência ao ingressarem no mercado de trabalho. 

- Possibilitar ao aluno o conhecimento e aplicação das técnicas, respeitando o processo 

que envolve etapas de planejamento, organização, execução e avaliação dos trabalhos, 

voltados para a realidade do mercado regional. 

- Proporcionar situações que possibilitem aos alunos a reflexão crítico-profissional para o 

encaminhamento de soluções e a execução de produtos de Comunicação. 

- Proporcionar a integração entre os alunos e despertar neles maior interesse e dedicação 

ao Departamento de Comunicação Social e à Universidade de Taubaté. 

- Contribuir com a sociedade, assessorando e, eventualmente, implantando soluções para 

os problemas diagnosticados. 

 

 

NÚCLEOS LABORATORIAS 

 

 Os núcleos visam à organização das práticas laboratoriais, de forma a oferecer 

suporte pedagógico para o desenvolvimento de atividades ligadas às disciplinas, bem 

como a ACI.  

 Os núcleos também possibilitam o desenvolvimento de projetos de alunos ou 

grupos de alunos com aplicabilidade no mercado de trabalho. 

 



 

NÚCLEO DE CINEMA E TV – NCTV 

 

RESPONSÁVEL: 

Prof. Ms Maurílio do Prado Laua 

 

 Sua finalidade é auxiliar no aprendizado e domínio de linguagens eletrônicas, 

digitais e audiovisuais, dinamizando as práticas relacionadas às disciplinas que priorizam 

conteúdos relativos à TV nas três habilitações.  

 O Núcleo de Cinema e TV têm como principal objetivo ampliar a produção dos 

alunos na área de audiovisual, oferecendo condições para que eles possam aprender na 

prática o conhecimento teórico adquirido em sala de aula. 

 

 

NÚCLEO DE RÁDIO 

 

RESPONSÁVEL: 

Prof. Me. Jefferson José de Moura 

 

 O Laboratório de Rádio concentra todas as atividades que envolvem as produções 

de áudio do Departamento de Comunicação Social. Para atender a demanda pedagógica, 

o espaço conta com um estúdio de locução e técnica e equipamentos específicos, além 

de uma cabine de locução. O laboratório permite a interface entre prática e teoria, 

relacionando-se diretamente com a rádio universitária. 

 O Núcleo de Rádio tem como objetivo possibilitar ao aluno a prática radiofônica 

através do ensino e da pesquisa, apoiando a locução para vídeos e produção de trilhas 

sonoras e vinhetas para trabalhos acadêmicos. 

 O Núcleo de Rádio realiza hoje o projeto Rádio Intervalo, que trata da utilização do 

espaço do intervalo entre aulas nos períodos matutino e noturno para criação, produção e 

emissão de programas de rádio de interesse da comunidade estudantil. As propostas 



 

devem apresentar programas que abordem conteúdos de informação, educação e 

entretenimento envolvendo os quatro cursos de maneira integrada ou não. 

 

  

Rádio Web 

 

 Criação, produção e publicação de uma Rádio Web, envolvendo de maneira 

interdisciplinar os quatro cursos,com atualização semanal e abrangência de público-alvo 

extra campus. 

 

NÚCLEO DIGITAL (MULTIMÍDIA) 

 

RESPONSÁVEL: 

Prof. Me. Josué Marcos de Oliveira Brazil 

 

 Implantado em 2009, é um instrumento pedagógico do Departamento de 

Comunicação Social que terá como finalidade desenvolver projetos na área das mídias 

digitais para o próprio Departamento, além de responder pela gestão do site 

www.csonlineunitau.com.br. 

 Esse núcleo tem com objetivo principal contribuir para a formação teórica e prática 

do aluno estagiário, por meio do acompanhamento pedagógico dos professores, 

propiciando condições para que disponham de experiência ao ingressarem no mercado 

de trabalho. 

 

 

NÚCLEO DE IMPRESSOS 

 

RESPONSÁVEL: 

Prof. Eliane Freire de Oliveira 

 

http://www.csonlineunitau.com.br/


 

 O Núcleo de Impressos tem o objetivo de congregar todas as publicações 

impressas e digitais produzidas pelos alunos do Departamento sob orientação dos 

professores. O espaço, com computadores para diagramação e mesa para reunião de 

pautas, funciona no Centro de Laboratórios de Comunicação (Prédio 2 - Av. do Povo) 

 

 Dentro deste núcleo desenvolve-se com destaque: 

 

- Jornal Paradigma (boletim informativo do curso de Relações Públicas); 

- Caderno “Vale Repórter” (órgão laboratorial do curso de Jornalismo em parceria com o 

jornal Diário de Taubaté) 

 

 

NÚCLEO DE PESQUISA E ESTUDOS EM COMUNICAÇÃO - NUPEC 

 

 O Nupec foi criado em 1996 com a finalidade é proporcionar um posicionamento 

crítico e a detenção de um conjunto significativo de conhecimentos e informações sobre a 

atualidade e sobre a Comunicação. Além de produzir conhecimento e formar profissionais 

que sejam sensíveis às necessidades regionais. 

Seus objetivos estão voltados para o aprimoramento da qualidade do curso de graduação 

e pós-graduação, atingindo desta forma o corpo docente e discente.  Pretende-se, 

também, documentar, analisar e estudar a influência e o poder que os meios de 

comunicação possuem na região e estimular a interdisciplinaridade, integrando o ensino, 

a pesquisa e a extensão. 

 

 

PARCERIAS DO DEPARTAMENTO 

 

Diário de Taubaté 

 

RESPONSÁVEL: 



 

Prof. Eliane Freire de Oliveira 

 

 Essa parceria envolve disciplinas do curso de jornalismo que desenvolvem o 

projeto do Jornal Laboratório. Trata-se de um jornal de circulação local que publica toda 

sexta-feira, uma página (última) com reportagens dos alunos de jornalismo. 

Em ocasiões especiais, como as eleições, os alunos publicam um caderno especial em 

parceria com o jornal. 

 

TV Futura 

 

RESPONSÁVEL: 

Thiago Molina – Diretor de Produção da TV UNITAU 

 

 Com a TV Futura, estabelecemos uma parceria de troca de informação, 

capacitação de funcionários, professores e alunos e veiculação de programas gerados por 

alunos no depto, com características regionais. 

 

 
 



 

5. Anexos 
 

5.1. Deliberação - calendário escolar 2014 
http://www.unitau.br/files/arquivos/deliberation/CONSEP/Consep_2013/consep_207_2013
_1386163679.pdf 
 
 
 
5.2. Deliberação - rendimento escolar 2014-05-22 
http://www.unitau.br/files/arquivos/deliberation/CONSEP/Consep_2013/consep_283_2013
_1389114108.pdf 
 
 
 
 
5.3.Regulamentação de Atividades Complementares (AACC) anual 
 

REGULAMENTO ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 

 

CAPÍTULO I - DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Art. 1º O presente Regulamento visa disciplinar as Atividades Complementares 

que compõem o Currículo Pleno do Curso de Comunicação Social da Universidade de 

Taubaté (UNITAU), sendo o seu integral cumprimento obrigatório para a colação de grau. 

 

Art. 2º As Atividades Complementares, constituídas por atividades de ensino, 

pesquisa e extensão, terão a carga horária total mínima de 500 (quinhentas) horas, que 

poderão ser acumuladas durante os quatro anos de curso. 

 

Art. 3º As Atividades Complementares têm como objetivo geral ensejar aos alunos 

aprofundamento temático e interdisciplinar, aprimoramento profissional e interação com a 

comunidade e o mercado, na área de Comunicação Social. 

 

http://www.unitau.br/files/arquivos/deliberation/CONSEP/Consep_2013/consep_207_2013_1386163679.pdf
http://www.unitau.br/files/arquivos/deliberation/CONSEP/Consep_2013/consep_207_2013_1386163679.pdf
http://www.unitau.br/files/arquivos/deliberation/CONSEP/Consep_2013/consep_283_2013_1389114108.pdf
http://www.unitau.br/files/arquivos/deliberation/CONSEP/Consep_2013/consep_283_2013_1389114108.pdf


 

Art. 4º A disciplina Atividades Complementares integra a estrutura curricular, dessa 

forma sugere-se que o aluno deva cumprir 125 (cento e vinte e cinco) horas na série em 

que estiver matriculado. 

 

 Art. 5º O não-cumprimento das 125 (cento e vinte e cinco) horas sugeridas na 

série não constituirá disciplina em regime de dependência, desde que as 500 (quinhentas) 

horas sejam cumpridas integralmente até o final do curso. 

   

Art. 6º As horas de Atividades Complementares cumpridas que excederem as 125 

(cento e vinte e cinco) horas da série serão computadas para a série subseqüente. 

 

 CAPÍTULO II - DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

  

 Art. 7º São Atividades Complementares para fins de integralização da carga 

horária do Currículo Pleno do Curso de Comunicação Social: 

 

I.  Atividades de Pesquisa e de Iniciação Científica; 

II.  Oficinas Laboratoriais; 

III.  Atividades de Ensino e Aprendizagem; 

IV.  Serviços e/ou Atividades da Área de Comunicação prestados à comunidade 

e/ou a empresas;  

V.  Seminários, Cursos de Extensão e de Atualização; 

VI.  Disciplinas não pertencentes ao Currículo Pleno do Curso de Comunicação 

cursadas e aprovadas na UNITAU, disciplinas extracurriculares de outros Cursos da 

UNITAU, ou ainda em outras Instituições de Ensino Superior; 

VII.  Participação de eventos diversos; 

 

§ 1º As Atividades previstas no Inciso I compreendem o desenvolvimento de pesquisas 

na área de Comunicação Social sob a orientação de professores do Departamento; 



 

pesquisas apresentadas em semanas ou encontros de Iniciação Científica e pesquisas 

publicadas em periódicos. 

 

§ 2º As oficinas previstas no Inciso II são atividades que deverão promover a aquisição 

e a aplicação de conteúdos teórico-técnicos, possibilitando aos alunos desenvolver 

produtos similares aos oferecidos pelo mercado. 

 

§ 3º As atividades previstas no Inciso III compreendem atividades por meio das quais o 

aluno pode monitorar aulas de disciplinas do Currículo Pleno, cursos, oficinas, eventos, 

etc., oferecidos por professores do Departamento, ou de ministrar cursos, desde que seja 

apresentado um projeto à Coordenação de Atividades Complementares. 

 

§ 4º As atividades previstas no Inciso IV compreendem o desenvolvimento de projetos 

de Comunicação Social, sob orientação de professores do Departamento em 

comunidades por meio de parcerias; participação em estágios na área de Comunicação 

Social em empresas públicas, privadas ou organizações sem fins lucrativos; prestação de 

serviços voluntários em comunidades e/ ou organizações não-governamentais; atividades 

desenvolvidas na Agência de Comunicação Integrada – ACI ou em Órgãos Laboratoriais 

do Departamento. 

 

§ 5º As atividades previstas no Inciso V compreendem atividades e cursos oferecidos 

por instituições, sindicatos, órgãos públicos e privados que possibilitam a reflexão crítica, 

o aprofundamento do referencial teórico e a atualização profissional. Os seminários 

compreendem debates científicos, culturais e de análise do mercado de trabalho 

realizados de forma sistemática e organizada por um período específico. Os cursos de 

extensão permitem ampliação dos conhecimentos e práticas adquiridos na graduação. Os 

cursos de atualização permitem o aperfeiçoamento profissional, a análise e o debate das 

atividades cotidianas da área de Comunicação Social. 

 

§ 6º As atividades previstas no Inciso VI compreendem duas possibilidades: 



 

 

Disciplinas não pertencentes ao Currículo Pleno do Curso de Comunicação 

cursadas e aprovadas na UNITAU ou em outras instituições de ensino superior. 

Em caso de transferência, o aluno pode solicitar o estudo de currículo para fins de 

aproveitamento da carga horária de disciplinas já cursadas que tenham afinidade com a 

área de Comunicação Social. Os alunos que já possuem diploma de Curso Superior e/ou 

Certificados de Conclusão de Curso Superior Seqüencial também podem solicitar o 

crédito da  carga horária em Atividades Complementares. Os alunos que já cursaram 

séries de outros cursos também podem solicitar o aproveitamento da carga horária de 

disciplinas. 

 

Disciplinas extracurriculares de outros cursos da Unitau, ou ainda em outras 

instituições de ensino superior. 

Disciplinas extracurriculares são as pertencentes a outros cursos da área de Ciências 

Humanas oferecidos pela UNITAU (Direito, Administração, Letras, História, Serviço 

Social, etc.); ou disciplinas de outras habilitações de Comunicação Social.  

Para disciplinas a serem cursadas neste ou em outro Departamento, o aluno deve solicitar 

à secretaria, no início do ano letivo, autorização para matrícula. Essa autorização passará 

pelos órgãos responsáveis para sua aprovação e para inclusão da disciplina na 

mensalidade. 

O aluno deve cumprir as normas de freqüência e de avaliação para obter a carga horária 

da disciplina, bem como a inclusão da disciplina extracurricular em seu histórico escolar 

sob a forma de enriquecimento curricular. No ano subseqüente, o aluno deverá solicitar à 

secretaria a convalidação das horas em Atividades Complementares.  

Para os alunos transferidos, as disciplinas cursadas que não forem aproveitadas pelo 

nosso currículo poderão ser usadas para as Atividades Complementares. 

 

§ 7º As atividades previstas no Inciso VII compreendem a participação do aluno em 

eventos na área de Comunicação Social, como palestras, workshops, congressos, 

encontros, Semana da Comunicação, entre outros, na qualidade de ouvinte ou 



 

participante. Essa participação deve ser comprovada por meio de certificados e/ou 

declarações. 

 

 

 CAPÍTULO III - DA COORDENAÇÃO DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 

Art. 8º A Coordenação de Atividades Complementares é constituída por um 

Professor Coordenador Geral. 

 

Art. 9º O Coordenador Geral é indicado anualmente pelo Chefe do Departamento. 

 

 

CAPÍTULO IV - DAS ATRIBUIÇÕES DA COORDENAÇÃO 

 

Art. 10º Compete à Coordenação de Atividades Complementares: 

 

 I.  administrar e supervisionar as Atividades Complementares de acordo com 

este Regulamento; 

 II. orientar os alunos sobre o integral cumprimento das Atividades 

Complementares; 

 III. receber e despachar os requerimentos dos alunos relativos às Atividades 

Complementares; 

 IV. propor e sugerir aos alunos atividades que possam ser desenvolvidas como 

Atividades Complementares; 

 V.  definir e organizar cronograma de Atividades a serem desenvolvidas no 

Departamento; 

 VI. apresentar semestralmente relatório à chefia do Departamento; 

 VII. encaminhar à Secretaria do Curso de Comunicação Social, ao final de cada 

ano letivo, o cômputo das horas de Atividades Complementares cumpridas pelos alunos 

no referido período, para fins de lançamento no histórico escolar. 



 

  

 CAPÍTULO V - DA VALIDAÇÃO E DO CÔMPUTO DAS HORAS 

 

Art. 11º A aceitação e a validação de qualquer proposta como Atividades 

Complementares dependem do expresso parecer favorável e, quando for o caso, da 

prévia autorização da Coordenação de Atividades Complementares. Se necessário 

poderá ser ouvido o Coordenador da respectiva habilitação. 

 

Art. 12º Compete à Coordenação, a partir de critérios preestabelecidos, definir o 

número de horas a serem computadas para cada atividade desenvolvida pelo aluno. 

 

CAPÍTULO VI - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 13º Compete ao aluno requerer à Coordenação e comprovar, durante o ano, o 

cumprimento das Atividades Complementares, conforme calendário pré-estabelecido. 

 

Art. 14º Para os alunos que concluíram Curso de Comunicação nesta Universidade, 

em uma habilitação específica, mas que desejarem cursar nova habilitação, poderão 

aproveitar as Atividades Complementares já cumpridas e/ou as disciplinas não 

aproveitadas no estudo de currículo. 

 

Art. 15º Para o aluno que fizer uso do recurso de Tratamento Excepcional, 

conforme Decreto Lei nº 1.044/1969, a Lei nº 6.202/1975, e na conformidade da 

Deliberação CONSEP n° 101/1999 serão requisitados, pela Secretaria do Departamento, 

ao coordenador do curso, trabalhos domiciliares para cada semana de afastamento. Os 

trabalhos cumpridos pelos alunos e declarados suficientes pelos respectivos 

coordenadores, equivalerão à 04h/a por semana. Cabe ao aluno informar-se desses 

trabalhos na Secretaria do Departamento. 

 



 

Art. 16º Compete ao Conselho de Departamento do Curso de Comunicação - 

CONDEP dirimir dúvidas, suprir possíveis lacunas e expedir atos complementares que se 

fizerem necessários para o bom funcionamento deste Regulamento. 

 

QUADRO DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES  

 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

1) Atividades de pesquisa e de iniciação científica 

2) Oficinas laboratoriais 

3) Atividades de ensino e aprendizagem 

4) Serviços e/ou atividades da área de Comunicação prestados à 

comunidade e/ou a empresas 

5) Seminários, cursos de extensão e de atualização 

6) Disciplinas não pertencentes ao Currículo Pleno do Curso de 

Comunicação cursadas e aprovadas na UNITAU, disciplinas 

extracurriculares de outros Cursos da UNITAU, ou ainda em 

outras Instituições de Ensino Superior 

7) Participação de eventos diversos 

 
 
 
 
 



 

5.4 Regulamento do Trabalho de Conclusão de Curso 

 

NORMAS PARA ELABORAÇÃO DOS PROJETOS EXPERIMENTAIS  2014 

 

REGULAMENTO 

 

CAPÍTULO I 

DISPOSIÇÕES PRELIMINARES 

 

Art. 1.  Este regulamento visa estabelecer as diretrizes gerais para as atividades 

relacionadas com o Projeto Experimental do currículo pleno do curso de 

Comunicação Social da Universidade de Taubaté. 

 

Art. 2.  O Projeto Experimental  consiste em um estudo aprofundado no nível de 

Graduação - Monografia ou Trabalho Profissional - sobre  tema vinculado à 

habilitação na qual o aluno estará se formando - Jornalismo, Publicidade e 

Propaganda e Relações Públicas, sob a orientação de um professor escolhido 

pelo graduando.  

 

Art. 3.   O Projeto Experimental tem como objetivo possibilitar uma organização 

sistemática dos conhecimentos adquiridos durante os 4 anos do curso pelo 

aluno, além de  fornecer subsídios para desenvolver pesquisas e descobrir 

soluções para a área de Comunicação Social.  

 

CAPÍTULO II - DA ORGANIZAÇÃO 

 

Art. 4. A Coordenação de Projetos Experimentais é constituída por um professor 

Coordenador Geral, preferencialmente com título de Doutor ou Mestre. 

 §  1º O Coordenador Geral é indicado anualmente pelo Chefe do Departamento. 

 § 2º A carga horária será de 15 aulas semanais. 



 

 

CAPÍTULO III - DA COORDENAÇÃO 

 

Art. 5.  Compete à Coordenação de Projetos Experimentais: 

I - atender aos alunos matriculados na disciplina Projetos Experimentais em 

horário e local preestabelecidos; 

II - elaborar e encaminhar aos professores orientadores todos os formulários 

relativos à disciplina Projetos Experimentais; 

III - convocar, sempre que necessário, reuniões com os professores orientadores 

e alunos matriculados na disciplina Projetos Experimentais; 

IV - sugerir professores orientadores para os alunos que não os têm; 

V - submeter à Chefia do Departamento nomes dos professores orientadores e 

sua respectiva carga horária; 

VI - definir cronograma de execução das atividades dos alunos; 

VII - manter arquivos atualizados dos Projetos em andamento; 

VIII - receber os Projetos e encaminhá-los à Banca Examinadora; 

IX - providenciar o encaminhamento de cópias dos Projetos Experimentais 

aprovados à Biblioteca do Departamento; 

X - apresentar à Secretaria do Departamento, ao final do ano letivo, as notas 

atribuídas à disciplina Projetos Experimentais; 

XI - levantar as linhas de pesquisa dos professores orientadores e divulgá-las 

aos alunos; 

XII - tomar, no âmbito de sua competência, todas as medidas necessárias para o 

efetivo cumprimento deste Regulamento. 

 

CAPÍTULO IV - DA COMISSÃO DE PROJETOS 

 

Art. 6. Parágrafo Único. Á Comissão de Projetos será composta pelos 

seguintes membros:  

I - Chefe do Departamento; 



 

II - Coordenador de Projetos Experimentais; 

III – Coordenador do Curso  envolvido; 

IV - Orientador(es) responsável(eis) pelo Projeto. 

 

CAPÍTULO V - DA NATUREZA DO TRABALHO 

 

Art. 7. O Projeto Experimental pode ser:  

I - Pesquisa de natureza Acadêmica (Monografia): Trabalho no qual se deve 

privilegiar a fundamentação teórica para estimular o interesse  pela pesquisa.. A 

monografia só poderá ser orientada por doutores,  mestres ou mestrandos. 

Casos especiais serão avaliados pela Comissão de Projetos. 

 

II - Projeto de natureza Profissional: Trabalho no qual se devem privilegiar 

produtos e serviços voltados para o mercado de Comunicação Social. Exemplos:  

1) Grande Reportagem; 2) Organização de Assessorias de Comunicação; 3) 

Filmes, vídeos, fotos e audiovisuais científicos ou artísticos; 4) Campanhas; 5) 

Eventos; 6) Planejamento de Marketing; 7) Projetos de Relações Públicas; 8) 

Programas de Identidade Visual. Outras modalidades serão encaminhadas para 

avaliação da Comissão de Projetos. 

 

CAPÍTULO VI - DO TEMA E DA COMPOSIÇÃO DO GRUPO 

 

Art. 8. O Projeto Experimental de caráter monográfico poderá ser  desenvolvido por, no 

máximo, dois alunos. 

Art. 9. O Projeto Experimental de natureza profissional poderá ser desenvolvido ou em 

grupo de até 3 (três) alunos da mesma habilitação  ou de até 4 (quatro) alunos 

em habilitações  diferentes. (Projeto Interdisciplinar), porém sendo do próprio 

Departamento (ex: Jornalismo e Publicidade ou Relações Públicas e Jornalismo  

etc). 



 

Art. 10. O Projeto poderá ter caráter interdisciplinar, teórico e/ ou prático e deverá estar 

integrado à linha de pesquisa de cada professor orientador.  

Parágrafo Único - Os Trabalhos que forem realizados por alunos de 

habilitações diferentes (Publicidade e Propaganda, Jornalismo  e Relações 

Públicas), dependendo da natureza do Projeto ou linha de pesquisa,  deverão 

ser orientados por um ou mais docentes. O(s) professor(es)-orientador(es) e a 

Banca Examinadora  deverão levar em conta a interdisciplinaridade da proposta 

e avaliar o Projeto como um trabalho único e não dividido pelas respectivas 

habilitações. 

Art. 11. O tema é de livre escolha do(s) aluno(s), devendo ter vínculos com a atuação 

profissional futura ou com a sua habilitação específica.  

Art. 12.   Para iniciar sua orientação, o(s) aluno(s) deverá(ão) preencher formulário 

próprio na Coordenação de Projetos, que consta dos  seguintes itens: 1) Tema; 

2) Natureza de Projeto; 3) Resumo; 4) Nome dos integrantes do grupo; e 5) 

Nome e assinatura do orientador escolhido. Esse formulário deverá ser entregue 

na Coordenação de Projetos, conforme cronograma (Anexo I). 

 

 

CAPÍTULO VII - DOS ALUNOS 

 

Art. 13. Compete ao aluno: 

 I - escolher o professor orientador e o tema para o seu Trabalho; 

 II - participar das atividades para as quais for convocado pelo professor 

orientador ou pela Coordenação; 

 III - respeitar o cronograma de trabalho, aprovado pelo orientador; 

 IV - cumprir as tarefas solicitadas pelo orientador; 

 V - entregar ao orientador e à Coordenação os relatórios e as avaliações das 

atividades desenvolvidas; 

 VI - entregar à Coordenação de Projetos Experimentais no mínimo 4 (quatro) 

cópias impressas e  01 cópia digital (Cd) do Trabalho Final, autorizado pelo 



 

professor orientador. Estas cópias servirão para análise pelos componentes da 

Banca Examinadora e  para a Biblioteca do Departamento.  

 VII - comparecer no dia, hora  e  local determinados para acompanhar 

apresentação do Trabalho Final perante a Banca Examinadora. 

 

CAPÍTULO VIII - DA ORIENTAÇÃO 

  

Art. 14. O Projeto Experimental deverá ser orientado por um professor do Curso de 

Comunicação Social solicitado pelo(s) aluno(s); 

I Os alunos, quando forem propor o nome dos seus respectivos orientadores, 

deverão levar em consideração os seguintes  aspectos: 

 a - experiência docente e/ou profissional; 

b - afinidades intelectuais, profissionais e pessoais;  

c - linha de pesquisa mais adequada ao seu trabalho.  

II -Os trabalhos que tiverem natureza profissional deverão ser orientados 

apenas por professores das respectivas habilitações específicas (JO, PP e RP). 

Somente haverá exceção quando for comprovado, por parte do orientador, 

experiência profissional ou titulação acadêmica em área afim do projeto.  

III - Será facultada aos alunos e professores a mudança de orientação, proposta 

e tema, conforme cronograma (Anexo I). Para oficializar a alteração será 

necessário preencher um novo formulário de inscrição e encaminhá-lo à 

Coordenação de Projetos , podendo  ser deferido ou não.  

IV - Caso seja necessário haver a colaboração de outros professores em 

algumas fases específicas do Projeto, estes poderão dar assessoria ou apoio 

técnico para a execução de algumas tarefas como: fotografia, vídeo, áudio, 

planejamento gráfico etc. 

V. Como regra geral, a orientação deverá ocorrer nas  salas  dos quartos anos 

do Departamento, quando não houver aula ou em sala de estudo. 

VI. Cada orientador perceberá uma hora/aula semanal por trabalho orientado. 

 



 

CAPÍTULO IX - DA ORIENTAÇÃO DE LÍNGUA PORTUGUESA 

 

Art. 15.  O acompanhamento por um professor de Língua Portuguesa não será 

obrigatório no desenvolvimento dos Projetos, porém haverá, na ficha de 

avaliação da  Banca Final, um item  referente à eficiência da  produção textual. A 

avaliação será de no máximo 1,0 (um) ponto na média final. E será atribuída 

pelos professores membros da Banca Final. 

Parágrafo Único. Os professores de Língua Portuguesa estarão  à disposição 

dos grupos que desejarem realizar o acompanhamento dos seus Trabalhos 

durante o ano, conforme disponibilidade dos professores. 

 

CAPÍTULO X - DOS PROFESSORES ORIENTADORES 

 

Art. 16. Compete ao professor orientador: 

I - participar das reuniões convocadas pela Coordenação de Projetos 

Experimentais; 

II - fornecer horários de orientação à Coordenação de Projetos; 

III - atender semanalmente seus orientandos, em horário e local previamente 

fixados; 

IV - entregar à Coordenação os relatórios de avaliação e nota de seus orientandos, 

conforme cronograma (Anexo I); 

V - providenciar formas de controle  das orientações (lista de chamada, relatório 

etc) dos seus grupos, pois dessa forma poderá fazer um acompanhamento 

constante dos trabalhos facilitando a elaboração das avaliações; 

VI - presidir a defesa pública do Projeto de seu orientando; 

VII - elaborar e assinar, juntamente com os demais membros da Banca 

Examinadora, a ata final de defesa pública do Projeto; 

VIII - zelar pela avaliação correta do Projeto, permitindo que os demais avaliadores 

tenham liberdade e autonomia ao fazer suas análises e notas; 

IX - cumprir e fazer cumprir este regulamento. 



 

§ 1º. O professor orientador poderá assumir no máximo 4 (quatro) trabalhos por 

período (matutino/noturno). 

§ 2º. A troca de professor orientador somente será permitida quando outro 

professor assumir formalmente a orientação, mediante concordância expressa do 

professor orientador e anuência do Coordenador Geral  de Projetos.  

 

 

CAPÍTULO XI - DA AVALIAÇÃO 

 

Art. 17. Os Projetos Experimentais passarão por duas etapas  de  avaliação:  

 

1. Avaliação do processo pedagógico, realizada pelo orientador. 

  O orientador deverá entregar à Coordenação um relatório pormenorizado (conforme 

modelo disponível na Coordenação) avaliando as atividades executadas durante o ano, 

atribuindo a nota de cada aluno para a Banca Examinadora Final. Valor de 0 (zero) a 

(2,0) dois pontos. CASO O PROJETO SEJA AVALIADO COM A NOTA 0 (ZERO), 

NÃO IRÁ PARA A BANCA FINAL ESTANDO REPROVADO. Estará anexado ao 

Relatório Final as observações da Pré-banca.       

 

1.1  Pré-bancas:  

Para as Pré-bancas, os alunos devem entregar à Coordenação 3 (três) vias 

da Proposta e apresentar-se em dia, horário e local determinados, para serem 

avaliados  observando as seguintes orientações:  

I - As Pré-bancas serão compostas por, no máximo, 2 (dois) professores, que 

farão OBSERVAÇÕES E SUGESTÕES sobre o projeto, sendo que estas 

deverão obrigatoriamente ser registradas no Relatório de Pré-banca ( modelo 

disponível na Coordenação). 

II - O grupo deverá relatar o que foi desenvolvido no 1º semestre e o que 

pretende desenvolver nas   próximas etapas do Projeto. 

III - Cada grupo terá no máximo 10 minutos para expor o Trabalho. 



 

IV - Os professores avaliadores terão, no máximo, 5 minutos para as suas 

considerações.  

V - Cada apresentação deverá ter um presidente e não deverá exceder 20 

minutos no tempo total.  

VI - Caso seja necessário conversar com o grupo além do tempo regulamentar, 

a pré-banca deverá anotar no relatório e solicitar uma reunião com o grupo ou 

com o orientador. 

VII - O professor orientador não participará desta etapa de avaliação. 

VIII - Os membros da banca deverão levar em consideração na apresentação os 

seguintes aspectos:  

                  1) Comunicação Oral;  

2) Objetividade; 

3) Relevância para área de Comunicação Social; 

4) Coerência entre o Tema e o Trabalho;  

5) Pesquisa (campo, entrevista, opinião, mercado, outras); 

6) Etapas desenvolvidas (Cronograma); 

7) Referencial Bibliográfico.  

 

2. Avaliação da banca examinadora final. 

Nesta segunda etapa, a avaliação será efetuada pela Banca Examinadora, 

de conformidade com o previsto no Capítulo XIV. 

 Esta  avaliação  será realizada pela Banca Examinadora, com notas 

individuais de 0 (zero) a 8 (oito), com intervalo de 0,1 ponto.  

À  média  atribuída pelos professores-avaliadores será acrescida a nota 

do orientador (2,0) dois pontos, as quais comporão a Média Final, que constará 

do histórico escolar do aluno na disciplina Projetos Experimentais. 

 

CAPÍTULO XII - DA APRESENTAÇÃO ESCRITA E ORAL 

 



 

Art. 18. Os Trabalhos de natureza acadêmica (monografias) serão normatizados pela 

Coordenação de Projetos Experimentais. 

§ 1º. Caso o Trabalho seja de natureza profissional, como: a elaboração de  

filme, vídeo, fotos, audiovisual ou  produção semelhante, o grupo deverá 

elaborar suportes que permitam a análise do material pela Banca Examinadora, 

como por exemplo: cópias das fitas, roteiro,  fotos ou outras produções. 

§ 2º. Os trabalhos profissionais ou técnicos na área de Jornalismo  deverão 

ser acompanhados por um relatório técnico fundamentando, onde estarão 

descritas todas as etapas do processo de produção e criação. Estão isentos 

de Relatório na área de PP os seguintes trabalhos:  Planejamento de  

Campanha, Planejamento de Marketing   e  Identidade  Visual. 

Art. 19. Todos os Projetos deverão ser apresentados pelo(s) membro(s) do grupo de 

forma oral e pública para uma Banca Examinadora, cuja exposição deve 

acontecer no prazo de 20 minutos, acompanhada ou não de recursos 

audiovisuais. 

§ 1º. A data de apresentação dos Projetos será determinada  pela Coordenação 

de Projetos levando em conta a disponibilidade de horário dos professores 

orientadores. 

§ 2º. O aluno que, sem justificativa, deixar de comparecer à apresentação oral 

de seu trabalho, será  reprovado. Poderá o aluno solicitar recurso à Comissão de 

Projetos, que analisará o seu pedido, observando o mérito ou não da questão. 

Caso seja aprovada a solicitação será marcada uma nova data para a 

apresentação. 

 

CAPÍTULO XIII - DA ENTREGA DOS PROJETOS 

 

Art. 20. Todas as vias impressas dos Projetos, material produzido (mínimo 4) e uma 

cópia   digital, deverão ser entregues e protocoladas na Coordenação de 

Projetos, conforme Cronograma.  



 

§ 1º. Não serão aceitos, em hipótese alguma, trabalhos após o prazo 

estabelecido, estando automaticamente  reprovados os alunos cujos trabalhos 

forem  entregues fora do prazo. 

§ 2º. Não será permitida, em hipótese alguma, a substituição de cópias 

entregues no período regular, nem o acréscimo de material além do que foi 

entregue na Coordenação.  

§ 3º.Os Trabalhos interdisciplinares deverão entregar cópias para todos os 

professores-avaliadores.  

 

CAPÍTULO XIV - DA BANCA EXAMINADORA 

 

Art. 21.  A versão final do Projeto será apresentada pelo(s) membro(s) do grupo perante 

a Banca Examinadora composta pelo professor orientador, que a preside, e por 

outros dois membros. 

§ 1º. No caso de Projetos Interdisciplinares, a Banca Examinadora deverá ter, 

além dos orientadores, outros dois professores sendo um de cada área 

específica. 

§ 2º. Para participar da Banca Examinadora os professores do Departamento 

devem se inscrever para o Projeto de sua área de atuação profissional e/ou 

acadêmica. Os professores serão indicados pela Comissão de Projetos 

Experimentais, podendo o orientador vetar a participação de algum membro, 

encaminhando  justificativa para a Comissão de Projetos que  analisará, 

deferindo ou não o veto. 

§ 3º. Os professores que forneceram assessoria ou apoio técnico não poderão participar 

destes respectivos Projetos nas    Bancas Examinadoras.  

§ 4º. É facultado ao aluno  e orientador convidar   1 (um) participante de fora - 

desde que esteja ligado ao tema - para compor a Banca como assistente. Esse 

convidado poderá analisar o Projeto, mas não atribuirá nota. Ao realizar o 

convite,  os alunos deverão avisar com antecedência a Coordenação de Projetos 

e ter o aceite do orientador. 



 

§ 5º. É facultado ao orientador convidar no máximo 1 (um) docente de outro 

Departamento da Unitau ou de outra Universidade para participar da Banca 

como professor convidado. Ele deverá ser de área afim ao trabalho e poderá, 

caso o orientador permita, atribuir nota como os demais professores da Banca.  

§ 6º. Caso algum membro da Banca Examinadora falte no dia da apresentação, 

ela deverá funcionar, excepcionalmente, com 2 (dois) professores. A Banca 

somente será adiada na ausência do orientador ou dos outros dois membros. 

§ 7º. Não comparecendo todos os membros da Banca Examinadora, deverá ser 

marcada nova data para a apresentação. 

§ 8º. O professor que se comprometer em participar da Banca e se ausentar no 

dia da apresentação receberá falta.   

§ 9º. A avaliação da  Banca Examinadora é soberana não cabendo recursos 

após sua avaliação final. 

§ 10º A Banca Examinadora avaliará os seguintes aspectos:  

I - O trabalho entregue por escrito antecipadamente;  

II - Apresentação oral; 

III - O material produzido pelos alunos. (Ex: vídeo, fotos, cartazes, etc.) 

§ 11º Cada membro da Banca atribuirá notas individuais de 0 (zero) a 8,0 (oito), 

com intervalo de 0,1 ponto, para cada aluno do trabalho apresentado. Após a 

soma e divisão das notas, utilizando a média aritmética simples  será acrescida 

a nota do orientador (2,0) dois pontos,compondo assim   a Média Final de cada 

aluno.  

§ 12 Os membros da Banca  deverão, logo após a apresentação do(s) aluno(s), 

avaliar o Projeto e o presidente comunicar em seguida as médias parciais a 

média final para os membros do grupo. 

§ 13. Estarão aprovados os alunos cujos  Trabalhos  tiverem Média  igual ou 

superior a 6,0 (seis). 

 

CAPÍTULO XV - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E FINAIS 

 



 

Art. 22. Serão nulos de pleno direito os atos praticados por acadêmicos com intencional 

objetivo de desvirtuar, modificar, alterar ou fraudar preceitos contidos no 

presente Regulamento, bem como a ocorrência de PLÁGIO de fontes 

digitais/impressas; Caso o plágio   seja comprovado os membros do grupo serão 

REPROVADOS. 

Art. 23. Todas as atividades de orientação, supervisão, acompanhamento, avaliação e 

coordenação relacionadas a Projetos Experimentais são consideradas 

atividades docentes. 

Art. 24. Seguir cronograma estabelecido anualmente pela Coordenação de Projetos 

Experimentais. 

Art. 25. Os casos omissos neste Regulamento serão resolvidos pela Comissão de 

Projetos Experimentais. A Comissão será formada de acordo com o previsto no 

Capítulo IV. Excepcionalmente o(s) aluno(s) ou seu(s) representante(s) poderão 

participar, mas sem direito a voto. 


