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I – Atribuições e atividades profissi onais relativas à qualificação ou à habilitação 
profissional, que justificam o desenvolvimento das competências previstas nesse 
componente curricular. 
ATRIBUIÇÕES 

• Identificar tendências na comunicação visual. 
• Executar layout. 
• Pesquisar e distinguir o uso de diversos tipos de tecnologia envolvidas no desenvolvimento do 
      projeto. 

ÁREA DE ATIVIDADES 
A-CRIAR PROJETO OU PRODUTO DE COMUNICAÇÃO VISUAL 

• Avaliar ideias ou conceitos propostos. 
B-PESQUISAR PROBLEMA, ASSUNTO OU TEMA PARA ELABORAÇÃO DO PROJETO OU PRODUTO 
DE COMUNICAÇÃO VISUAL 

• Definir metodologia de desenvolvimento do projeto. 
C-ELABORAR PROJETO OU PRODUTO DE COMUNICAÇÃO VISUAL 

• Identificar público do produto ou do projeto. 
• Identificar o problema. 
• Elaborar proposta orçamentária. 

D-REALIZAR PESQUISAS 
• Experimentar ideias. 
• Manter-se informado sobre a produção corrente. 
• Pesquisar literatura específica da área. 
• Realizar pesquisa de mercado. 
• Pesquisar padrões de reprodutibilidade. 

E-DEMONSTRAR COMPETÊNCIAS PESSOAIS 
• Ser cordial em suas relações interpessoais. 

• Manter-se atualizado profissionalmente. 
• Perceber as necessidades do cliente. 
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II – Competências, Habilidades e Bases Tecnológicas  do Componente Curricular 
Componente Curricular:    MARKETING E CRIAÇÃO PUBLICITÁRIA APLICADOS À COMUNI CAÇÃO VISUAL     Módulo: II 
 
 
Nº 

 
Competências 

 
Nº 

 
Habilidades 

 
Nº 

 
Bases Tecnológicas 

1 
 
 
2 
 
 
3 
 
 
 
4 

Analisar a importância do design para 
propaganda e marketing. 
 
Estabelecer as características e 
necessidades do público consumidor. 
 
Identificar ponto de venda e suporte de 
campanha que viabilizem a execução 
do projeto 
 
Analisar o papel e as características 
das diferentes mídias. 

1 
 
 
2 
 
 
 
3 
 
 
4 
 
 
5 
 
 
 
6 
 

Distinguir as características da propaganda; 
marketing, publicidade. 
 
Aplicar os conceitos da área de propaganda e 
marketing no desenvolvimento do projeto. 
 
Aplicar dados referentes a recursos conforme 
briefing. 
 
Indicar o público alvo para o qual o 
projeto se destina. 
 
Utilizar adequadamente o ponto de venda e 
suporte de campanha no projeto de 
comunicação visual. 
 
Selecionar mídias para a realização do 
projeto. 

1 
 
 
2 
 
 
3 
 
4 
 
 
5 
 
 
6 
 
 
7 
 
 
8 

Definição de propaganda; marketing, 
publicidade. 
 
Importância do Design para o Marketing 
e Propaganda. 
 
Princípios e estrutura de briefing. 
 
Fundamentos de planejamento de 
campanha. 
 
Fluxograma e funcionamento de agência 
de e propaganda e marketing. 
 
Princípios básicos de públicos 
consumidor e público alvo. 
 
Princípios básicos de ponto de venda e 
suporte de campanha. 
 
Mídia: definição e caracterização de 
mídia impressa, mídia áudio-visual e 
mídias interativas. 
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III – Procedimento Didático e Cronograma de Desenvo lvimento 
 
Componente Curricular:    MARKETING E CRIAÇÃO PUBLICITÁRIA APLICADOS À COMUNI CAÇÃO VISUAL     Módulo: II 
 

Habilidade Bases Tecnológicas  Procedimentos Didáticos Cronograma / Dia e Mês 

1 - Distinguir as características da 
propaganda; marketing, 
publicidade. 

1 - Definição de propaganda; 
marketing, publicidade. 
 
2 - Importância do Design para o 
Marketing e Propaganda. 
(Competência 1,2,3,4) 
 
5 – Fluxograma e funcionamento de 
agência de e propaganda e marketing. 
 (Competência 1) 

 

Revisão dos conceitos de Teoria da Comunicação do 
semestre anterior para reforçar a aprendizagem 

20/07 a 22/07 

Análise Diagnóstica: questionário sobre conceitos de 
Marketing e Propaganda 
 

25/07 a 29/07 

Apresentação do Componente: Competências, 
Habilidades e Bases Tecnológicas, Cronograma, 
metodologia de aula e avaliação. 

01/08 a 05/08 

Passar o Filme “Do que as Mulheres Gostam” para 
introdução dos conceitos de Marketing, Design, 
Criatividade, Quebra de Paradigma e Nicho de mercado. 

08/08 a 12/08 

Revisão de pré-requisitos não atingidos e detectados na 
Análise Diagnóstica. 
Debate e análise das possibilidades de criação 
publicitária mostradas no filme e dos conceitos de 
Marketing, Design, Criatividade, Quebra de Paradigma e 
Nicho de mercado, Publicidade, Propaganda, Meios e 
Veículos, introdução Histórica à Propaganda e 
Marketing / Publicidade, Propaganda, Meios e Veículos / 
os 4Ps 

15/08 a 20/08 

Aula expositiva sobre funcionamento do Sistema de 
Marketing para demonstrar onde e com que objetivos a 
Publicidade e a Propaganda se inserem neste contexto. 

22/08 a 26/08 

Estudo de Casos sobre Análise SWOT e Macro e Micro 
Ambiente 
 
Recuperação Contínua: questionário avaliativo, corrigido 
juntamente com a sala e revisão dos conteúdos que 
ainda ficaram mal entendidos pela turma. 

29/08 a 02/09 
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Montagem do fluxograma da agência de propaganda no 
quadro, com o auxílio de um produto real para explicar 
todas as etapas do trabalho de uma agência, usando a 
metodologia de jogos: quebra-cabeça contendo os 
departamentos da agência e suas funções para que os 
alunos achem os pares departamento-função e 
coloquem na ordem de serviço. 
Aula expositiva: Introdução ao Planejamento de 
Campanha 

05/09 a 10/09 

 

Estudos de casos com exemplos de criações 
publicitárias boas e ruins para justificar a importância do 
estudo do Design como ferramenta de persuasão. 

12/09 a 16/09 

3 - Aplicar dados referentes a 
recursos conforme briefing.  

 

3 - Princípios e estrutura de briefing. 
(Competência 1,2) 
 

Aula Mediada: Leitura e interpretação de texto sobre a 
importância de cada um dos itens do briefing e exercício 
pedindo que criem um briefing em sala de aula para ser 
usado no planejamento de Campanha. Correção do 
exercício junto com o grupo explicando erros e acertos. 
Recuperação Contínua: pedir que os alunos que ainda 
tiveram muitos erros sobre o Briefing façam outro em 
casa e tragam para a próxima aula. 

19/09 a 23/09 
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6 - Selecionar mídias para a 

realização do projeto. 

8 – Mídia: definição e caracterização 
de mídia impressa, mídia áudio-visual 
e mídias interativas. 
 
(Competência 4) 
 

Aula Prática com a distribuição aos alunos de textos 
sobre a criação de cada mídia. Além disso, cada aluno 
deve trazer (já pedido na aula anterior) um exemplo bom 
e um exemplo ruim da peça publicitária criada para a  
respectiva mídia estudada na aula. Com o texto em 
mãos os alunos farão análises de peças trazidas 
comparando o que diz o texto com o resultado da peça, 
mostrando seus pontos fortes e fracos. Após isso farão 
a criação de um anúncio relacionado à mídia estudada à 
partir de um briefing dado pelo professor. Uma mídia por 
semana começando com: 
 
Cartaz  sobre o Briefing da aula anterior. 26/09 a 30/09 

 
(04/out – Entrega de Menções) 

 
Impressos  (Folder, Flyer, Folheto, Panfleto, Catálogos) 

03/10 a 08/10 
 

Revista  10/10 a 14/10 
 

Jornal  anúncio All Type  17/10 a 21/10  
 
 

Outdoor  24/10 a 27/10 (28 feriado) 
 

Recuperação Contínua: para cada uma das mídias 
criadas, os alunos que não conseguiram atingir as 
competências refarão o trabalho a partir da orientação 
do professor durante as próximas aulas. 

 
26/09 a 30/09 

 
03/10 a 08/10 

 
10/10 a 14/10 

 
17/10 a 21/10  

 
24/10 a 27/10 (28 feriado) 

5 –Utilizar adequadamente o ponto 
de venda e suporte de campanha 
no projeto de comunicação visual. 

7 - Princípios básicos de ponto de 
venda e suporte de campanha. 
(Competência 3) 

Introdução a técnicas de Promoção de Vendas: 
Visita à FETEPS (19,20,21 Feteps)  para análise de 
materiais de comunicação usados tanto na feira como 
pelos grupos expositores  
Entrega de relatório sobre análise do material colhido na 
FETEPS  
 

03/11 a 04/11 
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2 – Aplicar os conceitos da área 
de propaganda e marketing no 

desenvolvimento do projeto. 
4 - Fundamentos de planejamento de 
campanha. 

Semana tecnológica montagem, exposição, palestras, 
workshops. 

 
07/11 a 11/11  

4 - Indicar o público alvo para o 
qual o projeto se destina. 

4 - Fundamentos de planejamento de 
campanha. 
 
6 - Princípios básicos de públicos 
consumidor e público alvo. 
 
(Competência 2) 

Orientação por grupo para criação Planejamento de 
Campanha e suas etapas. 

16/11 a 18/11 
 

21/11 a 25/11 

Entrega e Apresentação dos Planejamentos de 
Campanha desenvolvidos pelos alunos. 
 

28/11 a 02/12 
 

Recuperação Contínua: refazer as partes do  
Planejamento que o professor solicitar, após orientação 
individualizada. 08 e 09/out – Entrega das Menções 

05/12 a 09/12 

Feedback aos alunos e Auto-Avaliação 
12/12 a 13/12 
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IV - Plano de Avaliação de Competências 

Competência Instrumento(s) e Procedimentos 
de Avaliação 1 Critérios de Desempenho Evidências de Desempenho 

 
1 – Analisar a importância do 
design para propaganda e 
marketing. 
 

1 – Avaliação escrita em grupo com 
questionário que os próprios alunos irão 
elaborar para trocar entre os colegas e 
corrigir juntamente com o professor. 
2 – Estudo de caso com análise de peças 
boas e ruins pelos alunos comprovando a 
importância dos conceitos de Design. 
 

1 – Complexidade das questões 
elaboradas pelos alunos e coerência das 
respostas. 
 
2 –Criticidade das análises e uso correto 
dos conceitos . 
 

1 – 70% de acertos e coerência das 
questões com os conceitos estudados 
 
2 – Uso dos conceitos de composição, 
diagramação, tipologia, cor, etc., para 
justificar sua análise. 
. 
 

2 - Estabelecer as características e 
necessidades do público 
consumidor. 
 

1 – Relatório de prática com a Criação de 
um briefing em sala de aula e correção 
juntamente com o professor 
 

1 – Qualidade e Profundidade do briefing 
produzido mostrando coesão com as 
necessidades do produto e do público alvo 
 

1 – Interpretação de todos os itens do 
briefig e adequação das informações 
apresentadas ao público alvo e à empresa. 
 

3 – Identificar ponto de venda e 
suporte de campanha que 
viabilizem a execução do projeto 
 

1 – Relatório de trabalho de visita técnica  
 
 
 
 

1 – Coerência e criticidade 
 
 
 
 

1 – relacionamento dos materiais vistos no 
ponto de venda com as respectivas 
campanhas de mídia, evidenciando a 
importância desses materiais nos 
resultados finais das campanhas 

4 – Analisar o papel e as 
características das diferentes 
mídias 
 

1 – Elaboração de Projetos Técnicos com a  
Criação de anúncios para as diversas 
mídias e devidos relatórios com as 
justificativas de criação. 
2 – Elaboração de Projeto Técnico Criação 
de um Planejamento de Campanha para 
divulgação do seu Mini Currículo e 
correção juntamente com o professor 
 

1 – Criatividade e adequação da criação às 
especificidades de cada mídia. 
 
 
2 – Qualidade e profundidade do 
planejamento produzido mostrando coesão 
com as necessidades do produto e do 
público alvo 
 

1 – Uso de mensagens inovadoras para o 
produto (quebra de paradigma) e de 
linguagem adequada à especificidade da 
mídia pedida. 
2 – Interpretação de todos os itens do 
planejamento e adequação das 
informações apresentadas ao público alvo 
e à empresa, além de profundidade na 
pesquisa feita para se chegar às 
informações. 

 
 
 
V – Plano de atividades docentes* 
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Atividades Previstas 

Projetos e Ações 
voltados à 
redução da 

Evasão Escolar 

Atendimento a alunos por 
meio de ações e/ou projetos 

voltados à superação de 
defasagens de aprendizado 

ou em processo de 
Progressão Parcial 

Preparo e correção 
de avaliações 

Preparo de 
material didático 

Participação em 
reuniões com 

Coordenador de 
Curso e/ou previstas 

em Calendário 
Escolar 

      

Julho 
 
 
 

   
X 

Agosto 
 
 
 

  
X 

 
Setembro 

 
 

X 
    

Outubro 
 
 
 X 

   
Novembro 

 
 
 

 
X 

  
Dezembro 

  
 
 X       

 
*Assinalar com X as atividades que serão desenvolvidas no mês. 
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VI – Material de Apoio Didático para Aluno (inclusi ve bibliografia) 

- Apostilas criadas pelo professor à partir do livro “Direção de Arte em Propaganda” de Newton César – 
Ed. Futura – 6ª edição 

- Anúncios e peças gráficas levadas para a sala de aula pelo professor e pesquisadas pelos alunos 

- Apostila criada pelo professor à partir do livro “Planejamento de Comunicação” de Marcélia Lupetti - Ed. 
Futura – 2003 
 

VII – Propostas de Integração e/ou Interdisciplinar es e/ou Atividades Extra 

- vista a feiras e exposições da área  
- visita à FETEPS para aula introdução à Promoção d e Vendas  
 
 
VIII – Estratégias de Recuperação Contínua (para al unos com baixo 
rendimento/dificuldades de aprendizagem)  
- Revisão de conteúdo feita pelo professor, com as indicações de falhas e pontos a serem revistos e 
solicitação que se repita a atividade até obter-se o resultado desejado, com atendimento individualizado 
feito pelo professor aos alunos que tiverem rendimento insatisfatório em cada atividade avaliativa dada. 
 

IX – Identificação: 

Nome do professor: Raquel Molino da Silva 

Assinatura:                                                                                        Data: 05/08/2016 
 

X – Parecer do Coordenador de Curso: 

 

Nome do coordenador (a): 

Assinatura:                                                                                        Data:    
 
____________________________________ 
Data e ciência do Coordenador Pedagógico     
 
 
 
XI– Replanejamento  

 
 
 
 
 

 


