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1. CONTEXTUALIZAÇÃO 

1.1. Unipampa 

1.1.1. Histórico de Criação da Unipampa 

A UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA é resultado da reivindicação da 

comunidade da região, que encontrou guarida na política de expansão e renovação das 

instituições federais de educação superior, que vem sendo promovida pelo governo 

federal. Veio marcada pela responsabilidade de contribuir com a região em que se 

edifica - um extenso território, com críticos problemas de desenvolvimento sócio-

econômico, inclusive de acesso à educação básica e à educação superior - a “metade 

sul” do Rio Grande do Sul. Veio ainda para contribuir com a integração e o 

desenvolvimento da região de fronteira do Brasil com o Uruguai e a Argentina. 

O reconhecimento das condições regionais, aliado à necessidade de ampliar a 

oferta de ensino superior gratuito e de qualidade nesta região, motivou a proposição 

dos dirigentes dos municípios da área de abrangência da UNIPAMPA a pleitear, junto 

ao Ministério da Educação, uma instituição federal de ensino superior. O atendimento a 

esse pleito foi anunciado no dia 27 de julho de 2005, em ato público realizado na 

cidade de Bagé, com a presença do Presidente Luiz Inácio Lula da Silva.  

Nessa mesma ocasião, foi anunciado o Consórcio Universitário da Metade Sul, 

responsável, no primeiro momento, pela implantação da nova universidade. Em 22 de 

Novembro de 2005, esse consórcio foi firmado mediante a assinatura de um Acordo de 

Cooperação Técnica entre o Ministério da Educação, a Universidade Federal de Santa 

Maria (UFSM) e a Universidade Federal de Pelotas (UFPel), prevendo a ampliação da 

educação superior no Estado. Coube à UFSM implantar os campi nas cidades de São 

Borja, Itaqui, Alegrete, Uruguaiana e São Gabriel e, à UFPel, os campi de Jaguarão, 

Bagé,Dom Pedrito, Caçapava do Sul e Santana do Livramento. As instituições tutoras 

foram responsáveis pela criação dos primeiros cursos da instituição, sendo eles: 

- Campus de Alegrete: Ciência da Computação, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica; 

- Campus de Bagé: Engenharia de Produção, Engenharia de Alimentos, Engenharia 



 
Química, Engenharia da Computação l, Engenharia de Energias Renováveis e de 

Ambiente, Licenciatura em Física, Licenciatura em Química, Licenciatura em 

Matemática, Licenciatura em Letras (Português e Espanhol), Licenciatura em Letras 

(Português e Inglês); 

- Campus de Caçapava do Sul: Geofísica; 

- Campus de Dom Pedrito: Zootecnia; 

- Campus de Itaqui: Agronomia; 

- Campus de Jaguarão: Pedagogia e Licenciatura em Letras (Português e Espanhol); 

- Campus de Santana do Livramento: Administração; 

- Campus de São Borja: Comunicação Social – Jornalismo e Comunicação Social - 

Publicidade e Propaganda e Serviço Social; 

- Campus de São Gabriel: Ciências Biológicas, Engenharia Florestal e Gestão 

Ambiental; 

- Campus de Uruguaiana: Enfermagem, Farmácia e Fisioterapia. 

Em setembro de 2006, as atividades acadêmicas tiveram início nos campi 

vinculados à UFPel e, em outubro do mesmo ano, nos campi vinculados à UFSM. Para 

dar suporte às atividades acadêmicas, as instituições tutoras realizaram concursos 

públicos para docentes e técnico-administrativos em educação, além de 

desenvolverem e iniciarem a execução dos projetos dos prédios de todos os campi. 

Nesse mesmo ano, entrou em pauta no Congresso Nacional o Projeto de Lei número 

7.204/06, que propunha a criação da UNIPAMPA. 

Em 16 de março de 2007, foi criada a Comissão de Implantação da UNIPAMPA 

que teve seus esforços direcionados para constituir os primeiros passos da identidade 

dessa nova universidade. Para tanto, promoveu as seguintes atividades: planejamento 

da estrutura e funcionamento unificados; desenvolvimento profissional de docentes e 

técnico administrativos em educação; estudos para o projeto acadêmico; fóruns 

curriculares por áreas de conhecimento; reuniões e audiências públicas com dirigentes 

municipais, estaduais e federais, bem como com lideranças comunitárias e regionais, 



 
sobre o projeto de desenvolvimento institucional da futura UNIPAMPA. 

Em 11 de janeiro de 2008, a Lei 11.640, cria a UNIPAMPA – Fundação 

Universidade Federal do Pampa, que fixa em seu artigo segundo:  

A UNIPAMPA terá por objetivos ministrar ensino superior, desenvolver 
pesquisa nas diversas áreas do conhecimento e promover a extensão 
universitária, caracterizando sua inserção regional, mediante atuação 
multicampi na mesorregião Metade Sul do Rio Grande do Sul. 

No momento de sua criação, a UNIPAMPA já contava com 2.320 alunos, 180 

servidores docentes e 167 servidores técnico-administrativos em educação. 

A partir de então, a UNIPAMPA passa a existir de forma autônoma em relação às 

Instituições de Ensino Superior consorciadas para sua implantação. Em janeiro de 

2008, foi dado posse ao primeiro reitorado que, na condição pro tempore, tem como 

principal responsabilidade integrar os campi criados pelas instituições tutoras, 

constituindo e consolidando-os como a Universidade Federal do Pampa.  

1.1.2. Concepção de Universidade 

A UNIPAMPA, por ser uma universidade pública, garante a abertura aos mais 

amplos setores da vida social, assumindo pautar suas ações de forma democrática, em 

favor de uma sociedade justa e solidária. A Universidade coloca-se como espaço de 

diálogo com as diferenças, respeita as especificidades das diversas áreas do 

conhecimento, ao mesmo tempo em que acredita na possibilidade de inter-relações, 

colocando o conhecimento a serviço do conjunto da sociedade. 

Na concepção de universidade da UNIPAMPA, fazer educação terá sentido 

quando essas premissas puderem ser concretizadas nas práticas de ensino, de 

pesquisa, de extensão e de gestão. Nessa direção, a Universidade não pode ser um 

espaço meramente reprodutivo do saber acumulado pela humanidade, nem tampouco 

o educando pode ser tomado como um receptor passivo desse saber. Dessa forma, a 

Universidade precisa ter presente uma concepção igualmente contemporânea sobre o 

conhecimento, como se dá sua construção e como se renovam as capacidades 

cognitivas dos sujeitos envolvidos em seus processos de ensino-aprendizagem. 

A UNIPAMPA desafiada a ser essa universidade, entende o conhecimento como 

um devir e, não como um processo controlável, cujo escopo pareça ser o domínio de 



 
conteúdos. Concebe que o conhecimento se faz possível por meio de um complexo de 

relações e práticas emancipatórias de uma educação pautada na liberdade e 

autonomia dos sujeitos, na construção de sua identidade e na percepção de 

habilidades reflexivas que sejam efetivamente transformadoras, intervenientes e 

fundamentadas. 

Tomada como instituição social, a Universidade deve reconhecer em tudo que 

realiza os seus compromissos éticos. A concepção curricular - que deve refletir 

escolhas e intencionalidades - se traduz em seus projetos de ensino, suas propostas 

de extensão e seus temas de pesquisa, balizados por esses compromissos. Deve ser 

capaz de respeitar a pluralidade de seus discursos e práticas pedagógicas, a partir de 

amplos diálogos, adotar entendimentos comuns, tais como, o da superação e o da 

noção de disciplinariedade pelo paradigma da interdisciplinaridade, através do qual se 

reconhece que o conhecimento de um campo do saber nunca é suficiente para 

compreender a realidade em toda a sua complexidade. 

A concepção de universidade, aqui anunciada, exige uma prática pedagógica 

que dê materialidade aos princípios balizadores do Projeto Institucional. O 

conhecimento passa a ser compreendido como processo e não como produto. Na sua 

construção, a ação pedagógica do professor passa a ser mediadora da aprendizagem, 

estimulando a reflexão crítica e o livre pensar, como elementos constituidores da 

autonomia intelectual dos educandos. Assim, o educando é compreendido como sujeito 

que vive na e pela comunidade, percebido na sua singularidade e cidadania e 

reconhecido em sua potencialidade transformadora. 

 
1.1.3. A Estrutura da Universidade 
 

A Universidade, com organização multi campi, tem sede em Bagé e está 

consolidada em dez municípios, cujos campi atuam de forma descentralizada: Alegrete, 

Bagé, Caçapava do Sul, Dom Pedrito, Itaqui, Jaguarão, Santana do Livramento, São 

Borja, São Gabriel e Uruguaiana. Ainda em processo de implantação ou consolidação, 

estão os documentos institucionais - planos, estatuto, normativas –, as estruturas de 

gestão – conselhos e comissões –, a criação de novos cursos e a ampliação de espaço 

físico. 



 
Até 2009, a UNIPAMPA teve como órgão máximo de deliberação um Conselho 

Provisório, formado pelos dirigentes da reitoria e das unidades acadêmicas. Por meio 

desse órgão, foram tomadas as principais decisões relativas à implantação e ao 

desenvolvimento da Universidade. Em cada campus, foram constituídos, como órgãos 

máximos de deliberação nesse nível, os Conselhos de Campus. 

O estatuto prevê os seguintes órgãos colegiados: Conselho Universitário, 

Conselho Curador, Comissões Superiores de Ensino, Pesquisa e Extensão e 

Conselhos de Campus.  

 Os dez campi da UNIPAMPA, em 2010, ofereceram 2.465 novas vagas 

preenchidas segundo classificação pela nota do ENEM. As novas vagas foram 

divididas em 50 opções de curso de Graduação, conforme listagem a seguir:  

- Campus Alegrete: Ciência da Computação, Engenharia Civil, Engenharia Elétrica, 

Engenharia Mecânica, Engenharia Agrícola e Engenharia de Software; 

- Campus Bagé: Engenharia de Produção, Engenharia de Alimentos, Engenharia 

Química, Engenharia de Computação, Engenharia de Energias Renováveis e 

Ambientes, Licenciatura em Física, Licenciatura em Química, Licenciatura em 

Matemática, Licenciatura em Letras – Português e Literaturas de Língua Portuguesa, 

Português/Espanhol e Respectivas Literaturas, Português/Inglês e Respectivas 

Literaturas; 

- Campus Caçapava do Sul: Geofísica, Licenciatura em Ciências Exatas e Curso 

Superior de Tecnologia em Mineração; 

- Campus Dom Pedrito:Zootecnia,Curso Superior de Tecnologia em Agronegócios; 

- Campus Itaqui: Agronomia, Ciência e Tecnologia Agroalimentar, Nutrição. 

- Campus Jaguarão: Licenciatura em Pedagogia, Licenciatura em Letras – 

Português/Espanhol, Licenciatura em História e Curso Superior de Tecnologia em 

Gestão de Turismo; 

- Campus Santana do Livramento: Administração, Curso Superior de Tecnologia e 

Gestão Pública, Relações Internacionais e Ciências Econômicas; 



 
- Campus São Borja: Comunicação Social – Habilitação em Publicidade e Propaganda, 

Comunicação Social – Habilitação em Relações Públicas ênfase em Produção Cultural, 

Comunicação Social – Habilitação em Jornalismo, Serviço Social e Ciências Sociais –

Ciência Política; 

- Campus São Gabriel: Ciências Biológicas – Licenciatura, Ciências Biológicas 

Bacharelado, Engenharia Florestal, Gestão Ambiental eBiotecnologia; 

- Campus Uruguaiana: Enfermagem, Farmácia, Fisioterapia, Medicina Veterinária, 

Licenciatura em Educação Física, Licenciatura em Ciências da Natureza e Curso 

Superior de Tecnologia em Aquicultura. 

Em relação à pós-graduação lato sensu, a UNIPAMPA possui um curso 

concluído, de especialização em Educação em Ciência e Tecnologia, no campus Bagé. 

Em 2010, iniciaram suas atividades os cursos de especialização em Letras e 

Linguagens, no campus Bagé; especialização em Educação do Campo, no campus 

Jaguarão; especialização em Políticas e Intervenção em Violência Intra-familiar, no 

campus São Borja. E, na pós-graduação stricto sensu, encontra-se já aprovado pela 

CAPES e em fase de implantação o mestrado em Engenharia Elétrica, no campus 

Alegrete.  

 
 

1.2. Realidade Regional 

O município de São Borja está localizado no Oeste do Rio Grande do Sul, com 

uma população de 61.662 habitantes, de acordo com os dados do Instituto Brasileiro de 

Geografia e Estatística – IBGE, censo 2010, distribuídos em uma área de 3.616 Km2 e 

densidade populacional de 19,22 hab/Km2. A População urbana é de 55.139 habitantes 

e a rural é de 6.523 habitantes.  

Limita-se ao Norte com as cidades de Garruchos e Santo Antônio das Missões 

(Brasil), ao Sul, faz fronteira com as cidades de Maçambará e Itaqui; à Leste com as 

cidades de Itacurubi e Unistalda e, a Oeste, com a cidade de Santo Tomé na Argentina 

(divisa demarcada pelo Rio Uruguai). 

É servida de acessos pelas BR s 472; 287 e 285, estando distante 595 km da 



 
capital do Estado (Porto Alegre).Os primeiros habitantes deste território foram os 

indígenas, que deixaram um legado na cultura e na formação étnica. São Borja foi o 

primeiro dos chamados Sete Povos na segunda fase das Missões Orientais do Rio 

Uruguai, historicamente pertence à região das Missões, porém geograficamente tem 

elementos que a identificam com outros municípios da Fronteira-Oeste.  

Um levantamento estimativo revela a grande participação do setor primário na 

cadeia produtiva de São Borja. Destaca-se o beneficiamento de grãos de arroz, trigo e 

soja e, a produção de bovinos de corte.  

Atividades turísticas que atualmente estão sendo desenvolvidas no município: 

turismo cultural; desportivo; náutico; pesca amadora; rural e ecoturismo. Já no 

Comércio e Porto Internacional, São Borja dispõe do primeiro Centro Unificado de 

Fronteira da América do Sul, tido como modelo para passos de fronteira no 

MERCOSUL e na Comunidade Andina das Nações. Dispõe, portanto, de toda a 

estrutura privada e governamental para agilizar todo e qualquer processo de 

importação e exportação.  

A criação da Universidade Federal do Pampa vem preencher um espaço vazio 

na região pertencente à metade sul do Rio Grande do Sul, sendo este um projeto 

audacioso no sentido de estimular o desenvolvimento da região contribuindo para a 

capacitação profissional, produção de conhecimento e fomentar o desenvolvimento de 

uma esfera pública capaz de mediar, articular, potencializar os interesses locais e 

regionais. 

1.3. Justificativa 

As condições regionais e a necessidade de ampliar a oferta de ensino superior 

gratuito e de qualidade nesta região motivaram a proposição de criação da Unipampa, 

abrindo um momento de retomada da discussão a respeito do futuro da região, onde as 

perspectivas de desenvolvimento e o papel da Universidade podem ocupar um espaço 

importante no cenário de debates.  

Neste contexto organizacional, um Curso de Relações Públicas ênfase em 

Produção Cultural torna-se necessário de modo a estabelecer uma melhor e maior 

interação entre sociedade e organizações não-governamentais, privadas e públicas, 



 
propiciando trocas de informações entre estas instituições e seus públicos (interno e 

externo). 

A expansão da área cultural como atividade econômica organizada vem se 

consolidando em nosso tempo, em um ritmo constante aumenta a participação de 

organizações privadas, públicas e do terceiro setor na criação do bem público cultural. 

Cada vez mais ocorrem ações e investimentos, criam-se ONG s, fundações e institutos, 

empreendem-se recursos humanos no setor, o que implica positivamente em um 

aumento da geração de emprego e renda. 

A existência de um profissional da área da comunicação habilitado a promover 

os processos entre as organizações e os seus públicos, com uma formação sensível à 

realidade da região, com suas demandas e características específicas, representa um 

importante diferencial para o impulso no desenvolvimento regional. Vale ressaltar 

também, que as competências do profissional de RP estimulam toda uma cadeia de 

processos e relações intra e interinstitucionais propiciando uma maior interação da 

instituição/organização-cliente; ampliando as parcerias e projetos com a sociedade e 

com a esfera da administração pública através da promoção da cultura.  

Assim, torna-se justificado o surgimento de novos Cursos que venham a dar 

corpo ao Campus, fortalecendo os Cursos já existentes com o acréscimo de 

professores e técnico administrativos que entrem na defesa da interiorização do ensino 

superior. Entende-se que o Curso deva contribuir para o cumprimento do compromisso 

público da Universidade vinculado ao interesse coletivo, em constante diálogo com a 

sociedade e contato com o mercado de trabalho, alavancando o desenvolvimento 

econômico, social e cultural da região. 

1.1.4. Legislação 

           O Projeto Pedagógico do Curso de Relações Públicas ênfase em Produção 

Cultural orienta-se pela premissa de indissociabilidade entre Ensino, Pesquisa e 

Extensão para a formação de seus discentes, bem como pelas legislações que 

regulamentam o funcionamento de cursos de graduação, bacharelados, na modalidade 

presencial. No que se refere à legislação específica foram respeitadas as seguintes 

leis, resoluções, e pareceres: 

- Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Lei nº9. 394, de 20 de dezembro de 



 
1996. Estabelece as diretrizes e bases da educação nacional. 

- Parecer CNE/CES n.492/2001; Diretrizes Curriculares Nacionais dos cursos de 

Filosofia, História, Geografia, Serviço Social, Comunicação Social, Ciências Sociais, 

Letras, Biblioteconomia, Arquivologia e Museologia 

- Parecer CNE/CES n.1363/2001; Retificação do Parecer CNE/CES 492/2001, que 

trata da aprovação das Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos de Filosofia, 

História, Geografia, Serviço Social, Comunicação Social, Ciências Sociais, Letras, 

Biblioteconomia, Arquivologia e Museologia. 

- Resolução n.16 de 13/03/2002 – DOU 9/04/2002. Estabelece as Diretrizes 

Curriculares para a área de Comunicação Social e suas habilitações, integrantes dos 

Pareceres CNE/CES 492/2001 e 1.363/2001, deverão orientar a formulação do projeto 

pedagógico do referido curso. 

- Resolução n.2 de 18/06/2007 – DOU 13/06/2007. Dispõe sobre carga horária mínima 

e procedimentos relativos à integralização e duração dos cursos de graduação, 

bacharelados, na modalidade presencial. 

- Decreto n.63.283/1968. Profissão que o curso habilita a exercer:  

Ato de convalidação de todos os Cursos será providenciado pela PROACAD. 

2. Organização Didático-Pedagógica 

2.1. Concepção do Curso 

2.1.1. Contextualização/ Perfil do Curso 

           O Curso de Relações Públicas ênfase em Produção Cultural foi criado com o 

objetivo de reforçar a área de Comunicação Social do campus de São Borja e atender 

às questões sociais e culturais da região. A proposta de implantação do novo curso 

data de 28 de outubro de 2008, quando se reuniram os docentes que fizeram parte da 

comissão proponente e traçaram as linhas mestras do curso. 

           O curso propiciará ao egresso conhecimento teórico e metodológico da 

comunicação, relacionando-os com as especificidades teóricas e práticas das Relações 

Públicas, em especial, as próprias da Produção Cultural. Para isso, o currículo do curso 



 
oferecerá disciplinas que capacitem o aluno a desenvolver projetos de valorização da 

diversidade sociocultural, capazes de atuar no campo cultural de modo consciente, 

compreendendo a Cultura como uma construção coletiva. 

           A área de atuação do Profissional de Relações Públicas com ênfase em 

Produção Cultural é muito ampla. Em linhas gerais este profissional, a partir do 

desenvolvimento de habilidades e competências e de uma capacitação crítica, se 

encaminhará para a criação de projetos e produtos artístico-culturais, trabalhando com 

todas as etapas implicadas neste processo.  

O Profissional de Relações Públicas com ênfase em Produção Cultural cria e 

organiza projetos artísticos e culturais, como espetáculos de teatro; dança e música, 

produções televisivas, festivais, mostras e eventos. Ele faz o planejamento, a 

elaboração e a execução de projetos e produtos culturais, considerando critérios 

artísticos, sociais, políticos e econômicos.           

2.1.2. Objetivos 

2.1.2.1. Objetivo Geral 

- Estimular o desenvolvimento de competências comunicacionais próprias das 

Relações Públicas, associando-as a projetos e práticas no âmbito da produção cultural. 

2.1.2.2. Objetivos Específicos 

Proporcionar o envolvimento do aluno em práticas de ensino, pesquisa e extensão que 

possibilitem: 

- preparar o profissional de Relações Públicas para realizar suas atividades de 

pesquisa, o planejamento, o assessoramento e a execução de atividades e de 

programas, projetos e planos de avaliação, com o fim de gerenciar e facilitar o 

processo de comunicação organizacional, estabelecendo a compreensão mútua e 

promovendo a integração entre as organizações e seus públicos; 

- capacitar o profissional para a análise, planejamento, implementação e controle de 

estratégias na alocação de recursos públicos e privados para a produção e gestão de 

ações e bens culturais; 



 
- compreender a natureza das linguagens e dos fenômenos culturais envolvidos nos 

sistemas contemporâneos de comunicação e, em particular, no processo de 

comunicação das instituições com seus públicos; 

- entender o papel dos sistemas e processos de comunicação na contemporaneidade, 

bem como da evolução histórica destes e suas relações com a cultura, a política e a 

economia; 

- proporcionar iniciação à pesquisa científica, contribuindo para a formação de 

profissionais críticos e atualizados sobre suas práticas; 

 - estimular o contato com a realidade social e profissional, com vistas a formar 

profissionais adequados às necessidades sociais e cientes do mercado de trabalho no 

qual serão inseridos;  

2.1.3. Perfil do egresso 

2.1.3.1. Perfil comum 

O egresso do curso caracteriza-se por: 

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

referentes às mídias, às práticas profissionais e sociais relacionadas com estas, e suas 

inserções culturais, políticas e econômicas;  

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

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

contemporâneo; 

- sua visão integradora e horizontalizada – genérica e ao mesmo tempo especializada 

de seu campo de trabalho possibilitando o entendimento da dinâmica das diversas 

modalidades comunicacionais e das suas relações com os processos sociais que as 

originam e que destas decorrem; 

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

portanto competente para posicionar-se de um ponto de vista ético-político sobre o 

exercício do poder da comunicação, sobre os constrangimentos a que a comunicação 

pode ser submetida, sobre as repercussões sociais que enseja e ainda sobre as 



 
necessidades da sociedade contemporânea em relação à comunicação social. 

2.1.3.2. Perfil do egresso em Relações Públicas - ênfase em Produção Cultural  

O perfil do egresso em Relações Públicas, Ênfase em Produção Cultural se 

caracteriza: 

- pela gestão da relação comunicacional das organizações com seus diversos públicos, 

tanto externos como internos: pela elaboração de diagnósticos, prognósticos, 

estratégias e políticas voltadas para o aperfeiçoamento das relações entre instituições, 

grupos humanos organizados, setores de atividades públicas ou privadas, e a 

sociedade em geral; 

- pelo cumprimento de atividades que objetivem a visibilidade e à legitimidade dos 

assessorados perante a opinião pública, tais como o estabelecimento de relações com 

a mídia e o gerenciamento de crises de imagem; 

- pelo exercício de atividades que visem a construção da imagem pública  de seus 

assessorados, incluindo as instâncias de planejamento, execução e circulação e sua 

recepção pelos públicos; 

- pelo exercício de interlocução entre as funções de relações públicas e as demais 

funções profissionais ou empresariais existentes na área da comunicação, e ainda com 

outras áreas sociais, culturais e econômicas com as quais as relações públicas 

exerçam interface; 

- por uma atuação marcada pela postura ética e o compromisso com a cidadania. 

- criação e organização de projetos artísticos e culturais, cuidando desde a captação de 

recursos à realização final, realizando orçamento do projeto, definindo cronogramas e 

buscando recursos para a montagem da obra;  

2.1.3.3. Competências e Habilidades do egresso em Relações Públicas – ênfase 

em Produção Cultural 

- orientar instituições das esferas pública, privada e do terceiro setor na formulação de 

políticas de relações públicas voltadas à comunicação por intermédio da cultura; 

- planejar, implementar e avaliar projetos artísticos e culturais criados como instrumento 



 
das Relações Públicas para a comunicação com os públicos institucionais; 

- desenvolver pesquisas e auditorias de opinião e imagem; 

- realizar diagnósticos com base em pesquisas e auditorias de opinião e imagem; 

- elaborar planejamentos estratégicos de comunicação institucional; 

- estabelecer programas de comunicação estratégica para criação e manutenção do 

relacionamento das instituições com seus públicos de interesse; 

- coordenar o desenvolvimento de materiais de comunicação, em diferentes meios e 

suportes, voltados para a realização dos objetivos estratégicos do exercício da função 

de Relações Públicas; 

- dominar as linguagens verbais e audiovisuais para seu uso efetivo a serviço dos 

programas de comunicação que desenvolve; 

- identificar a responsabilidade social da profissão, mantendo os compromissos éticos 

estabelecidos; 

- assimilar criticamente conceitos que permitam a compreensão das práticas e teorias 

referentes às estratégias e processos de Relações Públicas. 

2.2. Dados do Curso 

2.2.1. Administração acadêmica 

 As atribuições do Coordenador de Curso serão criadas a partir do Regimento 

Interno a ser construído. Entretanto, cabe à coordenação a gestão dos processos de 

ensino. Como suporte administrativo, a Coordenação do Curso de Relações Públicas 

ênfase em Produção Cultural conta com o Coordenador Acadêmico, a Secretaria 

Acadêmica e os técnicos administrativos lotados no Campus. 

 Como instâncias decisórias, o curso conta com a sua Comissão de Curso, do 

qual participam seu corpo docente, e com o Conselho de Campus. O curso possui 

ainda o Núcleo Docente Estruturante (NDE), composto por todos os professores do 

Curso.  

 



 
2.2.2. Funcionamento 

 O egresso do Curso de Comunicação Social – Habilitação em Relações Públicas 

ênfase em Produção Cultural da Unipampa recebe o título de Bacharel em 

Comunicação Social, Habilitação em Relações Públicas ênfase em Produção Cultural. 

O Curso oferece, no primeiro semestre de cada ano, 50 vagas. O regime de matrícula 

se dará de acordo com a Instrução Normativa N. 2 de 2009 da UNIPAMPA.  

A matrícula ocorre semestralmente e em três fases, estabelecidas no calendário 

acadêmico: um período de solicitação, um período de ajuste on-line e um período de 

ajuste presencial. Na matrícula por disciplina, deve ser observado o cumprimento de 

pré-requisitos (quando existir) e a compatibilidade de horários. O aluno deverá, no 

momento do ingresso na Universidade, se matricular no mínimo, em 08 créditos 

correspondentes a 120 horas. O período de realização do curso é noturno. 

O Calendário Acadêmico da Universidade, conforme as Normas Básicas da 

Graduação da UNIPAMPA (Instrução Normativa n° 02, de 05 de março de 2009), prevê 

dois períodos letivos regulares, com duração mínima de 100 dias letivos cada um.  

Entre dois períodos letivos regulares, há um período letivo especial, com duração de no 

mínimo duas e no máximo oito semanas. Em cada ano acadêmico, é reservada uma 

semana letiva, denominada Semana Acadêmica Unipampa, destinada à apresentação 

das atividades universitárias de ensino, pesquisa e extensão, visando à integração dos 

corpos docente, discente e técnico administrativo da universidade e a divulgação para 

a comunidade externa.  

  O curso está dividido em oito semestres e sua carga horária total é de 2.700 

horas: 2.040 horas destinas às disciplinas obrigatórias, 360 horas destinadas às 

disciplinas complementares de graduação e 300 horas para as atividades 

complementares de graduação. Visando obter a formação pretendida, os conteúdos 

são agrupados em três núcleos: Núcleo de Estruturação, Núcleo de Formação e 

Núcleo Complementar. O desdobramento dos conteúdos das diretrizes curriculares 

será feito através de núcleos temáticos a serem cumpridos pelo aluno no decorrer do 

Curso. 

2.2.3. Formas de Ingresso 

A partir de 2010, o processo seletivo, que antes se dava por exame vestibular, 



 
passou a utilizar os resultados do Enem – Exame Nacional do Ensino Médio. A decisão 

de aderir a esse novo sistema de ingresso às universidades federais, proposto pelo 

Ministério da Educação, foi aprovada pelos membros do conselho de dirigentes, e o 

novo modelo passou a ser aplicado em 2010 para todos os 50 cursos de graduação da 

UNIPAMPA. A seleção dos candidatos se dá por meio do Sistema de Seleção Unificada 

(SISU), proposto pelo MEC, utilizando-se as notas obtidas pelos estudantes no Enem. 

 O preenchimento das vagas ofertadas pelo Curso é determinado pelas Normas 

Básicas da Graduação da UNIPAMPA (Instrução Normativa n° 02, de 05 de março de 

2009), conforme segue: 

- Processo Seletivo UNIPAMPA; 

- Reopção; 

· Ingresso Extravestibular (Reingresso, Transferência Voluntária e Portador de 

Diploma); 

· Transferência Compulsória (Ex-Officio); 

· Regime Especial; 

· Programa Estudante Convênio; 

· Programa de Mobilidade Acadêmica Interinstitucional; 

· Mobilidade Acadêmica Intrainstitucional; 

· Matrícula Institucional de Cortesia. 

2.3. Organização curricular 

O desdobramento dos conteúdos das diretrizes curriculares será feito através de 

núcleos temáticos a serem cumpridos pelo aluno no decorrer do curso. Os conteúdos 

serão desenvolvidos através de três Núcleos Temáticos: Núcleo de Estruturação, 

Núcleo de Formação e Núcleo Complementar, conforme abaixo: 

Núcleo de Estruturação: 



 
É constituído por conteúdos básicos e essenciais para a formação dos 

profissionais da área de Comunicação, tendo como objetivo alcançar o perfil 

determinado pelas diretrizes curriculares da área, tendo como contribuição de formação 

a comunicação integrada, unindo teorias e práticas do Jornalismo e da Publicidade e 

Propaganda aos conhecimentos acerca de Relações Públicas. 

As disciplinas compartilhadas com outros cursos do Campus poderão ser 

aproveitadas sem gerar novas ofertas. 

Destaca-se também a possibilidade de oferta de disciplinas na modalidade de 

ensino à distância, atendendo a uma nova perspectiva de ensino. 

   N Código               Nome da Disciplina 
                    1º semestre 

N/E* Tipo* (T–P) CHS** 

  01  Redação e Expressão Oral I     E OBR  (4-0)    60 

  02  Sociologia da Comunicação     E OBR  (4-0)    60 

  03  Teorias da Comunicação     E OBR  (4-0)    60 

  05  Comunicação e Cultura     E OBR  (4-0)    60 

 

  N Código                        2º semestre N/E* Tipo* (T–P) CHS** 
  06  Redação e Expressão Oral II     E OBR  (4-0)    60 

  09  Semiótica da Comunicação     E OBR  (4-0)    60 

  10  Comunicação e Arte     N OBR  (4-0)    60 

 

  N   Código                    3º semestre N/E* Tipo* (T–P CHS** 
  12  Teoria e Método de Pesquisa em 

Comunicação 
   E   OBR  (3-1)     60 

  13  Criação e Produção Gráfica    N  OBR  (3-1)     60 
 

  N  Código                   4º semestre N/E* Tipo* (T-P) CHS** 
  16  Comunicação e Política    N  OBR   (4-0)     60 

  18  Produção Institucional em Mídia Eletrônica    N  OBR   (2-2)     60 
 

   N Código                       5º semestre N/E* Tipo* (T-P) CHS** 
   20  Comunicação Pública e Cidadania    N  OBR  (4-0)     60 

 

Núcleo de Formação: 

É formado pelas disciplinas fundamentais para a formação profissional em 

Relações Públicas ênfase em Produção Cultural, tendo como objetivo alcançar um 

perfil profissional que contemple o Projeto Pedagógico de Curso de Comunicação 

Social/ Habilitação em Relações Públicas, o Projeto Político-Pedagógico da Unipampa 

e as Diretrizes Curriculares do Conselho Nacional de Educação/Ministério da 

Educação. 



 
A Disciplina de Projeto Experimental é obrigatória, tendo em vista a necessidade 

de proporcionar ao discente o exercício prático das suas atividades através de 

disciplinas que contemplem esse aspecto. 

Destaca-se também a importância do pré-requisito em algumas disciplinas, 

considerando a necessidade de conteúdo para a realização das mesmas pelos 

discentes. 

   N Código               Nome da Disciplina 
                    1º semestre 

N/E* Tipo* (T–P) CHS** 

  04  Fundamentos de Relações Públicas e de 
Produção Cultural 

    N OBR  (4-0)    60 

 

  N Código                        2º semestre N/E* Tipo* (T–P) CHS** 
  07  Marketing Cultural     N OBR  (2-2)    60 

  08  Pesquisa de Opinião Pública      N OBR  (2-2)    60 

 

  N   Código                    3º semestre N/E* Tipo* (T-P) CHS** 
  11  Teoria e Técnica de Relações Públicas    N    OBR  (4-0)      60 

  14  Planejamento Estratégico da Comunicação    N  OBR  (4-0)     60 

  15  Fotografia Aplicada à Relações Públicas    N  OBR  (2-2)     60 
 

  N  Código                   4º semestre N/E* Tipo* (T-P) CHS** 
  17  Assessoria de Comunicação I    E  OBR  (1-3)     60 

  19  Política da Cultura    N  OBR  (4-0)     60 
 

   N Código                       5º semestre N/E* Tipo* (T-P) CHS** 
  21  Economia da Cultura    N  OBR  (4-0)     60 

  22  Produção Cultural I    N  OBR  (1-3)     60 

  23  Assessoria de Comunicação II    N  OBR  (1-3)     60  

 

   N Código                    6º semestre N/E* Tipo* (T-P) CHS** 
   24  Projeto Experimental em Relações Públicas    E  OBR  (4-4)    120 

   25  Produção Cultural II    N  OBR  (1-3)     60 

 

   N    Código                     7º semestre N/E* Tipo* (T-P) CHS** 
   26  Trabalho de Conclusão de Curso I    E  OBR (4-4)    120 

   27  Ética e Legislação em Relações Públicas    N  OBR (4-0)      60 

 

   N   Código                      8º semestre N/E* Tipo* (T-P) CHS** 
    28   Trabalho de Conclusão de Curso II     E  OBR (5-15)    300 

 

Núcleo Complementar: 

É formado por conteúdos interdisciplinares da área de comunicação e das 

ciências humanas, sociais e aplicadas, propiciando a complementação da formação 



 
profissional através da conexão entre diferentes disciplinas e áreas de conhecimento. 

Seus conteúdos são provenientes de Disciplinas Complementares de Graduação 

(DCGs) ou Atividades Complementares de Graduação (ACGs). 

 As disciplinas do Núcleo Complementar (DCGs) incluem um espaço avançado 

de estudos que permitem aprimorar a formação profissional aprofundando-se em 

conteúdos específicos, bem como iniciar o processo de convivência e integração entre 

a graduação e pós-graduação. Nas Atividades Complementares (ACGs) são incluídas 

nessa modalidade as atividades de iniciação à pesquisa, monitorias, projetos de 

extensão; estágios extracurriculares; participação com apresentação (oral e/ou pôster) 

em eventos e publicações ou outras atividades a critério do Colegiado do Curso. 

 

2.3.1 Integralização curricular 

DADOS INERENTES À INTEGRALIZAÇÃO CURRICULAR: 

Carga horária a ser vencida em: 

 

Disciplinas Obrigatórias              2.040 

Disciplinas Complementares de Graduação                 360 

Atividades Complementares de Graduação                 300 

Carga horária total mínima a ser vencida              2.700 

 

PRAZO PARA A INTEGRALIZAÇÃO CURRICULAR EM SEMESTRES: 

 

Mínimo                     8 

Médio (estabelecido pela Sequência Aconselhada do Curso)                     8 

Máximo (estabelecido pela Seq. Aconselhada + 50%)                   12 

 

LIMITES DE CARGA HORÁRIA REQUERÍVEL POR SEMESTRE: 

Máximo*                  540 

Mínimo                   120 

 

NÚMERO DE TRANCAMENTOS POSSÍVEIS: 



 
Por disciplina (Parcial)                      1 

Todas as disciplinas no semestre (Total)                      4 

 

NÚMERO DE DISCIPLINAS: 34 

*O número de disciplinas poderá variar em função da oferta de DCGs. 

 

CONSIDERAÇÕES ADICIONAIS SOBRE A INTEGRALIZAÇÃO CURRICULAR: 

 

 

2.3.1.1. Atividades complementares de graduação: 

O Curso de Relações Públicas ênfase em Produção Cultural da Unipampa prevê 

a realização de 300 horas de Atividades Complementares de Graduação.  São 

consideradas, inicialmente, como possibilidade de aproveitamento como ACG as 

seguintes atividades: 1) Monitorias realizadas dentro da Unipampa e na área da 

Comunicação; 2) Iniciação científica comprovada pelo coordenador do projeto; 3) 

projetos sociais (não valem aquelas feitas dentro das disciplinas regulares do curso); 4) 

Viagens de estudo, desde que organizadas por IES; 5) Apresentação de trabalhos 

acadêmicos na área da Comunicação; 6) Publicação em periódicos científicos. Valem 

aqui os trabalhos publicadas em grupo. Cada co-autor terá o mesmo percentual de 

validade; 7) Cursos de idiomas; 8) Cursos de extensão; 9) Participação em palestras, 

seminários ou congressos; 10) Estágios não obrigatórios realizados em empresas que 

mantêm acordo com o curso; 11) Disciplinas realizadas em outros Cursos das Ciências 

Sociais e Aplicadas que não são consideradas como DCGs; e 12) Produção de 

atividades artísticas e/ou culturais. 

 Fica a critério da Comissão de Curso a avaliação qualitativa das atividades 

apresentadas, bem como a avaliação quantitativa da carga horária das respectivas 

atividades. Esta análise levará em conta que o aluno deverá, obrigatoriamente, 

desenvolver atividades, no mínimo, em cinco das doze categorias citadas acima e que 

cada umas destas deverá fechar o máximo de 60 horas da carga horária total a ser 

cumprida em ACGs. 

Assim que forem aprovadas as normas acadêmicas será realizada uma revisão 

ou adequação  das referidas atividades complementares de graduação. 



 
  

2.3.1.2. Trabalhos de conclusão de curso:  

As disciplinas denominadas “Trabalho de Conclusão de Curso I e II” do Curso de 

Relações Públicas ênfase em Produção Cultural conduzirão à produção, nos dois 

últimos semestres, de um Trabalho de Conclusão de Curso – TCC, realizado como um 

Trabalho Monográfico relacionado com as problemáticas teóricas pertinentes ao 

currículo vigente nos cursos. 

Considera-se Trabalho de Conclusão de Curso o Trabalho Monográfico que 

desenvolva uma reflexão teórica a partir de atividades de pesquisa, sua análise e 

procedimentos metodológicos, organizados de forma técnica adequada às normas de 

produção de um trabalho científico. 

O Trabalho Monográfico escrito deverá apresentar um texto acabado, expressão 

do desenvolvimento do projeto executado, tendo seus elementos textuais um mínimo 

de 40 laudas datilografadas em espaço 1,5 (um e meio), corpo 12, fonte Times New 

Roman o Arial, além de anexos, apêndices e ilustrações que eventualmente sejam 

incluídos, conforme normas da ABNT. 

           As disciplinas denominadas “Trabalho de Conclusão de Curso I e II” 

desenvolver-se-ão de acordo com o seguinte encaminhamento: 

- O aluno elaborará um Projeto de Pesquisa como sua proposta pessoal à 

atividade dos Trabalhos de Conclusão de Curso em concordância com o professor 

orientador, previamente acertado entre ambas as partes, o qual será apresentado na 

data da matrícula. 

- A proposta de projeto deverá conter informações sobre a natureza e objetivos 

do mesmo, sua metodologia, técnicas e recursos necessários para a realização, bem 

como a indicação do orientador estabelecido; 

- Devem constar do Projeto os seguintes elementos: título, tema, delimitação do 

tema, questão problema de pesquisa, objetivos, justificativa, quadro referencial teórico 

ou revisão de literatura, metodologia, cronograma de execução, orçamento e 

bibliografia; 

 - Por ocasião da matrícula curricular, o aluno deverá apresentar o projeto com o 



 
“De Acordo” do orientador, acompanhado de uma declaração de sua viabilidade e 

importância no conjunto do desenvolvimento do Curso; 

- Faz parte do desenvolvimento das disciplinas participar das atividades 

programadas pela respectiva Comissão (tais como seminários, encontros, simpósios, 

etc, com ou sem a participação direta dos alunos); 

- O aluno deverá manter contato regular de orientação com seu orientador, o que 

será computado como freqüência e como desempenho discente. 

O Relatório Final do Trabalho de Conclusão de Curso será encaminhado pelos 

alunos à Comissão de Trabalho de Conclusão de Curso, na data por ela afixada, em 4 

(quatro) cópias, sendo que 2 (duas) delas, após a avaliação final, serão conduzidas a 

Biblioteca da UNIPAMPA.  

Na data aprazada para avaliação de segundo bimestre, conforme o calendário 

escolar da UNIPAMPA, o aluno apresentará pessoalmente seu trabalho final à Banca 

Examinadora, submetendo-o a seu exame e avaliação. A aprovação é conferida ao 

aluno que obtiver 6,0 como nota mínima.  

Podem ser orientadores de Trabalhos de Conclusão de Curso todos os 

professores do Curso de Relações Públicas ênfase em Produção Cultural, sejam do 

quadro efetivo ou professores substitutos, bem como aqueles profissionais 

credenciados junto ao Colegiado dos Cursos de Comunicação Social. 

Os projetos orientados por um profissional devem apresentar a co-orientação de 

algum docente do Curso de Relações Públicas ênfase em Produção Cultural;  

Os projetos orientados por docentes de outros cursos da UNIPAMPA serão 

objeto de aprovação específica, condicionada à avaliação do Colegiado do Curso.       

A orientação do Trabalho de Conclusão de Curso apresenta quatro dimensões, 

correspondentes às competências da comissão orientadora, do professor orientador, da 

banca examinadora e do orientando. 

 

À Comissão de Trabalhos de Final de Curso – Comissão de TCC, designada pelo 

Colegiado do Curso de Relações Públicas ênfase em Produção Cultural, 



 
compete:  

a) Zelar pelas condições de desenvolvimento das atividades dos alunos e dos 

orientadores no desempenho dos seus projetos; 

b) Programar e efetivar atividades que visem à melhoria e planificação dos “Trabalhos 

de Conclusão de Curso”; 

c) Propor alternativas às questões e dificuldades que venham a surgir no âmbito dos 

“Trabalhos de Conclusão de Curso”; 

d) Elaborar o Calendário de Atividades; 

e) Avaliar pedidos de alteração de orientador ou projeto; 

f) Constituir as Bancas Examinadoras; 

g) Encaminhar à aprovação do Colegiado dos Cursos de Comunicação Social o 

Calendário de Defesas proposto a partir das datas sugeridas pelos orientadores; 

h) Divulgar amplamente no mural da Coordenação do curso a listagem geral das 

defesas com informações sobre a composição das bancas, os dias, locais e horários 

das defesas; 

i) Encaminhar o convite a docentes de outras subunidades e de outras instituições de 

ensino superior para composição de bancas, promovendo também a prática 

interdisciplinar e intercâmbio interinstitucional; 

j) Receber o Relatório dos “Trabalhos de Conclusão de Curso”, procedendo ao seu 

protocolo na Secretaria dos Cursos de Comunicação Social na data e horário 

aprazados, fixados em até 15 dias antes da data de avaliação de segundo bimestre, 

segundo o calendário da Universidade, e realizando a rubrica e liberação para 

distribuição aos membros da Banca de Avaliação; 

K) Preencher os cadernos didáticos; 

l) Reprovar o aluno que não entregar o trabalho no dia aprazado; 

m) Avaliar as questões pendentes. 



 
Ao Professor Orientador, compete: 

a) Orientar devidamente as atividades de pesquisa e/ou experimentação de seu 

orientando; 

b) Estabelecer parâmetros e tempos de orientação do trabalho desenvolvido pelo 

aluno; 

c) Avaliar o desempenho do orientando na sua globalidade, lembrando-se de que o 

Trabalho de Conclusão de Curso constitui-se num trabalho conclusivo a qualquer 

Curso de Comunicação Social; 

d) Decidir se o trabalho tem qualidade suficiente para ir à banca e em caso negativo, 

informar a Comissão da reprovação do aluno; 

e) Definir e avalizar a constituição da Banca Examinadora, sugerindo data e horário 

de defesa à Comissão de Trabalho de Conclusão de Curso; 

f) Presidir a Banca Examinadora no ato de avaliação do Relatório do Trabalho de 

Conclusão de Curso; 

g) Avaliar o orientando de acordo com os critérios estabelecidos; 

h) Encaminhar ao departamento competente a ata com os registros disciplinares e 

devidos resultados referentes ao desempenho nos bimestres e na apresentação e 

defesa do Relatório do Trabalho de Conclusão de Curso frente à banca designada; 

i) Proceder ao trâmite de registro do Projeto, quando pertinente. 

À Banca Examinadora compete: 

a) Analisar o Relatório do Trabalho de Conclusão de Curso; 

b) Avaliar, aprovando ou não, o Relatório do Trabalho de Conclusão de Curso. 

Ao Acadêmico orientando, matriculado em qualquer das disciplinas de “Trabalho de 

Conclusão de Curso”, compete: 

a) Conduzir-se como produtor de conhecimento, esforçando-se pela apresentação de 

um processo de investigação e/ oucriação autêntica e afinada com seu desempenho 



 
acadêmico; 

b) Comparecer às atividades estabelecidas pela Comissão Trabalhos de Conclusão de 

Curso – Comissão de TCC - e atender à linha de orientação do professor orientador; 

c) Entregar o Relatório do Trabalho de Conclusão de Curso à Comissão de Trabalhos 

de Conclusão de Curso – Comissão de TCC, protocolando-o na Secretaria dos Cursos 

de Comunicação Social na data e horário aprazados; 

d) Comparecer regularmente aos trabalhos de orientação, conforme disciplinamento 

acordado com o professor orientador; 

e) Apresentar a nominata de banca sugerida pelo orientador na data aprazada pela 

Comissão de Trabalhos de Conclusão de Curso, onde constará a sugestão de data e 

horário para defesa do seu trabalho; 

f) Apresentar o Protocolo de Entrega do Relatório do Trabalho de Conclusão de Curso, 

comprovando o recebimento das cópias pelos membros da banca avaliadora para a 

Comissão de Trabalhos de Conclusão de Curso. 

São condições a serem consideradas no processo de avaliação dos Trabalhos de 

Conclusão de Curso: 

a) A banca de Avaliação deverá ser composta por pelo menos dois docentes do Curso 

de Relações Públicas ênfase em Produção Cultural, observando a especialidade do 

projeto em questão; 

b) O primeiro membro da banca de avaliação deverá ser sempre um docente do Curso 

de Relações Públicas ênfase em Produção Cultural, ainda quando o orientador 

provenha de outro departamento didático; 

c) Estima-se em 4 (quatro) o número máximo de projetos que cada docente poderá 

orientar por semestre letivo;  

d) Estima-se em 8 (oito) o número máximo de bancas de avaliação que cada docente 

poderá participar. 

O Relatório do Trabalho de Conclusão de Curso será avaliado em duas instâncias: 

Pelo orientador, constituindo a nota de Primeira Avaliação, quando ele deve pesar: 



 
a) O empenho do aluno na atividade investigativa; 

b) A qualidade e relevância do projeto; 

c) A capacidade técnica e/ ou de análise; 

d) Os procedimentos metodológicos; 

e) A aplicação e frequência nos encontros programados; 

A participação nos encontros programados pela Comissão Trabalhos de 

Conclusão de Curso - Comissão de TCC - para socialização dos saberes adquiridos. 

Na nota de Primeira Avaliação o orientando deve alcançar média igual ou 

superior a sete para ter direito à apresentação e defesa perante a banca examinadora. 

Pela Banca Examinadora, constituindo a nota de Segunda Avaliação e formada 

pela média das notas do segundo e terceiro membros da banca de avaliação. No ato, a 

banca deverá proceder à arguição do candidato e ponderar qualitativamente sobre o 

Relatório do Trabalho de Conclusão de Curso, estabelecendo a necessidade ou não de 

reformulações ou correções.  

A Banca Examinadora avaliará o Relatório do Trabalho de Conclusão de Curso 

como produto final, considerando a validade e peso do conteúdo, a correção gramatical 

e os atributos comunicacionais, e a observância das normas de apresentação de um 

trabalho científico; avaliará ainda a exposição oral do trabalho pelo autor, considerando 

principalmente o domínio claro e seguro dos objetivos e a observância de processos no 

desenvolvimento do trabalho, assim como a objetividade na argumentação das 

respostas às questões que lhe forem propostas. 

Ocorrendo a situação, do trabalho, vir ser reprovado, ou seja, a média final 

perfazer um total inferior a 6 (seis), a Banca de Avaliação determinará os aspectos a 

serem corrigidos; proceder-se-á a uma nova apresentação do Relatório e defesa oral, 

na condição de Exame Final em data fixada pela Comissão de Trabalhos de Final de 

Curso, durante o período fixado no Calendário da UNIPAMPA . 

É facultada ao orientando a solicitação de troca de orientador no máximo uma 

vez durante o semestre, justificando-a por escrito e condicionando-a ao aval da 



 
Comissão de Trabalhos de Conclusão de Curso. 

Os casos omissos nestas normas deverão ser resolvidos pela Comissão de 

Trabalho de Conclusão de Curso e / ou Comissão do Curso.  

2.3.1.3. Estágios: este Curso não oferece a opção de Estágio Curricular Obrigatório. 

2.3.2. Metodologias de ensino e avaliação 

 As atividades de ensino serão desenvolvidas no Curso de Relações Públicas 

ênfase em Produção Cultural na Unipampa de acordo com os Planos de Ensino 

elaborados pelo docente por elas responsável. Conforme Instrução Normativa Nº 

02/09, de 5 de março de 2009, serão entendidas como Atividades de Ensino as 

disciplinas presenciais e à distância e Trabalho de Conclusão de Curso; atividades de 

iniciação ao ensino; atividades complementares de graduação, conforme previsto no 

projeto pedagógico. 

 Quanto ao desempenho acadêmico, a aprovação nas atividades de ensino 

dependerá do resultado das avaliações efetuadas ao longo de seu período de 

realização, na forma prevista no Plano de Ensino, sendo o resultado global expresso 

em nota, conforme estabelecido pelo Regimento Geral da Universidade, ou seja: o 

discente que alcançar a nota final mínima de 6 (seis) nas atividades de ensino, 

incluídas as atividades de recuperação de ensino, além de frequência mínima de 75% 

da carga horária da disciplina, será considerado aprovado. 

 A recuperação das atividades de ensino é realizada em uma perspectiva de 

avaliação continuada e diagnóstica. Essas atividades devem ser oferecidas ao longo do 

semestre, conforme o respectivo plano de ensino. Reserva-se ao professor o direito de 

definir quais as atividades de recuperação que serão adotadas, bem como o tempo 

previsto para a execução das mesmas. 

 Serão consideradas atividades de recuperação de ensino, conforme as Normas 

Básicas da Graduação (Unipampa, 2009): 

           I - listas de exercícios,  

II - estudos de caso,  

III - grupos de estudos,  

IV - seminários,  

V - atendimentos pessoais,  



 
VI - oficinas de aprendizagem,  

VII - atividades de monitorias,  

VIII – provas. 

 

2.3.3. Matriz curricular 

 

Tabela organizada por semestres, contendo nome das disciplinas, códigos das 

disciplinas e carga horária.  

   N Código               Nome da Disciplina 
                    1º semestre 

N/E* Tipo* (T–P) CHS** 

  01  Redação e Expressão Oral I     E OBR  (4-0)    60 

  02  Sociologia da Comunicação     E OBR  (4-0)    60 

  03  Teorias da Comunicação     E OBR  (4-0)    60 

  04  Fundamentos de Relações Públicas e de 
Produção Cultural 

    N OBR  (4-0)    60 

  05  Comunicação e Cultura     E OBR  (4-0)    60 

       300h 

 

  N Código                        2º semestre N/E* Tipo* (T–P) CHS** 
  06  Redação e Expressão Oral II     E OBR  (2-2)    60 

  07  Marketing Cultural     N OBR  (2-2)    60 

  08  Pesquisa de Opinião Pública      N OBR  (2-2)    60 

  09  Semiótica da Comunicação     E OBR  (4-0)    60 

  10  Comunicação e Arte     N OBR  (4-0)    60 

       300h 

 

  N   Código                    3º semestre N/E* Tipo* (T–P CHS** 
  11  Teoria e Técnica de Relações Públicas    N    OBR  (4-0)      60 

  12  Teoria e Método de Pesquisa em 
Comunicação 

   E   OBR  (3-1)     60 

  13  Criação e Produção Gráfica    N  OBR  (3-1)     60 

  14  Planejamento Estratégico da Comunicação    N  OBR  (4-0)     60 

  15  Fotografia Aplicada à Relações Públicas    N  OBR  (2-2)     60 

        300h 
 

  N  Código                   4º semestre N/E* Tipo* (T-P) CHS** 
  16  Comunicação e Política    N  OBR (4-0)     60 

  17  Assessoria de Comunicação I    E  OBR (1-3)     60 

  18  Produção Institucional em Mídia Eletrônica    N  OBR (2-2)     60 

  19  Política da Cultura    N  OBR (4-0)     60 

   X    DCG Disciplina Complementar de Graduação  - x -  DCG  - x -     60 

        300h 
 

   N Código                       5º semestre N/E* Tipo* (T-P) CHS** 
   20  Comunicação Pública e Cidadania    N  OBR (4-0)     60 

   21  Economia da Cultura    N  OBR (4-0)     60 

  22  Produção Cultural I    N  OBR (1-3)     60 

  23  Assessoria de Comunicação II    N  OBR (1-3)     60  



 
   X     DCG Disciplina Complementar de Graduação - x -  DCG - x -     60 

        300h 

 

   N Código                    6º semestre N/E* Tipo* (T-P) CHS** 
   24  Projeto Experimental em Relações Públicas    E  OBR (4-4)    120 

   25  Produção Cultural II    N  OBR (1-3)     60 

    X     DCG Disciplina Complementar de Graduação  -x-  DCG   -x-     60 

    X     DCG Disciplina Complementar de Graduação  -x-  DCG   -x-     60 

        300h 
 

   N    Código                     7º semestre N/E* Tipo* (T-P) CHS** 
   26  Trabalho de Conclusão de Curso I    E  OBR (4-4)    120 

   27  Ética e Legislação em Relações Públicas    N  OBR (4-0)      60 

    X       DCG Disciplina Complementar de Graduação - x -  OBR  - x -      60 

    X      DCG Disciplina Complementar de Graduação - x -  OBR  - x -      60 

         300h 

 

   N   Código                      8º semestre N/E* Tipo* (T-P) CHS** 
    28   Trabalho de Conclusão de Curso II     E  OBR (5-15)    300 

         300h 

 

*Tipo: OBR e DCG – N/E: N= Nova e E= Existente 
**A carga horária poderá variar em função da oferta de ACGs e DCGs. 

 
 
 



 
 
Componente Curricular: 

Redação e Expressão Oral II 

Período: 2º semestre 

Carga horária: 60h 

Pré-Requisito: Redação e Expressão Oral I 

Descrição: 

Produção de textos, com atenção especial para o estilo e interpretação. 

Conteúdo programático: 

UNIDADE 1 – LINGUAGEM 
1.1 - Estrutura da frase 
1.2 – Estilo 
1.3 - Funções da linguagem 
 
UNIDADE 2 - FIGURAS DE LINGUAGEM 
2.1 - Denotação e conotação. 
2.2 - Metáfora e metonímia. 
 
UNIDADE 3 - EFICÁCIA DA COMUNICAÇÃO 
3.1 - Qualidades e efeitos dos discursos. 
 
UNIDADE 4 - O TEXTO 
4.1 - Tipos de composição. 
4.2 - Textos descritivos. 
4.3 - Textos narrativos. 
4.4 - Textos dissertativos. 

Bibliografia Básica: 
 
 
FIORIN, José Luiz. Para entender o texto: literatura e redação. SP: Ática, 2006. 
 
GARCIA, Othon M. Comunicação em prosa moderna: aprenda a escrever, aprendendo a pensar. 
26ed. Rio de Janeiro: FGV, 2006. 
 
MARTINS, Dileta Silveira. Português Instrumental: de acordo com as atuais normas da ABNT. SP: 
Atlas, 2009. 
 

Bibliografia Complementar: 
 
CHALUB, Samira. Funções da linguagem. São Paulo: Ática, 1993. 
 
FIORIN, José Luiz & SAVIOLI, Francisco Platão. Lições de texto: leitura e redação. São Paulo: Ática, 
2006. 
 
MOISÉS, Massaud. A criação literária. São Paulo: Cultrix, s.d. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
Componente Curricular: 

 

Sociologia da Comunicação 

Período: 1º semestre 

Carga horária: 60h 

Descrição: 

 

As percepções sociológicas clássicas e contemporâneas e suas implicações na comunicação. A 
compreensão de sociedade e comunidade e a presença da cultura midiática no campo social, 
compreendendo a complexidade das tecnologias de comunicação e seus impactos sobre as formas de 
sociabilidade. 
 

Conteúdo programático: 

UNIDADE 1 – A SOCIOLOGIA CLÁSSICA 
1.1 – O que é sociologia 
1.2 – O pensamento sociológico clássico 
1.3 – Interação social e vida cotidiana 
1.4 – Principais conceitos sociológicos 
 
UNIDADE 2 – SOCIOLOGIA E COMUNICAÇÃO 
2.1 – História social da mídia 
2.2 – Sociedade e comunidade  
2.3 – Sociologia e teorias da comunicação 
 
UNIDADE 3 – A COMUNICAÇÃO E OS PARADIGMAS DA SOCIEDADE MODERNA 
3.1 – Experiência e representação na modernidade. 
3.2 – Transformações da vida social operadas pelas tecnologias de comunicação. 
3.3 – A sociedade do espetáculo 
3.4 – A sociedade do consumo: consumidores e cidadãos 
 
UNIDADE 4 – SOCIOLOGIA, COMUNICAÇÃO E ORGANIZAÇÕES 
4.1 – As organizações e a vida moderna. 
2.2 – Relações formais nas organizações 
 

Bibliografia Básica: 
 
COSTA, Cristina. Sociologia: introdução à ciência da sociedade. São Paulo: Moderna, 2005. 
 
BRIGGS, Asa & BURKE, Peter. Uma história social da mídia: de Gutenberg à internet. 2ª Ed. Rio de 
Janeiro: Jorge Zahar, 2006. 
 
GIDDENS, Anthony. Sociologia. 4ª Ed. Porto Alegre: Artmed, 2005. 
 
MORAES, Dênis (org.) Sociedade Midiatizada. Rio de Janeiro: Mauad, 2006.  
 
SODRÉ, Muniz. Antropológica do Espelho. Uma teoria da comunicação linear e em rede. Petrópolis: 
Vozes, 2002. 
 
THOMPSON, John B. A mídia e a modernidade: uma teoria social da mídia. 8ª ed. Petrópolis: 
Vozes,1998. 

Bibliografia Complementar: 
 
BRETON, Philippe & PROULX, Serge. Sociologia da Comunicação. São Paulo: Loyola, 2002. 
 



 
CAMPBELL, Colin. A ética romântica e o espírito do consumo moderno. Rio de Janeiro: Rocco, 2001. 
 
CANCLINI, Nestor Garcia. Consumidores e cidadãos. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 2006. 
 
DEBORD, Guy. A sociedade do espetáculo. Rio de Janeiro: Contraponto, 2007. 
 
GIRARDI JR. Liráucio. Pierre  Bourdieu. Questões de Sociologia e Comunicação. São Paulo: 
Annablume, 2007. 
 
MORAES, Dênis de. Sociedade midiatizada. Rio de Janeiro: Mauad, 2006. 
 
SILVERSTONE, Roger. Por que estudar a mídia? São Paulo: Loyola, 2002. 

 



 
 
Componente Curricular: 

                                                    Teorias da Comunicação 

Período: 1º semestre 

Carga horária: 60h 

Descrição: 

Análise e pesquisa dos fundamentos da comunicação social e modelos comunicacionais correntes. 
Análise dos fenômenos da comunicação social. Relação da teoria da comunicação social com os 
aspectos vivenciais práticos da comunicação humana. 
 

Conteúdo programático: 

UNIDADE 1 - A COMUNICAÇÃO 
1.1 - Comunicação animal e comunicação humana. 
1.2 - Comunicação como processo, como teoria (ciência) e como prática. 
1.3 - A comunicação nas sociedades ágrafas. 
1.4 - A comunicação e as sociedades da escrita. 
1.5 - A comunicação e as sociedades tecnológicas. 
1.6 - O paradigma da comunicação ciberespacial. 
 
UNIDADE 2 - A COMUNICAÇÃO SOCIAL COMO QUESTÃO 
2.1 - Proto-modelo de Laswell. 
2.2 - Modelo matemático de Shannon e Weaver. 
2.3 - Modelo interpessoal de Berlo. 
2.4 - Teoria dos mass media. 
   2.4.1 - Cultura de massa e Indústria cultural. 
   2.4.2 - Cultura das mídias. 
   2.4.3 - Sociedade da informação. 
   2.4.4 - A opinião pública. 
2.5 - Modelo cibernético de Kientz e Moles. 
2.6 - Modelo dialógico de Schramm. 
2.7 - Modelo sintético de Nixon. 
2.8 - Teorias da recepção. 
   2.8.1 - A questão dos efeitos em comunicação social. 
   2.8.2 - A questão da eficácia da comunicação. 
 
UNIDADE 3 - A COMUNICAÇÃO COMO FENÔMENO CULTURAL 
3.1 - A comunicação como relação. 
3.2 - Modelo cultural de comunicação. 
   3.2.1 - A comunicação como encontro. 
   3.2.2 - A reciprocidade da comunicação. 
 

Bibliografia Básica: 
CASTELLS, Manuel. A sociedade em rede. São Paulo: Paz e Terra, 1999 
 
HOHFELDT, Antonio, MARTINO, Luiz C. e FRANÇA, Vera V. (orgs). Teorias da Comunicação: 
conceitos, escolas e tendências. Petrópolis: Vozes, 2001. 
 
PERUZZOLO, Adair C. A comunicação como encontro. Bauru: Edusc, 2006. 
 
POLISTCHUK, Inana e TRINTA, Aloísio R. Teorias da Comunicação. Rio de Janeiro: São Paulo: 
Edicon, 1998. 
 
WOLF, M. Teorias das comunicações de massa. 3ed. São Paulo: Martins Fontes, 2008. 

 

Bibliografia Complementar: 



 
 
KIENTZ, Albert. Comunicação de massa: análise de conteúdo. Rio de Janeiro: Eldorado, s.d. 
 
MATTELART, Armand e MATTELART, Michèle. História das Teorias da Comunicação. São 
Paulo: Loyola, 1999. 
 
RÜDIGER, F. Introdução à teoria da comunicação: problemas correntes e autores. 
  
SHANNON/WEAVER. Teoria matemática da comunicação. São Paulo: Difel, s.d. 
 
THOMPSON, John H. Ideologia e Cultura Moderna. Petrópolis: Vozes, 1995. 
 

PERUZZOLO, Adair C. Comunicação e Cultura. Porto Alegre: Sulina, 1972. 
 

 



 
 
Componente Curricular: 

 

Comunicação e Cultura 

Período: 1º semestre 

Carga horária: 60h 

Descrição: 

 

A influência exercida pelos meios de comunicação sobre a sociedade e as culturas modernas. A 
comunicação como cultura e a cultura como forma de comunicação. As práticas, condutas e 
comportamentos sociais e as mediações nos processos comunicacionais. A globalização cultural, cultura 
regional e cultura organizacional. 
 

Conteúdo programático: 

UNIDADE 1 - CULTURA 
1.1 – Conceito de cultura 
1.2 - Características da cultura 
1.3 – Cultura e identidade 
 
UNIDADE 2 - CULTURA E COMUNICAÇÃO 
2.1 – A indústria cultural 
2.2 – Os estudos culturais e a cultura 
2.3 – A globalização cultural 
2.4 – Hibridismo cultural 
 
UNIDADE 3 - CULTURA NO BRASIL E NA AMÉRICA LATINA 
3.1 – Desenvolvimentismo e transnacionalização na América Latina. 
3.2 – Cultura brasileira e indústria cultural. 
3.3 – cultura brasileira e cultura organizacional.  
  
UNIDADE 4 – CULTURA REGIONAL E COMUNICAÇÃO 
4.1 – Cultura regional como mediação simbólica. 
4.2 – Cultura, cotidiano e comunicação no contexto regional. 
 

Bibliografia Básica: 
 
CUCHE, Denys de. A noção de cultura nas ciências sociais. Bauru: EDUSC, 1999. 
 
JACKS, Nilda. Querência – Cultura Regional como Mediação Simbólica – um estudo de recepção. Porto 
Alegre: Ed. Universidade/ UFRGS, 1999. 
 
HELD, David & McGrew. Prós e contras da globalização. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2001.  
 
MARTÍN-BARBERO, Jesús. Dos meios às mediações: comunicação, cultura e hegemonia. 4ªed. Rio de 
Janeiro: Editora UFRJ, 2006. 
 
MOTTA, Fernando C. & CALDAS, Miguel P. Cultura organizacional e cultura brasileira. São Paulo: 
editora Atlas, 1997. 
 
ORTIZ, Renato. A moderna tradição brasileira: cultura brasileira e indústria cultural. 5ªed. São Paulo: 
Brasiliense, 2006. 
 
WARNIER, Jean-Pierre. A mundialização da cultura. Bauru: EDUSC, 2000. 
 

Bibliografia Complementar: 



 
 
MORAES, Denis. (org.). Por uma outra comunicação – mídia, mundialização cultural e poder. São Paulo: 
Record, 2003. 
 
OLIVEN, Ruben George. A Parte e o Todo. A diversidade cultural no Brasil-nação. Petrópolis: Vozes, 
2006. 
 

 



 
 
Componente Curricular: 
 

Fundamentos de Relações Públicas e de Produção Cultural 
 

Período: 1º semestre 
 

Carga horária: 60h 
 

Descrição: 
 
O processo histórico das Relações Públicas, formação e função atual dos profissionais. Correlação das 
atividades de Relações Públicas com as atividades afins em comunicação social. Contextualização das 
atividades profissionais no âmbito das organizações. Estudos acerca dos conceitos de cultura, público e 
mercado para a implementação de projetos e ações culturais.  
 
 

Conteúdo programático: 
 
UNIDADE 1 – HISTÓRIA DAS RELAÇÕES PÚBLICAS 
1.1 - O surgimento das relações públicas no Brasil e no mundo. 
1.2 – Relações públicas no contexto atual. 
1.3 - A realidade regional e local das relações públicas. 
 
 
UNIDADE 2 – AS RELAÇÕES PÚBLICAS 
2.1 - Definição. 
2.2 - Objetivos básicos. 
2.3 - Funções. 
2.4 - Relações públicas e atividades afins em comunicação de massa. 
 
 
UNIDADE 3 - FUNÇÕES DAS RELAÇÕES PÚBLICAS 
3.1 – Relações Públicas como filosofia corporativa. 
3.2 – Relações Públicas como função de administração. 
3.3 – Relações Públicas como função de comunicação institucional. 
3.4 - Relações Públicas como função política. 
3.5 – Relações Públicas como função de pesquisa. 
3.6 – Relações Públicas como função de assessoramento. 
3.7 – Relações Públicas como função de planejamento. 
3.8 – Relações Públicas como função de execução, coordenação e avaliação. 
3.9 - Relações Públicas como função integradora da comunicação organizacional. 
 
 
UNIDADE 4 – A PRODUÇÃO CULTURAL 
4.1 – Estudos públicos culturais e produção cultural 
4.2 – Públicos culturais como diferencial para a realização de projetos culturais 
4.3 – Públicos e mercados culturais 
4.4 – Os mercados culturais e a produção cultural 
4.5 – Estudo dos mercados culturais  
 
 

Bibliografia Básica: 
 
 
CESCA, Cleusa Gertrudes Gimenes; CESCA, Wilson. Estratégias empresariais diante do novo 
consumidor: relações públicas e aspectos jurídicos. São Paulo: Summus, 2000. 
 
FREITAS, Ricardo F. e LUCAS, Luciane. Desafios contemporâneos em comunicação: perspectivas 



 
de relações públicas. São Paulo: Summus, 2002. 
 
GUTIERREZ, Waldyr. Relações Públicas: processo, funções, tecnologia e estratégias. São Paulo: 
Summus, 2003. 
 
CESNIK, Fábio; BELTRAME, Priscila. Globalização da Cultura. São Paulo: Manole, 2004. 
 
COELHO, Teixeira> Dicionário Crítico de Política cultural.3 ed. São Paulo: Iluminuras, 2004. 
 
NUSSBAUMER, Gisele> O Mercado da Cultura em Tempos (Pós) Modernos. Santa Maria : UFSM, 
2000 
 
 
Bibliografia complementar: 
 
 
ANDRADE, Cândido Teobaldo de. Curso de relações públicas: relações com os diferentes públicos. 5ª 
ed. São Paulo: Atlas, 1994. 
 
KUNSCH, Margarida. Obtendo Resultados com Relações Públicas. São Paulo: Pioneira, 1997. 
 
PENTEADO, J. R. Whitaker. RP nas empresas modernas. São Paulo: Pioneira, 1984. 
 
PINHO, J. B. Comunicação nas Organizações. Viçosa. Ed: UFV, 2006. 
 
WEY, Hebe. O processo de Relações Públicas. São Paulo: Summus, 1983. 
 
KRAMER, Sonia & LEITE, M. Isabel. (orgs) Infância e produção cultural. Campinas, papirus,1998. 
 
 

 



 
 
Componente Curricular: 

Redação e Expressão Oral II 

Período: 2º semestre 

Carga horária: 60h 

Pré-Requisito: Redação e Expressão Oral I 

Descrição: 

Produção de textos, com atenção especial para o estilo e interpretação. 

Conteúdo programático: 

UNIDADE 1 – LINGUAGEM 
1.1 - Estrutura da frase 
1.2 – Estilo 
1.3 - Funções da linguagem 
 
UNIDADE 2 - FIGURAS DE LINGUAGEM 
2.1 - Denotação e conotação. 
2.2 - Metáfora e metonímia. 
 
UNIDADE 3 - EFICÁCIA DA COMUNICAÇÃO 
3.1 - Qualidades e efeitos dos discursos. 
 
UNIDADE 4 - O TEXTO 
4.1 - Tipos de composição. 
4.2 - Textos descritivos. 
4.3 - Textos narrativos. 
4.4 - Textos dissertativos. 

Bibliografia Básica: 
 
 
FIORIN, José Luiz. Para entender o texto: literatura e redação. SP: Ática, 2006. 
 
GARCIA, Othon M. Comunicação em prosa moderna: aprenda a escrever, aprendendo a pensar. 
26ed. Rio de Janeiro: FGV, 2006. 
 
MARTINS, Dileta Silveira. Português Instrumental: de acordo com as atuais normas da ABNT. SP: 
Atlas, 2009. 
 

Bibliografia Complementar: 
 
CHALUB, Samira. Funções da linguagem. São Paulo: Ática, 1993. 
 
FIORIN, José Luiz & SAVIOLI, Francisco Platão. Lições de texto: leitura e redação. São Paulo: Ática, 
2006. 
 
MOISÉS, Massaud. A criação literária. São Paulo: Cultrix, s.d. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
Componente Curricular: 

 

Marketing Cultural 

Período: 2º semestre 

Carga horária: 60h 

Descrição: 

 

A importância do marketing cultural como estratégia de comunicação. O marketing cultural como 
diferencial competitivo às organizações. A atuação das Relações Públicas no mercado cultural. 
Elaboração de planos de marketing cultural. 
 
 

Conteúdo programático: 

UNIDADE 1 – FUNDAMENTOS DE MARKETING 
1.1 – Conceitos Centrais de marketing 
1.2 – Orientações de marketing 
1.3 - Marketing e marketing cultural 
1.4 – Marketing Estratégico em produção cultural 
 
 
UNIDADE 2 - MARKETING E CULTURA 
3.1 – Sistemas de Marketing 
3.2 - Marketing cultural: especificidades. 
3.3 - Tendências atuais do marketing cultural. 
3.4 - Sistemas de Informações em Marketing 
 
 
UNIDADE 3 – PLANEJAMENTO DE MARKETING CULTURAL 
4.1 - Decisões em Marketing cultural 
4.2 - Planejamentos de Marketing Cultural 
4.3 - Estudos de caso de projetos culturais. 
 
 

Bibliografia Básica: 
COBRA, Marcos. Marketing básico: uma abordagem brasileira. São Paulo: atlas, 1997. 
 
FISCHER, Micky. Marketing cultural. São Paulo: Global, 2002. 
 
GIL, Nuno Vaz. Marketing institucional. O mercado de ideias e imagens. São Paulo: Cengage Learning, 
2000. 
 
KOTLER, P. Administração de Marketing: análise, planejamento, implementação e controle. São 
Paulo: Atlas, 6 ed. 2008. 
___________ Princípios de Marketing. SP: Prentice Hall, 2005 
 
LAS CASAS, Alexandre Luzzi. Marketing: conceito, exercícios e casos. São Paulo: Atlas, 7 ed.,2005. 
 
 
 
 

Bibliografia Complementar: 
 
COBRA, Marcos. Estratégias de marketing de serviços. São Paulo:Editora Marcos Cobra,2001. 
 



 
KOTLER, Philip. Marketing para o século XXI. São Paulo: Futura, 2006. 
 
MALAGODI, Maria Eugênia e CESNIK, Fábio. Projetos Culturais. São Paulo: Fazendo Arte, 1998. 
 
MINTZERG, Henry et al. Safári de estratégia: um roteiro pela selva do planejamento. Porto Alegre: 
Bookman, 2000. 
 
RUBIM, Albino. Dos Sentidos do Marketing Cultural. In: Revista Textos. Salvador: VAZ, G. N. 
Marketing Institucional. São Paulo: Pioneira, 1997. 
 
 

 



 
 
Componente Curricular: 

 

                                                             Pesquisa de Opinião Pública 

Período: 2º semestre 

Carga horária: 60h 

Descrição: 

Os principais conceitos e suportes metodológicos utilizados em pesquisa de opinião pública. Elaboração, 
aplicação e análise de projetos de pesquisa de opinião pública. 
 

Conteúdo programático: 

UNIDADE 1 - NOÇÕES CONCEITUAIS DE OPINIÃO PÚBLICA 
1.1 - Origem e evolução do conceito de opinião pública. 
1.2 - Campo midiático, visibilidade e opinião pública. 
1.3 - A opinião pública na sociedade em rede. 
 
UNIDADE 2 - SUPORTES METODOLÓGICOS DA PESQUISA DE OPINIÃO PÚBLICA 
2.1 - Abordagem quantitativa. 
2.2 – Abordagem qualitativa. 
 
UNIDADE 3 - O PROJETO DE POP 
3.1 - Problema de pesquisa. 
3.2 - Levantamento do estado da questão. 
3.3 - Formulação dos objetivos. 
3.4 – Plano de coleta de dados: amostragem, instrumentos, pessoal, cronograma,previsão orçamentária. 
3.5 – Execução: pré-teste e aplicação. 
3.6 - Tabulação e elaboração de categorias de análise. 
3.7 - Análise dos resultados e formulação de conclusões. 
 
UNIDADE 4 - O RELATÓRIO DE POP 
4.1 - Elaboração do relatório de pesquisa de OP. 
4.2 - Tópicos importantes na avaliação de um relatório de POP. 
 

Bibliografia Básica: 
 
GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 4 ed.São Paulo: Atlas, 2007. 
 
RUTTER, Marina e ABREU, Sertório. Pesquisa de mercado. São Paulo: Ática, 1988. 
 
TARDE, Gabriel. A opinião das massas. 2. ed. São Paulo: Martins Fontes, 2005. 
 
 

Bibliografia Complementar: 
 
HABERMAS, J. Mudança Estrutural da Esfera Pública. 2 ed. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2003. 
 
CASTELLS, Manuel. A Sociedade em Rede. 9 ed.São Paulo: Paz e Terra, 2006. 
 
 
 

 



 
 
Componente Curricular: 

Semiótica da Comunicação 

Período: 2º semestre 

Carga horária: 60h 

Descrição: 
Análise e pesquisa dos fundamentos do exercício das linguagens oral, escrita e icônica. Análise e 
elaboração das linguagens oral, escrita e icônica sob o aspecto semiótico. Relação dos fundamentos 
semióticos com as práticas comunicacionais midiáticas. 

Conteúdo programático: 

UNIDADE 1 - A CIÊNCIA SEMIÓTICA 
1.1 - O signo em Saussure/Barthes. 
1.2 - O signo em Peirce/Eco. 
1.3 - A questão da semiose infinita. 
 
UNIDADE 2 - APRENDER A LER OS SIGNOS 
2.1 - O jogo dos signos na linguagem. 
2.2 - A leitura semiológica denotativa. 
2.3 - A leitura semiológica conotativa. 
2.4 - Leitura semiológica polissêmica. 
 
UNIDADE 3 - ELEMENTOS DE SEMIOLOGIA DOS DISCURSOS 
3.1 - Organização discursiva. 
3.1.1 – Texto e discurso. 
3.2 - Análise discursiva. 
3.2.1 - As relações do sujeito com sua fala. 
3.2 2 - Investimento temático e figurativo. 
 
UNIDADE 4 - LINGUAGEM E REALIDADE 
4.1 – Conceito de realidade. 
4.2 – Mediações simbólicas. 

Bibliografia Básica: 
BARROS, Diana Luz Pessoa de. Teoria semiótica do texto. São Paulo: Ática, 1997. 
 
BARTHES, Roland. Elementos de semiologia. São Paulo: Cultrix, 1975. 
 
ECO, Umberto. Tratado geral de semiótica. São Paulo: Perspectiva, 1980. 
 
FIORIN, José Luiz. Elementos de análise do discurso. São Paulo: Contexto/EDUSP, 1989. 
 
KOCH, Ingedore. A inter-ação pela linguagem. São Paulo: Contexto, 1995. 
 
NÖTH, Winfried. A semiótica no século XX. São Paulo: Annablume, 1996. 

Bibliografia Complementar: 

BAKHTIN, Mikhail. Marxismo e Filosofia da Linguagem. São Paulo: Ucitec, 1981. 

BARTHES, Roland. S/Z. Lisboa: Edições 70, s/d. 

BENVENISTE. Émile. Problemas de Ligüística geral I. Campinas: Pontes, 1988. 

ECO, Umberto. Os limites da interpretação. São Paulo: Perspectiva, 1995. 

MAINGUENEAU, Dominique. Novas tendências em análise do discurso. Campinas: Pontes/EDUSC, 
1989. 

PERUZZOLO, Adair C. A estratégia dos signos. Santa Maria: FACOS, 2002. 

NÖTH, Winfried. Panorama da semiótica. São Paulo: Annablume, 1995. 

 



 
 
Componente Curricular: 

Comunicação e Arte 

Período: 2º semestre 

Carga horária: 60h 

Descrição: 
Os principais sistemas de ideias estéticas e artísticas aplicadas à comunicação. Reflexão sobre a arte no 
cenário da produção cultural e sua influência na geração de novas convenções estéticas, gostos e 
estilos. Análise dos componentes artísticos e estéticos de uma dada obra. 

 

Conteúdo programático: 

 
UNIDADE 1 – INTRODUÇÃO À ESTÉTICA E HISTÓRIA DA  ARTE 

1.1. Definição e funções da arte 
1.2. A linguagem da arte 
1.3. Introdução à estética 
 

UNIDADE 2 – A EVOLUÇÃO DA ARTE DOS POVOS 

2.1. Arte antiga: pré-história, Egito, Grécia e Roma 
2.2. Arte medieval: Paleo-cristã, Bizantina, Românica e Gótica 
2.3. Arte pré-colombiana 
2.4. Diferentes manifestações da arte no renascimento, arte barroca e neoclássica 
 

UNIDADE 3 – A ARTE PÓS-REVOLUÇÃO INDUSTRIAL 
3.1. A revolução industrial e seus reflexos nas manifestações artísticas do século XIX 
3.2. Art nouveau 
3.3. Art déco 
3.4. Arte moderna e contemporânea 
3.5. Os diferentes momentos da arte brasileira 
 

UNIDADE 4 – MOVIMENTOS ESTÉTICOS CONTEMPORÂNEOS 
4.1. Pop-art  
4.2. Hippies e punks 
4.3. A moda como fenômeno de universalização das estéticas regionais 
4.4. A publicidade e a cultura regional 
4.5. Outros movimentos estético-artísticos da atualidade 
 
 

Bibliografia Básica: 
 
BAUMGART, Fritz. Breve história da arte. São Paulo: Martins Fontes, 2007. 
 
JANSON, H. W. História geral da arte: o mundo moderno. São Paulo: Martins Fontes, 2007. 
 
PROENÇA, Graça. História da arte. São Paulo: Ática, 2009.  
 

Bibliografia Complementar: 
 
BERGER, John. Modos de ver. Rio de Janeiro: Rocco, 1999. 
 
GIANNOTTI, José Arthur. O jogo do belo e do feio. São Paulo: Companhia das Letras, 2005. 
 
GREENBERG, Clement. Estética doméstica: observação sobre a arte e o gosto. São Paulo: Cosac & 
Naify, 2002. 



 
 
JANSON, H. W. JANSON, A. F. Iniciação à história da arte. São Paulo: Martins Fontes, 1996. 
 
JIMENEZ, Marc. O que é estética? São Leopoldo: Unisinos, 1999. 
 

 



 
 
Componente Curricular: 

Teoria e Técnica de Relações Públicas 
 

Período: 3º semestre 

Carga horária: 60h 

Pré-requisito: Ter cursado Fundamento de RP e Produção Cultural 

Descrição: 
 
Conceitos e história das relações públicas. Teorias sobre o processo das relações públicas. 
Abrangência e delimitações de relações públicas na comunicação. Funções sociais, políticas, 
empresariais e mercadológicas. Abordagem crítica de relações públicas através do seu papel 
como atividade mediadora dos processos comunicacionais. 
 

Conteúdo Programático: 

 
UNIDADE 1 – HISTÓRIA CRÍTICA DAS RELAÇÕES PÚBLICAS 
1.1 - O surgimento das relações públicas no Brasil e no mundo. 
1.2 – Relações públicas no contexto atual. 
 
 
UNIDADE 2 – TEORIA DAS RELAÇÕES PÚBLICAS 
2.1 – Os paradigmas burocráticos 
2.2 – Os paradigmas críticos 
2.3 – Os paradigmas funcionalistas 
 
UNIDADE 3 – RELAÇÕES PÚBLICAS COMO PROCESSO 
3.1 – O processo de relações públicas 
3.2 – A teoria política das relações públicas 
3.3 – Os públicos 
 
 
UNIDADE 4 – AS TEORIAS E AS TÉCNICAS CONTEMPORÂNEAS  
3.1 – As teorias da excelência 
3.2 – As técnicas de relações públicas 
3.3 – Novos paradigmas nas técnicas de RP 
 

Bibliografia Básica: 

 

FRANÇA, Fábio. Ferrari. Maria Aparecida & GRUNIG. James. Relações Públicas: teoria, 
contexto e relacionamento. São Paulo: Difusão, 2010. 
 
FREITAS, Ricardo F. e LUCAS, Luciane. Desafios contemporâneos em comunicação: 
perspectivas de relações públicas. São Paulo: Summus, 2002. 
 
GUTIERREZ, Waldyr. Relações Públicas: processo, funções, tecnologia e estratégias. São 
Paulo: Summus, 2003. 
 
SIMÕES, Roberto Porto. Relações Públicas: função política. São Paulo: Summus, 1995. 
 
 

Bibliografia Complementar: 

 
ANDRADE, Cândido Teobaldo de. Curso de relações públicas: relações com os diferentes 
públicos. 5ª ed. São Paulo: Atlas, 1994. 



 
 
KUNSCH, Margarida. Obtendo Resultados com Relações Públicas. São Paulo: Pioneira, 1997. 
 
PENTEADO, J. R. Whitaker. RP nas empresas modernas. São Paulo: Pioneira, 1984. 
 
PINHO, J. B. Comunicação nas Organizações. Viçosa. Ed: UFV, 2006. 
 
WEY, Hebe. O processo de Relações Públicas. São Paulo: Summus, 1983. 
 

 



 
 
Componente Curricular: 

Teoria e Método de Pesquisa em Comunicação 

Período: 3º semestre 

Carga horária: 60h 

Descrição: 

O campo epistemológico da pesquisa em comunicação. Diferentes tradições metodológicas da pesquisa 
na área da comunicação.  Os principais conceitos e suportes metodológicos utilizados em pesquisa: 
pesquisa de opinião pública, pesquisa institucional, auditorias, entrevista em profundidade, dentre outras. 
Elaboração, aplicação e análise de projetos de pesquisa. 
 

Conteúdo programático: 

UNIDADE 1 - O CAMPO EPISTEMOLÓGICO DA COMUNICAÇÃO 
1.1 - O campo da comunicação. 
1.2 - Construindo um problema de pesquisa em comunicação. 
 
UNIDADE 2 - TRADIÇÕES METODOLÓGICAS DA PESQUISA EM COMUNICAÇÃO 
2.1 - Estrutura-funcionalismo. 
2.2 - Estudos críticos. 
 
UNIDADE 3 – INSTÂNCIAS METODOLÓGICAS DA PESQUISA 
3.1– Abordagem quantitativa. 
3.2 – Abordagem qualitativa. 
3.3 – A elaboração do projeto de pesquisa 
        3.3.1 - Problema de pesquisa. 
        3.3.2 - Levantamento do estado da questão. 
        3.3.3 - Formulação dos objetivos. 
        3.3.4 – Plano de coleta de dados: amostragem, instrumentos, pessoal, cronograma, previsão 
orçamentária. 
        3.3.5 – Execução: pré-teste e aplicação. 
        3.3.6 - Tabulação e elaboração de categorias de análise. 
        3.3.7 - Análise dos resultados e formulação de conclusões. 
        3.3.8 – Elaboração de relatório de pesquisa e apresentação dos dados. 
 

Bibliografia Básica: 
BAUER, Martin W; GASKEL, George. Pesquisa qualitativa com texto, imagem e som. Um manual 
prático. 7 ed. Petrópolis: Vozes, 2008. 
  
DUARTE, Jorge & BARROS, Antonio. Métodos e técnicas de pesquisa em comunicação. 2ª Ed. São 
Paulo: Atlas, 2010. 
 
GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 4 ed.São Paulo: Atlas, 2007. 
 
LOPES, Maria Immacolata Vassalo de. Epistemologia da Comunicação. São Paulo: Loyola, 2003. 
 
LOPES, Maria Immacolata Vassalo de. Pesquisa em Comunicação. 8 ed.São Paulo: Loyola, 2005. 
 
MINAYO, Maria Cecília de Souza (Org.) Pesquisa Social: teoria, método e criatividade. 25 ed. 
Petrópolis: Vozes, 2007. 
 
RUTTER, Marina e ABREU, Sertório. Pesquisa de mercado. São Paulo: Ática, 1988. 
 

Bibliografia Complementar: 
 
ECO, Umberto. Como se faz uma tese. 20. Ed.São Paulo: Perspectiva, 2006. 
 



 
MATTELART, Armand e MATTELART, Michelle. História das Teorias da Comunicação. 12 ed. São 
Paulo: Loyola, 2009. 
 
RÜDIGER, Francisco. Ciência social crítica e pesquisa em comunicação. São Leopoldo: Ed. 
Unisinos, 2002. 
 
WOLF, Mauro. Teorias da Comunicação. Lisboa: Presença, 1994. 
 
BARICHELLO, Eugenia M.M.R. Campo midiático, opinião pública e legitimação. In: Comunicação e 
Cultura Midiática. Santa Maria: FACOS/UFSM, 2003. 
 
CASTELLS, Manuel. A Sociedade em Rede. 9 ed.São Paulo: Paz e Terra, 2006. 
 

 



 
 
Componente Curricular: 

Criação e Produção Gráfica 

Período: 3º semestre 

Carga horária: 60h 

Descrição: 

A criatividade como habilidade para resolver problemas; a importância do processo criativo; recursos 
verbais e não-verbais no desenvolvimento de ideias pertinentes ao campo da comunicação. As 
aproximações e afastamentos do design gráfico com a arte. Produção gráfica. Teoria da cor. Técnicas 
dos processos gráficos. Tipologia. Acabamento. 

Conteúdo programático: 

UNIDADE 1 – ARTE E DESIGN GRÁFICO NAS RELAÇÕES PÚBLICAS 
1.1. Conceitos 
1.2. As aproximações da arte com as relações públicas 
1.3. As origens do design gráfico moderno 
1.4. Funcionalismo e desconstrutivismo no design gráfico 
1.4.1. Causas e conseqüências da canonização do design 
1.4.2. Os desafios do design não-canônico 
1.5. Tendências do design gráfico nas relações públicas 
 

UNIDADE 2 – CRIATIVIDADE E PROCESSO DE CRIAÇÃO 
2.1. Teorias sobre a criatividade 
2.2. Fatores que contribuem para o pensamento criador 
2.3. Características do indivíduo criativo 
     2.3.1. Processo de criação 
2.4. Criatividade no planejamento 
2.5. Criatividade na mídia 
2.6. Criatividade na produção gráfica e eletrônica 
2.7. Criatividade na redação e na direção de arte 
 
UNIDADE 3 – ELEMENTOS DE PRÉ-PRODUÇÃO 
3.1. Finalização de arquivos para impressão 
3.1.1. Arquivos para reprodução em meios digitais de impressão 
3.1.2. Arquivos para produção em meios convencionais 
3.1.3. Fotolitos 
3.1.4. Retículas 
3.1.4.1. Características e tipos de retículas  
3.1.4.2 Resoluções e lineaturas adequadas ao projeto gráfico 
3.2. Matrizes para impressão 
3.2.1. Adequação da matriz de acordo com o sistema de impressão 
3.2.2. Gravações convencionais e as novas tecnologias de gravação 
3.3. Provas de impressão 
3.3.1. Finalidades, tipos e escolha de provas para impressão 
 

UNIDADE 4 – PRODUÇÃO DO IMPRESSO 
4.1. Papéis para impressão 
4.1.1. Fabricação do papel 
4.1.2. Características do papel 
4.1.3. Aproveitamento da folha de papel para impressão  
4.1.4. Escolha do papel adequado para o projeto gráfico 
4.2. Sistemas de impressão 
4.2.1. Sistemas digitais de impressão 
4.2.2. Sistemas convencionais de impressão 
4.2.3. Escolha do sistema adequado para o projeto gráfico 
4.3. Impressão a cores 



 
4.3.1. Sistema RGB e sistema CMYK 
4.3.2. Impressão com uma, duas, três cores e policromias 
4.3.3. Separação de cores em policromias 
4.3.4. Escalas de cores 
4.4. Tintas para impressão 
4.3.1. Sistema RGB e sistema CMYK 
4.3.2. Impressão com uma, duas, três cores e policromias 
4.3.3. Separação de cores em policromias 
4.3.4. Escalas de cores 
4.4. Tintas para impressão 
4.4.1. Tintas e sistemas de impressão 
4.4.2. Tintas especiais 
 

UNIDADE 5 – ADEQUAÇÕES DO PRODUTO GRÁFICO 
5.1. Adequação da mensagem ao consumidor 
5.2. Adequação do meio de reprodução à mensagem e ao consumidor pretendido  
5.3. Adequação do produto gráfico à verba disponibilizada 

Bibliografia Básica: 
 
BAER, Lorenzo. Produção gráfica. 6 ed. São Paulo: SENAC, 2006.  
 
CESAR, Newton. Direção de arte em propaganda. 8 ed.São Paulo: Futura, 2006. 
 
DONDIS, D. Sintaxe da linguagem visual. 2 ed.São Paulo: Martins Fontes, 2003.  
 
FARINA, Modesto. Psicodinâmica das cores em Comunicação. 5 ed.São Paulo: Edgar Blusher, 2006. 
 
FERNANDES, Amaury. Fundamentos de produção gráfica para quem não é produtor gráfico. 5 
ed.São Paulo: Rubio, 2006. 
 
HOLLIS, Richard. Design gráfico: uma história concisa. São Paulo: Martins Fontes, 2001. 
 
HURLBURT, Allen. Layout: o design da página impressa. São Paulo: Mosaico, 2003. 
 
MENNA BARRETO, Roberto. Criatividade em propaganda. 13ed. Rio de Janeiro: Editora 
Documentário, 2004. 
 
RIBEIRO, Milton. Planejamento visual gráfico. 10 ed. Brasília: Linha Gráfica, 2007. 
 

Bibliografia Complementar: 
 
DAWSON, John. Guia completa de grabado e impresion: tecnicas y materiales. Madrid: H. 
Blume,1996. 
 
PREDEBON, José. Criatividade hoje: como se pratica e ensina. SP: Atlas, 2003. 
 
_____________. Criatividade: abrindo o lado inovador da mente. SP: Atlas, 2006.  
 
SANT’ANNA, Armando. Propaganda: teoria, técnica e prática. São Paulo: Pioneira, 1989. 
 
WILLIAMS, Robin. Design para quem não é designer. 2 ed. São Paulo: Callis, 2006. 
 

 



 
 
Componente Curricular: 
 
                                                         

Planejamento Estratégico da Comunicação 
 

Período: 3º semestre 
 

Carga horária: 60h 
 

Descrição: 
Conhecer as bases do planejamento estratégico, desenvolvendo competências que lhes permitam 
conquistar melhores resultados operacionais e competitividade nas organizações através da 
comunicação. 
 

Conteúdo programático: 
 
UNIDADE 1 – AS ORGANIZAÇÕES NO SISTEMA SOCIAL GLOBAL 
1.1 – O indivíduo e as organizações 
1.2 – Conceito de organização 
1.3 – Tipologia das organizações 
1.4 – Características das organizações 
 
UNIDADE 2 – AS ORGANIZAÇÕES VISTAS COMO CULTURAS 
2.1 – Cultura e Organização 
2.2 – Organização vista como um fenômeno cultural 
2.3 – Organização e contexto cultural 
2.4 – A criação da realidade organizacional 
 
UNIDADE 3 – A COMUNICAÇÃO NAS ORGANIZAÇÕES 
3.1 – Processo comunicativo nas organizações 
3.2  - Barreiras na comunicação 
3.3 – Níveis de análise da comunicação 
3.4 – Redes formal e informal 
3.5 – Fluxos comunicativos 
3.6 – Meios de Comunicação nas organizações 
 
UNIDADE 4 – O PLANEJAMENTO 
4.1 – Evolução do Planejamento Estratégico 
4.2 - Natureza e conceituação básica 
4.3 – Características e dimensões 
4.4 – Filosofias de planejamento 
4.5 – Instrumentos e operacionalização 
4.6 – Planejamento Estratégico direcionado para a comunicação organizacional 
4.7 – Formulação do Planejamento Estratégico da comunicação organizacional 
 
 

Bibliografia Básica: 
 
CORREA, Roberto. Comunicação Integrada de Marketing: uma visão global. São Paulo: Saraiva, 
2006. 
 
KUNSCH, Margarida Maria Krohling. Planejamento de Relações Públicas na Comunicação 
Integrada. São Paulo: Summus, 2003 
 
KUNSCH, Margarida Maria Krohling (org). Obtendo Resultados com Relações Públicas. 2ed. São 
Paulo: Cengage Learning, 2011. 
 
NEVES, Roberto de Castro. Comunicação Empresarial integrada: como gerenciar imagem, 



 
questões públicas, comunicação simbólica, crises empresariais. Rio de Janeiro: Mauad, 2000. 
 

Bibliografia Complementar: 
 
CHIAVENATO, Idalberto. Administração: teoria, processo e prática. 4ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 
2007. 
 
FERREIRA, Ademir Antonio. Gestão Empresarial: de Taylor aos nossos dias: evolução e tendências 
da moderna administração de empresas. São Paulo: Thompson Learning, 2006. 
 
GANDIN, Danilo. A prática do planejamento participativo: na educação e em outras instituições, 
grupos e movimentos dos campos cultural, social, político, religioso e governamental. Petrópolis: 
RJ, Vozes, 1994. 
 
______________. Planejamento como prática educativa. 15 ed. São Paulo: Loyola, 2005. 
 
LERNER, Walter. Como Planejaer e organizar negócios competitivos. São Paulo: IOB: Pioneira 
Thompson Learning, 2002. 
 
MORGAN, Gareth. Imagens da Organização. São Paulo: Atlas, 2007. 
 
PORTER, Michael E. Estratégia Competitiva: técnicas para análise de indústrias e da concorrência. 
2ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. 
 
REGO, Francisco Gaudêncio Torquato do. Comunicação Empresarial / Comunicação Institucional: 
conceitos, estratégias, sistemas, estrutura, planejamento e técnicas.  São Paulo: Summus, 1986. 
 

 



 
 
Componente Curricular: 

Fotografia Aplicada às Relações Públicas 

Período: 3º semestre 

Carga horária: 60h 

Descrição: 
“Olhar” para “ver”; fotografia, câmera e a construção da imagem; fotografia como meio de 
informação; a fotografia na formação da imagem corporativa; fotografia, registro e memória.  

Conteúdo programático: 
 
UNIDADE 1 - FUNDAMENTOS DA FOTOGRAFIA 
1.1 A história da fotografia e sua evolução técnica; 
1.2 “Olhar” para aprender a “ver” um outro; 
1.3 O discurso visual: estética e linguagem da fotografia institucional. 
 
UNIDADE 2 – FOTOGRAFIA E REPRESENTAÇÃO 
2.1 A fotografia como representação da realidade institucional. 
2.2 A fotografia na formação da identidade visual, reputação e personalidade de 
profissionais e instituições. 
 
UNIDADE 3 – DAS PRÁTICAS FOTOGRÁFICAS 
3.1 A fotografia em publicações informativas institucionais; 
3.2 A fotografia em campanhas publicitárias institucionais; 
3.3 Os Registros fotográficos e constituição de memória; 
3.4 A construção imagética: do clique à publicação.  
 
 

Bibliografia Básica: 
 
BUSSELLE, Michael. Introdução à fotografia. São Paulo: Melhoramentos, 1992. 
 
KOSSOY, Boris. Fotografia e história. São Paulo: Ática, 1989. 
 
FREEMAN, Michael. Novo manual de fotografia. Lisboa: Presença, 1993. 
 
JOLY, Martine. Introdução à análise da imagem. Campinas: Papirus, 2005. 
 

Bibliografia Complementar: 
 
DUBOIS, Philippe. O ato fotográfico e outros ensaios. 9 ed.Campinas: Papirus, 2006. 
 
______________. O fotográfico. 2 ed. São Paulo: Huatec. Ed. Senac  São Paulo, 2005. 
 
KOSSOY, Boris. Fotografia e historia. São Paulo: Ática, 1989. 
 
MANGUEL, Alberto. Lendo Imagens. São Paulo, Companhia das Letras, 2001. 
 
RAMALHO, José A. A escola de fotografia, 4 ed. São Paulo: Futura, 2006. 
 
TRIGO JUNIOR, Thales. Equipamento fotográfico: teoria e prática. São Paulo: 
Ed. SENAC, 1998. 
 

 



 
 
Componente Curricular: 

Comunicação e Política 
 

Período: 4º semestre 

 
Carga horária: 60h 

 
Descrição: 

Estudo da relação entre os profissionais da comunicação social, em especial Relações Públicas, e 
os processos políticos e eleitorais contemporâneos. As transformações do poder político na era da 
comunicação eletrônica. Formas de atuação da comunicação na política. O uso da comunicação e 
das relações públicas nas práticas governamentais. 

 
Conteúdo programático: 

UNIDADE 1 – POLÍTICA 

1.1 – O que é política 
1.2 – Estado, Governo e sociedade 
1.3 – Participação política 
 

UNIDADE 2 – PODER POLÍTICO NA COMUNICAÇÃO ELETRÔNICA 

2.1 – As transformações da política 
2.2 – A política-espetáculo  
 

UNIDADE 3 – COMUNICAÇÃO E MARKETING NA POLÍTICA 

3.1 – A imagem dos poderes 
3.2 – Comunicação Governamental 
3.3 – Marketing político  
3.4 – Marketing eleitoral 
 

UNIDADE 4 – COMUNICAÇÃO GOVERNAMENTAL 

4.1 – Os dispositivos legais da comunicação governamental 
4.2 – As práticas de relações públicas nas esferas de governo 
4.3 – A comunicação nos processos de participação popular 
 

Bibliografia Básica: 

 
AVELAR, Lucia & CINTRA, Antonio. O sistema político brasileiro: uma introdução. 2ª Ed. São 
Paulo: UNESP, 2007. 
 
BOBBIO, Norberto.  Estado, governo e sociedade. Para uma teoria geral da política. 8ª ed. Trad. 
Marco Aurélio Nogueira. São Paulo: Paz e Terra, 2000. 
 
DALLARI, Dalmo de Abreu. O que é participação política. São Paulo: Brasiliense, 2004. 
 
RUBIM, Antonio Albino. Comunicação e Política: conceitos e abordagens. São Paulo: EDUNESP, 
2004.  
 
TORQUATO DO REGO, Francisco Gaudêncio. Tratado de Comunicação Organizacional e Política. 
São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2004. 
 
WEBER, Maria Helena. Comunicação e espetáculos da política. Porto Alegre: Ed.UFRGS, 2000. 



 
 
 
Bibliografia Complementar: 
 
BEZZON, Lara Crivelaro. Comunicação, política e sociedade. São Paulo: Alinea, 2005. 
 
DORNELLES, Souvenir M.G. O espaço das relações públicas no cenário da comunicação política. 
In: Anais do Intercom, Salvador , 2002. 
 
GOMES, Wilson. Transformações da política na era da comunicação de massa. São Paulo: 
Paulus, 2004.  

 

 



 
 
Componente Curricular: 

Assessoria de Relações Públicas I 
 

Período: 4º semestre 

Carga horária: 60h 

Pré-Requisito: Planejamento Estratégico da Comunicação 

Descrição: 
Elaborar planos de relações públicas e campanhas institucionais. Estudar e analisar as estratégias 
de comunicação utilizadas para construir a imagem corporativa, dos produtos e serviços e das 
formas de atuação na assessoria. 

Conteúdo Programático: 

 UNIDADE 1 – PLANEJAMENTO DE ESTRATÉGIAS DE COMUNICAÇÃO 
1.1 - Exame da situação e diagnóstico. 
1.2 - Definição dos públicos e dos objetivos. 
1.3 - Seleção e formulação das estratégias de comunicação na organização. 
 
UNIDADE 2 – EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES DE RELAÇÕES PÚBLICAS 
2.1 - Elaboração de instrumentos de comunicação. 
2.2 - Atividades de apoio. 
 
UNIDADE 3 – CONTROLE E AVALIAÇÃO DAS ATIVIDADES EXECUTADAS 
3.1 - Análise de noticias e críticas nos meios de comunicação. 
3.2 - Pesquisa de opinião, observações e conclusões. 
3.3 - Elaboração e divulgação do relatório das atividades desenvolvidas. 
 

Bibliografia Básica: 

ARMANI, D. Como elaborar projetos? Porto Alegre: Tomo Editorial, 2000.  

BAPTISTA, Myrian Veras. Planejamento social: intencionalidade e instrumentação. São Paulo: 
Veras Editora, 2000.                

KUNSCH, Margarida Maria Krohling. Planejamento de relações públicas na comunicação 
integrada. São Paulo: Summus, 2003.      

ROSA, José Antonio. Roteiro para análise e diagnóstico da empresa. São Paulo: STS, 2003.      

Bibliografia Complementar: 

ANDRADE, Candido Teobaldo de Souza. Curso de relações públicas: relações com os 
diferentes públicos. São Paulo: Atlas, 1994.           

BUENO, Wilson da Costa. Comunicação empresarial: teoria e pesquisa. São Paulo: Manole, 
2003.             

DUARTE, Jorge (org.) Assessoria de Imprensa e Relacionamento com a Mídia. São Paulo: 
Atlas, 2002.   

NEVES, Roberto de Castro. Comunicação empresarial integrada. Rio de Janeiro: Mauad, 2004.      

 



 
 
Componente Curricular: 

Produção Institucional em Mídia Eletrônica 

Período: 4º semestre 

Carga horária: 60h 

Descrição: 
Técnicas de redação e produção para rádio. Jingles e spots. Técnicas de redação e produção para 
televisão e vídeo. Alternativas comerciais e não-comerciais para produção em rádio, televisão e vídeo. 
 

Conteúdo Programático: 

UNIDADE 1– HISTÓRIA DO RÁDIO 
1.1. Pesquisa histórica 
1.2. Conceitos básicos da produção radiofônica 

 

UNIDADE 2 – ELABORAÇÃO DE ROTEIROS 
2.1. Roteiros para Spots 
2.2. Roteiros para Jingles 
2.3. Interpretação no rádio 
 
UNIDADE 3 – PRODUÇÃO DE PEÇAS 
3.1. Produção de Spots 
3.2. Produção de Jingles 
3.3. Alternativas publicitárias no rádio 
 
UNIDADE 4 – PRODUÇÃO DE TV 
4.1. Introdução a produção televisiva 
4.2. Recursos de captação  
4.3. Recursos de edição de imagens 
4.4. Análise da produção publicitária em TV 
4.5. Produção prática 
 

Bibliografia Básica: 

COMPARATO, Doc. Da criação ao roteiro. Rio de Janeiro: Artemídia Rocco, 1195. 
 

WATTS, Harris. Direção de câmera: um manual de técnicas de vídeo e cinema. São Paulo: Summus 
Editorial, 1999. 
 
WATTS, Harris. On câmera. São Paulo: Summus Editorial, 1990. 
 

Bibliografia Complementar: 

HOPKINS, Claude, Ciência da Propaganda, Cultrix, 1995. 
 
CLARK, Walter. O Campeão de Audiência. Best Seller, 1991. 
 
FIELD, Syd. Os exercícios do roteirista. São Paulo: Objetiva, 1996. 
 
CADENA, Nelson Varón, Brasil 100 Anos de propaganda. São Paulo. Ed. Referência, 2001. 
 
GAGE, Leighton D. e Cláudio Meyer. O filme publicitário. São Paulo: Atlas, 1991. 
 
GALINDO, Daniel dos Santos, Propaganda Inteira & Ativ@, São Paulo Futura, 2000. 
 
 



 
 
Componente Curricular: 

 

Política da Cultura 

Período: 4º semestre 

Carga horária: 60h 

Descrição: 
 
Políticas públicas e privadas. O papel do Estado e do mercado no campo da cultura. Políticas de 
cultura: história e situação contemporânea. Análise de experiências e da legislação em políticas de 
cultura, especialmente no Brasil e no Rio Grande do Sul. 
 

Conteúdo Programático: 

UNIDADE 1 – DELIMITAÇÃO E ABRANGÊNCIA DO CONCEITO DE POLÍTICAS CULTURAIS 
1.1 - O conceito de Política 
1.2 - O conceito de Cultura 
1.3 - O conceito de Políticas culturais 

 
UNIDADE 2 – PANORAMA INTERNACIONAL DAS POLÍTICAS CULTURAIS 
2.1 - Pré-história das políticas culturais 
2.2 - Nascimento das políticas culturais na contemporaneidade 
2.3 - O papel da UNESCO e a emergência contemporânea das políticas 
2.4 - Instituições internacionais no campo das políticas culturais: UNESCO, OEI, Convênio Andrés 
Bello etc. 
 
UNIDADE 3 – AS POLÍTICAS CULTURAIS NACIONAIS NO BRASIL 
3.1 - Três tradições: ausência, autoritarismo e instabilidade 
3.2 - Pré-história: Brasil colônia, Brasil império e Velha República 
3.3 - Mário de Andrade e o início das políticas culturais no Brasil 
3.4 - Governo Vargas, Gustavo Capanema e o início das políticas culturais no Brasil 
3.5 - Período democrático e os impasses das políticas culturais nacionais 
3.6 - Ditadura Cívico-Militar de 1964-1984 e as políticas culturais 
3.7 - Redemocratização e novos impasses das políticas culturais nacionais (1985-1994) 
3.8 - Governo FHC / Francisco Weffort: neoliberalismo e políticas culturais 
3.9 - Governo Lula / Gil e os desafios para as políticas culturais nacionais 

 

UNIDADE 4 - POLÍTICAS CULTURAIS NO BRASIL 
4.1 - Políticas estaduais 
4.2 - Políticas municipais 
4.3 - Políticas privadas 
4.4 - Políticas da sociedade civil  

Bibliografia Básica: 

BRANDT, Leonardo (org.) Diversidade cultural. São Paulo, Escrituras / Pensarte, 2005. 
 
CESNIK, Fabio de Sá. Guia de incentivo à cultura. 2 ed. Manole,2007. 
 
COELHO, Teixeira. Dicionário crítico de política cultural.  3 ed.São Paulo, Iluminuras / Fapesp, 2004. 
 
COELHO, Teixeira. Dicionário crítico de política cultural. São Paulo, Fapesp / Iluminuras, 2004.  
 
COUTINHO, Carlos Nelson. Cultura e sociedade no Brasil. Rio de Janeiro, DP&A,  2000. 
 
NUSSBAUMER, Gisele M. (org.) Teorias e políticas da cultura. Salvador, EDUFBA, 2007. 



 
 
RUBIM, Antonio Albino Canelas e BARBALHO, Alexandre (orgs.). Políticas culturais no Brasil. 
Salvador, Edufba, 2007. 
 

Bibliografia Complementar: 

BRANDT, Leonardo (org.) Diversidade cultural. São Paulo, Escrituras / Pensarte, 2005. 
 
CUÉLLAR, Javier Pèrez de (org.) Nossa diversidade criadora. Campinas / Brasília, Papirus / 
UNESCO, 1997. 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL. Lei de Incentivo à cultura – LIC-RS. Secretaria Estadual da 
Cultura, 2010. 

EVANGELISTA, Ely. A UNESCO e o mundo da cultura. Goiânia, Editora UFG / UNESCO, 2003. 
 
CHAUÍ, Marilena. Cidadania cultural: o direito a cultura. Perseu Abrano. 2006.  
 
GONÇALVES, José Reginaldo Santos. A retórica da perda. Os discursos do patrimônio cultural no 
Brasil. Rio de Janeiro, Editora da UFRJ / IPHAN, 1996. 

HOLLANDA, Heloísa Buarque de. Impressões de viagem. CPC, vanguarda e desbunde: 1960/70. 
São Paulo, Brasiliense, 1980. 

MAGALHÃES, Aloísio. E Triunfo? A questão dos bens culturais no Brasil. Rio de Janeiro / Brasília, 
Nova Fronteira / Fundação Nacional Pró-Memória, 1985. 

MATTELART, Armand. Diversidade Cultural e Mundialização. São Paulo, Parábola, 2005. 

MICELI, Sérgio. SPHAN: refrigério da cultura oficial. In: MICELI, Sérgio. Intelectuais à brasileira. São 
Paulo, Companhia das Letras, 2001, p.359-368.  
 
MINISTÉRIO DA CULTURA. Programa cultural para o desenvolvimento do Brasil. Brasília, Ministério 
da Cultura, 2006. 

MINISTÉRIO DA CULTURA. Lei Rouanet. Brasília, Ministério da Cultura, 2010.   

OLIVIERI, Cristiane Garcia. Cultura neoliberal. Leis de incentivo como política pública de cultura. 
São Paulo, Escrituras / Instituto Pensarte, 2004. 
 
SCHWARTZMAN, Simon; BOMERY, Helena Maria Bousquet e COSTA, Vanda Maria Ribeiro (orgs.). 
Tempos de Capanema. Rio de Janeiro / São Paulo, Paz e Terra / EDUSP, 1984.  
 
TOLEDO, Caio Navarro de. SEB: fábrica de ideologias. São Paulo, Ática, 1982.     
 
  

 



 
 
Componente Curricular: 

Comunicação Pública e Cidadania 

Período: 5º semestre 

Carga horária: 60h 

Descrição: 
Indivíduo, sociedade e construção da noção de cidadania na modernidade. Os processos de 
comunicação como geradores da construção da cidadania. Movimentos sociais, comunicação e 
cidadania. Novas mídias, seus limites e potenciais na construção da cidadania. 

Conteúdo Programático: 

UNIDADE 1 – COMUNICAÇÃO NA SOCIEDADE DA INFORMAÇÃO  

1.1. Comunicação no mundo globalizado  

1.2. Tecnologias digitais e convergência tecnológica  

1.3. Centralidade da mídia na contemporaneidade  

 

UNIDADE 2 – COMUNICAÇÃO, CIDADANIA E PODER 

2.1. Comunicação, cidadania e poder: definindo conceitos 

2.2. Ascensão histórica do ethos individualista 

2.3. Cidadania, cultura e poder no Brasil 

 

UNIDADE 2 – COMUNICAÇÃO PÚBLICA 

2.1. Comunicação pública X comunicação política 

2.2. Participação na gestão da comunicação pública 

2.3. Políticas e instrumentos da comunicação pública 

 

UNIDADE 4 – A COMUNICAÇÃO E A CONSTRUÇÃO DA CIDADANIA 

4.1. Cidadania a partir da comunicação 

4.2. Movimentos sociais, cidadania e desenvolvimento 

4.3. Novas mídias e novos espaços políticos 

4.4. Políticas e estratégias de comunicação 

Bibliografia Básica: 

ALDÉ, Alessandra. A construção da Política: democracia, cidadania e meios de comunicação de 
massa. Rio de Janeiro, FGV. 2004. 
 
DAMATTA, Roberto. A casa e a Rua. Rio de Janeiro: Rocco. 1997 
 
DUARTE, Jorge Antônio Menna (org) Comunicação Pública: estado, mercado, sociedade e interesse 
público. 1. ed. São Paulo: Atlas, 2007. v. 1. 200 p. 
 
DUARTE, Jorge; VERAS, Luciara (Org). Glossário de Comunicação Pública. Brasília: Casa das 
Musas, 2006 . 
 
MARSHALL, T.H. Cidadania, classe social e status. Rio de Janeiro: Zahar, 1967 
 
MATOS, Heloiza. Capital Social e Comunicação: Interfaces e Articulações. Summus Editorial: São 
Paulo, 2009. 



 
 
MORAES, Denis de. (org). Por uma outra comunicação: mídia, mundialização, cultura e poder.  3 
ed.Rio de Janeiro: Record, 2005. p.385-400.  
 
PAIVA, Raquel. O espírito comum: comunidade, mídia e globalismo. Petrópolis: Vozes, 1998. 

 
OLIVEIRA, Maria José da Costa (Org). Comunicação pública. Campinas, SP: Alínea, 2004. 
 
SENNETT, Richard. O declínio do homem público. As tiranias da intimidade. São Paulo: Companhia 
das Letras. 1998. 
 

VELHO, Gilberto. Individualismo e Cultura. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Eds. 2002. 

Bibliografia Complementar: 

CASTELLS, Manuel. A sociedade em rede. São Paulo: Paz e Terra, 2000. 

 

DAMATTA, Roberto. Carnavais, Malandros e Heróis: para uma sociologia do dilema brasileiro. Rio de 
Janeiro: Rocco. 1997. 
 
MARQUES DE MELO, José, GOBBI, Maria Cristina, SATLER, Luciano (orgs). Mídia cidadã, utopia 
brasileira. São Bernardo do Campo: Universidade Metodista, 2006. 

 



 
 
Componente Curricular: 

Economia da Cultura 
 

Período: 5º semestre 

Carga horária: 60h 

Descrição: 
 
Globalização e seus reflexos na produção e comercialização dos bens culturais. O importância da cultura 
na economia e o da economia na cultura. Capital cultural. Produção e distribuição da cultura e dos bens 
culturais. O mercado de trabalho na cultura e as cadeias produtivas da cultura.. 
 

Conteúdo Programático: 

UNIDADE 1 – TEORIA DO VALOR 

1.1. Teoria do valor em economia 
1.2. Valoração econômica dos bens e serviços culturais 
1.3. Valor econômico e valor cultural 
 

UNIDADE 2 – A ECONOMIA DA CRIATIVIDADE 

2.1. Teorias da criatividade 
2.2. Economia das idéias 
2.3. Criatividade como processo racional e irracional de decisão 
2.4. Economia da inovação 
2.5. Modelo de produção cultural 
 

UNIDADE 3 – ECONOMIA DOS MERCADOS CULTURAIS 

3.1. Heterogeneidade dos bens e segmentação dos mercados 
3.2. A natureza econômica dos diferentes mercados 
3.3. A demanda ligada ao consumidor 
 

UNIDADE 4 – INDÚSTRIAS CULTURAIS 

4.1. Definição 
4.2. Artes criativas como indústria 
4.2. As indústrias culturais no desenvolvimento urbano e regional  
 

UNIDADE 5 – ASPECTOS ECONÔMICOS DO PATRIMÕNIO CULTURAL 

5.1. Métodos da valoração 
5.2. Patrimônio como capital cultural 
5.3. O custo-benefício nos projetos de patrimônio cultural 
 
UNIDADE 6 – A CULTURA E O DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO 
6.1. Cultura e desenvolvimento sustentável 
6.2. Leis de incentivo a cultura 
 

Bibliografia Básica: 

BENHAMOU, Françoise. A economia da cultura. Ateliê. 2007. 

BERTINI, Alfredo. Economia da cultura. Saraiva, 2008. 

OLIVIERI, Cristiane Garcia. Cultura neoliberal. Leis de incentivo como política pública de cultura. São 
Paulo, Escrituras/Instituto Pensarte, 2004. 



 
 
REIS, Ana Carla Fonseca. Economia da cultura e desenvolvimento sustentável. 1 ed. Madole, 2007. 
 

Bibliografia Complementar: 

 
HERCOSVICI, Alain. Economia da Cultura e da Comunicação. Fundação Ceciliano Abel de 
Almeida/UFES. 1995. 
 
MAGALHÃES, Aloísio. E Triunfo? A questão dos bens culturais no Brasil. Rio de Janeiro / Brasília, Nova 
Fronteira / Fundação Nacional Pró-Memória, 1985.  
 
NUSSBAUMER, Gisele M. (org.) Teorias e políticas da cultura. Salvador, EDUFBA, 2007. 
 
ROSEN, Harvey. Public Finance. United States: Irwin,1995. 
 

VALIATI, Leandro e FLORISSI, Stefano. A problemática da captação: relação entre os incentivos fiscais e 
gestão dos recursos públicos na decisão privada da inversão cultural. Anais da ANPEC/SUL, 2005. 
 

 



 
 
Componente Curricular: 

Produção Cultural I 
 

Período: 5º semestre 

Carga horária: 60h 

Descrição: 
Fundamentos para a organização e a produção cultural como momentos vitais à cultura. Produção 
cultural como organização da cultura. A atividade de produção cultural. Os diferentes tipos de produção 
cultural. Panorama e peculiaridade da atividade de produção cultural nos diferentes ramos da cultura e 
da comunicação (mostra e exposição). 

Conteúdo Programático: 

UNIDADE 1 – CULTURA, TECNOLOGIAS E PARADIGMAS 

1.1. A cultura na globalização 
1.2. Novas tecnologias e novos paradigmas na produção cultural 
 

UNIDADE 2 - O PRODUTOR CULTURAL 
2.1. Perfil do produtor cultural: criador, planejador, gestor e mediador 
2.2. Diversas áreas e atores do setor cultural 
 

UNIDADE 3 – A ATIVIDADE DE PRODUÇÃO CULTURAL 
3.1. Pré-produção, produção e pós-produção de um projeto cultural 
3.2. Elaboração e realização do projeto operacional de produção cultural (mostra e exposição)  
 

Bibliografia Básica: 

CESNIK, Fábio de Sá; e MALAGODI, Maria Eugênia. Projetos culturais. São Paulo: Escrituras Editora, 
1998.  

LÉVY, Pierre. Cibercultura. São Paulo: Ed. 34, 1999.  

NUSSBAUMER, Gisele Marchiori. O mercado da cultura em tempos (pós) modernos. Santa Maria: 
Ed. da UFSM, 2000.  

THIRY, Hermano Roberto. Projetos culturais: técnicas de modelagem. 2 ed. FGV. 

Bibliografia Complementar: 

CANCLINI, Nestor Garcia. Culturas híbridas. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 2003.  

CASTELLS, Manuel. A Sociedade em Rede. 9 ed.São Paulo: Paz e Terra, 2006. 
 

MORAES, Denis de (org.). Por uma outra comunicação: mídia, mundialização cultural e poder . Rio de 
Janeiro: Editora Record, 2004.  

RUBIM, Antonio Albino Canelas. Dos Sentidos do Marketing Cultural. Salvador: 1997.  

 

 



 
 
Componente Curricular: 

Assessoria de Relações Públicas II 
 

Período: 5º semestre 

Carga horária: 60h 

Pré-Requisito: Assessoria de Relações Públicas I 

Descrição: 
Elaborar e executar planos estratégicos, táticos e operacionais de relações públicas para uma 
organização. 

Conteúdo Programático: 

 UNIDADE 1 – ASSESSORAMENTO DE RELAÇÕES PÚBLICAS EM ORGANIZAÇÕES 
1.1 - Elaboração do plano estratégico de comunicação. 
1.2 - Elaboração e execução de planos táticos. 
1.3 - Controle e avaliação dos planos. 
 
UNIDADE 2 – PRODUÇÃO DO RELATÓRIO DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 
2.1 – Elaboração do documento. 
2.2 – Análise crítica. 
2.3 – Sugestões. 
 

Bibliografia Básica: 

ARMANI, D. Como elaborar projetos? Porto Alegre: Tomo Editorial, 2000.   

BAPTISTA, Myrian Veras. Planejamento social: intencionalidade e instrumentação. São 
Paulo: Veras Editora, 2000.             

KUNSCH, Margarida Maria Krohling. Planejamento de relações públicas na comunicação 
integrada. São Paulo: Summus, 2003.   

ROSA, José Antonio. Roteiro para análise e diagnóstico da empresa. São Paulo: STS, 2003.                     

Bibliografia Complementar: 

ANDRADE, Candido Teobaldo de Souza. Curso de relações públicas: relações com os 
diferentes públicos. São Paulo: Atlas, 1994.               

BUENO, Wilson da Costa. Comunicação empresarial: teoria e pesquisa. São Paulo: Manole, 
2003.     

DUARTE, Jorge (org.) Assessoria de Imprensa e Relacionamento com a Mídia. São Paulo: 
Atlas, 2002.        

NEVES, Roberto de Castro. Comunicação empresarial integrada. Rio de Janeiro: Mauad, 
2004.           

 



 
 
Componente Curricular: 

Projeto Experimental em Relações Públicas 

Período: 6º semestre 

Carga horária: 120h 

Pré-requisito: Ter cursado Assessorias I e II 

Descrição: 
Visa a compreensão a revisão dos conteúdos trabalhados ao longo do curso, e principalmente a 
aplicabilidade dos mesmos através do planejamento, execução e avaliação de um plano, um projeto, 
um programa, uma campanha ou ainda, um produto de comunicação para um cliente real, 
simulando a prática profissional. 

Conteúdo Programático: 

UNIDADE 1 – ATENDIMENTO  
1.1 - Formulação de propostas.  

1.2 - Realização de pesquisas 

1.3 - Diagnóstico Institucional 

 
UNIDADE 2 – PLANEJAMENTO DE RELAÇÕES PÚBLICAS 
2.1 - Plano de Comunicação  
2.2 - Projetos 
2.3 - Programas 
2.4 – Campanhas 
 
UNIDADE 3 – DESENVOLVIMENTO DE ESTRATÉGIAS 
3.1 - Elaboração do Plano de Ação 
3.2 -  Execução e Controle 
3.3 -  Elaboração do Relatório 
 

Bibliografia Básica: 

DUARTE, Jorge; BARROS, Antonio (orgs). Métodos e Técnicas de Pesquisa em Comunicação. 
2ed. São Paulo: Atlas, 2006. 
 

FRANÇA, Fábio. Ferrari. Maria Aparecida & GRUNIG. James. Relações Públicas: teoria, contexto e 
relacionamento. São Paulo: Difusão, 2010. 
 
FREITAS, Ricardo F. e LUCAS, Luciane. Desafios contemporâneos em comunicação: perspectivas 
de relações públicas. São Paulo: Summus, 2002. 
 
GUTIERREZ, Waldyr. Relações Públicas: processo, funções, tecnologia e estratégias. São Paulo: 
Summus, 2003. 
 
SIMÕES, Roberto Porto. Relações Públicas: função política. São Paulo: Summus, 1995. 
 

Bibliografia Complementar: 

 
ANDRADE, Cândido Teobaldo de. Curso de relações públicas: relações com os diferentes públicos. 
5ª ed. São Paulo: Atlas, 1994. 
 
KUNSCH, Margarida. Obtendo Resultados com Relações Públicas. São Paulo: Pioneira, 1997. 
 
PENTEADO, J. R. Whitaker. RP nas empresas modernas. São Paulo: Pioneira, 1984. 
 



 
PINHO, J. B. Comunicação nas Organizações. Viçosa. Ed: UFV, 2006. 
 
WEY, Hebe. O processo de Relações Públicas. São Paulo: Summus, 1983. 

 



 
 
Componente Curricular: 

Produção Cultural II 
 

Período: 6º semestre 

Carga horária: 60h 

Pré-Requisito: Produção Cultural I 

Descrição: 
Produção cultural articulando os elementos componentes do sistema cultural: criação, divulgação, 
transmissão e organização. Panorama e peculiaridade da atividade de produção cultural nos 
diferentes ramos da cultura e da comunicação (evento, dança e shows). 

Conteúdo Programático: 

UNIDADE 1 – CULTURA, TECNOLOGIAS E PARADIGMAS 

1.1. A cultura na globalização 
1.2. Novas tecnologias e novos paradigmas na produção cultural 
 

UNIDADE 2 - O PRODUTOR CULTURAL 

2.1. Perfil do produtor cultural: criador, planejador, gestor e mediador 
2.2. Diversas áreas e atores do setor cultural 
 

UNIDADE 3 – A ATIVIDADE DE PRODUÇÃO CULTURAL 

3.1. Pré-produção, produção e pós-produção de um projeto cultural 
3.2. Elaboração e realização do projeto operacional de produção cultural (evento, dança e shows)  
 

Bibliografia Básica: 

CESNIK, Fábio de Sá; e MALAGODI, Maria Eugênia. Projetos culturais. São Paulo: Escrituras 
Editora, 1998.  

LÉVY, Pierre. Cibercultura. São Paulo: Ed. 34, 1999.  

NUSSBAUMER, Gisele Marchiori. O mercado da cultura em tempos (pós) modernos. Santa 
Maria: Ed. da UFSM, 2000.  

THIRY, Hermano Roberto. Projetos culturais: técnicas de modelagem. 2 ed. FGV. 

Bibliografia Complementar: 

CANCLINI, Nestor Garcia. Culturas híbridas. São Paulo: Editora da Universidade de São Paulo, 
2003.  

CASTELLS, Manuel. A Sociedade em Rede. 9 ed.São Paulo: Paz e Terra, 2006. 
 

MORAES, Denis de (org.). Por uma outra comunicação: mídia, mundialização cultural e poder . 
Rio de Janeiro: Editora Record, 2004.  

RUBIM, Antonio Albino Canelas. Dos Sentidos do Marketing Cultural. Salvador: 1997.  

 

 



 
 
Componente Curricular: 

Trabalho de Conclusão de Curso I  

Período: 7º semestre 

Carga horária: 120h 

Descrição: 
Localização do aluno quanto ao seu objeto de pesquisa; os métodos e técnicas e o planejamento do 
trabalho de pesquisa em comunicação. 
 

Conteúdo Programático: 

UNIDADE 1 - OBJETO DE PESQUISA 
1.1 - Identificação do tema. 
1.2 - Construção do Problema. 
1.3 – Construção do enfoque experimental. 
 
UNIDADE 2 – CONSTRUÇÃO DO QUADRO TEÓRICO DE REFERÊNCIA 
2.1 – Revisão de Literatura. 
2.2 – Uso de citações. 
 
UNIDADE 3 – METODOLOGIA 
3.1 – Coleta de dados – metodologias e instrumentos. 
3.2 – Análise dos dados coletados – metodologias de análise. 
 
UNIDADE 4 - CRONOGRAMA 
4.1 - Cronograma das atividades. 
 

Bibliografia Básica: 

BAUER, Martin; GASKELL, George. Pesquisa qualitativa com texto, imagem e som. Petrópolis, Rio 
de Janeiro: Vozes, 2000. 
 
DUARTE, J; BARROS, A. (org.) Métodos e técnicas de pesquisa em comunicação. São Paulo: Atlas, 
2006. 
 
LAGO, Cláudia; BENETTI, Márcia. Metodologia de pesquisa em jornalismo. Porto Alegre: Vozes, 
2007. 
 

Bibliografia Complementar: 

DENKER, A. F. M; DA VIÁ, S. C. Pesquisa empírica em ciências humanas: com ênfase em 
comunicação. São Paulo: Futura, 2001. 
 
GIL. A. C. Como elaborar projetos de pesquisa. São Paulo: Atlas, 2004. 
 
LAKATOS, E. M; MARCONI, M. A. Fundamentos de metodologia científica. São Paulo: Atlas, 1991. 
 
MARCONI, M. A. e LAKATOS, E. M. Técnicas de Pesquisa: planejamento e execução de pesquisas, 
amostragem e técnicas de pesquisas, elaboração, análise e interpretação de dados. São Paulo: Atlas, 
1996. 
 
MEDEIROS, J.B. Redação científica. São Paulo: Atlas, 2006. 
 

 



 
 
Componente Curricular: 

Ética e Legislação em Relações Públicas 
 

Período: 7º semestre 

Carga horária: 60h 

Pré-requisito: Ter cursado Teorias e Técnicas de RP 

Descrição: 
 
O conceito de Ética. Analise do Código de Ética dos profissionais de Relações Públicas. 
Análises sobre estudo de casos de comportamento ético. A legislação da Comunicação, 
especialmente envolvendo as relações éticas nas organizações. 
 
 
 

Conteúdo Programático: 

UNIDADE 1 - A EXISTÊNCIA ÉTICA 
1.1 - Senso moral e consciência moral. 
1.2 - Juízo de fato e de valor. 
1.3 - Ética ou filosofia moral. 
 
UNIDADE 2 – ÉTICA E COMUNICAÇÃO 
2.1 - O papel da comunicação social. 
 
UNIDADE 3 - ÉTICA E RESPONSABILIDADE EMPRESARIAL 
3.1 - Responsabilidade social das empresas. 
3.2 - Códigos de Ética empresariais. 
 
UNIDADE 4 - LEGISLAÇÃO E CÓDIGO DE ÉTICA PROFISSIONAL 
4.1 - Legislação referente à atividade profissional de Relações Públicas. 
4.2 - Código de Ética dos Profissionais de Relações Públicas. 
 

Bibliografia Básica: 

ANDRÉ, Alberto. Ética e códigos da comunicação social. 4. ed. Porto Alegre: 
Sagra, 2000. 
 
FREITAS, L.; WHITAKER, M.; SACCHI, M. Ética e internet: uma contribuição para as 
empresas. São Paulo: DVS Editora, 2001. 
 
PERUZZO, C.M.K e KUNSCH, M.K. Transformação da comunicação: ética e técnicas. Victoria. 
UFes/Intercom, 1995. 
 
LEGISLAÇÃO e Resoluções de Relações Públicas. 5ª. Ed. Rio de Janeiro: Conselho Regional 
de Relações Públicas – CONRERP 1ª Região. 
 
 

Bibliografia Complementar: 

FREITAS, Ricardo Ferreira e SANTOS, Luciane Lucas. Desafios Contemporâneos em 
Comunicação. São Paulo: Summus, 2002. 
 
GOMES, W. Opinião Política na internet: uma abordagem ética das questões relativas à 
censura e liberdade de expressão na comunicação. 
http://www.facom.ufba.br/etica/txts/opiniaopolitica.pdf 
 
 

http://www.facom.ufba.br/etica/txts/opiniaopolitica.pdf


 
 
Componente Curricular: 

Trabalho de Conclusão de Curso II  

Período: 8º semestre 

Carga horária: 300h 

Pré-requisito: Ter cursado TCC I 

Descrição: 
 
Desenvolvimento de um trabalho de pesquisa ou um produto experimental em uma área 
específica das Relações Públicas ênfase em Produção Cultural ou nas suas interfaces com a 
área da Comunicação e elaboração do respectivo relatório. 
 

Conteúdo Programático: 

UNIDADE 1 – ESTRUTURA FORMAL DO RELATÓRIO 
1.1 - Elementos pré-textuais. 
1.2 - Elementos textuais. 
1.3 - Elementos pós-textuais. 
 
UNIDADE 2 – CONTEÚDO DO RELATÓRIO 
2.1 - Introdução. 
2.2 - Desenvolvimento. 
2.3 - Conclusões. 
2.4 - Referências Bibliográficas. 
 

Bibliografia Básica: 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA. Estrutura e apresentação de monografias, 
dissertações e teses – MDT. Santa Maria, Editora da UFSM/PRPGP, 2006. 
 
BAUER, Martin; GASKELL, George. Pesquisa qualitativa com texto, imagem e som. 
Petrópolis, Rio de Janeiro: Vozes, 2000. 
 
DUARTE, Jorge; BARROS, Antonio (orgs). Métodos e Técnicas de Pesquisa em 
Comunicação. 2ed. São Paulo: Atlas, 2006. 
 

Bibliografia Complementar: 

BRANDÃO, Carlos Rodrigues (org.). Pesquisa participante. São Paulo: Editora Brasiliense, 
1990. 
 
GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. São Paulo: Atlas, 1991. 
 
GIL, Antonio Carlos. Métodos e técnicas de pesquisa social. São Paulo: Atlas, 1994. 
 
LOPES, Maria Immacolata Vassalo. Pesquisa em comunicação: formulação de um modelo 
metodológico. São Paulo: Loyola, 1990. 
 
MARCONI, Maria de Andrade; LAKATOS, Eva Maria. Técnicas de pesquisa: planejamento e 
execução de pesquisas, amostragem e técnicas de pesquisas, elaboração, análise e 
interpretação de dados. São Paulo: Atlas, 1996. 
 



 
 

 

3. RECURSOS DISPONÍVEIS 

Cursos: O Campus São Borja no semestre 2010/02 passará a ofertar cinco cursos de 

graduação, sendo eles:  

 - Comunicação Social: habilitações em Jornalismo, Publicidade e Propaganda e 

Relações Públicas ênfase em Produção Cultural. 

 - Serviço Social. 

 - Ciências Sociais - Ciência Política. 

 

Recursos humanos:  

A realidade de implantação do novo curso na Unipampa São Borja exige, para 

atendimento ao Curso de Comunicação Social/Habilitação em Relações Públicas – 

Ênfase em Produção Cultural, a otimização do quadro existente destinado às 

habilitações em Jornalismo e Publicidade e Propaganda. 

A contratação de três relações públicas manterá a aderência necessária do 

quadro inicial de docentes às proposições legais estabelecidas para a consecução do 

curso. 

Dessa forma, este projeto contemplará uma estrutura racional que evitará 

problemas durante a sua implantação, sendo condizente com o desenvolvimento 

qualificado do ensino, da pesquisa e da extensão. 

 

Infraestrutura: 

As instalações para o curso de Comunicação Social/ Habilitação em Relações 

Públicas – ênfase em Produção Cultural deve ser as mesmas já existentes para as 

habilitações em Jornalismo e Publicidade e Propaganda. 

O que deve ser indicado como aquisição inicial: 

- o mobiliário para a estruturação da coordenação do curso; 

- a instalação de softwares específicos às relações públicas nos laboratórios de 

informática do campus; 

- sala destinada à constituição de gabinete de eventos, local onde discentes e 



 
docentes poderão desenvolver o projeto e o planejamento de atividades e eventos,e 

que deve ter: 2 computadores com acesso à internet e a software específico às 

relações públicas, 1 linha telefônica, 1 mesa de reuniões, 4 cadeiras para atendimento 

ao público envolvido com as atividades. 

 

4. AVALIAÇÃO 

 
A avaliação e a auto-avaliação do Curso seguem princípios e procedimentos 

previstos pelo Sistema Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES) e, em 

conformidade com o Projeto Institucional (PI) e com o Projeto de Desenvolvimento 

Institucional (PDI), são compreendidas como processo contínuo que visa ao 

monitoramento das ações desenvolvidas e sua adequação à realidade, permitindo 

reformulações das práticas pedagógicas, bem como das concepções que 

fundamentam este documento.  

 Para dar conta do disposto no art. 3º, inciso VIII, da Lei nº 10.861, de 

14/04/2004. (Fonte: E-MEC), a auto-avaliação será realizada seguindo as normas da 

Unipampa. Entre as atividades de auto-avaliação podemos destacar: 

a) A utilização dos dados obtidos na avaliação Institucional da Unipampa 

para o aperfeiçoamento das atividades didáticas, especialmente em relação 

à oferta de conteúdos, à prática didática dos professores e às condições de 

oferta das atividades de ensino. 

 

b) A produção dos Grupos de Pesquisa (registrados na Unipampa ou no 

CNPq), liderados pelos professores credenciados. A produção será 

avaliada tendo em vista a quantidade de alunos envolvidos em projetos de 

pesquisa, a integração das atividades de pesquisa na graduação e na pós-

graduação e a quantidade e qualidade das publicações derivadas das 

atividades. 

 
 

c) O alcance social dos produtos de extensão e dos serviços resultantes de 

projetos liderados pelos professores e levados a efeito através de uma 

sintonia entre as atividades de ensino, pesquisa e extensão. 

 



 
d) A política da articulação entre o ensino, a pesquisa e a extensão, tomada 

como requisito básico para a sustentação da Universidade, considerando 

que a qualidade do ensino depende da competência em pesquisa e as 

atividades de extensão levam o saber gerado na Universidade para a 

sociedade e, ambas, proporcionam ao aluno uma situação formativa 

essencial. 

Além destas práticas, cabe destacar a previsão do uso de informações obtidas a 

partir dos resultados do ENADE como instrumento de retroalimentação para 

qualificação do PPC do Curso. Igualmente, espera-se que a instituição da CPA local e 

geral da UNIPAMPA, cujo regimento ainda não está finalizado, contribua para a 

obtenção de um Curso ainda mais efetivo na tarefa de atingir o perfil de egresso 

almejado. 

 



 
 

5. BIBLIOGRAFIA 

 

BRASIL, Lei de Diretrizes e Base da Educação Nacional - LDB (Lei 9.394/96). 

BRASIL, MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, Conselho Nacional de Educação, Câmara de 
Educação. Parecer CNE/ CES n.492/2001. Diretrizes Curriculares Nacionais dos 
cursos de Comunicação Social. Diário Oficial da União, 2001. 
 
BRASIL. MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO, Conselho Nacional de Educação, Câmara de 
Educação. Parecer CNE/CES n.1363/2001. Retificação do Parecer CNE/CES 
492/2001. Diário Oficial da União, 2002. 
 
BRASIL. MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Resolução n.16 de 13/03/2002 - Estabelece as 
diretrizes curriculares para a área de comunicação social e suas habilitações. Diário 
Oficial da União, 2002. 
 

BRASIL. DECRETO Nº 63.283, DE 26 DE SETEMBRO DE 1968. Regula o exercício da 
profissão Relações Públicas e dá outras providências. Brasília, 1968. 

 
UNIPAMPA, Instrução Normativa Nº 02/09, de 5 de março de 2009, Unipampa. 
_________, Projeto Institucional (PDI), Unipampa, 2009. 
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http://www.inep.gov.br/superior/condicoesdeensino/perguntas_frequentes.htm


 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6. ANEXOS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 

 
 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO 

 

INTERESSADO: Conselho Nacional de Educação/Câmara Superior de 

Educação 
UF: 
DF 

ASSUNTO: Diretrizes Curriculares Nacionais dos cursos de Filosofia, História, 

Geografia, Serviço Social, Comunicação Social, Ciências Sociais, Letras, 

Biblioteconomia, Arquivologia e Museologia 

RELATOR(A): Eunice Ribeiro Durham, Silke Weber e Vilma de Mendonça Figueiredo 

PROCESSO(S) N.º(S): 23001.000126/2001-69 

PARECER N.º: 

CNE/CES 492/2001 

COLEGIADO: 

CES 

APROVADO EM: 

03/04/2001 

 

I – RELATÓRIO  

 

Trata o presente de diversos processos acerca das Diretrizes Curriculares Nacionais dos cursos 

de Filosofia, História, Geografia, Serviço Social, Comunicação Social, Ciências Sociais, 

Letras, Biblioteconomia, Arquivologia e Museologia remetidas pela SESu/MEC para 

apreciação da CES/CNE. 

A Comissão constituída pelas Conselheiras Eunice Ribeiro Durham, Vilma de Mendonça 

Figueiredo e Silke Weber analisou as propostas provindas da SESu referentes aos cursos 

mencionados e procedeu a algumas alterações com o objetivo de adequá-las ao Parecer 

776/97 da Câmara de Educação Superior, respeitando, no entanto, o formato adotado pelas 

respectivas Comissões de Especialistas que as elaboraram. A Comissão retirou, apenas de 

cada uma das propostas, o item relativo à duração do curso, considerando o entendimento de 

que o mesmo não constitui propriamente uma diretriz e será objeto de uma Resolução 

específica da Câmara de Educação Superior, o que foi objeto do Parecer CNE/CES 583/2001. 

 

II – VOTO DO (A) RELATOR(A) 

 

A Comissão recomenda a aprovação das propostas de diretrizes dos cursos mencionados na 

forma ora apresentada. 

 

Brasília(DF), 03 de abril de 2001. 

 

Conselheiro(a) Silke Weber – Relator(a), Conselheiro(a) Eunice Ribeiro Durham, 

Conselheiro(a) Vilma de Mendonça Figueiredo 

 

III – DECISÃO DA CÂMARA 



 
A Câmara de Educação Superior aprova por unanimidade o voto do(a) Relator(a). 

Sala das Sessões, em 03 de abril de 2001. 

Conselheiro Arthur Roquete de Macedo – Presidente, Conselheiro Jose Carlos Almeida da 

Silva – Vice-Presidente 

 

 

 



 

 

DIRETRIZES CURRICULARES A ÁREA DE COMUNICAÇÃO SOCIAL E SUAS 

HABILITAÇÕES 

 

Introdução 

 

Estas Diretrizes Curriculares da Área da Comunicação foram elaboradas procurando atender a 

dois objetivos fundamentais: 

a)      flexibilizar a estruturação dos cursos, tanto para atender a variedades de circunstâncias 

geográficas, político-sociais e acadêmicas, como para ajustar-se ao dinamismo da área, e para 

viabilizar o surgimento de propostas pedagógicas inovadoras e eficientes; 

 

b)       estabelecer orientações para a obtenção de padrão de qualidade na formação oferecida. 

O presente texto estabelece um  padrão básico de  referência para  todas  as   instituições que 

mantenham   Cursos   de    Graduação  em  Comunicação  com  habilitações  em   Jornalismo, 

Relações Públicas,   Publicidade e Propaganda,  Cinema,  Radialismo,  Editoração,   ou outras 

habilitações pertinentes ao campo da Comunicação que venham a ser criadas. 

 

Diretrizes Curriculares 

 

 Perfil dos Formandos 

 

PERFIL COMUM 

 

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

atendido por todos os Cursos da área e em todas as  habilitações de   Comunicação, qualquer que 

seja  sua  ênfase  ou especificidade.  Trata-se de  base que garanta a identidade do Curso como de 

Comunicação. 

 

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

caracteriza-se por: 

 

1. sua capacidade de criação, produção, distribuição, recepção, e  análise crítica referentes  às 

mídias, às práticas profissionais e sociais relacionadas com estas, e a suas inserções culturais, 

políticas e econômicas; 

 

2. sua habilidade em refletir a variedade e  mutabilidade de demandas sociais  e  profissionais 

na área, adequando-se à complexidade e velocidade do mundo contemporâneo; 

 

3. sua visão integradora e horizontalizada - genérica e ao mesmo tempo especializada  de seu 

campo de  trabalho  possibilitando o entendimento da  dinâmica  das   diversas   modalidades 

comunicacionais e  das suas relações com os processos sociais que  as originam   e que destas 

decorrem. 

 

4. utilizar criticamente o instrumental teórico-prático oferecido em seu curso, sendo  portanto 

competente para posicionar-se de um ponto de vista ético-político sobre o exercício  do poder 

na comunicação, sobre os constrangimentos a que a comunicação pode ser  submetida,  sobre 

as repercussões sociais que enseja e ainda sobre as necessidades da sociedade contemporânea 

em relação à comunicação social. 



 
 

PERFIS ESPECÍFICOS 

 

Os perfis específicos resultam das habilitações diferenciadas do campo da Comunicação,  que 

se caracteriza por uma abrangência sobre diferentes meios, linguagens e práticas profissionais 

e de  pesquisa e,  na atualidade, por  envolver  um  acelerado dinamismo social e tecnológico. 

Para   assegurar o  desenvolvimento  histórico desta  área  de  formação,  estudos  e  exercício 

profissional, serão desenvolvidas habilitações com uma variedade de perfis específicos. Estas 

habilitações,  definidoras   dos   perfis   específicos,  se   organizam   conforme  as   seguintes 

premissas: 

 

a) é  mantida  a  referência  básica  às  habilitações   historicamente estabelecidas: jornalismo, 

relações públicas, publicidade e propaganda, radialismo, editoração, e cinema (assim como à 

sua denominação alternativa, cinema e vídeo); 

 

b) podem  ser  criadas  ênfases   específicas em cada uma destas habilitações, que serão então 

referidas pela denominação básica, acrescida de  denominação complementar que caracterize 

a ênfase adotada; 

 

c) podem ser criadas novas habilitações pertinentes ao campo da Comunicação. 

 

 

As  habilitações referidas  nos itens  "b" e "c" acima   serão reconhecidas como pertinentes ao 

campo da Comunicação na medida em que contemplem : 

 

- a dimensão e a complexidade temática e de objeto de estudo; 

- a existência de vinculações profissionais e conceituais com o campo da Comunicação; 

- a delimitação   de     uma   habilitação     específica,  que    comporte   linguagem e   práticas 

profissionais próprias. 

 

PERFIS ESPECÍFICOS POR HABILITAÇÃO 

 

Para  as  habilitações  já  estabelecidas,  além  do  perfil  comum relacionado no item anterior, 

devem se objetivar os perfis a seguir explicitados: 

 

Jornalismo 

O perfil do egresso em Jornalismo se caracteriza : 

1. pela   produção   de  informações   relacionadas   a fatos,   circunstâncias   e   contextos  do 

momento presente; 

 

2. pelo   exercício  da  objetividade na apuração, interpretação, registro e divulgação dos fatos 

sociais; 

 

3. pelo  exercício da  tradução  e  disseminação  de  informações de modo a qualificar o senso 

comum; 

 

4. pelo exercício  de  relações  com  outras áreas sociais, culturais e econômicas com as quais 

o jornalismo faz interface. 

 
 



 
Relações Públicas 

 

O perfil do egresso em Relações Públicas se caracteriza: 

 

1. pela administração do relacionamento das organizações com seus diversos  públicos,  tanto 

externos como internos; 

 

2. pela  elaboração de   diagnósticos,   prognósticos,  estratégias  e  políticas  voltadas  para  o 

aperfeiçoamento   das  relações  entre  instituições,  grupos  humanos organizados,  setores de 

atividades públicas ou privadas, e a sociedade em geral; 

 

3. pelo exercício de  interlocução  entre  as  funções  típicas  de relações públicas  e as demais 

funções profissionais ou empresariais existentes na área da Comunicação. 

 

Radialismo 

 

O perfil do egresso em Radialismo se caracteriza: 

 

1. pela  percepção,   interpretação ,   recriação e   registro  da   realidade   social, cultural  e da 

natural através de som e imagem ; 

 

2. pelas  formulações   audiovisuais     habituais,    documentárias,    de    narração,  musicais, 

descritivas, expositivas, ou quaisquer outras adequadas aos suportes com que trabalha; 

 

3. pelo  domínio   técnico,   estético  e   de   procedimentos   expressivos  pertinentes  a   essa 

elaboração audiovisual; 

 

4. pela atividade   em emissoras   de rádio   ou televisão  ou quaisquer instituições de criação, 

produção, desenvolvimento e interpretação de materiais audiovisuais; 

 

5. pelo exercício  de  interlocução  entre  as funções típicas de radialismo e as demais funções 

profissionais ou empresariais da área da Comunicação. 

 

Publicidade e Propaganda 

 

O perfil do egresso em Publicidade e Propaganda se caracteriza: 

 

1. pelo conhecimento e domínio de técnicas  e  instrumentos  necessários  para a proposição e 

execução  de  soluções  de  comunicação  eficazes  para os objetivos de mercado, de negócios 

de anunciantes e institucionais; 

 

2. pela tradução  em   objetivos e  procedimentos  de  comunicação  apropriados  os objetivos 

institucionais, empresariais e mercadológicos; 

 

3. pelo planejamento, criação, produção,  difusão e   gestão da   comunicação  publicitária, de 

ações promocionais   e  de   incentivo, eventos  e   patrocínio, atividades  de marketing, venda 

pessoal, design  de  embalagens   e  de   identidade corporativa, e de assessoria publicitária de 

informação. 

 



 
Editoração 

O perfil do egresso em Editoração se caracteriza: 
  

 

1. pela gestão  e  produção  de  processos  editoriais,  de multiplicação,  reprodução e difusão, 

que envolvam obras literárias, científicas, instrumentais e culturais; 

 

2. pelo desenvolvimento  de  atividades   relacionadas à  produção  de  livros  e impressos em 

geral,  livros eletrônicos,   CDROMs e  outros   produtos   multimídia, vídeos, discos, páginas 

de Internet, e quaisquer outros suportes impressos, sonoros, audiovisuais e digitais; 

 

3. pelo  domínio   dos   processos  editoriais,  tais  como  planejamento  de produto,  seleção e 

edição  de  textos, imagens  e  sons,  redação  e  preparação  de originais,  produção  gráfica e 

diagramação  de  impressos,   roteirização  de  produtos   em  diferentes  suportes,  gravações, 

montagens, bem como divulgação e comercialização de produtos editoriais. 

 

Cinema 

O perfil do  egresso  da  habilitação  em  Cinema  (com esta denominação ou na denominação 

alternativa Cinema e Vídeo) se caracteriza: 

 

1. pela  produção   audiovisual   nas  bitolas  e   formatos   cinematográficos,    videográficos, 

cinevideográficos   ou   digitais,   incluindo-se   nessa produção direção geral, direção de arte, 

direção de fotografia,   elaboração de   argumentos  e  roteiros,   montagem/edição, animação, 

continuidade,   sonorização,   finalização e   demais   atividades   relacionadas; e   ainda   pela 

preservação e fomento da memória audiovisual da nação; 

 

2. pela   percepção,  interpretação,   recriação   e   registro  cinematográfico   de   aspectos  da 

realidade   social,   cultural ,   natural   de   modo  a   torná-las   disponíveis à   sociedade   por 

intermédio de estruturações narrativas, documentárias, artísticas, ou experimentais; 

 

3. pela iniciativa e pela  participação  na   discussão pública sobre a criação cinematográfica e 

videográfica   no   país   e   no mundo,   através   de   estudos críticos  e   interpretativos sobre 

produtos   cinematográficos,  sobre  a   história das artes  cinematográficas, e sobre  as teorias 

de cinema; 

 

4. pelo  desenvolvimento  de  atividades  e  especialidades  de  produção     cinematográfica e 

videográfica; 

 

2. Competência e Habilidades 
 

 

Assim  como   os   perfis  dos  egressos, organizados  em uma parte geral comum e uma parte 

específica por habilitação, as competências e habilidades também comportam dois níveis, um 

geral para todas as profissões e formações do campo da Comunicação e um especializado por 

habilitação. 

 

 

A) Gerais 

 

As competências e habilidades gerais para os diferentes perfis são as seguintes: 



 
1. assimilar criticamente conceitos que permitam a apreensão de teorias; 

 

2. usar tais conceitos e teorias em análises críticas da realidade; 

 

3. posicionar-se de modo ético-político; 
 

4. dominar   as    linguagens    habitualmente  usadas   nos   processos   de   comunicação, nas 

dimensões de criação, de produção, de interpretação e da técnica; 

 

5. experimentar e inovar no uso destas linguagens; 

 

6. refletir criticamente sobre as práticas profissionais no campo da Comunicação; 

 

7. ter competência   no   uso  da língua  nacional para escrita e interpretação de textos gerais e 

especializados na área. 

 

B) Específicas por Habilitação 

 

Além       das     competências     e     habilidades     gerais      acima     referidas,   há   que   se 

promover o desenvolvimento de competências específicas. 

 

Jornalismo 

 

- registrar   fatos   jornalísticos,   apurando,   interpretando,   editando  e transformando-os em 

notícias e reportagens; 

 

- interpretar, explicar e contextualizar informações; 

 

- investigar informações, produzir  textos  e  mensagens jornalísticas com clareza e correção e 

editá- los em espaço e período de tempo limitados; 

 

- formular pautas e planejar coberturas jornalísticas; 

 

- formular questões e conduzir entrevistas; 

 

- relacionar-se com fontes de informação de qualquer natureza; 

 

- trabalhar em equipe com profissionais da área; 

 

- compreender e saber sistematizar e organizar os processos de produção jornalística; 

 

- desenvolver,   planejar,   propor,   executar   e   avaliar   projetos   na  área   de  comunicação 

jornalística; 

 

- avaliar criticamente produtos, práticas e empreendimentos jornalísticos; 

 

- compreender os  processos   envolvidos   na   recepção de   mensagens   jornalísticas   e seus 

impactos sobre os diversos setores da sociedade; 

 

- buscar a verdade jornalística, com postura ética e compromisso com a cidadania; 



 
 

- dominar a   língua nacional e   as estruturas narrativas e expositivas aplicáveis às mensagens 

jornalísticas, abrangendo-se leitura, compreensão, interpretação e redação; 

 

- dominar   a    linguagem   jornalística   apropriada   aos   diferentes   meios   e   modalidades 

tecnológicas de comunicação; 

 

 

Relações Públicas 

 

- desenvolver pesquisas e auditorias de opinião e imagem; 

 

- realizar diagnósticos com base em pesquisas e auditorias de opinião e imagem; 

 

- elaborar planejamentos estratégicos de comunicação institucional. 
 

- estabelecer   programas   de  comunicação   estratégica        para   criação   e manutenção do 

relacionamento das instituições com seus públicos de interesse; 

 

- coordenar    o   desenvolvimento   de   materiais   de   comunicação,   em  diferentes meios e 

suportes, voltados   para  a   realização   dos   objetivos estratégicos do exercício da função de 

Relações Públicas; 

 

- dominar as   linguagens verbais e audiovisuais para seu uso efetivo a serviço dos programas 

de comunicação que desenvolve; 

 

- identificar a   responsabilidade   social   da   profissão,   mantendo   os  compromissos éticos 

estabelecidos; 

 

- assimilar   criticamente   conceitos   que   permitam   a   compreensão   das práticas e teorias 

referentes às estratégias e processos de Relações Públicas. 

 

Radialismo 

 

- gerar produtos audiovisuais em suas especialidades criativas,  como  escrever   originais ou 

roteiros   para  realização de projetos   audiovisuais;  adaptar originais de terceiros; responder 

pela direção, realização e transmissão de programas audiovisuais; editar e finalizar programas 

analógicos ou digitais; 

 

- saber como   planejar,   orçar e   produzir   programas  para serem gravados ou transmitidos; 

administrar, planejar e orçar estruturas de emissoras ou produtoras; 

 

- dominar as linguagens e gêneros relacionados às criações audiovisuais; 

 

- conceber   projetos   de   criação   e produção   audiovisual  em    formatos  adequados  a sua 

veiculação   nos   meios   massivos,   como   rádio   e   televisão,   em formatos de divulgação 

presencial,   como vídeo   e   gravações   sonoras,  e   em   formatos   típicos   de  inserção em 

sistemas eletrônicos em rede, como CDROMs e outros produtos digitais; 

 

- compreender   as   incidências   culturais,   éticas,   educacionais   e emocionais da produção 



 
audiovisual mediatizada em uma sociedade de comunicação; 

 

- assimilar   criticamente   conceitos   que   permitam   a   compreensão   das práticas e teorias 

referentes à área audiovisual. 

 

Cinema (ou Cinema e Vídeo) 

 

- gerar   produtos   cinematográficos   em   suas   especialidades criativas, como direção geral, 

direção de   arte,   direção de   fotografia,   argumento e roteiro, mont agem/edição, animação, 

continuidade, sonorização, finalização, e outras atividades relacionadas; 

 

- promover a geração e disseminação de produtos cinematográficos em suas especialidades 

de   gestão,   como     produção,     distribuição,   exibição,   divulgação,   e   outras atividades 

relacionadas; 

 

- dominar   as   diversas   técnicas     audiovisuais   envolvidas   nos    processos   de    criação 

cinematográfica, em qualquer de seus suportes, e nos processos de divulgação; 

 

- interagir   com   áreas   vizinhas à criação e divulgação cinematográfica, como a televisão, o 

rádio, as artes performáticas e as novas mídias digitais; 

 

- avaliar,   quantificar,   formar e   influenciar o gosto público no que diz respeito ao consumo 

de produtos audiovisuais; 
 

- inovar   e   reinventar    alternativas   criativas   e     mercadológicas   para   a   produção   de 

filmes e vídeos; 

 

- interpretar, analisar, explicar e  contextualizar  a  linguagem cinematográfica apropriada aos 

diferentes meios e modalidades da comunicação audiovisual; 

 

- compreender   os   processos   cognitivos   envolvidos   na  produção, emissão e recepção da 

mensagem cinematográfica e seus impactos sobre a cultura e a sociedade; 

 

- articular   as práticas  cinematográficas, em seus aspectos técnicos e conceituais, à produção 

científica,   artística   e     tecnológica   que   caracteriza    nossa   cultura,  e   ao   exercício do 

pensamento em seus aspectos estéticos, éticos e políticos; 

 

- assimilar   criticamente   conceitos   que    permitam   a   compreensão  das práticas e teorias 

referentes à criação, produção e circulação cultural do Cinema. 

 

Publicidade e Propaganda 

 

- ordenar as informações conhecidas e fazer diagnóstico da situação dos clientes; 

 

- realizar pesquisas de consumo, de motivação, de concorrência, de argumentos etc; 

 

- definir objetivos e estratégias de comunicação como   soluções   para problemas de mercado 

e institucionais dos anunciantes; 

 

- conceber meios de avaliar e corrigir resultados de programas estabelecidos; 



 
 

- executar e   orientar   o trabalho   de criação   e produção   de campanhas  de propaganda em 

veículos impressos, eletrônicos e digitais; 

 

- realizar e   interpretar   pesquisas de criação como subsídio para a preparação de campanhas 

publicitárias; 

 

- dominar   linguagens   e   competências    estéticas    e   técnicas  para criar, orientar e julgar 

materiais de comunicação pertinentes a suas atividades; 

 

- planejar,   executar   e  administrar campanhas de comunicação com o mercado, envolvendo 

o uso da propaganda e de outras   formas de   comunicação,   como   a promoção de vendas, o 

merchandising e o marketing direto; 

 

- identificar   e   analisar as   rápidas   mudanças   econômicas   e   sociais em   escala global e 

nacional que influem no ambiente empresarial; 

 

- identificar   a   responsabilidade   social   da   profissão,    mantendo os compromissos éticos 

estabelecidos; 

 

- assimilar criticamente   conceitos   que   permitam a   compreensão   das   práticas e   teorias 

referentes à publicidade e à propaganda. 

 

Editoração 

 

- dominar processos de edição de   texto    tais como: resumos, apresentações, textos de capa 

de livros,     textos de revistas,     textos que acompanham edições sonoras, audiovisuais e de 

multimídia,    textos para publicações digitais, tratamento de textos didáticos e paradidáticos, 

textos de compilação, de crítica e de criação; 
 

- dominar a   língua   nacional e   as   estruturas   de   linguagem   aplicáveis a obras literárias, 

científicas,   instrumentais,   culturais   e   de   divulgação   em suas diferentes formas: leitura, 

redação, interpretação, avaliação e crítica; 

 

- atentar   para   os   diferentes   níveis   de   proficiência   dos   públicos  a que se destinam as 

produções editoriais; 

 

- ter    competências   de linguagem   visual,   como  o conhecimento de produção de imagens 

préfotográficas, fotográficas  e pós- fotográficas   e os principais processos de design gráfico, 

desde tipologias até edição digital; 

 

- ter competências de   linguagem    de    multimídia,    como o conhecimento de processos de 

produção   de      registros sonoros, videográficos e digitais, tais como CDs, vídeos, edição de 

páginas e outras publicações em Internet; 

 

- desenvolver   ações  de planejamento, organização e sistematização dos processos editoriais, 

tais   como   o   acompanhamento gráfico de produtos editoriais, seleção de originais, projetos 

de   obras   e   publicações, planejamento e organização de séries e de coleções, planejamento 

de distribuição, veiculação e tratamento publicitário de produtos editorial; 

 



 
- ter conhecimentos sobre a história do livro, a história da arte e da cultura; 

 

- fazer avaliações críticas das produções editoriais e do mercado da cultura. 

 

- agir   no   sentido   de   democratização   da   leitura    e do acesso às informações e aos bens 

culturais. 

 

- assimilar   criticamente   conceitos   que   permitam   a    compreensão  das práticas e teorias 

referentes aos processos de Editoração. 

 

3. Conteúdos Curriculares 

Os conteúdos curriculares são diferenciados em Conteúdos Básicos e Conteúdos Específicos. 

Os   conteúdos   básicos   são  aqueles relacionados  tanto   à parte comum do curso quanto às 

diferentes habilitações. Os conteúdos específicos são aqueles que cada instituição,livremente, 

deve eleger para organizar seu currículo pleno, tendo como referência os objetivos e os perfis 

comum e específicos anteriormente definidos. 

 

a. Conteúdos Básicos 

 

Os conteúdos  básicos são  caracterizadores  da formação geral da  área, devendo atravessar a 

formação  dos graduandos  de todas as habilitações. Envolvem   tanto conhecimentos teóricos 

como    práticos,   reflexões e   aplicações   relacionadas ao  campo   da Comunicação e à área 

configurada   pela   habilitação   específica. Estes   conhecimentos   são  assim categorizados: 

conteúdos   teórico-conceituais;    conteúdos   analíticos   e    informativos sobre a atualidade; 

conteúdos de linguagens, técnicas e tecnologias midiáticas, conteúdos ético-políticos. 

 

b. Conteúdos Específicos 

 

Os conteúdos   específicos   serão   definidos   pelo  colegiado  do curso, tanto  para favorecer 

reflexões   e    práticas  no campo   geral da Comunicação, como   para  incentivar reflexões e 

práticas da habilitação específica. 

 
 

Cada habilitação correspondendo a recortes dentro do campo geral da Comunicação, organiza 

conhecimentos   e  práticas profissionais,  aborda questões teóricas,  elabora críticas, discute a 

atualidade e desenvolve práticas sobre linguagens e estruturas. 

 

4. Estágios e Atividades Complementares 
 

O Estágio orientado por objetivos de formação refere-se a estudos e práticas  supervisionados 

em atividades externas à   unidade de oferecimento do Curso.  As atividades  complementares 

realizadas sob a  supervisão de um docente buscam promover o relacionamento  do estudante 

com a realidade social , econômica e cultural, e de iniciação à pesquisa e ao ensino. 

  

Tais   tipos   de   ação   pedagógica   caracterizam  mecanismos de interação com o mundo do 

trabalho, assim como   o confronto com possibilidades metodológicas visando a promoção de 

uma formação complexa. 

 

Assim,   além   das   disciplinas   típicas   e   tradicionais   da  sala  de  aula e de práticas ditas 

laboratoriais,  segundo o padrão    de turma/docente/horas-aula semanais, podem ser previstas 



 
Atividades   Complementares, com atribuição de créditos ou computação de horas para efeito 

de integralização do total previsto para o Curso, tais como: 

 

- programas especiais de capacitação do estudante (tipo CAPES/PET); 

- atividades de monitoria; 

- outras atividades laboratoriais além das já previstas no padrão turma/horas-aula; 

- atividades de extensão; 

- atividades de pesquisa etc. 

 

O que caracteriza este conjunto de atividades é a flexibilidade de carga horária  semanal, com 

controle  do  tempo  total  de  dedicação  do  estudante  durante o semestre ou ano letivo. Esta 

flexibilidade horária semanal deverá permitir a: 

 

a) adoção  de  um  sistema   de creditação de horas baseada em decisões específicas para cada 

caso, projeto ou atividade específica, e em função do trabalho desenvolvido; 

b) ênfase em procedimentos de orientação e/ou supervisão pelo docente; 

 

c) ampliação   da   autonomia   do   estudante   para   organizar   seus horários,   objetivos     e 

direcionamento. 

 

O número   máximo de horas dedicadas a este tipo de atividades não pode ultrapassar 20% do 

total do curso, não incluídas nesta   porcentagem de   20% as horas  dedicadas ao Trabalho de 

Conclusão de Curso (ou Projetos Experimentais). 

 

5. Estrutura do Curso 
 

O curso de Comunicação   Social   pode   ser   oferecido por créditos, havendo,  no entanto, 

atenção   para   uma   seqüência   equilibrada   de   conteúdos curriculares e acompanhamento 

planejado da formação. 

 

Na oferta seriada   importa   considerar,   além   de   uma   seqüência  harmônica e lógica, a 

flexibilidade de caminhos alternativos. 
 

Na organização modular, deverá ser esclarecido o seu modo de inserção na estrutura geral do 

curso. 

 

6. Acompanhamento e Avaliação 
 

A avaliação  é periódica e se realiza  em  articulação  com o  Projeto Acadêmico do curso sob 

três ângulos: 

 

a) pertinência  da   estrutura   do   Curso,   observando   o   fundamento  de suas propostas e a 

adequação dos meios postos em ação para realizá- las; 

 

b) aplicação dos critérios definidos pelo colegiado de curso, para a sua avaliação; 

 

c) mecanismos de acompanhamento e avaliação externa e interna do próprio curso. 
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I – RELATÓRIO E VOTO DO(A) RELATOR(A) 

 

Com objetivo de cumprir o disposto no Inciso III do Art. 18 do Regimento Interno do 

Conselho Nacional de Educação, que estabelece ser a Resolução ato decorrente de Parecer, 

destinado a estabelecer normas a ser observadas pelos sistemas de ensino, a Câmara de 

Educação Superior formulou projeto de Resolução específico para as Diretrizes Curriculares 

de cada um dos cursos de graduação a serem por elas regidas. 

 

 

Brasília(DF), 12 de dezembro de 2001. 

 

 

Conselheiro(a) Silke Weber – Relator(a) 

 

 

III – DECISÃO DA CÂMARA 

A Câmara de Educação Superior aprova por unanimidade o voto do(a) Relator(a). 

Sala das Sessões, em 12 de dezembro de 2001. 

 

 

Conselheiro Arthur Roquete de Macedo – Presidente 

 

 

Conselheiro José Carlos Almeida da Silva – Vice-Presidente 



 
PROJETO DE RESOLUÇÃO...N.º... , DE...    DE ............... DE ...... 

 

Estabelece as Diretrizes Curriculares para a área de Comunicação Social e suas habilitações 

 

 

 

O Presidente Câmara de Educação Superior, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista 

o disposto na Lei 9.131, de 25 de novembro de 1995, e ainda o Parecer CNE/CES 492, de 3 

de abril de 2001, homologado pelo Senhor Ministro de Estado da Educação em 9 de julho de 

2001, e o Parecer CNE/CES 1.363/2001, homologado em..... 

 

 

RESOLVE: 

Art. 1º As diretrizes Curriculares para a área de Comunicação Social e as suas habilitações, 

integrantes do Parecer CNE/CES 492/2001 deverão orientar a formação do projeto 

pedagógico do referido curso. 

Art. 2º O projeto pedagógico de formação profissional na área de Comunicação Social e suas 

habilitações deverão explicitar: 

a) O perfil comum e os perfis específicos por habilitação; 

b) As competências e habilidades gerais e específicas por habilitação a serem desenvolvidas, 

durante o período de formação; 

c) Os conteúdos básicos relacionados à parte comum e às diferentes habilitações e os 

conteúdos específicos escolhidos pela instituição para organizar seu currículo pleno; 

d) As características dos estágios; 

e) As atividades complementares e respectiva carga horária; 

f) A estrutura do curso; 

g) As formas de acompanhamento e avaliação da formação ministrada. 

Art. 3º A carga horária do curso de Comunicação Social e 

respectivas habilitações deverão obedecer ao determinado em 

Resolução própria que normatiza a oferta de cursos de 

bacharelado. 

Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário. 

 

 

Presidente da Câmara de Educação Superior 

  

 



 
CONSELHO NACIONAL DE EDUCAÇÃO 

CÂMARA DE EDUCAÇÃO SUPERIOR 

 

RESOLUÇÃO CNE/CES 16, DE 13 DE MARÇO DE 2002.
(*)

 

 

Estabelece as Diretrizes Curriculares para a área de 

Comunicação Social e suas habilitações. 

 

O Presidente Câmara de Educação Superior, no uso de suas atribuições legais e tendo em vista 

o disposto na Lei 9.131, de 25 de novembro de 1995, e ainda o Parecer CNE/CES 492/2001, 

homologado pelo Senhor Ministro de Estado da Educação em 9 de julho de 2001, e o Parecer 

CNE/CES 1.363/2001, homologado em 25 de janeiro de 2002, resolve: 

Art. 1º As Diretrizes Curriculares para a área de Comunicação Social e suas habilitações, 

integrantes dos Pareceres CNE/CES 492/2001 e 1.363/2001, deverão orientar a formulação do 

projeto pedagógico do referido curso. 

Art. 2º O projeto pedagógico de formação profissional na área de Comunicação Social e suas 

habilitações deverão explicitar: 

h) O perfil comum e os perfis específicos por habilitação; 

i) As competências e habilidades gerais e específicas por habilitação a serem desenvolvidas, 

durante o período de formação; 

j) Os conteúdos básicos relacionados à parte comum e às diferentes habilitações e os 

conteúdos específicos escolhidos pela instituição para organizar seu currículo pleno; 

k) As características dos estágios; 

l) As atividades complementares e respectiva carga horária; 

m) A estrutura do curso; 

n) As formas de acompanhamento e avaliação da formação ministrada. 

Art. 3º A carga horária do curso de Comunicação Social e 

respectivas habilitações deverão obedecer ao determinado em 

Resolução própria que normatiza a oferta de cursos de 

bacharelado. 

Art. 4º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 

contrário. 

 

 

 

ARTHUR ROQUETE DE MACEDO 

Presidente da Câmara de Educação Superior 

 

 

 

 

 

                                                
(*)

 CNE. Resolução CNE/CES 16/2002. Diário Oficial da União, Brasília, 9 de abril de 2002. Seção 1, p. 34. 



 
 

Decreto que aprova o regulamento da profissão de 
Relações Públicas 
DECRETO Nº 63.283, DE 26 DE SETEMBRO DE 1968 

Aprova o Regulamento da Profissão de Relações Públicas de que 
trata a Lei nº 5.377, de 11 de dezembro de 1967. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA, usando da atribuição que lhe confere o artigo 83, item II, da 
Constituição e tendo em vista o que determina a Lei nº 5.377, de 11 de dezembro de 1967, DECRETA: 

Art 1º - Fica aprovado o Regulamento que disciplina o exercício da Profissão de Relações Públicas e sua 
fiscalização, anexo ao presente Decreto assinado pelo Ministro do Trabalho e Previdência Social. 

Art 2º - Este Decreto entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições em 
contrário. 

 
Brasília, 26 de setembro de 1968; 147º da Independência e 80º da República.  

A. COSTA E SILVA Jarbas G. Passarinho 

REGULAMENTO DA LEI Nº 5.377, DE 11 DE DEZEMBRO DE 1967,  
QUE DISCIPLINA O EXERCÍCIO PROFISSIONAL DE RELAÇÕES PÚBLICAS. 

TÍTULO I  
Da Profissão de Relações Públicas 

CAPÍTULO I  
Do Profissional de Relações Públicas 

Art 1º A atividade e o esforço deliberado, planificado e contínuo para esclarecer e manter compreensão 
mútua entre uma instituição pública ou privada e os grupos e pessoas a que esteja direta ou 
indiretamente ligada, constituem o objeto geral da profissão liberal ou assalariada de Relações Públicas. 

Art 2º A designação de Profissional de Relações Públicas e o exercício das respectivas atividades 
passam a ser privativos: 

a) dos que, a partir da vigência da presente lei, venha ser diplomados em Cursos de Relações Públicas, 
de nível superior, reconhecidos pelo Conselho Federal de Educação; 
b) dos que, antes da vigência da presente lei, sendo possuidores de diplomas de nível universitário, 
tenham concluído cursos regulares de Relações Públicas, em estabelecimentos de ensino, cujos 
currículos venham a ser homologados pelo Conselho Federal de Educação;  
c) dos diplomados no Exterior em cursos regulares de Relações Públicas, após a revalidação do diploma 
nos termos da legislação vigente, e ressalvados os amparados através de convênios. 

CAPÍTULO II  
Do campo e da atividade profissional 

Art 3º A profissão de Relações Públicas, observadas as condições previstas neste Regulamento, poderá 
ser exercida, como atividade liberal assalariada ou de magistério, nas entidades de direito público ou 
privado, tendo por fim o estudo ou aplicação de técnicas de política social destinada à intercomunicação 
de indivíduos, instituições ou coletividade. 

Art 4º Consideram-se atividades específicas de Relações Públicas as que dizem respeito: 

a) à orientação de dirigentes de instituições públicas ou privadas na formulação de políticas de Relações 
Públicas;  
b) à promoção de maior integração da instituição na comunidade;  
c) à informação e a orientação da opinião sobre objetivos elevados de uma instituição;  



 
d) ao assessoramento na solução de problemas institucionais que influam na posição da entidade 
perante a opinião pública; 
e) ao planejamento e execução de campanhas de opinião pública;  
f) à consultoria externa de Relações Públicas junto a dirigentes de instituições;  
g) ao ensino de disciplinas específicas ou de técnicas de Relações Públicas, oficialmente estabelecido. 

CAPÍTULO III  
Do exercício profissional 

Art 5º O exercício em órgãos da administração pública, em entidades privadas ou de economia mista de 
cargos, emprêgos ou funções, ainda que de direção, chefia, assessoramento, secretariado e as de 
magistério, cujas atribuições envolvam, principalmente conhecimentos inerentes às técnicas de Relações 
Públicas, é privativo do profissional dessa especialidade, devidamente registrado no Ministério do 
Trabalho e Previdência Social. 

§ 1º A apresentação de diploma de Relações Públicas, embora passe a ser obrigatória para o 
provimento de cargo público federal, estadual ou municipal, da administração direta ou indireta, não 
dispensa a prestação de concurso, quando a lei o exija. 

§ 2º O disposto in fine neste artigo se aplica por igual, aos profissionais liberais e aos que exercem a 
atividade em Escritórios, Consultorias ou Agências de Relações Públicas legalmente autorizados a 
funcionar no País. 

§ 3º A falta de registro profissional torna ilegal o exercício da Profissão de Relações Públicas. 

TÍTULO II  
Da organização profissional 

CAPíTULO I  
Do registro profissional 

Art 6º A inscrição profissional de Relações Públicas será feita pelo Serviço de Identificação Profissional 
do Ministério do Trabalho e Previdência Social, mediante a apresentação de títulos, diplomas ou 
certificados registrados pelo Ministério da Educação e Cultura para as hipóteses das alíneas " a ", " b " e 
" c " do art. 2º. 

 

§ 1º No caso do art. 13 o registro profissional fica condicionado à apresentação de Carteira Profissional 
anotado, ou comprovante de recebimento salarial, ou, ainda de declaração do empregador de que o 
interessado exerce a atividade em caráter principal ou permanente, para os profissionais sujeitos ao 
regime da Consolidação das Leis do Trabalho. 

§ 2º Em se tratando de funcionário público, autárquico ou de sociedade de economia mista, será 
necessário a apresentação de título de nomeação, portaria ou ato oficial devidamente averbado ou, 
ainda declaração formal de Diretor ou Chefe de Serviço de Pessoal de que o interessado exerce a 
atividade, em caráter principal ou permanente, em setor especializado em Relações Públicas. 

§ 3º Para os profissionais liberais que exerçam a atividade individualmente ou em Escritórios, Agências 
ou Consultorias, e, bem assim, em funções de magistério será necessário a apresentação de 
documentos comprobatórios que atestem a realização de trabalhos definidos no artigo 4º dêste 
Regulamento. 

Art 7º Nos casos dos parágrafos do artigo anterior, será sempre necessário a comprovação do exercício 
profissional pelo prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) meses anterior à vigência desta lei. 

Art 8º Do competente livro de registro deverão constar, obrigatòriamente: 

a) denominação do estabelecimento de ensino em que se diplomou o interessado;  
b) número de registro no Ministério da Educação e Cultura; 
c) indicação do dispositivo dêste Regulamento que fundamentou o pedido de inscrição, em se tratando 
de não diplomados. 



 
CAPÍTULO II 
Da carteira profissional 

Art 9º A todo profissional, registrado na forma dêste Regulamento, o Ministério do Trabalho e Previdência 
Social fornecerá Carteira Profissional, de acôrdo com o modêlo em uso, na qual deverá ser anotado o 
número da respectivo inscrição no setor competente dêsse órgão. 

CAPÍTULO III  
Da jurisdição 

Art 10. Os portadores da Carteira Profissional de Relações Públicas poderão desempenhar suas 
atividades no Distrito Federal, Territórios, Estados e Municípios, quer em caráter liberal quer assalariado. 

Art 11. A fiscalização do exercício da Profissão de Relações Públicas, em todo o território nacional, será 
feita pelo Ministério do Trabalho e Previdência Social, ao qual compete: 

a) propugnar por uma adequada compreensão dos problemas de Relações Públicas e sua racional 
solução; 
b) orientar e disciplinar o exercício da Profissão de Relações Públicas, sem prejuízo da competência 
específica do Ministério da Educação e Cultura; e  
c) dirimir as dúvidas suscitadas pelo exercício da Profissão de Relações Públicas, e por êste 
Regulamento em decorrência de casos omissos. 

TÍTULO III  
Das Disposições Transitórias 

CAPÍTULO I  
Dos praticantes 

Art 12. No caso de insuficiência de Profissionais de Relações Públicas, comprovada por falta de 
inscrição em recrutamento ou seleção pública, poderão os órgãos públicos, bem como quaisquer 
empresas privadas, solicitar ao Ministério do Trabalho e Previdência Social, licença para o exercício 
dessa Profissão por pessoa conhecedora ou praticante dos métodos de Relações Públicas, portadora de 
diploma de curso superior. 

Art 13. O disposto no caput do art. 2º se aplica, também aos que comprovarem o exercício de atividade 
de Relações Públicas em caráter principal ou permanente, pelo prazo mínimo de 24 (vinte e quatro) 
meses até 12 de dezembro de 1967, e, a qualquer tempo, a qualidade de sócios titulares da Associação 
Brasileira de Relações Públicas - ABRP por idêntico período. 

Art 14. As exigências do art. 5º não prejudicarão a situação dos atuais ocupantes de cargos, emprêgos e 
funções da espécie, no Serviço Público e nas entidades privadas, enquanto os exercerem. 

Art 15. O presente Regulamento entrará em vigor na data de sua publicação, revogadas as disposições 
em contrário. 

 Brasília, 26 de setembro de 1968; JARBAS G. PASSARINHO  
  

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


