




CURSO TURNO SEM. DISCIPLINA DIA	DA	SEMANA
QUANTIDADE	DE	

VAGAS
CARGA	
HORÁRIA

PROFESSOR EMENTA

Publicidade	e	
Propaganda

Matutino	e	Noturno 7º	e	8º
Storytelling:	Imersão	narrativa																									para	

ações	em	comunicação
Quarta-feira

80	vagas																		(por	
período)

68 Profa.	Fernanda	Budag

A disciplina parte do princípio de que o ato de contar histórias tem como
característica principal envolver pessoas emocionalmente. A partir dessa
perspectiva, promove um espaço de reflexão e exercício que capacite o aluno
a formular e executar projetos de comunicação relevantes e envolventes com
foco em storytelling. Aborda os fundamentos, elementos e estrutura das
narrativas e as tendências do storytelling em comunicação para, desse
repertório,	expandir-se	para	novos	olhares	e	práticas.

Publicidade	e	
Propaganda

Noturno 7º	e	8º Business	Intelligence Quarta-feira 40	vagas	 68 Prof.	Wesley	Pinheiro

A disciplina tem foco nos estudos de planejamento estratégico e processos de
decisão utilizando recursos de business intelligence (BI) e business analytics,
por meio de dados mensuráveis e métodos de análises estatísticas
multivariadas. O business intelligence volta-se para a coleta e análise de um
conjunto amplo de dados de mercado para entender a sua performance e, a
partir daí, planejar o futuro de forma mais eficiente, seja de uma estratégia de
marketing ou de campanhas publicitárias. O business analytics utilizará de
recursos de estatísticas multivariadas para dar apoio ao business intelligence,
tornando-a uma ferramenta mais ampla, indo ao encontro das demandas de
mercado e consumo. A utilização do BI terá como tripé de sustentação:
estatísticas e técnicas de banco de dados; planejamento estratégico; avaliação
de cenários. Utilização de planilhas e programas estatísticos como Excel e
PSPP.	

Jornalismo Matutino	e	Noturno 7º	e	8º Jornalismo	de	Dados Quarta-feira
54	vagas																		(por	

período)
68 A	contratar

Histórico do Jornalismo de Precisão aos Dados. O jornalismo elaborados a
partir de banco de dados. Uso de estatísticas. Organização de dados – tabelas
e formatos; limpeza, raspagem e análise. Elementos de visualização de dados.
Como transformar dados em informação relevante. Como construir grandes
reportagens	com	dados.

Filosofia	(Bacharelado) Matutino	 4º Produção	Educativa	em	Rádio,	TV	e	Internet
Sexta-feira								(7h30	

às	9h10)
40	vagas 36 Prof.	Renato	Candido

Mídia e educação. As emissoras educativas e suas programações. Projetos
educativos em áudio, audiovisual e multimídia. Produção educativa: ensino e
pesquisa, ética, cultura e informação. Planejamento de produção e os desafios
dos projetos educativos: interesse público, responsabilidade social, cidadania e
novas	formas	de	interatividade.	

Filosofia	(Bacharelado) Matutino 4º	 Sociologia	da	Comunicação
Sexta-feira								(7h30	

às	9h10)
80	vagas 36 Profa.	Marcella	Schneider

Estudo das relações entre comunicação e sociedade, mercado e funções
sociais. Discussão dos impactos das mídias na constituição do sujeito e da
sociedade contemporâneos. Busca de novos paradigmas na reflexão acerca
das	novas	tecnologias	e	novas	mídias	e	suas	implicações	no	meio	social.

Filosofia	(Bacharelado) Matutino 4º	 História	da	Fotografia
Sexta-feira								(7h30	

às	9h10)
40	vagas 36 Profa.	Michela	Brígida

A história da fotografia desde as primeiras experiências de registro da imagem
por meio de uma câmera até os dias atuais. Panorama histórico da fotografia
enquanto produto cultural e suas relações com as transformações da
sociedade. Os principais movimentos, tendências e nomes da fotografia
mundial. As características fundamentais da produção fotográfica mundial e
seu	contexto	histórico.	

Filosofia	(Bacharelado) Matutino 6º	 Currículo	e	Avaliação Quarta-feira								 60	vagas 72 Prof.	Luiz	Pires

Apresentar a discussão sobre o currículo e a sua implantação no processo
escolar brasileiro; mostrar a importância das disciplinas para os diversos graus
da escola pública e privada; debater os conceitos acerca da avaliação como a
possível “medidora” do processo de ensino-aprendizagem e suas
consequências no processo educacional; analisar os conceitos de avaliação e
verificação; investigar a importância do cotidiano escolar na elaboração dos
processos de avaliação; observar o processo avaliativo através dos conceitos
de	habilidades	e	competências.

Filosofia	(Bacharelado) Matutino 6º	
Storytelling:	Imersão	narrativa																									para	

ações	em	comunicação
Quarta-feira								 70	vagas 72 Profa.	Fernanda	Budag

A disciplina parte do princípio de que o ato de contar histórias tem como
característica principal envolver pessoas emocionalmente. A partir dessa
perspectiva, promove um espaço de reflexão e exercício que capacite o aluno
a formular e executar projetos de comunicação relevantes e envolventes com
foco em storytelling. Aborda os fundamentos, elementos e estrutura das
narrativas e as tendências do storytelling em comunicação para, desse
repertório,	expandir-se	para	novos	olhares	e	práticas.

Filosofia	(Bacharelado) Matutino 6º	 Documentário:	Teoria	e	Prática Quarta-feira								 40	vagas 72 Prof.	Marcelo	Caldeira

Estudo da categoria documentário para rádio, televisão e internet. Análise da
perspectiva histórica e autoral. Breve história do documentário com destaque
para questões estilísticas e teóricas. Estudo das etapas de produção de um
documentário.	

Filosofia	(Licenciatura) Matutino 6º	 Filosofia	Latino-Americana
Sexta-feira									(9h30	

às	11h10)								
60	vagas 36 Prof.	Claudenir	Módolo

A originalidade da Filosofia Latino-americana a partir de seus pensadores.
Análise crítica da constituição da filosofia na história, em discussão com a
clássica filosofia (grega-europeia) e o surgimento de novas questões. A
possibilidade de uma filosofia a partir da América Latina e o papel do pensador
latino-americano	diante	das	concepções	de	Ser.

Filosofia	(Licenciatura) Matutino 6º	 Linguagem	Fotográfica
Sexta-feira									(9h30	

às	11h10)								
40	vagas 36 Prof.	Elinaldo	Meira

A articulação de elementos constituintes da linguagem fotográfica. A poética
da visualidade fotográfica. O percurso histórico da fotografia e o seu
desenvolvimento social. A fotografia brasileira, seus estilos e tendências. A
linguagem	fotográfica	aplicada	à	comunicação.		

Filosofia	(Licenciatura) Matutino 6º	 Língua	Espanhola	I
Sexta-feira									(9h30	

às	11h10)								
80	vagas 36 Prof.	Bruno	César

Introdução às situações prático-discursivas da língua espanhola mediante o
uso de estruturas léxico-gramaticais de nível inicial para o desenvolvimento
das quatro habilidades comunicativas, sensibilizando o aluno para os aspectos
sócio-culturais	e	interculturais	das	comunidades	falantes	desta	língua.

Filosofia	(Licenciatura) Noturno 6º	
Técnicas	de	Comunicação	Oral																												em	

Entrevistas	e	Discursos
Terça-feira												(21h	

às	22h40)								
60	vagas 36 Profa.	Glaucya	Tavares

Conhecimento das estruturas do discurso aplicadas às entrevistas por meio da
utilização de diversas técnicas de oratória e dos princípios da comunicação
oral. O desenvolvimetno do equilíbrio emocional, além do controle do tempo,
do conteúdo da mensagem e das possíveis interferências dos receptores e do
meio	ambiente.

Filosofia	(Licenciatura) Noturno 6º	 Comunicação	em	Redes	Digitais	I
Terça-feira												(21h	

às	22h40)								
40	vagas 36 Prof.	Fábio	Munhoz

Investigação sobre os novos códigos comportamentais, mercadológicos,
comunicacionais e de relacionamento característicos e próprios do contexto
digital e analógico e os consequentes desafios e boas práticas que a
comunicação	em	redes	digitais	impõe	aos	profissionais	de	relações	públicas.

Filosofia	(Licenciatura) Noturno 6º	 Edição	de	Vídeo
Terça-feira												(21h	

às	22h40)								
40	vagas 36 Prof.	Lucas	Cangelli

Técnicas de edição, montagem e pós-produção de produtos em audiovisual.
Tecnologia digital para edição. Princípios básicos do software de edição de
vídeo e exercícios práticos de edição com transições e efeitos, correção de cor,
geração	de	caracteres	e	exportação	em	diversos	formatos.	

Rádio,	TV	e	Internet Noturno 	8º Business	Intelligence Quarta-feira								 40	vagas 68 Prof.	Wesley	Pinheiro

A disciplina tem foco nos estudos de planejamento estratégico e processos de
decisão utilizando recursos de business intelligence (BI) e business analytics,
por meio de dados mensuráveis e métodos de análises estatísticas
multivariadas. O business intelligence volta-se para a coleta e análise de um
conjunto amplo de dados de mercado para entender a sua performance e, a
partir daí, planejar o futuro de forma mais eficiente, seja de uma estratégia de
marketing ou de campanhas publicitárias. O business analytics utilizará de
recursos de estatísticas multivariadas para dar apoio ao business intelligence,
tornando-a uma ferramenta mais ampla, indo ao encontro das demandas de
mercado e consumo. A utilização do BI terá como tripé de sustentação:
estatísticas e técnicas de banco de dados; planejamento estratégico; avaliação
de cenários. Utilização de planilhas e programas estatísticos como Excel e
PSPP.	

Rádio,	TV	e	Internet Matutino	e	Noturno 	8º
Storytelling:	Imersão	narrativa																									para	

ações	em	comunicação
Quarta-feira								

80	vagas																		(por	
período)

68 Profa.	Fernanda	Budag

A disciplina parte do princípio de que o ato de contar histórias tem como
característica principal envolver pessoas emocionalmente. A partir dessa
perspectiva, promove um espaço de reflexão e exercício que capacite o aluno
a formular e executar projetos de comunicação relevantes e envolventes com
foco em storytelling. Aborda os fundamentos, elementos e estrutura das
narrativas e as tendências do storytelling em comunicação para, desse
repertório,	expandir-se	para	novos	olhares	e	práticas.



Rádio,	TV	e	Internet Matutino	e	Noturno 	8º Jornalismo	de	Dados Quarta-feira								
54		vagas																		

(por	período)
68 A	contratar

Histórico do Jornalismo de Precisão aos Dados. O jornalismo elaborados a
partir de banco de dados. Uso de estatísticas. Organização de dados – tabelas
e formatos; limpeza, raspagem e análise. Elementos de visualização de dados.
Como transformar dados em informação relevante. Como construir grandes
reportagens	com	dados.

Rádio,	TV	e	Internet Noturno 8º Gestão	de	Redes	Sociais Sexta-feira								 80	vagas																		 80 A	contratar

O contexto das redes sociais. O boom das redes sociais no Brasil e no mundo.
O uso estratégico das relações públicas nas redes sociais para pessoas,
produtos, marcas e instituições. Análise dos pontos fortes e fracos das redes
sociais . O impacto das redes sociais no ambiente empresarial, profissional e
pessoal. A cultura do relacionamento. Ferramentas de Relacionamento. O
gerenciamento do relacionamento com clientes utilizando as redes sociais. Os
efeitos	e	controle	do	Fake	News.

Relações	Públicas Noturno 8º
Influenciadores	Digitais	&																						Produtores	de	

Conteúdo
Sexta-feira								 54	vagas																		 80 Prof.	Wesley	Pinheiro

O fenômeno dos Influenciadores Digitais e Produtores de Conteúdo amplia o
consumo de informação, entretenimento, marcas, produtos e serviços.
Youtubers, Instagrammers e afins povoam as mídias sociais com seus
conteúdos, variando do trivial amador ao especializado e profissional. Esses
agentes sociocomunicacionais azeitam as relações entre consumidores e
marcas, audiências e veículos. Investimentos publicitários, jornalismo
independente e fake news, canais de vídeos, crises geradas por polêmicas
socioculturais e políticas, são algumas das implicações desse fenômeno que
precisa ser investigado, monitorado, mensurado e gerenciado. Sob a
perspectiva da economia criativa também se faz necessário entender as lógicas
de produção e as estratégias midiáticas de conteúdo, as segmentações e
nichos	de	mercado	e	o	relacionamento	com	(seguidores)	consumidores.	

Relações	Públicas Noturno 8º Gestão	de	Redes	Sociais Sexta-feira								 80	vagas																		 80 A	contratar

O contexto das redes sociais. O boom das redes sociais no Brasil e no mundo.
O uso estratégico das relações públicas nas redes sociais para pessoas,
produtos, marcas e instituições. Análise dos pontos fortes e fracos das redes
sociais . O impacto das redes sociais no ambiente empresarial, profissional e
pessoal. A cultura do relacionamento. Ferramentas de Relacionamento. O
gerenciamento do relacionamento com clientes utilizando as redes sociais. Os
efeitos	e	controle	do	Fake	News.

Produção	Audiovisual Matutino 1º Metodologia	Científica
Quarta-feira									(9h30	

às	11h10)
80	vagas																	(sala	

de	aula)																		
34 Profa.	Cleusa	Sakamoto

Introdução a aspectos e exigências do estudo teórico, técnico e crítico para o
estabelecimento e apresentação de trabalhos acadêmicos. Parâmetros dos
projetos	de	pesquisa	e	monografias.

Produção	Audiovisual Matutino 2º,	3º	e	4º Cenografia,	Maquiagem	e	Figurino
Quarta-feira									(9h30	

às	11h10)
60	vagas																	(sala	

de	aula)															
34 Prof.	Wellington	Dias

História	da	Cenografia	.	Funções	da	direção	de	Arte.	Aplicação	da	direção	de	
arte	em	fotografia	e	audiovisual.	Espaço	Cênico.	Maquiagem,	iluminação	e	
captação.	Relação	do	personagem	com	o	figurino	e	contextualização	de	espaço	
cênico.

Produção	Audiovisual Matutino 2º,	3º	e	4º Edição	de	Vídeo
Quarta-feira									(9h30	

às	11h10)
40	vagas																

(Laboratório)																		
34 Prof.	Lucas	Cangelli

Técnicas de edição, montagem e pós-produção de produtos em audiovisual.
Tecnologia digital para edição. Princípios básicos do software de edição de
vídeo e exercícios práticos de edição com transições e efeitos, correção de cor,
geração	de	caracteres	e	exportação	em	diversos	formatos.	

Produção	Audiovisual Noturno 2º	e	4º Linguagens	Cinematográficas
Quarta-feira									(9h30	

às	11h10)
50	vagas																	(Sala	

de	aula)																		
34 A	contratar

A	linguagem	Cinematográfia.	Contrução	Narrativa.	Elementos	da	composição	
fotográfia	no	cinema.	Estécica	cinemagografia.	O	cenário	cinematografico	
nacional	e	mundial

Fotografia Matutino 1º Metodologia	Científica
Quarta-feira									(9h30	

às	11h10)
80	vagas																	(sala	

de	aula)																		
34 Profa.	Cleusa	Sakamoto

Introdução a aspectos e exigências do estudo teórico, técnico e crítico para o
estabelecimento e apresentação de trabalhos acadêmicos. Parâmetros dos
projetos	de	pesquisa	e	monografias.

Fotografia Matutino 2º	e	4º Cenografia,	Maquiagem	e	Figurino
Quarta-feira									(9h30	

às	11h10)
60	vagas																	(sala	

de	aula)															
34 Prof.	Wellington	Dias

História	da	Cenografia	.	Funções	da	direção	de	Arte.	Aplicação	da	direção	de	
arte	em	fotografia	e	audiovisual.	Espaço	Cênico.	Maquiagem,	iluminação	e	
captação.	Relação	do	personagem	com	o	figurino	e	contextualização	de	espaço	
cênico.

Fotografia Matutino 2º		e	4º Edição	de	Vídeo
Quarta-feira									(9h30	

às	11h10)
40	vagas																

(Laboratório)																		
34 Prof.	Lucas	Cangelli

Técnicas de edição, montagem e pós-produção de produtos em audiovisual.
Tecnologia digital para edição. Princípios básicos do software de edição de
vídeo e exercícios práticos de edição com transições e efeitos, correção de cor,
geração	de	caracteres	e	exportação	em	diversos	formatos.	

Prudução	Multimídia Matutino 1º Metodologia	Científica
Quarta-feira									(9h30	

às	11h10)
80	vagas																	(sala	

de	aula)																		
34 Profa.	Cleusa	Sakamoto

Introdução a aspectos e exigências do estudo teórico, técnico e crítico para o
estabelecimento e apresentação de trabalhos acadêmicos. Parâmetros dos
projetos	de	pesquisa	e	monografias.

Prudução	Multimídia Noturno 2º Design	Thinking
Quarta-feira									(21h	

às	22h40)
80	vagas																(sala	

de	aula)													
34 Profa.	Alessandra	Marassi

Estudo e entendimento do processo colaborativo que utiliza a sensibilidade e a
técnica criativa para gerir um negócio. A disciplina colabora na estruturação de
uma	estratégia	de	negócios	viável,	com	foco	no	conteúdo	pessoal.

Prudução	Multimídia Matutino 4° Direção	de	Arte	-	Photoshop
Quarta-feira									

(9:30h	às	11h10)
40	vagas		(Laboratório)																34 Profa.	Patricia	Campinas

A	disciplina	aprimora	os	conhecimentos	técnicos	para	criação	de	e	tratamento	
de	imagens,	considerando	as		funcionalidades	do	software	Adobe


