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APRESENTAÇÃO

A Faculdade Paulus de Tecnologia e Comunicação, FAPCOM, iniciou no primeiro
semestre de 2014, o Curso Superior de Tecnologia em Produção Multimídia, autorizado pela
Portaria 114, de 07 de março de 2013. O Curso Superior em Produção Multimídia foi projetado
seguindo à missão, visão e valores da IES, buscando promover o ser humano por meio de uma
formação integrada às áreas de Comunicação, Filosofia e Tecnologia, com sólidos
conhecimentos teóricos e práticos, para atuar no mundo de trabalho com profissionalismo, ética
e responsabilidade social. O curso pretende, com isso, integrar conhecimentos teóricos e
práticos voltados para a produção de imagens técnicas, seus diversos formatos expressivos,
associados aos valores humanísticos e culturais, aliados à criatividade e inovação. O curso
busca promover, portanto, o entendimento da produção para as necessidades de mercado
aliando os processos técnicos a um produto cultural amplo e complexo, que se relaciona com
aspectos históricos e de uso das tecnologias, investigando códigos e linguagens para a produção
de sentido manifestos sob diferentes formas de imagem e suas novas articulações e interações
em rede.
Assim, este presente Projeto Pedagógico objetiva apresentar a proposta curricular do
Curso de Superior de Tecnologia em Produção Multimídia o perfil atualizado desde sua
autorização em 2013, conforme as necessidades demandadas e autorizadas pelo NDE, vigente
a partir do primeiro semestre de 2014. Para isso, explica sua matriz e eixos de formação, além
do quadro de atividades acadêmicas, científicas e culturais, e seus projetos e regulamentos.
Além disso, apresenta a infraestrutura da IES, fundamental para a execução das atividades
teóricas e práticas específicas do curso e sua integração com o Projeto de Desenvolvimento
Institucional.
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1. DA MANTENEDORA
A mantenedora da FAPCOM, Pia Sociedade de São Paulo, é uma sociedade civil,
composta de religiosos: padres e irmãos pertencentes à Igreja Católica Apostólica Romana, cujos
membros são conhecidos pela denominação de “paulinos”. Esta Congregação religiosa nasceu na
cidade de Alba, Itália, em 20 de agosto de 1914, com o objetivo de evangelizar através da
imprensa. Com o passar dos anos, a Congregação, sob a orientação do fundador, Pe. Tiago
Alberione (1884-1971), foi tomando progressivamente a atual fisionomia, assumindo todos os
meios de comunicação, no serviço da evangelização e da promoção da vida.
Os paulinos acreditam que os valores do Evangelho são valores humanos que devem
não só ser cultivados, mas também permear a cultura da comunicação, englobando a sociedade
como um todo nos seus mais diferentes extratos. Seguem as orientações do Concílio Vaticano
II que declarou: “as alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias dos homens de hoje,
sobretudo dos pobres e de todos aqueles que sofrem, são também as alegrias e as esperanças,
as tristezas e as angústias dos discípulos de Cristo; e não há realidade alguma verdadeiramente
humana que não encontre eco no seu coração” (Documentos do Concílio Vaticano II. Gaudium
et Spes S, nº 1, p. ).
Os membros da Pia Sociedade de São Paulo partem do princípio de que o cristianismo
é humanismo, e que do Evangelho derivam naturalmente princípios que possibilitam a vida
social. Assim, fraternidade, solidariedade, justiça, senso de partilha, respeito à dignidade do ser
humano, tolerância, diálogo, compromisso social são valores derivados do Evangelho e
necessários para a construção de uma sociedade humana e que não deixam de ser parâmetros
que orientam a vida das pessoas de boa vontade.
No Brasil, a Pia Sociedade de São Paulo começou suas atividades na cidade de São
Paulo, em 1931, atuando, desde então, no ramo editorial editando livros, folhetos e revistas
impressos e, depois paulatinamente, assumindo a publicação multimedial de cd´s, vídeos, CDROM´s e e-books, com o objetivo de promover e desenvolver a cultura. Atualmente, possui
rede própria de vinte e nove livrarias espalhadas pelo Brasil, uma gravadora e uma gráfica no
município de São Paulo.
A Pia Sociedade de São Paulo, por meio do seu Departamento de Assistência Social,
desenvolve projetos sociais, com três centros de juventude PAULUS: dois na cidade de São
8

Paulo (Freguesia do Ó e Vila Mariana) e um em Osasco. Integram também a sua ação social
outros programas sociais, tais como doações de livros a pessoas carentes, assessoramento
técnico e operacional a entidades de Assistência Social e doação de bolsas de estudos por meio
do PROUNI.
São princípios da Pia Sociedade de São Paulo, que inspiram a missão, valores e a visão
da FAPCOM:
I - Igualdade: Todos os indivíduos são iguais perante a sociedade, com os mesmos
direitos e deveres, com igualdade no acesso ao que existe de melhor para a sua formação
humana, profissional e técnica, especialmente na área de Comunicação Social, Filosofia e
Tecnologia.
II - Qualidade: O ensino e a vivência universitária são desenvolvidos de modo a
proporcionar melhores e mais apropriadas oportunidades, para que os indivíduos se
desenvolvam, cultural, política, social, humanística e profissionalmente.
III - Democracia: A responsabilidade pelo cumprimento de sua missão institucional é
compartilhada entre alunos, professores, colaboradores, administradores e comunidade que,
participando crítica e enfaticamente do processo acadêmico, buscam promover o exercício da
plena cidadania.
A FAPCOM concretiza a primeira experiência dos paulinos na área do ensino superior,
ampliando a missão comunicacional da Pia Sociedade de São Paulo. Para tanto, o planejamento
e a execução do projeto arquitetônico consideraram a identidade acadêmica que abarcam cursos
no campo da comunicação, filosofia e tecnologia.
Por meio de formação integrada às áreas de comunicação, filosofia e tecnologia, que
incluem ensinamentos teóricos e práticos comunicacionais, a FAPCOM busca formar seus
alunos com base nos princípios e valores humanos acima descritos, para que não sejam simples
profissionais “técnicos”, mas também formadores de opinião, sensíveis ao homem e às suas
necessidades e angústias, contribuindo para a construção da cidadania em nosso país e de uma
sociedade com melhor qualidade de vida.
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2. DA MANTIDA: FACULDADE PAULUS DE TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO FAPCOM
2.1 Histórico Institucional da FAPCOM
A FAPCOM foi credenciada pela Portaria MEC nº 2121, de 16/06/2005, D.O.U.
20/06/2005. Iniciou suas atividades, atuando na área de Comunicação Social, com a oferta dos
cursos de Jornalismo, autorizado pela Portaria nº 2122 de 16/06/2005; Publicidade e
Propaganda, autorizado pela Portaria nº 2122 de 16/06/2005; Rádio, TV e Internet, autorizado
pela Portaria nº 2122 de 16/06/2005 e Relações Públicas, autorizado pela Portaria nº 2122 de
16/06/2005. Em 2011, solicitou autorização junto ao MEC para funcionamento do curso
Filosofia - Bacharelado e Licenciatura. O curso de Filosofia - Bacharelado foi autorizado pela
Portaria nº 247 de 06/07/2011, D.O.U 07/07/2011 e o curso de Filosofia - Licenciatura,
autorizado pela Portaria nº 114 de 07/03/2013, D.O.U 08/03/2013. Também em 2011 a IES
solicitou o curso de Tecnologia em Produção Multimídia (autorizado pela Portaria nº 114, de
07/03/2013, D.O.U 08/03/2013). Em 2012, solicitou o curso de Tecnologia em Fotografia, que
foi autorizado pela Portaria nº 406, de 30/08/2013, D.O.U. 30/08/2013. Atualmente tramita
processo e-mec nº 201352709 para abertura do curso de Tecnologia em Produção Audiovisual,
com visita in loco realizada em abril de 2014. O curso de Licenciatura em Filosofia iniciou seu
processo de implantação neste primeiro semestre letivo de 2014. Também, prevê-se a oferta de
cursos de pós-graduação lato sensu, para este ano de 2015.

2.2 Perfil Institucional
A FAPCOM tem clareza da necessidade de considerar os paradigmas e as bases
pedagógicas assentadas no ensino, nas práticas investigativas e na extensão, princípios
fundamentados na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional.

Estas premissas

consideram o desenvolvimento da Educação Superior, os quais, obrigatoriamente devem
apresentar coerência entre as políticas e as práticas pedagógicas da instituição, reafirmando seus
princípios e sua concepção educacional, hierarquizando vertical e horizontalmente.
A concepção educacional da FAPCOM se assenta no paradigma da ciência, que torna o
mundo inteligível, construindo o conhecimento sistemático da realidade, à luz da procura crítica
da verdade, e do contínuo questionamento das teorias e dos processos de investigação.
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As atividades de ensino inseridas nos projetos pedagógicos dos cursos têm coerência
com esta concepção. Equivale dizer que traçar objetivos de ensino não pode mais equivaler a
objetivar conteúdos, característica própria da pedagogia tradicional e da ciência dogmática.
Consiste em ressignificar o modus operandi por meio da metodologia ativa, identificando
situações-problema. Ou seja, esta concepção estimula a crítica e a reflexão no processo de
ensino e de aprendizagem, no qual o professor e o aluno participam ativamente do processo em
situações que promovam a aproximação crítica do aluno com a realidade. A utilização das novas
tecnologias no âmbito acadêmico é realizada de forma gradual e processual, sempre
acompanhando de forma bem próxima os paradigmas educacionais, sobretudo, refletindo sobre
sua adequação à realidade.
Dessa forma, proporciona aos futuros profissionais das áreas da Comunicação, da
Filosofia e da Graduação Tecnológica, uma base sólida que venha a convergir com os
fundamentos da produção do conhecimento, bem como coerente com o referencial tecnológico
e tendências que possibilitam o exercício de uma comunicação inteligente, ética e integrada
voltada para o mercado de trabalho e desenvolvimento da cidadania.
Ao investir na proposta educacional e na formação de capital intelectual e profissional,
a FAPCOM se pauta no respeito e valorização do ser humano, da natureza e da liberdade de
expressão. Acredita que a comunicação, filosofia e as tecnologias são áreas de conhecimento
fundamentais para a difusão do saber e para a formação de novas gerações de comunicadores
comprometidos com a ética e com a construção de um mundo melhor, para o qual o aluno estará
preparado para ser o líder do amanhã.
Esse compromisso está vinculado ao oferecimento de um ensino de qualidade, por meio
de uma gestão que busca, permanentemente, aprimorar a relação positiva entre o ensinar e o
aprender, sem perder de vista a excelência da qualificação do profissional, resultando em
condições mais favoráveis de acesso à educação para seus alunos.
Com isso, busca tornar-se referência no seu campo do ensino, visando atender as
necessidades do mundo globalizado e manter o respeito pela cultura local, de forma a entender
a comunicação, filosofia e tecnologia de forma integrada. Assim, tem como princípio formar
profissionais com competências específicas em suas diferentes habilitações em comunicação
social, filosofia e tecnologia. Consoante a isso, o exercício contínuo sobre nossa experiência de
formadores em comunicação, filosofia e tecnologia, avaliamos e refletimos nossa tarefa, a de
11

inspirar e guiar todos os atores, gestores, funcionários, docentes e discentes em direção desta
práxis que envolve tanto a expertise técnica quanto os valores éticos, sociais e humanistas.

2.3 Missão, Visão e Valores
Missão Institucional da FAPCOM
Promover o ser humano por meio de uma formação integrada às áreas de comunicação,
filosofia e tecnologia, com sólidos conhecimentos teóricos e práticos, para atuar no mundo do
trabalho com profissionalismo, ética e responsabilidade social.

Visão Institucional da FAPCOM
Ser uma instituição de referência acadêmica nas áreas de comunicação, filosofia e
tecnologia, que integra conhecimentos teóricos e práticos, associados aos valores humanísticos
e culturais, aliados à criatividade e inovação.

Valores Institucionais da FAPCOM
Os valores que norteiam a FAPCOM se fundamentam em princípios cristãos expressos
no modo de ser do apóstolo Paulo, marcado pela universalidade, respeito ao próximo, diálogo
com as culturas, ética, justiça e solidariedade.

2.4 Referenciais epistemológicos e educacionais
Conforme disposto no Art. 3º da Resolução CNE/CP 3, de 18/12/02, a Instituição
utilizou como critério fundamental para a metodologia de organização do Curso Superior de
Tecnologia em Produção Multimídia atender as demandas dos indivíduos e mercado (Item I),
conciliar essas demandas com a vocação da instituição aliando o caráter humanístico (Item II)
e por fim alinhar esses futuros profissionais com as políticas de promoção do desenvolvimento
sustentável do país (Item III). Consoante a isso, a FAPCOM reflete à luz dos princípios do
Plano Nacional de Educação - PNE para o decênio 2011-2020, no qual propõe, entre outras
diretrizes, a erradicação do analfabetismo, a superação das desigualdades educacionais, a
12

formação para o trabalho, a melhoria da qualidade de ensino, a promoção da sustentabilidade
sócio ambiental, a promoção humanística, científica e tecnológica do País.
Essa evolução paradigmática gera novas demandas relacionadas à habilidade e à
competência, desafiando os sistemas educacionais para a formação profissional, em um
mercado de trabalho competitivo. Ou seja, educar não é mais apenas a transmissão de
conhecimento por aquele que ensina.
Na FAPCOM, entende-se que a práxis educacional deve ser orientada por princípios
que estejam fundamentados na ética e nos valores humanísticos, subjacentes ao ensino, às
práticas investigativas e à extensão, visando o fortalecimento da missão e da identidade
institucional.
Nesse sentido, a FAPCOM fundamenta a formação educacional e profissional, em
epistemologia ativa, calcada em quatro pilares: I. o aprender a aprender, II. o aprender a fazer,
III. o aprender a conviver e o IV. aprender a ser, enfatizando a construção do conhecimento, o
desenvolvimento de capacidades e de habilidades.

I.

Aprender a aprender

Este paradigma é dimensionado para ir além da aquisição de repertórios organizados,
apontando para o domínio dos próprios instrumentos de construção de conhecimento. Como
consequência, espera-se a autonomia intelectual, a capacidade de prover a autoeducação por
meio da investigação individual para: classificar, mapear, armazenar informações, compreender
criticamente a realidade de modo geral e a do espaço pedagógico-educacional, gerando
possibilidades de intervenção. Transpondo tais considerações para o fato em si, é o
enfrentamento ao modelo tradicional, visto que esta proposta tem como escopo o ensino e a
aprendizagem, não em uma visão contemplativa, mas na busca da participação dos envolvidos
que tem origem e/ou se destina à prática social e profissional.

II.

Aprender a fazer
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Este aprender a fazer refere-se à capacidade de aplicar o conhecimento, portanto, à
aprendizagem voltada para o desempenho profissional. O aumento das exigências em matéria
de qualificação, bem como as constantes mudanças do cenário educacional, apela para uma
formação contínua - aprender a aprender - formação básica, forjada nas dimensões técnicoteóricas, com vistas aos desafios futuros. Por conta desta visão, os esforços administrativos e
acadêmicos têm garantido as condições necessárias a uma formação educacional, que converge
para o conhecimento universitário, ao mesmo tempo em que interage com as demandas
inerentes ao mundo globalizado, para as quais as mudanças permanentes exigem a formação
contínua, na busca de competências de como partilhar conhecimentos em equipes e ter condição
de utilizar criticamente todas as inovações que hoje se impõem aos profissionais. Algumas
habilidades e competências impõem-se nesse processo: o trabalho em equipe, flexibilidade na
ação, capacidade de resolver problemas e conhecimento de planejamento.

III.

Aprender a conviver

O multiculturalismo, a globalização e o avanço das comunicações colocam o discente
na relação direta com o diferente e as diferenças. De um lado, essa realidade solicita o exercício
da solidariedade e do respeito mútuo, de outro; convoca o desenvolvimento de recursos na
relação interpessoal, suscita o trânsito pelo singular, pelo particular, pelas minorias, interpela a
capacidade de negociar, de argumentar e de reconhecer objetivos que demandam ações
cooperativas. Este paradigma objetiva formar o profissional, ao mesmo tempo generalista e
singular, bem como ético, crítico e reflexivo.

IV.

Aprender a ser

A educação como processo abrangente, vital e transformador deve ter como finalidade o
desenvolvimento das potencialidades. A formação do profissional visa à competência teórica e
técnica, mediadas pela ética, tendo em vista as necessidades emergentes nas áreas da
comunicação, da filosofia e da tecnologia. O que se busca é a competência ético-política: a ética
como mediação, mas também como síntese e elemento de superação da possível dicotomia: o
compromisso político, como comprometimento em relação ao educando, à luz do conceito do
profissional crítico como agente de transformação e com responsabilidade social.
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2.5 Indicadores de qualidade
A Instituição tem o compromisso com a oferta de um ensino superior de qualidade,
vislumbrando a formação de profissionais competentes e com visão de responsabilidade social
e cidadania. O compromisso com a qualidade do ensino ofertado, comprova-se, tendo em vista
os resultados obtidos em avaliações externas, do Ministério da Educação, que se expressam
pelos seguintes cenários:
1) Nas avaliações in loco, para fins de autorização e reconhecimento de curso, a
Instituição apresenta o seguinte cenário, para os atos avaliativos, compreendendo o período de
2010 a 2014.
a) Autorização e reconhecimento do Curso de Jornalismo: Conceito atribuído nas
avaliações in loco: 4.
b) Autorização e reconhecimento do Curso de Publicidade e Propaganda: Conceito
atribuído nas avaliações in loco: 4.
c) Autorização e reconhecimento do Curso de Rádio, Televisão e Internet: Conceito
atribuído na avaliação in loco: 4.
d) Autorização e reconhecimento do Curso de Relações Públicas: Conceito atribuído
nas avaliações in loco: 4.
e) Autorização do Curso de Filosofia - Bacharelado: Conceito atribuído na avaliação in
loco: 3.
f) Autorização do Curso de Filosofia - Licenciatura: Conceito atribuído na avaliação in
loco: 3.
g) Autorização do Curso de Tecnologia em Fotografia: Conceito atribuído na avaliação
in loco: 4.
h) Autorização do Curso de Tecnologia em Produção Multimídia: Conceito atribuído na
avaliação in loco: 4.
i) Em abril de 2014, houve avaliação in loco para o ato autorizativo do Curso Superior
de Tecnologia em Produção Audiovisual, com relatório emitido com conceito 5, processo e15

mec nº 201352709 estando a FAPCOM aguardando a finalização dos trâmites legais e a emissão
de Portaria Ministerial.
j) Também em abril de 2014, o curso de Filosofia Bacharelado da IES recebeu avaliação
in loco, para fins de reconhecimento, com relatório emitido com conceito 4, processo e-mec nº
201356849.
k) Em 03 a 05 de Agosto, a FAPCOM passou pelo processo de Recredenciamento
Institucional obtendo a nota 4.

2) No que se refere aos indicadores de qualidade da FAPCOM, tendo em vista os
resultados obtidos por seus cursos no ENADE - Exame Nacional de Desempenho de Estudante
e CPC - Conceito Preliminar de Curso, a Instituição apresenta resultados satisfatórios, ou acima
deles, em seus cursos de graduação:
a) Resultados referentes a 2012, divulgados em 2014:
- Curso: Publicidade e Propaganda; Conceitos: ENADE 03; CPC 03;
- Curso: Jornalismo; Conceitos: ENADE 05; CPC 04.
b) Resultados referentes a 2009, divulgados em 2010:
- Curso: Rádio, Televisão e Internet; Conceitos: ENADE 03; CPC 03;
- Curso: Relações Públicas; Conceitos: ENADE 04; CPC 03.
c) Resultados referentes a 2013, divulgados em 2014:
- Curso: Filosofia (Bacharelado); Conceitos: ENADE 04;

Observação:
- Mediante os conceitos satisfatórios obtidos pelos cursos de graduação da IES no CPC
– Conceito Preliminar de Curso, os cursos no ciclo avaliativo contaram com renovação de
reconhecimento de curso em atos automáticos, emitidos pela Secretaria competente: Cursos de
Jornalismo e Publicidade e Propaganda - ato autorizativo: Portaria nº 704 de 18/12/2013 –
D.O.U. 19/12/2013.
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- Os ciclos/anos não elencados nos intervalos não contam com conceitos, pelo fato da
IES não possuir cursos convocados para o ENADE no período.
Em relação ao IGC - Índice Geral de Cursos, a Instituição possui desempenho
satisfatório, contando com IGC na faixa 4, o que demonstra a qualidade institucional, fruto do
esforço do caminho de aprimoramento.

2.6 Inserção regional
A FAPCOM está localizada no município de São Paulo, cuja área territorial é da ordem
de 0,02% do território brasileiro. Todavia, esse número é inversamente proporcional à realidade
urbana e metropolitana dessa cidade. O Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de 2013,
que considera educação, longevidade e renda, é, segundo o PNUD (Programa das Nações
Unidas para o Desenvolvimento) de 0,730 (alto) no Brasil, 0,783 (alto) no Estado de São Paulo
e de 0,805 no município de São Paulo (muito alto).
Setores comerciais, industriais, de prestação de serviços e de educação representam
uma forte concentração de atividades em torno da cidade de São Paulo, colocando-a entre não
só as maiores cidades da região, como também uma cidade com um perfil altamente
internacionalizado.
Diante desse quadro, as demandas por desenvolvimento tecnológico, criatividade
prospectiva, capacidade gerencial e espírito empreendedor são crescentes. Com isso, a
necessidade de se preparar jovens e adultos para um mercado tão promissor e concorrencial
como a comunicação, a filosofia e as tecnologias ganham estímulos concretos. Todavia, não se
pode embarcar nessa tendência, sem se pensar reflexiva e criticamente a relação entre sucesso
profissional e aparato tecnológico, enquanto possibilidades e limites da realização pessoal em
termos da condição humana. Precisamos reconhecer que a cidade de São Paulo, sendo um
centro de inovação e produção de cultura, informação e conhecimentos científicos, insere-se na
lógica da dinâmica da cultura digital em que as referências concretas se dissipam a cada
instante, apesar do alto nível de interconectividade entre as pessoas.
A FAPCOM está instalada em um dos centros dinâmicos do município de São Paulo, o
distrito da Vila Mariana. Sua microrregião de atuação comporta não só o bairro de Vila
Mariana, que dá nome ao distrito, mas também Cambuci, Bela Vista, Aclimação, Paraíso e
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adjacências, perfazendo mais de 1.200.000 habitantes nesta vizinhança mais próxima. Suas
instalações estão posicionadas muito próximas da Avenida Paulista, importante centro
financeiro da cidade e da América Latina. Em função da grande malha ferroviária da região
metropolitana e das linhas de Metrô da cidade, a proximidade com as estações de Metrô Ana
Rosa e Vila Mariana, assim como de terminais urbanos de ônibus, demandam considerar a
heterogeneidade do perfil sócio-domiciliar do corpo discente da Instituição.
Tal hipótese é devidamente comprovada, pois a FAPCOM, consoante ao seu registro de
matriculas de 2014, apresenta quase um terço (31,5%) de alunos de algumas das trinta e oito
cidades da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP). Como exemplo, podemos citar as
cidades da RMSP com o maior número de matrícula depois do município de São Paulo:
Guarulhos, Taboão da Serra, Diadema, Osasco, Carapicuíba, Poá, São Bernardo do Campo,
Ferraz de Vasconcelos, Caieiras, Ribeirão Pires, Suzano, Cotia, Franco da Rocha e Mauá.

Região Metropolitana de São Paulo (RMSP)

O mapa acima permite observar a extensão da RMSP, cuja população, segundo o último
Censo do IBGE é de cerca de 21.000.000 habitantes (cerca de metade de todo o Estado de São
Paulo), distribuídos entre as cidades de: Arujá, Barueri, Biritiba-Mirim, Caieiras, Cajamar,
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Carapicuíba, Cotia, Diadema, Embu, Embu Guaçu, Ferraz de Vasconcelos, Francisco Morato,
Franco da Rocha, Guararema, Guarulhos, Itapecerica da Serra, Itapevi, Itaquaquecetuba,
Jandira, Juquitiba, Mairiporã, Mauá, Mogi das Cruzes, Osasco, Pirapora do Bom Jesus, Poá,
Ribeirão Pires, Rio Grande da Serra, Salesópolis, Santa Isabel, Santana de Parnaíba, Santo
André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, São Lourenço da Serra, Suzano, Taboão
da Serra, e Vargem Grande Paulista.
Ademais, devemos considerar que, em decorrência da multiplicidade das atividades da
Pia Sociedade São Paulo, Mantenedora da FAPCOM, a abrangência indireta da Instituição se
amplia consideravelmente. Isso faz com que tanto na área metropolitana como em algumas
cidades do interior do Estado, e até mesmo em Estados circunvizinhos, nossa escola tenha
razoável grau de penetração e conhecimento.

São Paulo em números
Em relação ao município de São Paulo, cuja população é de cerca de 12.000.000 de
habitantes, é destacadamente um dos grandes pólos de desenvolvimento não só do Brasil, mas
do Mercosul como um todo. A proximidade com o porto da cidade de Santos, a concentração
de indústrias e o destacado setor de serviços de lazer e financeiros tornaram a cidade de São
Paulo um vetor de negócios, demandando continuamente capacitação das pessoas que habitam
a cidade e seu entorno.
Em relação ao ensino superior, o município de São Paulo possui os seguintes dados:
ES

Cursos

Vagas

Matrículas

Ingressantes

Concluintes

2.365

29.376

3.228.671

6.739.689

2.346.695

1.016.713

Pública

284

9.368

484.943

1.773.315

490.680

218.365

Federal

103

5.357

270.121

1.032.936

308.504

111.157

Estadual

110

3.248

152.121

619.354

146.049

87.886

71

763

62.701

121.025

36.127

19.322

2.081

20.008

2.743.728

4.966.374

1.856.015

798.348

577

7.578

1.160.512

1.704.616

662.531

259.593

Brasil

Municipal
Privada
Estado de São Paulo
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Pública

79

1.098

79.883

236.526

71.142

32.932

Federal

5

198

11.123

34.558

12.191

2.851

Estadual

53

665

42.183

163.337

45.298

22.957

Municipal

21

235

26.577

38.631

13.653

7.124

Privada

498

6.480

1.080.629

1.468.090

591.389

226.661

Cidade de São Paulo

141

2.404

485.455

631.126

234.106

101.620

Pública

8

202

12.197

64.395

16.398

7.286

Federal

2

25

1.118

5.109

1.196

548

Estadual

6

177

11.079

59.286

15.202

6.738

Municipal

-

-

-

-

-

-

133

2.202

473.258

566.731

250.504

94.334

Privada

Fonte MEC/INEP: www.emec.mec.gov.br acesso em: 29/09/2014

A cidade de São Paulo se configura, atualmente, não apenas como tema de algumas
produções, mas como um dos principais centros formador, produtor, distribuidor e consumidor
de produtos comunicacionais no país, e em todo o mundo.
Com relação à situação econômica da região de atuação da FAPCOM, consoante aos
dados da Fundação SEADE, a cidade de São Paulo corresponde a cerca de 12% do PIB
nacional. Pesquisa de Investimentos Anunciados no Estado de São Paulo (PIESP) revela que
parte significativa deste produto remete à tecnologia. Tal situação permite inferir que as
oportunidades de trabalho no município e no entorno tendem a ser cada vez mais de caráter
tecnológico.
Neste contexto, e dentro de sua missão institucional, a FAPCOM busca se inserir nesta
tradição e colaborar com o atual estado da arte da produção de comunicação, filosofia e
tecnologia em seu âmbito regional, local e nacional.
A FAPCOM também vai ao encontro do Programa Nacional de Educação - PNE (20112020) que, em suas notas técnicas (p.80), diz que o cumprimento das metas do Ensino Superior
depende da capacidade de atender indivíduos de renda mais baixa nas IES privadas e da
ampliação de programas de bolsa e financiamento. Atendemos esta necessidade ao acolher um
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público predominantemente de baixa renda e ao oferecer um número expressivo de bolsas e
facilidades financeiras, na forma de descontos em mensalidade escolar, que se caracterizam por
bolsas parciais e também integrais, considerando convênios com órgãos/instituições/empresas,
PROUNI - Programa Universidade para Todos, FIES e, ainda, as políticas da própria IES para
bolsas à comunidade carente.
Colaboramos para atingir as metas de 2020 ao ofertar para nossos alunos a possibilidade
de escolaridade, que, por conseguinte, dá-lhes mais acesso a renda, ao aumentarmos de forma
qualificada, o número de matrículas (Meta 12) por meio de novos cursos.
Ainda de acordo com as fontes consultadas, São Paulo responde por cerca de 30% do
mercado nacional de audiovisual, atrás apenas do Rio de Janeiro. A criação da SP Cine, além
de aumentar a representação da cidade no mercado audiovisual nacional e internacional,
esbarra, naturalmente, na formação de mão de obra qualificada, pronta para atuar nas diversas
frentes que se fazem presentes neste setor.
O município possui, ainda, 1352 Escolas de Ensino Médio, responsáveis por 504.615
matrículas (IBGE, 2012), distribuídas entre ensino normal e técnico; público (federal, estadual
e municipal) e privado.

3. POLÍTICAS INSTITUCIONAIS NO ÂMBITO DO CURSO: ENSINO, PRÁTICAS
INVESTIGATIVAS E EXTENSÃO

3.1 Ensino
A FAPCOM desenvolve suas atividades acadêmicas respeitando a interface estabelecida
entre o ensino, às práticas investigativas e a extensão, elementos constitutivos da Educação
Superior. A elaboração de todas as atividades é legitimada pela participação dos diferentes
segmentos da comunidade acadêmica, eixo de fundamental importância no contexto da gestão
participativa, porque, desenvolvida dessa forma, permite que as pessoas reconfigurem as suas
experiências, reflitam acerca de suas práticas, verbalizem seus sonhos, suas concepções, seus
saberes, fortaleçam sua constituição identitária, enfim, estabeleçam novas relações, visando
novas possibilidades de ações propositivas.
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Estabelecida a gestão organizacional acadêmica, a Pró-direção acadêmica atualiza,
implanta e coordena as políticas para o ensino, para as práticas investigativas e para a extensão,
com o apoio da assessoria acadêmica e da assessoria pedagógica- administrativa.
No âmbito do ensino, a Pró-direção acadêmica promove e implanta o ensino de
qualidade por meio das políticas para o mesmo, tendo como premissa os princípios da igualdade
de acesso, da permanência, da liberdade de aprender, ensinar, investigar e divulgar, o
pensamento, a cultura, o saber, o pluralismo de ideias. Nesse trabalho, a Pró-direção acadêmica
tem sob sua supervisão as coordenadorias dos cursos de Graduação em Comunicação Social,
Graduação e Licenciatura de Filosofia, Graduações Tecnológicas, os Núcleos de Extensão e o
das Práticas Investigativas e a Secretaria Acadêmica.
Na articulação dos princípios da formação integrada às políticas de ensino estão
ancoradas nos eixos estruturantes do ensino-aprendizagem que possibilitam caminhos, para que
no desenvolvimento da proposta pedagógica, o discente seja capaz de relacionar a teoria e a
prática, articulando a prática social, o exercício da cidadania, reconhecendo e aplicando
adequadamente os processos científicos, tecnológicos e políticos com autonomia.
Consoante a isso, as práticas metodológicas respeitam a autonomia do docente na
definição da melhor abordagem e metodologia de ensino para a práxis pedagógica a ser utilizada
em cada componente curricular. Assim, quando são elaborados os planos de ensino, são
selecionados os procedimentos mais adequados e os mais apropriados às diferentes situações
de aprendizagem. Cada definição é realizada de acordo com o perfil do egresso, cujas premissas
sejam os conhecimentos, as habilidades e as competências, gerais e específicas que serão
desenvolvidas ao longo do curso pelos discentes, sempre na articulação entre o ensino, a
investigação e a extensão, como princípio interdisciplinar e multiprofissional, bem como na
especificidade de cada componente curricular.
Entendemos que a identidade dos cursos se reafirma por meio de cada PPC, o qual é a
expressão da Missão da FAPCOM. A política para o ensino, para as práticas investigativas e
para a extensão seguem os paradigmas do PDI e das demais normas legais e vigentes para a
Educação Superior.
Nesse sentido, os Projetos Pedagógicos dos Cursos da FAPCOM adotam uma visão
ampla sobre as práticas de ensino, de investigação e extensão, e são progressivamente
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construídos com a participação de toda comunidade acadêmica, envolvendo contínua reflexão
sobre o perfil socioeconômico e cultural dos alunos, buscando diagnosticar e definir quais
projetos serão capazes de associar conhecimento e formação acadêmica sólida, visando o
cumprimento da Missão Institucional da FAPCOM.
Para a efetivação dessas políticas de gestão, a Pró-direção acadêmica adota ações
permanentemente norteadas por princípios do trabalho colegiado, na construção de práticas
gestoras visando a integração dos setores pedagógicos e administrativos, com as seguintes
ações:
Organiza, convoca e conduz as reuniões com as coordenadorias dos cursos de
Comunicação Social, Filosofia e Tecnologia.
Acompanha sistematicamente as ações desenvolvidas pelas coordenadorias, seus
respectivos colegiados e núcleos docentes estruturantes.
Discute e reformula os Regulamentos de Monitoria.
Discute e reformula os Regulamentos de Núcleo de Apoio ao Discente.
Discute e reformula o Regulamento de Estágio orientado e supervisionado.
Discute e reformula o Regulamento de Avaliação de Aprendizagem.
Discute e reformula o Regulamento do Programa de Nivelamento.
Discute e reformula o Regulamento do Programa de Monitoria.
Discute e reformula o Regulamento de Atividades Complementares.
Discute e media os encaminhamentos dos processos relativos aos documentos legais e
institucionais.
Estuda, adequa e equaliza o perfil docente visando priorizar a qualificação do trabalho
docente para o trabalho em tempo parcial e integral.
Acompanhamento sistemático da legislação em vigor1.

1

Legislação em vigor: PDI, PPI, Diretrizes Curriculares Nacionais definidas pelo Conselho Nacional de Educação,

Pareceres, Resoluções, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, Plano Nacional de Educação.
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Quanto ao coordenador, nessa estrutura colegiada de gestão acadêmica, cabe a elaboração
e constante atualização relacionada à contextualização do curso, sempre acompanhado do Núcleo
Docente Estruturante2 e do Colegiado de Curso visando refletir sobre:


Objetivos gerais e específicos dos cursos.



Justificativa.



Perfil do egresso.



Concepção de avaliação de aprendizagem.



Metodologias de ensino e de avaliação.



Elaboração do currículo, das cargas horárias, ementário, plano de disciplina e
demais atividades relacionadas na interface entre o ensino, a investigação e a
extensão.



Bibliografia básica e complementar.



Número de vagas autorizadas.



Relação dos docentes, evolução por titulação, atuação profissional, aderência à
disciplina, relação turma disciplina.

2



Turnos de funcionamento.



Tempo mínimo e máximo de integralização.



Carga horária total do curso de acordo com as Diretrizes Curriculares Nacionais.



Matriz curricular e conteúdos curriculares.



Regulamento das atividades acadêmicas complementares3.

O NDE contribui para a consolidação do perfil profissional do egresso do curso, zelando pela integração curricular

interdisciplinar entre as diferentes atividades de ensino constantes no currículo. Indicando as formas de incentivo ao
desenvolvimento de linhas de investigação da FAPCOM e extensão, oriundas das necessidades da graduação, de exigências do
mercado de trabalho e afinadas com as políticas públicas relativas à área de conhecimento do curso.
3

Quando obrigatório, o documento deverá conter as três dimensões: ensino, investigação e extensão, considerando a

carga horária, diversidade de atividades e formas de aproveitamento.
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Regulamento das atividades de Iniciação Científica.



Regulamento das atividades de monitoria.



Regulamento das atividades do egresso.



Apresentação das instalações, equipamentos e laboratórios.



Plano de realização do estágio profissional, supervisionado e ou orientado.



Integração, quando recomendável, com as redes públicas de ensino4.



Plano de apoio ao discente5.



Acervo da biblioteca, livros e periódicos especializados.



Zela pelo total cumprimento do previsto em Projeto Pedagógico do Curso.



Zela pela qualidade do curso.



Zela pelo efetivo trabalho dos professores de seu curso no cumprimento do plano
de ensino.

A FAPCOM tem clareza da necessidade de considerar as bases pedagógicas assentadas
na legislação brasileira. Um aspecto fundamental dentro desse quadro é quanto à relação
estabelecida entre ensino, práticas investigativas e a extensão. Porém, a FAPCOM, assumindo
esse princípio na sua concepção educacional e, portanto, no seu PPI, leva em conta a
necessidade de hierarquizá-los, a fim de estabelecer as prioridades pedagógicas institucionais
em razão do perfil social de seus alunos. Portanto, para a FAPCOM, o ensino é a primeira
prioridade, seguido das práticas investigativas e da extensão.
A questão do ensino pode ser pensada a partir da relação direta entre o professor e o
aluno. Tal consideração implica assumir que o ensino não se realiza per se, mas, sobretudo, em
função do progresso do aluno, em função do aprendizado do mesmo. A FAPCOM reconhece

4

Quando as ações ou convênios promovam integração com as escolas da educação básica das redes públicas de

5

Programas de apoio extraclasse e psicopedagógico, de atividades de nivelamento e extracurriculares não

ensino.

computadas como atividades complementares e de participação em centros acadêmicos e em intercâmbios.
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que a atividade do professor se realiza na sua plenitude quando há progresso na aprendizagem
do aluno; quando se percebe que o aluno adquire avanços cognitivos que incrementam sua
capacidade reflexiva, analítica e sua capacidade de arbítrio. Diante de tal consideração, é
importante respeitar o tempo cognitivo do aluno, tendo por base a relação que ele pode
estabelecer entre seu aprendizado com suas experiências anteriores e ulteriores, alargando sua
carga de aprendizado e autodesenvolvendo seu conhecimento. Tal processo objetiva promover
a aquisição e o aperfeiçoamento de habilidades para o autodesenvolvimento do aluno, pois o
mesmo viverá situações na vida em que deverá enfrentá-las, buscando resolvê-las ou gerenciálas e os recursos para tais situações não são plenamente aprendidos nos bancos da escola.

3.2 Atividades complementares
As Atividades Complementares representam uma série de atividades realizadas pelo
discente no período extra-aula, dentro ou fora das dependências da Instituição. Seu caráter
complementar se dá pela soma de experiências e conhecimentos à sua formação profissional e
humanista. Seus objetivos são, portanto, de complementar e enriquecer a formação
interdisciplinar do discente por meio de práticas que possibilitem a ampliação de suas
referências e repertório, assim como o estabelecimento de relações entre os diversos saberes
adquiridos na vida acadêmica.
Todos os cursos da Instituição deverão contemplar esta atividade, que estão organizadas
e classificadas em diferentes grupos e encontra-se institucionalizadas através de normas. De
acordo com suas características possuem diferentes atribuições de carga horária e limite
máximo de realização por semestre e, de tal forma, o discente vivenciará a diversidade de
atividades, a fim de expandir as experiências e referências. Os grupos das atividades
complementares são considerados da seguinte forma:

GRUPO 1 - Atividades Externas à Faculdade


Cursos (participação em cursos presenciais ou on-line e workshops que trabalhem
conteúdos específicos do Curso).
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Eventos Técnico-científicos e congressos - ouvinte (participação congressos e
seminários como ouvinte).



Visitas Culturais (visitas em exposições de museus, bienais de arte ou design; espaços
e patrimônios artísticos e culturais).



Palestras como ouvinte (relacionadas às áreas do curso)

GRUPO 2 - Atividades de Extensão Comunitária/ Acadêmica


Trabalho Voluntário em Instituição do 3º setor.



Curso de Aprimoramento Acadêmico/ Cultural.



Participação em projetos profissionais orientados por professor (participação em
pesquisa docente e projetos vinculados à Instituição).



Participação como ouvinte em defesa de dissertação de mestrado ou tese de doutorado
com temas afins do Curso.

GRUPO 3 - Atividades de Iniciação Científica


Participação individual em Projetos de Iniciação Científica



Participação em Grupos de Estudos (participação em grupos de estudos com a
supervisão de um professor).



Publicação de artigos em periódicos científicos nacionais / internacionais e anais de
Congressos.

GRUPO 4 - Atividades de Monitoria


Monitoria (participação em monitoria voluntária em eventos relacionados às áreas do
Curso).



Monitoria Voluntária (participação em monitoria voluntária em disciplinas relacionadas
ao Curso na Instituição)

GRUPO 5 - Atividades Específicas


Concursos da área (inscrição)



Concursos da área (seleção)
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Concursos da área (premiação)



Filmes (sala de cinema)



Auxílio em montagem e instalação de mostras



Realização de projeto (participação de projeto próprio ou coletivo relacionado às áreas
do curso)



Saídas para captação supervisionada (laboratório de captação externa e cobertura de
eventos)

GRUPO 6 – Atividades Profissionais – Caráter de Estágio Curricular


Atividades Artísticas e Culturais Internas ou Externas a Faculdade (participação autoral
em atividades artísticas e culturais tais como: exposições, mostras, eventos, etc.).



Visitas Técnicas (visitas em estúdios, laboratórios, empresas, feiras e eventos
relacionados ao Curso).

Atividades complementares no Curso Superior de Tecnologia em Produção Multimídia

As Atividades Complementares apesar de ser facultativo para os Cursos Tecnólogos
(Parecer 239/2008, aprovado em 06/11/2008), a FAPCOM aplica aos alunos por valorizar a
soma de experiências e conhecimentos à sua formação profissional e humanista. Seus objetivos
são, portanto, de complementar e enriquecer a formação interdisciplinar do discente por meio
de práticas que possibilitem a ampliação de suas referências e repertório, assim como o
estabelecimento de relações entre os diversos saberes adquiridos na vida acadêmica.
O Curso Superior de Tecnologia em Produção Multimídia deverá contemplar esta
atividade, que estão organizadas e classificadas em diferentes grupos e encontra-se
institucionalizadas através do regulamento próprio, disponível para consulta in locu. De acordo
com suas características possuem diferentes atribuições de carga horária e limite máximo de
realização por semestre e, de tal forma, o discente vivenciará a diversidade de atividades, a fim
de expandir as experiências e referências.
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As atividades complementares estão classificadas a seguir em grandes grupos. Cada tipo
de atividade específica possui uma atribuição determinada de horas e um limite máximo ("teto")
de realização por semestre. Não serão validadas, portanto, horas de atividades que excedam os
seus respectivos limites.
O aluno deverá encaminhar, até data limite a ser fixada no calendário acadêmico em
cada semestre letivo os devido comprovantes em arquivos (preferencialmente em .pdf) em
mídia gravável (CD, DVD, etc). Os arquivos deverão constar a documentação comprobatória
referente às atividades realizadas naquele semestre letivo.
A coordenação do curso será a responsável pela validação das atividades
complementares. Em caso de realização de atividade fora do escopo do presente regulamento,
não comprovação de realização, falta ou carência de justificativa de realização ou qualquer
outra irregularidade, é facultado ao coordenador de curso a não validação das referidas horas.
Além das atividades complementares, das aulas regulares, que envolverão diferentes
estratégias didático-pedagógicas, e das demais atividades apresentadas neste projeto. O Curso
Superior de Tecnologia em Produção Multimídia da FAPCOM prevê a realização de uma série
de atividades complementares à formação de seu corpo discente. Entre elas, podemos destacar:
Mostra FAPCOM de Tecnologia, Estágio, Projetos Interdisciplinares, Mecanismos de
nivelamento e outras atividades de ensino (Libras, Oficina de Redação, Compreensão e
Gramática em Língua Portuguesa e Oficina de Teatro), Conversas com profissionais da área,
Aulas externas, Visitas técnicas monitoradas, Simpósio de Comunicação da FAPCOM e
Encontro dos Egressos.

3.3 Monitoria
Dentre as atividades desenvolvidas como parte integrante das atividades dos Cursos
Superiores de Tecnologia da FAPCOM, destaca-se a monitoria, que permite ao discente um
maior engajamento nas atividades de ensino, mediante a prática didática de conhecimentos
específicos. Assim, esta atividade propicia o favorecimento de perfil profissional para a
docência, bem como estimular o discente a interagir com seus colegas de classe. Por outro lado,
amplia o processo ensino aprendizagem do discente participante e daqueles com os quais
desenvolve esta atividade. Os discentes aprovados em disciplinas com desempenho satisfatório
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estão aptos a desenvolverem a monitoria, atendendo a edital específico. Esta atividade
pressupõe a orientação e a presença de um professor orientador.

3.4 Estágio Curricular e extracurricular
O estágio profissional é uma atividade acadêmica opcional que pode ser realizada pelo
discente durante a realização do Curso. Seu principal objetivo é o de complementar e aplicar o
conhecimento adquirido no curso em uma atividade profissional, estabelecendo assim, uma
ligação direta entre a experiência acadêmica e o mercado de trabalho.
Os estágios também podem ser realizados em setores e atividades internas da FAPCOM
ou em instituições coligadas, desde que sejam devidamente regulamentados, registrados e
realizados em áreas de atuação correlatas e com a devida aprovação da coordenação do Curso.
Vale lembrar que o estágio é regulamentado pela Lei nº 11.788, de 25 de setembro de 2008, e
sua prática não deve representar qualquer prejuízo ao aluno, como no caso de sobreposição do
horário de estágio ao de aulas ou de qualquer outro desrespeito à lei supracitada.
No Curso Superior de Tecnologia em Fotografia o estágio possui caráter não
obrigatório, mas poderá ser realizado a partir do 1º período do Curso. Conforme o Relatório do
Parecer 239/2008, aprovado em 06/11/2008, que define a exclusão do estágio supervisionado
do cômputo da carga horária mínima dos cursos superiores de tecnologia e, portanto, torna
facultativo o estágio curricular.
O estágio é supervisionado diretamente pela coordenação do curso e por um professor
que possua experiência profissional na área relativa ao estágio do aluno. Estes acompanharão a
atividade por meio de contato inicial e final com o contratante, conversas com o aluno e
acompanhamento por meio de relatório mensal elaborado pelo discente e relatório final,
elaborado tanto pelo discente quanto pelo contratante. Nos relatórios mensais o aluno deverá
descrever as atividades que desenvolveu no mês e sua relevância pessoal e profissional. O
relatório final do aluno deverá apresentar uma síntese das atividades realizadas, além do
aprendizado da experiência. Já o relatório final do proponente será elaborado a partir de modelo
próprio a ser fornecido pela coordenação do Curso, como forma de balizar uma avaliação
qualitativa da atividade desenvolvida pelo discente.
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A validação dos relatórios finais de estágio, também deverá ser coerente com os planos
de ensino, com o Projeto Pedagógico do Curso, com os princípios da FAPCOM expostos em
seu Plano de Desenvolvimento Institucional e com as próprias necessidades e exigências da
carreira em fotografia. O estágio supervisionado, remunerado ou não, deverá, portanto, ser
cumprido nas etapas de pré-produção, produção e pós-produção fotográfica, nos mais diversos
segmentos de empresas e para as mais diversas finalidades, como:
- estúdios fotográficos,
- produtoras de imagens (banco de imagens)
- produtoras audiovisuais (cinema e vídeo)
- agências de comunicação
- editoras (livros, jornais e revistas)
- sites e portais de Internet
- produtoras de publicidade
- museus e galerias de arte
- bureaux de webdesign e design digital
- agência de modelos
- empresas de perícia
- consultoria de imagens
- laboratórios e comércio de equipamentos
- em escolas (cursos) de fotografia
- outras empresas além das aqui previstas, como ONGs, clubes, escritórios, salões de
festas, etc, desde que exercendo atividades atinentes ao escopo do Curso.

Dentro destas áreas acima expostas, o aluno poderá exercer funções diversas junto à:
- prospecção de clientes e jobs
- elaboração de projetos
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- escolha de equipamentos e acessórios
- montagem e preparação de sets
- seleção de equipe e casting
- assistência a fotógrafo (fotógrafo assistente)
- visitas e seleção de locações
- elaboração de orçamentos e cronogramas
- manuseio de câmera fotográfica
- perícia e fotografias científicas
- fotografias subaquáticas e aéreas
- direção de arte
- iluminação e lightining design
- seleção de imagens
- registro de eventos
- manipulação e tratamento de imagens
- ampliações / reduções de fotografias
- revelação / impressão de fotografias
- curadoria de exposição
- montagem expográfica
- criação de portfólio
- outras além das aqui previstas, como gerenciamento de projeto, coordenação de
equipe, performances, etc, desde que atuando junto ao escopo técnico e criativo do Curso
Superior de Tecnologia em Fotografia.
Vale mencionar que a FAPCOM possui convênio com o CIEE - Centro de Integração
Empresa-Escola, uma associação filantrópica de direito privado, sem fins lucrativos, beneficente
de assistência social e reconhecida de utilidade pública que, dentre vários programas, possibilita
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aos jovens estudantes brasileiros, uma formação integral, ingressando-os ao mercado de trabalho,
através de treinamentos e programas de estágio. (www.ciee.org.br).

3.5 Tecnologias de Informação e Comunicação - TICs - no processo ensino-aprendizagem
Com a perspectiva de aprimorar as redes de comunicação, promovendo a interação e a
participação constante e efetiva de seu corpo social, a FAPCOM implantou o espaço do
professor e do aluno. Trata-se de um canal para ampliar o relacionamento entre docentes,
coordenadores e discentes na elaboração e organização do fazer acadêmico.
Na FAPCOM, a utilização das tecnologias acontece de forma processual de modo que
se possam acompanhar permanentemente os paradigmas educacionais, em especial, os que
envolvem o processo ensino e aprendizagem adequando-os à nova realidade.
O planejamento, as aulas e materiais de apoio e avaliação publicados com antecedência
provocam um aumento significativo na qualidade das aulas e melhor aproveitamento do tempo
em sala de aula, que passa a ser dedicada ao aprofundamento do conteúdo, além de facilitar e
incentivar a interdisciplinaridade, permitindo o acesso aos planos de ensino, propostas de
atividades e outros materiais.
Em atendimento a estas bases e, de forma planejada, continua-se a colocar em prática
novas estratégias pedagógicas para inseri-las no contexto de sala de aula.
Ressalta-se a importância cotidiana no uso das tecnologias como contribuição para o
processo de ensino-aprendizagem. Neste processo, qualificar o professor tendo em vista a
renovação das estratégias pedagógicas usadas em sala de aula e para o uso de recursos
computacionais no contexto educativo, torna-se imperativo para que os discentes possam
desempenhar um papel mais dinâmico em seu processo de aprendizagem. Além disso, objetivase o desenvolvimento de competências básicas para o uso de ambientes virtuais de
aprendizagem, a produção e publicação de materiais didáticos e a capacitação para o uso de
recursos multimídia.
O corpo discente, servindo-se destes espaços, tem uma ferramenta que intensifica seu
relacionamento com docentes e com a Instituição, possibilitando ver as aulas disponibilizadas,
ler avisos deixados para sua turma, entregar trabalhos solicitados por seus docentes, realizar
avaliações e exercícios.
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3.6 Práticas Investigativas
No campo das práticas investigativas, a FAPCOM concebe seu aluno egresso como um
profissional que deva apresentar capacidade de resolver problemas. Para tanto, promove
atividades que visam desenvolver a capacidade de investigar e propor soluções aos problemas
de forma autônoma. Sendo assim, é um caminho no qual a escola se relaciona com a sociedade,
pois ao se deparar com os problemas que se apresentam na sociedade, faz com que seus alunos
se coloquem como observadores, investigadores e, sobretudo, propositores de soluções para
esses problemas.
Os trabalhos que envolvem as disciplinas do curso e o Projeto de Iniciação Científica
(PIC) recepcionam tais princípios.

No caso da iniciação científica, a FAPCOM conta com o Projeto de Iniciação Científica
(PIC), com os seguintes objetivos:
- complementar o processo de formação dos alunos de graduação;
- despertar para a importância e o desenvolvimento do pensar cientificamente e da
criatividade na produção de conhecimento;
- desenvolver atividades propedêuticas científicas, proporcionando a aprendizagem de
processos e métodos gerais e específicos de investigação científica;
- preparar, de maneira adequada, o aluno, participando do PIC, para o acesso à pósgraduação, lato e stricto sensu;
- estimular a reflexão sobre referenciais ético-políticos e sociais identificados com a
proposta da ação institucional da FAPCOM.

3.7 Extensão
No que concerne à extensão, deve-se considerá-la como forma de retorno do acúmulo
investigativo e reflexivo sobre os problemas sociais para a própria sociedade. A extensão será
oferecida segundo a produção dos cursos de graduação e orientados pelos sub-itens das linhas
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investigativas estabelecidas pela FAPCOM, descritas acima. As visões e conhecimento
acumulado pela instituição são disponibilizados em cursos e atividades para a comunidade
local. Destaque importante deve se dar para o curso da melhor idade cuja participação regular
tem comprovado a inserção e a relação da FAPCOM com a sociedade. Outros eventos
importantes que tem registrado boa frequência é o Simpósio de Comunicação, Seminário de
Filosofia, Mostra de Tecnologia, Semana de Comunicação de periodicidade anual.
Complementa-se a estes itens as exposições e trabalhos integrados entre alunos e professores.

4. CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM PRODUÇÃO MULTIMÍDIA
4.1 Contexto Educacional
Com o avanço da indústria tecnológica e a proliferação do computador e dos
dispositivos computacionais na vida cotidiana em sociedade, observamos, desde o final do
século passado, a instituição de um novo paradigma nos campos das artes, do design, da
comunicação e da própria produção cultural, por meio da criação e da convergência das formas
de comunicação e de expressão nas chamadas mídias digitais.
Que pese o fato de certas formas manterem suas matrizes eletrônicas ou analógicas, a
digitalização pode se fazer presente sob diferentes formas, nas mais diversas etapas de
elaboração de uma peça ou produto midiático, como em sua criação, planejamento,
gerenciamento, desenvolvimento, implementação, distribuição e recepção.
Neste novo cenário, no qual a mídia ocupa o lócus privilegiado de mediação, o domínio
de múltiplas linguagens e tecnologias, o diálogo interdisciplinar e a própria convergência das
mídias se revelam essenciais na dinâmica da cultura contemporânea, alterando
significativamente nossas percepções e relações com o mundo sensível, nossas formas de
comunicação e expressão.
Destarte, o Curso Superior de Tecnologia em Produção Multimídia da FAPCOM busca,
considerando a missão da Instituição, contribuir, em suas múltiplas dimensões, no
preenchimento da lacuna existente na formação de profissionais capazes de compreender os
aspectos teóricos e práticos envolvidos na produção multimidiática, sob suas diversas formas,
gêneros e propósitos.
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Em face do descrito, a FAPCOM justifica a criação do Curso Superior de Tecnologia
em Produção Multimídia, atendendo ao Parecer CNE/CES 436/2001- homologado- para os
cursos superiores de tecnologia – formação de tecnólogos, Resolução CNE/CP 3, de 18 de
dezembro de 2002 que institui as diretrizes curriculares nacionais gerais para a organização e o
funcionamento dos cursos superiores de tecnologia, a resolução n3 de 18 de dezembro de 2002
onde as diretrizes curriculares nacionais gerais para a educação profissional de nível
tecnológico e o parecer homologado CNE/CES 277/2006 para a nova forma de organização da
educação profissional e tecnológica de graduação. Assim, posto o Curso Superior de Tecnologia
em Produção Multimídia tem como objetivos:
a) formar tecnólogo para atender a ampla demanda na área da produção multimídia do
mercado de trabalho local, regional e nacional.
b) formar aluno capaz de identificar demandas, criar oportunidades e propor soluções
técnicas, conceituais e criativas para a realização de projetos em múltiplas mídias, gêneros e para
os mais diversos propósitos, como o informativo, o educativo, o artístico e o entretenimento.
c) capacitar o aluno a pesquisar, interpretar e produzir seu próprio conteúdo seja ele
escrito, imagético, sonoro ou audiovisual.
d) desenvolver diferentes estratégias didático-pedagógicas e práticas pré-profissionais
que estimulem a criatividade e a interdisciplinaridade, características fundamentais à produção
multimídia.
e) potencializar as competências e habilidades do corpo discente, estimulando-o à
constante realização de atividades e práticas diversas que possam colaborar em sua formação
profissional.
f) colaborar com o desenvolvimento humanista e social, por meio da formação de alunos
cônscios de seus direitos e deveres enquanto cidadãos e futuros profissionais formadores de
opinião.

4.2 Breve Histórico da profissão
O Projeto Pedagógico do Curso Superior de Tecnologia em Produção Multimídia está
amparado em três aspectos complementares. Em primeiro lugar, se insere dentro do próprio
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ideário da FAPCOM. Pertencente à Paulus, Instituição marcada pela ética, inclusão social e
dirigida pelos Padres e Irmãos Paulinos, presentes no Brasil há 80 anos, a FAPCOM iniciou
sua atuação com o Curso de Comunicação Social com quatro habilitações: Jornalismo,
Radialismo, Publicidade e Propaganda e Relações Públicas. O Curso de Filosofia, recém
inaugurado, busca refletir as questões humanas e contemporâneas de um modo filosófico,
focado nos processos de comunicação que permeiam nossa sociedade. Assim, o Projeto
Pedagógico do Curso Superior de Tecnologia em Produção Multimídia surge a partir da missão,
da visão e dos valores desta Instituição, que buscam, em síntese, proporcionar aos futuros
profissionais uma base sólida para aliar fundamentos que estruturam a produção do saber a todo
o referencial tecnológico e tendências que possibilitam o exercício de uma comunicação
inteligente, ética e integrada, voltada para o mercado de trabalho e para o desenvolvimento da
cidadania.
Em segundo lugar, acreditamos que o PPC vai ao encontro das premissas presentes nas
metas e estratégias do Plano Nacional de Educação (PNE), 2010-2020. No PNE é possível
observar a tendência de se elevar a taxa líquida de matrícula no Ensino Médio, o que
seguramente trará considerável impulso na procura por matrículas no Ensino Superior.
Podemos observar ainda, a meta de se elevar a escolaridade média da população, principalmente
da faixa etária entre 18 e 24 anos, o que poderá ser favorecido pela educação continuada em
nível superior. Também é prevista a meta de se elevar, de forma qualificada, a taxa bruta de
matrículas na educação superior para 50% até 2020 - meta esta que vai ao encontro desta IES
por meio da futura oferta de novos projetos de cursos superiores em tecnologia (produção
audiovisual). Destacamos que 100% do corpo docente designado para o Curso possui mestrado
ou doutorado, sendo destes mais de 35% doutores – meta estipulada para o Ensino Superior em
2020. Concordamos, portanto, com o PNE ao afirmar (pág.81) que uma IES com maior
proporção de mestres e doutores apresenta, em média, melhor desempenho na formação de
profissionais e de produção científica, elementos significantes para o desenvolvimento
econômico e social. Por isso mesmo, a FAPCOM possui, em fase de homologação no
Ministério do Trabalho, um plano de carreira docente – importante instrumento de estímulo e
valorização do ofício docente.
Conforme podemos melhor visualizar na matriz curricular, o Curso Superior de
Tecnologia em Produção Multimídia está organizado em quatro semestres letivos, onde
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ressaltamos a articulação entre teoria e prática observada não apenas, mas principalmente, na
composição das disciplinas de natureza teórica prática, isto é, aquelas em que o conhecimento
teórico e conceitual mostra-se absolutamente imbricado com a prática. Busca-se assim evitar a
chamada “prática pela prática”, levando ao melhor aproveitamento das especificidades e
potencialidades das diversas formas expressivas multimidiáticas.
Aspecto importante na estrutura curricular, dada a própria natureza do Curso, é a
interdisciplinaridade, que se manifesta no sentido vertical (entre as disciplinas e conteúdos de
um mesmo período) e horizontal (entre as disciplinas e conteúdos de diferentes períodos). Além
disso, os alunos realizam, ao final dos três primeiros períodos três projetos (um por período),
intitulado “Projeto Interdisciplinar”. Neste, os alunos deverão formar grupos e, partindo da
escolha de temas sugeridos deverão realizar pesquisas teóricas e referenciais, elaborar projeto
multimídia, desenvolver peças, produtos e apresentá-los para uma banca de professores no final
do semestre letivo. O projeto irá compor parte da nota do segundo bimestre de todas as
disciplinas participantes, garantindo maior envolvimento e participação discente na atividade.
Os regulamentos dos referidos projetos estão devidamente regimentados e encontram-se
disponíveis para consulta.
Outro aspecto relevante, já mencionado no item “Atendimento ao Discente” é a oferta
de flexibilidade para o aproveitamento de estudos, seja pela possibilidade de convalidação de
crédito ou mesmo pela possibilidade de cursar uma eventual dependência em horário diferente
daquele regular, Isso pode se dar na mesma disciplina em outro curso da IES (equivalência),
quando for o caso, ou em outro turno no mesmo curso, sem prejudicar a continuidade dos
estudos do discente no semestre seguinte, motivando assim a continuidade de seus estudos. Da
mesma forma, o aluno que assim desejar poderá cursar, na qualidade de aluno ouvinte ou
especial, disciplinas diferentes daquelas oferecidas em sua matriz curricular ofertadas em
qualquer outro curso da FAPCOM.
Vale lembrar que a estrutura curricular do Curso Superior de Tecnologia em Produção
Multimídia contempla a possibilidade de o aluno realizar as atividades de extensão ofertadas
pela Instituição, assim como participar de projetos de pesquisa próprio (Iniciação Científica) ou
coordenado por algum docente, podendo utilizar parte das horas dedicadas nas atividades de
pesquisa e extensão na integralização de suas Atividades Complementares.
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4.3. Histórico do curso: Índices de qualidade, avaliações interna e externa

Curso

Autorização

Curso Superior
de Tecnologia em
Produção
Multimídia

Portaria nº
406 de
30/08/2013

Vagas
anuais
160

Início de
Implantação
Janeiro 2014

Reconhecimento

Renovação de
Reconhecimento
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Os mecanismos institucionais de autoavaliação do projeto pedagógico são práticas e
procedimentos adotados institucionalmente de forma regular. A responsabilidade dos mesmos
é compartilhada pelo Núcleo Docente Estruturante (NDE) e Colegiado do Curso, contando com
o apoio fundamental da Secretaria Acadêmica. De forma que se pode evidenciar o importante
papel exercido pelos professores nesse processo. Ademais, devemos considerar a função
precípua, na deliberação e avaliação assumida pela Comissão Própria de Avaliação - CPA. Seu
papel implica a análise e o cumprimento permanentes de aspectos imprescindíveis estabelecidos
pelo próprio Ministério da Educação.
A proposta de autoavaliação do curso Superior de Tecnologia em Produção Multimídia
está disposta de forma a desenvolver mecanismos e instrumentos que permitam a reavaliação
da qualidade do processo educacional. Uma das etapas da autoavaliação de Curso visa
diagnosticar o perfil do discente ingressante através de questionários, que se constituirá como
instrumento fundamental para o processo pedagógico, já que permite traçar estratégias e definir
ações precisas que nortearão o Programa de Nivelamento a fim de evitar a evasão, e possamos
proporcionar a permanência com qualidade, premissas recepcionadas pela Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional. Assim como também pretende acompanhar o sucesso e as
escolhas profissionais dos egressos, com uma investigação sobre o diferencial do curso em seus
resultados objetivos de inserção do aluno no mercado de trabalho da área específica de
formação.
A proposta de autoavaliação de Curso contempla instrumentos que têm como principais
objetivos o autoconhecimento do Curso bem como a razão para suas ações, de forma a assegurar
sua qualidade, bem como produzir conhecimentos a partir da avaliação diagnóstica, formativa,
processual, sobretudo planejada. A execução das atividades avaliativas propicia um programa
sistemático e participativo nesse processo. Consequentemente, as ações formativas permitem o
conhecimento, a revisão e a dinamização de ações, a fim de promover uma permanente melhoria
da qualidade e pertinência das atividades a serem desenvolvidas nos cursos.
A metodologia da autoavaliação do Projeto do Curso é desenvolvida a partir de
indicadores que consideram o perfil Institucional, o perfil do curso e o perfil do egresso. Permite
articular vários instrumentos avaliativos, que possibilitam, predominantemente, um diagnóstico
qualitativo, mesmo que, em alguns momentos, sejam utilizados dados quantitativos. Esta
metodologia articuladora entre documentação, dados e indicadores, tem como objetivo levar à
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construção de um perfil esclarecedor do curso. São considerados também os instrumentos e os
mecanismos que estão em progressiva implantação na Instituição, de forma a propiciar a
comparabilidade de instrumentos de autoavaliação e de resultados internos. Integram estes
instrumentos, os relatórios de avaliação das visitas in loco para autorização e reconhecimento
de cursos, avaliação externa, os relatórios do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes,
questionário do estudante ENADE, e as reuniões do NDE, Colegiado do Curso, e da
coordenação com os representantes de sala, encontros que ocorrem duas vezes a cada semestre,
em seu início e final, e às vezes, com reuniões extraordinárias para consulta de assuntos
pertinentes ao curso. Além destes encontros periódicos, que constam em calendário acadêmico,
existe a abertura permanente da coordenação do curso para os atendimentos individuais aos
alunos, dando voz para as sugestões, relatos e reclamações sobre as atividades regulares de
ensino, práticas investigativas e atividades de extensão. Além disso, os questionários
específicos sobre as disciplinas e semestres da CPA colaboram para uma avaliação de relatos
recorrentes de fragilidades na execução do PPC do Curso Superior de Tecnologia em Produção
Multimídia, bem como de resultados positivos de metodologias e técnicas de diferentes
docentes na exposição de conteúdos e desenvolvimento de trabalhos práticos.
Igualmente, destacamos que o processo proposto para a avaliação do Curso Superior de
Tecnologia em Produção Multimídia fundamenta-se no exercício constante reflexão e na
revisão de metodologias, a partir dos resultados obtidos em cada etapa e, também, de sugestões
advindas de docentes e discentes. Como exemplo, pode-se citar a Prova Global, um instrumento
de avaliação contínuo e integrado que possui como objetivo manter o aluno atualizado em
relação às transformações históricas, políticas e sociais, e aos conteúdos de formação em
Comunicação, Filosofia e Tecnologia.

4.4. Concepção do Curso Superior de Tecnologia em Produção Multimídia
O curso oferece formação humanista, com visão reflexiva e crítica da condição humana,
considerando o ambiente comunicacional como ferramenta integradora de aspectos sociais,
políticos, econômicos e culturais, reflexão ética e filosófica a respeito da conduta do homem, e
postura consciente de posicionamentos ético-políticos diante das práticas sociais e profissionais
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da comunicação, valorizando conquistas de cidadania, democracia, pluralismo de ideias e
opiniões, direitos humanos, justiça social, e desenvolvimento sustentável, além da diversidade
da cultura brasileira.
Esta formação é fundamental para a prática das atribuições profissionais da área de
produção de imagens no exercício das funções de criação, direção, produção e edição de
conteúdos multimidiáticos. Para o curso Superior de Tecnologia em Produção Multimídia da
FAPCOM é importante a valorização da educação como fator de formação integrada do
cidadão, enfatizando a relação entre ética e competência profissional.
Além disso, o curso promove a diversidade artística e cultural brasileira e suas raízes,
investiga a história e a realidade em busca de informação, mas também inventa estórias, novas
formas de entretenimento e de engajamento político em suas produções. Objetiva-se no curso,
portanto, incentivar a experimentar novas propostas de produção a partir do conhecimento de
linguagens e uso de novas tecnologias.
Para o curso Superior de Tecnologia em Produção Multimídia a formação por
competência e habilidades é o ponto de partida do projeto pedagógico para: os conhecimentos
(o saber), as habilidades (o saber fazer) e as atitudes e valores (o saber ser e conviver).
A concepção educacional do curso se assenta no paradigma da ciência, que torna o
mundo inteligível, construindo o conhecimento sistemático da realidade, à luz da procura crítica
da verdade, e do contínuo questionamento das teorias, conceitos, procedimentos, atitudes e dos
processos de investigação.
As atividades de ensino objetivam conteúdos, técnicas e conhecimento integrado da
Comunicação, Filosofia e Tecnologia por meio de uma metodologia ativa, identificando
situações-problema. Ou seja, esta concepção estimula a crítica e a reflexão no processo de
ensino e de aprendizagem, no qual o professor e o aluno participam ativamente do processo em
situações que promovam a aproximação crítica do aluno com a realidade. A utilização das novas
tecnologias no âmbito acadêmico é realizada de forma gradual e processual, sempre
acompanhando de forma bem próxima os paradigmas educacionais, sobretudo, refletindo sobre
sua adequação à realidade.
Na atualidade, diante de várias demandas do setor produtivo da área da Comunicação,
decorrentes das conquistas tecnológicas, modificações sociais, políticas e econômicas do país,
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percebem-se muitas transformações no segmento profissional. Assim, a produção de conteúdos
atuam como base da cultura de disseminação de informação, entretenimento, cultura, educação,
serviços e comércio dos meios eletrônicos e digitais.
Nesse contexto, o curso Superior de Tecnologia em Produção Multimídia da FAPCOM,
procura uma renovação constante, atenta às mudanças de novas tecnologias, com diferentes
plataformas e suportes, como a Internet e o telefone celular, formando profissionais
responsáveis socialmente, éticos e reflexivos, com domínio de habilidades técnicas e
conhecimentos culturais, históricos e teóricos de sua área de formação específica, o que permite
uma atuação diferenciada no mercado profissional, com perfil inovador, crítico, ético e cidadão.
O curso Superior de Tecnologia em Produção Multimídia da FAPCOM possui
infraestrutura com salas de aula com recursos multimídia, laboratórios de informática e
multimídia, estúdio de rádio, estúdio de televisão, estúdio de fotografia, salas de pós-produção
e um auditório para 450 pessoas para apresentações artísticas e culturais, além dos eventos
científicos. Conta também com uma biblioteca e videoteca especializada com títulos da área.
Os estúdios e laboratórios são utilizados de maneira organizada, a partir de uma regulamentação
específica, com a finalidade de aplicação prática do estudo sobre história, linguagem e criação
com o desenvolvimento de atividades de produção, captação de imagens, elaborando projetos
experimentais calcados na discussão sobre convergência e novos públicos, sem perder o caráter
reflexivo e crítico.
Os valores que norteiam o Curso Superior de Tecnologia em Produção Multimídia da
FAPCOM se fundamentam em princípios cristãos expressos no modo de ser do apóstolo Paulo,
marcado pela universalidade, respeito ao próximo, diálogo com as culturas, ética, justiça e
solidariedade. Assim, o curso busca integrar conhecimentos teóricos e práticos, associados aos
valores humanísticos e culturais, aliados à criatividade e compromisso social, o que pode
representar um diferencial na formação do egresso. Nesse sentido, a concepção do curso em
suas disciplinas teóricas e práticas visa preparar o egresso para, acima de tudo, compreender os
fenômenos sociais com reflexão ética e filosófica a respeito da conduta do homem tendo em
vista o suporte do aparato tecnológico e comunicacional no momento de suas decisões e
aplicações profissionais. Além disso, o curso da FAPCOM busca motivar o novo profissional
da área a desenvolver uma visão arguta sobre os sistemas sociais, as transformações dos meios
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e dos processos de produção midiática, buscando também ações transformadoras da sociedade
com solidariedade e respeito à dignidade humana.
Também as disciplinas práticas atendem plenamente a categoria profissional, desde
técnica elementar da fotografia e sua edição, em sua atuação no planejamento, produção, e
gestão de conteúdos, como em suas diferentes funções e atividades técnicas, de criação, roteiro,
produção, direção, edição e pós-produção. Incluem ainda novas tendências como os projetos
transmídia, interativos, multiplataformas entre outras aberturas para a prática experimental e de
múltiplas linguagens. Assim, busca-se uma melhor capacitação do aluno na conquista de
estágios e em sua futura inserção no mercado de trabalho atual.

4.5. Perfil do Curso
O perfil do Curso Superior de Tecnologia em Produção Multimídia da FAPCOM pode
ser definido a partir de três dimensões principais, as quais acreditamos estarem interligadas e
serem de grande importância para os objetivos do Curso e da formação de seus egressos: as
demandas e exigências legais do MEC, o perfil da Instituição e de sua mantenedora, e as
demandas e características do mercado neste setor.
Em relação à primeira dimensão, o projeto pedagógico do Curso Superior de Tecnologia
em Produção Multimídia da FAPCOM atende às legislações e diretrizes do MEC no que tange
o ensino superior, os Cursos Superiores de Tecnologia e a área de atuação em produção
multimídia em si6. Assim, além das diversas questões legais gerais e comuns, apresentadas no
decorrer deste texto, o presente projeto insere o Curso dentro do eixo tecnológico “Produção
Cultural e Design” ao posicionar a produção multimídia como uma tecnologia aplicada, um
produto cultural que se relaciona com códigos, linguagens e produção de sentido manifesta sob
diferentes formas de comunicação e expressão. Compreende, portanto, diferentes etapas e
conhecimentos específicos relacionadas a produção de plataformas de comunicação digital.
6

Diretrizes Curriculares Nacionais para os Cursos Superiores de Tecnologia: Parecer CNE/CES nº

436/2001 de 2 de abril de 2001, Parecer CNE/CP nº 29 de 3 de dezembro de 2002, Resolução CNE/CP nº 3 de 18
de dezembro de 2002, Parecer CNE/CES nº 277/2006 de 7 de dezembro de 2006, Parecer CNE/CES nº 239/2008,
de 6 de novembro de 2008 e Catálogo Nacional de Cursos Superiores de Tecnologia (2010).
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Atualmente área de atuação do produtor de multimídia abrange todos os setores que envolvem
a produção de conteúdo, sua forma de ser apresentado e as devidas estratégias de divulgação.
Além disso, o profissional dialoga entre os setores de marketing, publicidade e propaganda,
rádio e televisão, fotografia, desenvolvedores técnicos, programadores, jornalistas entre outros.
Destarte, exige do aluno e futuro profissional conhecimento teórico, referências, conceitos e
atitude criativa e inovadora balizados por critérios humanistas. Exige também um perfil versátil,
capaz de potencializar as características intrínsecas e as formas expressivas da produção de
conteúdo em multimídia a favor das demandas do mercado e das necessidades de um projeto.
Este projeto pedagógico se insere ainda dentro das especificidades de um Curso
Superior de Produção Multimídia de formar profissionais aptos a trabalhar em funções,
segmentos, empresas e situações diversas e que possuam conhecimentos, olhar crítico,
sensibilidade e as técnicas necessárias para a produção de produtos digitais em suas dimensões
éticas, conceituais, criativas, técnicas e projetuais. Assim, poderá atender produtoras de
conteúdo em geral, agências de publicidade, agências de comunicação integrada, órgãos
governamentais, setor privado, indústria e comércio. Além disso, a FAPCOM possui
infraestrutura completa com ampla, diversa e atualizada biblioteca temática; estúdios de
produção audiovisual e de áudio, estúdio de fotografia, laboratório de informática e laboratórios
de edição de sons, imagens e vídeos – todos devidamente equipados e adequados aos propósitos
deste Curso.
Em relação à segunda dimensão, o perfil da Instituição e de sua mantenedora, vale
lembrar que a proposta do projeto de um Curso Superior em Produção Multimídia surge a partir
do próprio Projeto Pedagógico Institucional (PPI) e de seu Projeto de Desenvolvimento
Institucional (PDI). Vale lembrar ainda, que a vocação da Congregação Paulina é a de pensar a
Comunicação e utilizar os seus meios como forma de promoção humana. Assim sendo, o Curso
Superior de Tecnologia em Produção Multimídia se une, dentro de suas especificidades e
potencialidades, aos demais Cursos desta Instituição na busca deste objetivo comum.
Por fim, mas não menos importante, também constitui uma dimensão básica do perfil
deste Curso as demandas e características deste setor profissional. Pesa aqui, além da
observação deste mercado, a atuação de seu corpo docente no cotidiano profissional da
produção multimídia em suas diversas dimensões. A cidade de São Paulo, como vimos, é um
forte pólo de desenvolvimento econômico no qual o audiovisual se faz presente de diferentes
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formas: por meio da presença de entidades e associações representativas de classe, estúdios
fotográficos, museus, espaços culturais e acervos temáticos (como o Museu da Imagem e do
Som [MIS], Centro Cultural São Paulo [CCSP], Museu da TV Brasileira e a Cinemateca
Brasileira) e eventos. Além da perspectiva de atuação profissional, este panorama favorece
também a prática das atividades complementares prevista no projeto pedagógico do Curso.

4.6 Objetivos Gerais
O Curso Superior Tecnológico de Produção Multimídia tem como objetivo oferecer o
domínio de múltiplas linguagens e tecnologias, o diálogo interdisciplinar e a própria
convergência das mídias se revelam essenciais na dinâmica da cultura contemporânea,
alterando significativamente nossas percepções e relações com o mundo sensível, nossas
formas de comunicação e expressão.
Em face do descrito, a FAPCOM justifica a criação do Curso Superior de Tecnologia
em Produção Multimídia, que tem como objetivos:
a) formar o aluno capaz de alvitrar de maneira autônoma soluções técnicas e conceituais
para as diversas questões que se apresentem no cotidiano profissional da fotografia, por meio
de habilidades e competências criativas e inovadoras.
b) formar o aluno com juízo crítico, capaz de discernir sobre aspectos éticos, históricos,
políticos, sociais e culturais diversos, valorizando a visão humanista e a consciência sobre seus
direitos e deveres enquanto cidadão e futuro profissional formador de opinião.
c) estimular o diálogo e a articulação entre conhecimentos teóricos e práticos, tornando
possível maior aproveitamento das formas expressivas da fotografia e sua adequação aos
diversos propósitos atinentes à sua prática profissional.
d) espicaçar a prática e a reflexão interdisciplinar, virtudes caras à fotografia, por meio
de uma metodologia que estimula a prática projetual e o diálogo com outras disciplinas e áreas
do saber.
e) colaborar com o aprimoramento e crescimento do setor, nos âmbitos local e regional,
capacitando os alunos a relacionar seus conhecimentos gerais, específicos e profissionais.
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4.6.1. Objetivos Específicos
Como objetivos específicos o Curso Superior Tecnológico de Produção Multimídia tem
como objetivos específicos:
a) atender a ampla demanda na área da produção multimídia do mercado de trabalho
local, regional e nacional.
b) formar aluno capaz de identificar demandas, criar oportunidades e propor soluções
técnicas, conceituais e criativas para a realização de projetos em múltiplas mídias, gêneros e
para os mais diversos propósitos, como o informativo, o educativo, o artístico e o
entretenimento.
c) capacitar o aluno a pesquisar, interpretar e produzir seu próprio conteúdo seja ele
escrito, imagético, sonoro ou audiovisual.
d) desenvolver diferentes estratégias didático-pedagógicas e práticas pré-profissionais
que estimulem a criatividade e a interdisciplinaridade, características fundamentais à produção
multimídia.
e) potencializar as competências e habilidades do corpo discente, estimulando-o à
constante realização de atividades e práticas diversas que possam colaborar em sua formação
profissional.
f) colaborar com o desenvolvimento humanista e social, por meio da formação de alunos
cônscios de seus direitos e deveres enquanto cidadãos e futuros profissionais formadores de
opinião.

É válido registrar, portanto, que os objetivos do Curso Superior de Tecnologia em
Produção Multimídia levam em conta o contexto educacional, a realidade de mercado, o perfil
de nosso egresso e própria estrutura curricular do Curso, na qual tais objetivos encontram-se
integrados às disciplinas e seus respectivos conteúdos programáticos.
4.7 Perfil do Egresso

O futuro profissional formado no Curso Superior de Tecnologia em Produção
Multimídia poderá trabalhar profissionalmente em diversas funções necessárias para o
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desenvolvimento de produções em múltiplas mídias, suportes e gêneros de comunicação
contemporâneos. Conforme o Art.5º da Resolução CNE/CP 3, de 18 de dezembro de 2002, as
disciplinas que constituem os eixos correspondem a qualificação profissionais identificáveis no
mercado de trabalho.
Deve possuir competências e habilidades necessárias para conceber, desenvolver,
implementar e supervisionar soluções técnicas e criativas envolvendo sons, imagens, textos e
recursos audiovisuais diversos para os mais variados projetos e finalidades. Para dar andamento
ao processo de concepção destes atributos do egresso, entendemos que as “competências”
capitaneiam as características do egresso no sentido de sua efetivação, buscando a integração
entre instâncias particulares – habilidades, sociais – atitudes diante do mercado e formativas –
conhecimento técnico especializado.
Neste sentido, poderá atuar junto a empresas estabelecidas, como estúdios e produtoras
audiovisuais, agências de comunicação e publicidade, bureaux de design e desenvolvedores de
produtos, serviços e conteúdos digitais diversos, como também identificar eventuais novas
demandas e necessidades do mercado em função das constantes transformações econômicas e
sociais.
Ao propor o desenvolvimento de competências levamos em consideração à demanda
contingencial que os CSTs buscam atender - oferecer, em menos tempo, um profissional
qualificado e preparado para as atualizações das expertises e dos valores sociais. Norteados por
essa demanda, refletimos sobre os atributos desejados a este egresso, a relevância dos critérios
formativos estabelecidos pelo Catálogo Nacional de CSTs e legislação atinente, pela IES, as
atividades pedagógicas, o mercado e a esfera intelectual. A intenção é contribuir de forma
integral para a formação e profissionalização do egresso, possibilitando sua integração com o
ambiente de mercado, de forma que tenha competências e habilidades técnicas, éticas e
empreendedoras para atuar de maneira autônoma no cenário social. As competências de
formação profissional tecnológica são expressas em:
• Habilidades - Dominar linguagens, códigos, sentidos e representações, e desenvolver
projetos adequados às diversas necessidades comunicacionais e públicos;
• Atitudes - Enfrentar situações-problema, sabendo agir de maneira criativa e inovadora,
e ter espírito proativo e empreendedor.
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• Conhecimentos genéricos e flexíveis - compreender fenômenos interdisciplinares,
refletir, dialogar e argumentar considerando sempre critérios e implicações éticas e humanistas
sobre os seus próprios atos e os de terceiros.

Competências e habilidades generalistas e humanísticas
A perspectiva holística da comunicação e da tecnologia é um princípio caro à FAPCOM
e acreditamos que deva representar um diferencial na formação do aluno. Diante da realidade
global, da convergência dos meios, da associação entre telecomunicações e tecnologias móveis,
vemos que o mercado prescinde de profissionais capazes de lidar com mudanças culturais e
propor soluções criativas e inovadoras a partir do pensamento reflexivo. Cabe aos componentes
curriculares a tarefa de preparar o egresso para ser flexível, compreender os fenômenos sociais,
a diversidade cultural e possibilitar a autoconsciência e a noção ecológica que permitem ao
profissional atuar em qualquer cenário.

Habilidades profissionais
No âmbito da capacidade devemos levar em consideração as variáveis ambientais e
técnicas que por sua vez são influenciadas pelo fazer específico da formação nos aspectos
mundiais, nacionais e regionais.
Nesse sentido, o futuro profissional formado no CST em Produção Multimídia poderá
exercer atividade profissional em qualquer função necessária nas etapas de pré-produção,
produção e pós-produção em multimídia, nos diversos segmentos de empresas e indústrias e
para as mais diversas finalidades, inclusive artísticas e culturais, entre outras.
Na pré-produção, será capaz de:
• Elaborar diagnósticos do mercado;
• Identificar demandas e oportunidades;
• Prospectar clientes e jobs;
• Elaborar projetos, planos de negócio, orçamentos, cronogramas, fluxogramas de
produção;
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• Desenvolver e adaptar roteiros em multimídia;
• Orçar e escolher equipamentos e acessórios;
• Eleger parceiros e fornecedores de serviços;
• Selecionar equipe de trabalho;

Na etapa de produção em si, o egresso estará apto a:
• Operar de maneira plena e integrada equipamentos e softwares;
• Gerir projetos e setores técnicos e administrativos;
• Dirigir produções em multimídia (áudio, vídeo e plataformas digitais);
• Trabalhar em equipe - inclusive com profissionais de outras áreas, e ser capaz de
propor soluções técnicas, conceituais e criativas.
• Produzir, selecionar e estruturar conteúdos (textos e imagens) para diversas
plataformas digitais.
Na pós-produção deve saber:
• Selecionar conteúdos conforme a necessidade da produção ou audiência,
• Selecionar, manipular e tratar sons e imagens,
• Criar campanhas online,
• Criar portfólio,
• Analisar criticamente a sua própria produção e a de terceiros,
• Realizar follow up de serviços prestados e
• Estabelecer e ampliar seu próprio networking.
• Gestão dos fluxos e controles da prestação de serviço ou do projeto.
Competências e habilidades atitudinais
O aspecto atitudinal expressa o comportamento diante das situações problemas que o
mercado colocará ao egresso, e a partir desta situação o aluno poderá colocar em prática o
conteúdo formativo através da sua autonomia. Neste sentido, poderá abrir seu próprio negócio
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ou estúdios e produtoras de áudio, animação, fotografia, audiovisual e arte. Além da atuação
em agências de webdesign e de design digital, gráficas e editoras, agências e veículos de
comunicação, empresas desenvolvedoras de games, emissoras e geradoras de televisão abertas
e pagas, produções independentes, mostras, festivais e locais de exibição e divulgação de
produtos multimídia.
De modo geral o egresso estará apto à:
• Atuar de maneira integrada em qualquer etapa do processo de produção multimídia
em seus mais variados formatos e plataformas;
• Agir de maneira empreendedora e autônoma, realizando a interlocução entre
experiências particulares e necessidades de mercado;
• Avaliar situações e propor soluções inovadoras;
• Assumir responsabilidades e compromisso com as melhores práticas profissionais;
• Aplicar conhecimentos de estratégias de marketing na elaboração e gestão de projetos;
• Atuar de forma ética;
• Dominar o conhecimento da legislação vigente no Brasil relacionada à área;
• Selecionar, organizar, relacionar, interpretar dados e informações representadas em
diferentes formas para tomar decisões e enfrentar situações-problema;
Desta formas os seis eixos formativos do curso de Tecnologia em Produção Multimídia
e suas respectivas disciplinas atuam formando seis perfis essenciais do egresso:

1. Repertório e Fundamentação da Área
Relacionar informações, representadas em diferentes formas, e conhecimentos
disponíveis em situações concretas, para construir argumentação consistente.

2. Domínio de Técnicas e Linguagens
Deverá ainda estar atualizado e ciente das constantes transformações do mercado, da
sociedade e das tecnologias, no que tange tanto a produção quanto a recepção de conteúdos.
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3. Criação e Desenvolvimento de Projetos
Compreender os significados das manifestações midiáticas, artísticas e culturais como
parte da sociedade. Desenvolver os projetos de forma consciente e responsável.

4. Flexibilidade e Interdisciplinaridade
Ter flexibilidade e capacidade de se adaptar aos diferentes mercados, segmentos e
universos temáticos, viabilizando a realização de projetos e produções audiovisuais; pelas quais
poderá exercer sua atividade profissional, os quais compreendem potencialmente toda a gama
de atividades humanas nas quais seja possível registrar e/ou (re)produzir sons e imagens em
movimento, seja por meio de trabalhos de cunho mais comerciais ou autorais.

5. Competências e Habilidades Atitudinais
Recorrer aos conhecimentos desenvolvidos para atuar de forma socialmente responsável
em relação ao meio ambiente e a diversidade sócio-cultural.

6. Conhecimentos e Competências Generalistas e Humanistas
Prezar por comportamentos e atitudes humanistas e profissionais como a pontualidade,
dinamismo, seriedade, respeito, sensibilidade, criatividade, educação e a capacidade de se
comunicar adequadamente por meio dos materiais e suportes que se fizer necessário.

4.8. Regime Acadêmico
As matrículas do curso Superior de Tecnologia em Produção Multimídia obedecem ao
regime semestral e seriado. O curso é oferecido na modalidade presencial com regime
semestral.
Número de vagas totais anuais:
Diurno: 60 vagas
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Vespertino: 40 vagas
Noturno: 60 vagas
Regime de matrícula: semestral
Organização curricular: quatro semestres

4.9.Carga horária
Carga horária do curso total: 1.792 horas/relógio.

4.10. Integralização curricular
Mínimo: 1 semestres
Máximo: 3 semestres
4.11. Formas de Acesso ao curso
O ingresso para o CST de Produção Multimídia ocorre necessariamente, por processo
seletivo próprio organizado por Comissão Permanente do Processo Seletivo, designada pelo
Diretor da FAPCOM, ou por meio de outros processos reconhecidos por Lei. As inscrições para
os Processos Seletivos serão dispostas em Edital próprio, do qual constarão os cursos e
habilitações oferecidas com as respectivas vagas, prazos de inscrição e de integralização. A
Comissão Permanente do Processo Seletivo é o órgão responsável por sua elaboração e
execução em todas as suas fases. Os processos seletivos a serem adotados em cada período
letivo terão seus procedimentos definidos periodicamente pelo Conselho Superior. Os
processos seletivos estabelecem metodologias uniformes e tratamento idêntico para todos os
candidatos, ressalvadas as condições relacionadas à acessibilidade, em todos os cursos
oferecidos, nos termos aprovados pelo Conselho Superior, em consonância com a LDB.
O candidato, classificado em processo seletivo, somente fará parte do corpo discente
após a efetivação da matrícula, no prazo fixado e com a documentação requerida em Edital
Próprio. É documento indispensável à matrícula inicial o comprovante de conclusão do ensino
médio ou equivalente ou da educação superior. A matrícula deve ser renovada nos prazos
fixados pela FAPCOM, respeitadas as normas internas estabelecidas pela Instituição. A
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matrícula, ato formal de ingresso no curso e de vinculação à FAPCOM, realiza-se na Secretaria
Acadêmica, em prazos estabelecidos em Calendário Acadêmico, instruídos o requerimento com
a seguinte documentação:
a) documento oficial de identidade;
b) título de eleitor (maiores de dezesseis anos);
c) prova de que está em dia com suas obrigações militares (se do sexo masculino);
d) certificado de conclusão e histórico escolar do ensino médio ou equivalente;
e) outros, conforme o Edital;
f) assinatura de Contrato Padrão de Prestação de Serviços Educacionais, nos termos da
lei vigente e comum a todos os candidatos.
A FAPCOM, mediante existência de vaga, poderá abrir inscrições para recebimento de
transferências de alunos internos e externos, provenientes de outras instituições de educação
superior, nacionais ou estrangeiras, por meio de processo seletivo e conforme Edital Próprio.
Os candidatos deverão realizar prova escrita, de acordo com as datas estabelecidas em
edital próprio e serão selecionados por meio dos seguintes critérios:

Parte A - Interpretação de texto
Possui valor de 30% da prova
Questões objetivas, com múltipla escolha de respostas dentre 05 possíveis:
05 questões sobre interpretação de um texto fornecido

Parte B - Conhecimentos Gerais
Possui valor de 30% da prova
Questões objetivas, com múltipla escolha de respostas dentre 5 possíveis:
10- questões de atualidades
05- questões de Raciocínio Lógico Matemático
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15- questões de Língua Portuguesa
05 questões de Geografia e História

Parte C - Redação
Possui valor de 40% da prova
Com tema proposto definido inicialmente pela Comissão de Processo Seletivo, versando
sobre temáticas atuais.
Com critérios documentados para correção, e de acordo com o manual do ENEM.

DOS RESULTADOS
Os resultados serão divulgados no site da Faculdade Paulus de Tecnologia e
Comunicação - FAPCOM (www.fapcom.edu.br) e nos murais da faculdade em até 48 horas
após o candidato ter realizado sua prova.

4.12 Concepção da Matriz Curricular

Série1;
Conteúdo de
Formação
Profissional;
272; 15%

Série1; Conteúdo
de Formação
Básica; 238; 13%
Série1;
Flexibilização
Curricular; 296;
17%

Série1; Conteúdo
de Formação
Específica; 646;
36%

Série1; Conteúdo
de Formação
Ampliada; 340;
19%
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O desenho curricular proposto e apresentado tem o objetivo de demonstrar como foram
propostos os eixos que compõe a integralização curricular do Curso Superior de Tecnologia em
Produção Multimídia da FAPCOM; conforme tabela abaixo:

Nome do Eixo

Carga Horária

Conteúdo de Formação Básica

238

Conteúdo de Formação Específica

646

Conteúdo de Formação Ampliada

340

Conteúdo de Formação Profissional

272

Flexibilização Curricular

296

Total

1.792

Conforme podemos melhor visualizar na matriz curricular, o Curso Superior de
Tecnologia em Produção Multimídia está organizado em quatro semestres letivos, perfazendo
o total de 1632 horas, que somado às 160 horas de atividades complementares perfazem o total
de 1792 horas. Deste total de horas, o curso é dividido em disciplinas de conteúdo de formação
básica (238 horas), formação específica (646 horas), conteúdo de formação ampliada (340
horas), formação profissional (272 horas) e flexibilização curricular (296 horas). Ressaltamos
aqui a articulação entre teoria e prática observada não apenas, mas principalmente, na
composição das disciplinas de natureza teórica prática, isto é, aquelas em que o conhecimento
teórico e conceitual mostra-se absolutamente imbricado com a prática. Busca-se assim evitar a
chamada “prática pela prática”, levando ao melhor aproveitamento das especificidades e
potencialidades das diversas formas técnicas e expressivas.
Aspecto importante na estrutura curricular, dada a própria natureza do Curso, é a
interdisciplinaridade, que se manifesta no sentido vertical (entre as disciplinas e conteúdos de
um mesmo período) e horizontal (entre as disciplinas e conteúdos de diferentes períodos).
Os trabalhos interdisciplinares se colocam como importante componente de atuação no
ensino dos requisitos legais, parte das normativas do Ministério da Educação. Os trabalhos
abordarão em sua diversidade expressiva questões importantes, constituintes da Cultura
Brasileira especificamente, relacionadas ao Meio Ambiente, as Relações Étnicos-Raciais e dos
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Direitos Humanos. Semestralmente os temas são definidos pelo colegiado do curso a partir das
demandas e sugestões dos alunos e por fim é assentado em um regimento próprio para a
elaboração e produção dos projetos.
Desta maneira, os alunos realizam, ao final dos dois primeiros períodos dois projetos
(um por período), intitulado “Projeto Interdisciplinar”. Neste, os alunos deverão formar grupos
e, partindo da escolha de temas sugeridos deverão realizar pesquisas teóricas e referenciais,
elaborar projeto multimídia, desenvolver peças, produtos e apresentá-los para uma banca de
professores no final do semestre letivo. Por exemplo: no primeiro período do Curso, os grupos
deverão escolher um tema relacionado à meio ambiente, pesquisar suas formas expressivas,
com o auxílio da disciplina “Antropologia teológica” o grupo desenvolve o conteúdo, elabora
a plataforma de apresentação (“Hipermídia”), desenvolve a linha estética e layout (“Arte e
Design”), produz o material (“Fotografia Digital” e “Edição de imagens”), desenvolve os textos
(“Redação instrumental e Webwriting”) e planeja a distribuição (“Comportamento do
Consumidor na Era Digital”). O projeto irá compor parte da nota do segundo bimestre de todas
as disciplinas participantes, garantindo maior envolvimento e participação discente na
atividade. Os regulamentos dos referidos projetos estão devidamente regimentados e
encontram-se disponíveis para consulta in loco.

5. MATRIZ CURRICULAR
5.1 Eixos de Formação
Eixos são módulos transversais que, organizados na matriz curricular, garantem uma
formação adequada aos discentes, pautada nos objetivos do Curso e no perfil profissional do
egresso. Os eixos explicitam e justificam, portanto, a metodologia utilizada na elaboração do
currículo do Curso e dos demais itens atinentes em seu Projeto Pedagógico. Visando cumprir a
Resolução CNE/CP 3, de 18 de dezembro de 2002, que institui as Diretrizes Curriculares
Nacionais Gerais para a organização e funcionamento dos cursos superiores de tecnologia, o
Curso Superior de Tecnologia em Produção Multimídia foi estruturado em quatro semestres
letivos, perfazendo o total de 1.792 horas, os quais estão inseridos 160 horas de atividades
complementares. São cinco eixos que atendem da seguinte forma o Art 2º da citada resolução:
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I) Conteúdo de Formação Básica: Cumpre os itens III e VII (III - desenvolver
competências profissionais tecnológicas, gerais e específicas, para a gestão de
processos e a produção de bens e serviços e VII - garantir a identidade do perfil
profissional de conclusão de curso e da respectiva organização curricular)
II) Conteúdo de Formação Específica: Cumpre o item III (III - desenvolver competências
profissionais tecnológicas, gerais e específicas, para a gestão de processos e a
produção de bens e serviços)
III) Conteúdo de Formação Ampliada: Cumpre os Itens I, II e III (I - incentivar o
desenvolvimento da capacidade empreendedora e da compreensão do processo
tecnológico, em suas causas e efeitos; II - incentivar a produção e a inovação científicotecnológica, e suas respectivas aplicações no mundo do trabalho; III - desenvolver
competências profissionais tecnológicas, gerais e específicas, para a gestão de
processos e a produção de bens e serviços)
IV) Conteúdo de Formação Profissional: Cumpre o item V (V - promover a capacidade de
continuar aprendendo e de acompanhar as mudanças nas condições de trabalho, bem
como propiciar o prosseguimento de estudos em cursos de pós-graduação)
V) Flexibilização Curricular: Cumpre os itens IV e VI (IV - propiciar a compreensão e a
avaliação dos impactos sociais, econômicos e ambientais resultantes da produção,
gestão e incorporação de novas tecnologias e VI - adotar a flexibilidade, a
interdisciplinaridade, a contextualização e a atualização permanente dos cursos e seus
currículos)

I. Conteúdos de Formação Básica
Abrange disciplinas associadas à formação de um repertório fundamental em design,
artes e tecnologia. Possibilita, assim, ao discente conhecer e relacionar elementos teóricos,
históricos, críticos e conceituais conforme a demanda atual, desenvolvendo o embasamento
necessário para a realização de seus próprios projetos e peças multimídia. De forma progressiva
o discente utiliza os alicerces da “Fundamentação teórica” nos trabalhos práticos e na formação
de seu perfil de competências profissionais.
Contempla as disciplinas que compõem o percurso formativo de todos os alunos
egressos da FAPCOM. Alinhando, assim, o aluno com o perfil humanístico da instituição
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mantenedora e estimulando a reflexão do valor humano diante das técnicas. Tais disciplinas
integram com as práticas sendo um espaço para o debate e reflexão dos aspectos fundamentais
do profissional contemporâneo, estruturando assim um pensamento ético do discente. Por fim,
abriga as disciplinas relacionadas ao uso de ferramentas profissionais, ao qual valorizamos a
importância do conhecimento da língua inglesa e espanhola no percurso formativo. Justifica-se
por uma característica da área de multimídia a utilização de equipamentos e livros que em maior
parte não possuem tradução para o português. Os conhecimentos das línguas estimulam o
discente a procurar periódicos, livros, programas e sites em outras línguas desenvolvendo assim
um rico processo cultural formativo na área.

Conteúdo de Formação Básica

238

Arte e Design Contemporâneos

34

Inglês Instrumental: Leituras Técnicas e Vocabulário

34

Língua Inglesa

34

Língua Espanhola

34

Língua Espanhola II

34

Antropologia Teológica

34

Filosofia da Tecnologia

34

II. Conteúdos de Formação Específica
Compreende disciplinas associadas ao conhecimento das técnicas fundamentais que irão
desenvolver suas habilidades na área da Produção Multimídia.
As disciplinas são estruturadas no primeiro e segundo semestre como fundamentação
técnica, abrangendo em seu conteúdo o uso de equipamentos, sistemas e procedimentos da área.
No segundo e terceiro semestre as disciplinas estabelecem como critérios norteadores das
técnicas as áreas de atuação e setores do mercado profissional. Neste sentido as diversas
técnicas, recursos e equipamentos se orientam pela atividade profissional integrando os
conhecimentos da prática com a fundamentação teórica. Pretende-se com isso fornecer uma
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seleção de disciplinas que sirvam como base para o discente conhecer o panorama do mercado
e iniciar a traçar seu percurso profissional.

Conteúdo de Formação Específica

646

Hipermídia

34

Edição de Imagens

34

Fotografia Digital

34

Redação Instrumental e Webwriting

34

Roteiro em Multimídia

34

Interface e Experiência do Usuário

34

Design Gráfico

34

Ilustração Vetorial

34

Mídias Sociais

34

Transmídia

34

Gestão de Projetos Multimídia

34

Arte e Tecnologia

34

Animação

34

Áudio Digital

34

Tecnologias em Plataformas Multimídias

34

Entretenimento Digital e Tecnologias Criativas

34

Laboratório de Produção Multimídia

34

Criação de Conteúdos para Dispositivos Móveis

34

Tópicos Avançados em produção Multimídia

34

III. Conteúdo de Formação Ampliada
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Abordam as disciplinas que integram teoria, técnica e prática com o sentido de visão
panorâmica da área de trabalho. São componentes curriculares que ampliam e dão suporte ao
profissional a ser formado.
Desta forma, é o componente curricular que necessita de uma constante revisão de plano
de ensino para atender as mudanças de mercados, tendências, novas tecnologias, novos
consumidores, novas plataformas de distribuição de conteúdo. As disciplinas deste eixo tendem
a estimular a inovação e capacitar o aluno a identificar oportunidades de negócios nos mais
diversos segmentos.
Conteúdo de Formação Ampliada

340

Vídeo Digital

68

Fundamentos de Marketing para Produção Multimídia

34

Comportamento do Consumidor na Era Digital

34

Marketing Digital

34

Design Instrucional

34

Publicidade Digital

34

Planejamento de Campanhas On-Line

34

Empreendedorismo e Marketing Pessoal

34

Start up Companies

34

IV. Conteúdo de Formação Profissional
Engloba as disciplinas ligadas mais diretamente à cultura de projetos, desde a etapa de
elaboração até sua gestão, passando por questões ligadas à ética e legislação, por exemplo.
Desta forma, objetiva desenvolver a autonomia e o empreendedorismo por meio de alunos
capazes de projetar um plano de negócios eficaz nos mais diversos setores em que a produção
multimídia se faz presente. Da mesma forma, ao final de cada período letivo serão
desenvolvidos projetos interdisciplinares, devidamente regulamentados, que permitirão ao
aluno apresentar o resultado do processo de uma produção multimídia específica a partir da
integração das disciplinas estudadas em cada semestre.
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Conteúdo de Formação Profissional

272

Projeto Interdisciplinar I

68

Projeto Interdisciplinar I

68

Projeto Multimídia I

68

Projeto Multimídia II

68

V. Flexibilização curricular
O presente eixo contempla as disciplinas optativas e as atividades complementares. As
optativas como o próprio nome expressa, a estrutura curricular desse eixo possibilita a
ampliação dos horizontes do conhecimento e o desenvolvimento de uma visão crítica mais
abrangente, por meio da flexibilidade curricular. Permite ao aluno ir além de seu campo
específico de atuação profissional, oferecendo condições de acesso a conhecimentos,
habilidades e atitudes formativas em áreas profissionais adjacentes. Além disso, proporciona a
obtenção do perfil do egresso projetado pela FAPCOM, com ênfase para os elementos
humanistas advindos da missão institucional e em conformidade com:
- Lei n° 10.436, de 24/04/2002, que dispõe sobre a Língua Brasileira de Sinais - Libras.
- Lei n° 11.645 de 10/03/2008, Resolução CNE/CP n° 01, de 17 de junho de 2004 e Lei
n° 10.639, de 09 /01/ 2003, que dispões sobre as Diretrizes Curriculares Nacionais para
Educação das Relações Étnico-raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira e
africana e indígena
- Lei n° 9.795, de 27 de abril de 1999 e no Decreto n° 4.281, de junho de 2002, que
dispõe sobre Políticas de educação ambiental.
- Parecer CNE/CP nº 8/2012 que dispõe sobre as Diretrizes Nacionais para a Educação
em Direitos Humanos.
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Disciplinas optativas: LIBRAS, Cultura Brasileira, Meio Ambiente e Sustentabilidade,
Filosofia, Sociologia, Economia, Lógica, Estética, Teoria da Comunicação, Marketing,
Metodologia Científica, Ética, Teoria do Conhecimento, História da Comunicação.
Estimula os alunos a buscarem nos grupos Ensino, Extensão e Pesquisa um percurso
acadêmico que possa se desenvolver de forma autônoma. Valoriza as ações extraclasses e
considera uma formação integrada deste aluno a sua realidade local, relacionando com seus
interesses. Atividades complementares, de caráter obrigatório e normatizadas por regulamento
próprio, a serem cumpridas ao longo dos quatro semestres do curso. Vale ressaltar que cada
eixo terá um supervisor que será responsável pelo acompanhamento e validação das atividades
complementares. Tal acompanhamento permitirá, não apenas verificar quais conteúdos são de
fato complementares a formação do egresso, como também promover atividades de interesse
do profissional.
Flexibilização Curricular

296

Optativa I

34

Optativa II

34

Optativa III

34

Optativa IV

34

Atividade Complementares

160

5.2 Representação gráfica do perfil de formação

CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA
EM PRODUÇÃO MULTIMÍDIA

Disciplinas
1º Semestre

CH

Arte e Design Contemporâneos

34

Hipermídia

34

Edição de Imagens

34

Fotografia Digital

34

Redação Instrumental e Webwriting

34

Antropologia Teológica

34
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Inglês Instrumental: Leituras Técnicas e Vocabulário

34

Fundamentos de Marketing para Produção Multimídia

34

Comportamento do Consumidor na Era Digital

34

Optativa I

34

Atividades Complementares

40

Projeto Interdisciplinar I

68
448
Disciplinas
2º Período

CH

Roteiro em Multimídia

34

Interface e Experiência do Usuário

34

Design Gráfico

34

Ilustração Vetorial

34

Vídeo Digital

68

Língua Inglesa

34

Marketing Digital

34

Mídias Sociais

34

Optativa II

34

Atividades Complementares

40

Projeto Interdisciplinar II

68
448

Disciplinas
3º Período

CH

Transmídia

34

Gestão de Projetos Multimídia

34

Empreendedorismo e Marketing Pessoal

34

Arte e Tecnologia

34

Animação

34

Áudio Digital

34

Língua Espanhola I

34

Tecnologias em Plataformas Multimídias

34

Design Instrucional

34

Optativa III

34

Atividades Complementares

40

Projeto Multimídia I

68
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448
Disciplinas
4º Período

CH

Publicidade Digital

34

Planejamento de Campanhas On-Line

34

Entretenimento Digital e Tecnologias Criativas

34

Laboratório de Produção Multimídia

34

Criação de Conteúdos para Dispositivos Móveis

34

Filosofia da Tecnologia

34

Língua Espanhola II

34

Tópicos Avançados em produção Multimídia

34

Start up Companies

34

Optativa IV

34

Atividades Complementares

40

Projeto Multimídia II

68
448
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técnicas e vocabulário

Fotografia Digital

Redação Instrumental e Webwriting

Fundamentos de Marketing para Produção Multimídia

Comportamento do Consumidor na era digital

Projeto Interdisciplinar I

Optativa 1 - LIBRAS

Atividades Complementares I

34

34

34

34

68

34

40

Total do 1º Semestre

Edição de Imagens

34

448

Hipermídia

34

Leituras

Arte e Design Contemporâneos

Antropologia Teológica

Inglês Instrumental:

34

34

34

1º semestre

448

40

34

68

68

Total do 2º Semestre

Atividades Complementares II

Optativa 2

Projeto Interdisciplinar II

Vídeo Digital

Marketing Digital

Mídias Sociais

34

34

Ilustração Vetorial

Design Gráfico

Interface e Experiência do Usuário

Roteiro em Multimídia

Língua Inglesa

34

34

34

34

34

2º semestre

448

40

34

68

34

Total do 3º Semestre

Atividades Complementares III

Optativa 3

Projeto Multimídia I

Design Instrucional

Empreendedorismo e Marketing Pessoal

Áudio Digital

34

34

Animação

Arte e Tecnologia

Tecnologias em Plataformas Multimídias

Gestão de Projetos Multimídia

Transmídia

Língua Espanhola I

34

34

34

34

34

34

3º semestre

448

40

34

68

34

34

34

34

34

34

34

34

34

Total do 4º Semestre

Atividades Complementares IV

Optativa 4

Projeto Multimídia II

Planejamento de Campanhas Online

Publicidade Digital

Start Up Companies

Tópicos Avançados em Produção Multimídia

Criação de conteúdos para dispositivos móveis

Laboratório de Produção Multimídia

Entretenimento Digital e Tecnologias Criativas

Filosofia da Tecnologia

Língua Espanhola II

4º semestre

Matriz Curricular do Curso Superior de Tecnologia em Produção Multimídia

1792

Total de Horas do
Curso

Flexibilização Curricular

Conteúdo de Formação Profissional

Conteúdo de Formação Ampliada

Conteúdo de Formação Específica

Conteúdo de Formação Básica

Eixos

1792

296

272

340

646

238

Total de Horas
por Eixo

5.3 Representação Gráfica do Perfil do Egresso
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5.4 Interdisciplinaridade
Na FAPCOM os cursos de Comunicação Social e Filosofia possuem Eixos de Formação
com disciplinas em comum. Em cada curso, os eixos de formação reportam-se a núcleos
temáticos por disciplinas que articulam as temáticas das políticas públicas educacionais que são
obrigatórias. A matriz curricular orienta a formação do discente, estimula o princípio da
interdisciplinaridade que estão em consonância com os objetivos do curso e, igualmente
estabelecem o perfil profissional do egresso.
Nos projetos pedagógicos dos cursos, a flexibilidade curricular perpassa a teoria e a
prática, consolidando a atuação integrada na interdisciplinaridade entre Comunicação, Filosofia
e Tecnologia.
Certamente o ponto de partida de toda proposta direcionadora são as diretrizes
curriculares dos cursos por estabelecerem os objetivos, as competências e as habilidades que
são enfatizadas ao longo do curso, visto que, estratificam seu desenvolvimento e consolidação
da proposta curricular, sempre em consonância, com os objetivos educacionais estabelecidos.
Portanto, entendemos que os objetivos do processo do ensino e da aprendizagem devem
ir além da informação e conhecimento. O lócus do ensinar e do aprender deve criar situações
experienciais e com reais oportunidades. O enfoque é a integração do aprendizado, a articulação
dinâmica entre teoria e prática; a práxis educacional que ressignifique interdisciplinaridade e a
contextualização das práticas pedagógicas.
Assim, várias disciplinas desenvolvem projetos de trabalhos práticos que integram
diferentes etapas de produção, de ensino e aprendizagem de conceitos, linguagens,
procedimentos e técnicas. São exemplos, os trabalhos práticos desenvolvidos para as disciplinas
de “Projeto interdisciplinar I”, “Projeto Interdisciplinar II”, “Projeto Multimídia I” e “Projeto
Multimídia II” , quando se podem integrar as atividades de produção de conteúdo, textos
acadêmicos, programação, criação, estratégias de divulgação entre outras disciplinas conforme
regulamento.

5.5 Flexibilização curricular
A FAPCOM atendendo a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, aos Pareceres
CNE/CES 776/97 e CES/CNE 583/2001 e ao Plano Nacional de Educação – Lei 10.172 de
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janeiro de 2001 que determinam a flexibilidade curricular como forma de atender as
diversidades e as necessidades do aluno, estabelece que as matrizes curriculares de seus cursos
se fundamentem em quatro princípios norteadores: flexibilidade, autonomia, integração e
atualização.
Flexibilidade para atender a realidade imprevisível do mundo moderno que exige
qualificações profissionais que implicam em novos modos de produção ainda inconcebíveis no
momento atual, sabe-se apenas que o profissional deve ser tal forma flexível que lhe seja
possível atuar nas mais diversas frentes de trabalho e isto com certeza requer uma formação
abrangente passível de mudanças processuais, sem determinação prévia do caminho que será
percorrido.
Autonomia, tanto a intelectual quanto a pessoal, condição básica para se atuar no
imprevisível, constrói-se principalmente no exercício de um currículo flexível, que permita ao
estudante definir o seu próprio percurso curricular, a construir os seus conhecimentos e a
produzir academicamente.
A integração que se manifesta na interdisciplinaridade, é que assegura a possibilidade
da conexão entre os conteúdos estudados e que origina um saber mais complexo.
A atualização dos conteúdos é observada conforme a necessidades que se fizerem
presentes.

No curso de Superior de Tecnologia em produção multimídia tem-se a flexibilização
curricular principalmente com as quatro disciplinas optativas que somam 136 horas e as
atividades complementares, e as atividades extensionistas, como os seminários, as
apresentações culturais, as exposições, as participações em eventos científicos e culturais, tais
como a Semana da Comunicação e Simpósio de Comunicação, as visitas técnicas monitoradas
e as monitorias.
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5.6 Ementário, Bibliografia Básica, Bibliografia Complementar

PRIMEIRO SEMESTRE
Disciplina: Antropologia Teológica
Carga horária: 34 horas
Ementa
Uma reflexão sobre a antropologia teológica cristã e sua importância na constituição da
sociedade ocidental contemporânea. Introdução aos conceitos de alma, corpo, e moral a partir
da teologia cristã. A percepção das categorias teológicas cristãs nos meios de comunicação
social. Transcendência e alteridade na relação entre teologia, filosofia e comunicação.
Bibliografia Básica
BONDER, Nilton. A alma imoral: traição e tradição através dos tempos. Rio de Janeiro:
Rocco, 1998.
ELIADE, Mircea. O sagrado e o profano: a essência das religiões. 3.ed. São Paulo: Martins
Fontes, 2012.
RAMPAZZO, Lino. Antropologia: religiões e valores cristãos. São Paulo: Paulus, 2014.(101:572/R148a)
ZILLES, Urbano. Antropologia teológica. São Paulo: Paulus, 2011.
Bibliografia Complementar
FRANKL, Viktor. Emil. Em busca de sentido: um psicólogo no campo de concentração.
30.ed. Petrópolis: Vozes, 2011. - (615.85/F915e)
LÉVINAS, Emmanuel. Ética e Infinito. Lisboa: Edições 70, 2013. - (17/L645e)
______. Humanismo do outro homem. 4.ed. Petrópolis: Vozes, 2012. - (165.74/L645h) –
______. Totalidade e infinito. 3.ed. Lisboa: Edições 70, 2011. – (17/L645t)
OLIVEIRA, Manfredo Araújo de. A religião na sociedade urbana e pluralista. São Paulo:
Paulus, 2013. – (21/O48r)
TORRES QUEIRUGA, Andrés. O diálogo das religiões. São Paulo: Paulus, 2012. (291/T643di)
______________________________________________________________________
Disciplina: Arte e Design Contemporâneo
Carga horária: 34 horas
Ementa
Aspectos históricos da arte, influência dos fatores sociais e tecnológicos na evolução de
diferentes estilos de arte. Relação e as diferenças entre Design e Arte. A construção do design
brasileiro e a influência étnico racial.
Bibliografia Básica
GOMBRICH, Ernst. A história da arte. 16.ed.
Rio de Janeiro: LTC, 2011. –
(7.01(091)/G611h)
SANTOS, Maria das Graças Vieira Proença dos. História da arte. 17.ed. São Paulo: Ática,
2011. – (7.01(091)/S236hi)
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WILLIAMS, Robin. Design para quem não é designer. 3.ed. São Paulo: Callis, 2009. –
(744/W691d)
Bibliografia Complementar
FABRIS, Anna Teresa. O desafio do olhar: fotografia e artes Visuais. São Paulo: Martins
Fontes, 2011.
GRUSZYNSKI, Ana Cláudia. Design gráfico: do invisível ao ilegível. 2.ed. São Paulo:
Rosari, 2008. – (744/G941d)
HURLBURT, Allen. Layout: o design da página impressa. São Paulo: Nobel, 2003.
(744/H891L)
LICHETENSTEIN, Jacqueline. A pintura. São Paulo: Ed. 34, 2008. v. 1-10. – (75/L676p)
MUNARI, Bruno. Das coisas nascem as coisas. São Paulo: Martins Fontes 2002. –
(744/M928d)
______________________________________________________________________
Disciplina: Edição de Imagens
Carga horária: 34 horas
Ementa
Apresentar as técnicas de edição de imagens fundamentais para os fotógrafos contemporâneos.
Praticar em laboratório as técnicas de ajuste de imagem visando estimular o processo criativo.
Estabelecer quais são as particularidades e principais recursos dos softwares mais utilizados
pelo mercado. Analisar a transição dos recursos dos laboratórios de revelação e as técnicas de
calibragem da imagem.
Bibliografia Básica
ADOBE PRESS. Adobe Photoshop CS5: Classroom in a book. Porto Alegre: Bookman, 2011.
EUGENIO, José Luiz. Photoshop pintura digital com o mouse. 1. ed. Rio de Janeiro: Ciência
Moderna, 2011.
TALVANES, Alessandro. Adobe Photoshop CS6: o mundo digital. 1. ed. Rio de Janeiro:
Alta Books, 2013.
Bibliografia Complementar
ADOBE CREATIVE TEAM. Adobe Photoshop CS6: Classroom in a book. Porto Alegre:
Bookman, 2013. – (004photoshop/S719a)
ALMEIDA, Marilane de. Photoshop para iniciantes. São Paulo: Digerati, 2007. –
(004photoshop/A449p)
BUGAY, Edson Luiz. Imagem digital com Bridge e câmera RAW. Florianópolis: Visual
Books, 2009. – (004.4’27/B946i)
MORAZ, Eduardo. Universidade Photoshop: desvende os recursos desta poderosa
ferramenta. São Paulo: Digerati, 2008. – (004photoshop/M831u)
SANTAELLA, Lucia. Matrizes da linguagem e pensamento: sonora visual verbal –
aplicações na hipermídia. 3.ed. São Paulo: FAPESP, 2009. – (81’22/S222m)
______________________________________________________________________
Disciplina: Fotografia Digital
Carga horária: 34 horas
Ementa
Os fundamentos da prática e técnica fotográfica em aulas expositivas e com equipamentos.
Aspectos técnicos elementares para a prática fotográfica: uso dos equipamentos, sistemas das
objetivas, técnicas de profundidade de campo com o uso do diafragma, técnicas de expressar
movimento com o uso do obturador. Possibilitar o aluno o manuseio do equipamento. Técnicas
expressivas fotográficas.
Bibliografia Básica
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ANG, Tom. O fotógrafo completo. São Paulo, Editora Europa, 2010.
BAVISTER, Steve. Guia de Fotografia Digital. São Paulo, Senac, 2011.
MARTINS, Nelson. Fotografia: da analógica ao digital. São Paulo, Senac, 2012.
Bibliografia Complementar
FUQUA, Paul; BIVER, Steven; HUNTER, Fil. Luz - Ciência e Magia - Guia de iluminação
fotográfica. São Paulo: Photos. 2012.
HEDGCOE, John. O novo manual de fotografia. São Paulo, Senac, São Paulo, 2008.
MCNALLY, Joe. O momento do click. Rio de Janeiro, Alta Books, 2008.
PRÄKEL, David. Composição. Porto Alegre, Bookman, 2013.
RAMALHO, José Antônio. Escola de fotografia. São Paulo, Saraiva, 2010.
______________________________________________________________________
Disciplina: Comportamento do Consumidor na Era Digital
Carga horária: 34 horas
Ementa
As características da sociedade contemporânea, o advento das legislações de proteção à prática
do consumo, o perfil de um novo tipo de consumidor e as novas possibilidades tecnológicas
que se materializam numa lógica reticular digital evidenciam a necessidade de desenvolvimento
de estratégias de comunicação e relacionamento cada vez mais elaboradas. Estratégias de
consumo consciente, economias sustentáveis e produtos de proteção ambiental.
Bibliografia Básica
GABRIEL, Martha. Marketing na era digital. São Paulo, Novatec, 2012.
LEVY, Pierre. Cibercultura. 2 ed. São Paulo:Editora 34, 2008
PADOVANI, Stephania. Navegação em hipermídia: uma abordagem centrada no usuário. São
Paulo: Ciência Moderna, 2008.
Bibliografia Complementar
BLACKWELL, Roger. Comportamento do consumidor. São Paulo, Cengage Learning, 2011.
GARCÍA CANCLINI, Nestor. Consumidores e cidadãos. Rio de Janeiro: UFRJ, 2006.
GIGLIO, Ernesto M.. O comportamento do consumidor. São Paulo: Pioneira Thomson
Learning, 2005.
HARA, Celso Minoru e outros. A influência do marketing no consumo. São Paulo: Alínea, 2003.
NEVES, Roberto de Castro. Crises empresariais com a opinião pública. Rio de Janeiro:
Mauad, 2002.
______________________________________________________________________
Disciplina: Fundamentos de Marketing para Produção Multimídia
Carga horária: 34 horas
Ementa
Conceitos básicos de marketing. Sistema e ambiente de marketing. Marketing estratégico e
planejamento. Mercados consumidores, Segmentação, metas e posicionamento competitivo no
ambiente da Internet. Impacto da Internet nos programas de marketing. Administração do
esforço de marketing on-line. Mensuração e previsão de mercado. Administração de marketing:
produto, preço, promoção e distribuição. Análise estrutural da indústria e da concorrência.
Sistemas de informações de marketing. Analise das estratégias de promoção e comunicação do
marketing digital.
Bibliografia Básica
KOTLER, Philip; ARMSTRONG, Gary. Princípios de Marketing. 12 ed. São Paulo: Pearson
Prentice Hall, 2007
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GABRIEL, Martha. Marketing na Era Digital. Conceitos, Plataformas e Estratégias. São
Paulo, Ed. Novatec, 2010.
YANAZE, Mitsuru Higuchi. Gestão de Marketing e Comunicação: avanços e aplicações.
São Paulo: Saraiva,2011.
Bibliografia Complementar
CRESCITELLI, Edson; OGDEN, James R. Comunicação integrada de marketing. 2.ed. São
Paulo: Pearson Prentice Hall, 2013. – (658.8/O28c)
KOTLER, Philip; KARTAJAYA, Hermawan; SETIAWAN, Iwan. Marketing 3.0: as forças
que estão definindo o novo marketing centrado no ser humano. Rio de Janeiro, Elsevier, 2010.
– (658.8/K88mt)
KOTLER, Philip; ARMSTRONG, Gary. Princípios de marketing. 12.ed. São Paulo: Pearson
Prentice Hall, 2007. – (658.8/K88p)
TORRES, Claudio.
(658.8/T644b)

A bíblia do marketing digital.

São Paulo: Novatec, 2013. –

ZIMMERMAN, Jan. Marketing digital para leigos. Rio de Janeiro: Alta Books, 2014. –
(658.8/Z66m)
______________________________________________________________________
Disciplina: Hipermídia
Carga horária: 34 horas
Ementa
Conceitos de hipermídia, convergência e integração das mídias, as características não lineares
do hipertexto e a hipermídia como ambiente de comunicação mediada pelas interfaces digitais.
Bibliografia Básica
FERRARI, Pollyana. Hipertexto, hipermídia. São Paulo: Contexto, 2012.
SANTAELLA, L. Navegar no ciberespaço: o perfil cognitivo do leitor imersivo. São Paulo:
Paulus, 2011.
PADOVANI, Stephania. Navegação em hipermídia: uma abordagem centrada no usuário. São
Paulo: Ciência Moderna, 2008.
Bibliografia Complementar
ARANTES, Priscila. Arte e mídia: perspectivas da estética digital. São Paulo: SENAC, 2012.
JOHNSON, S. Cultura da interface: como o computador transforma nossa maneira de criar e
comunicar. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2001.
PRIMO, Alex (org.). Interações em rede. Porto Alegre: Sulina, 2013.
SANTAELLA, Lucia. Matrizes da linguagem e pensamento: sonora visual verbal. São Paulo:
Iluminuras, 2009.
SIGNORINI, Inês (Org.). Rediscutir texto, gênero e discurso. São Paulo: Parábola, 2010.
______________________________________________________________________
Disciplina: Inglês Instrumental: Leituras Técnicas e Vocabulário
Carga horária: 34 horas
Ementa
Estudo da língua inglesa em sua estrutura básica, através de textos gerais. Leitura e
interpretação de textos da técnicos da área de audiovisual em Língua Inglesa. Técnicas de
leitura: guessing, skimming, scanning, levantamento de palavras-chave, exploração oral prévia
do assunto e dos temas. Glossário de termos gerais e técnicos.
Bibliografia Básica
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GHOUCHE, Jihad M. Abou. Melhore o seu inglês: conversação e compreensão. São Paulo:
Disal, 2012. – (811.111/G348m)
MARTINEZ, Ron. Como dizer tudo em inglês. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012. –
(811.111/M337c)
SOUZA, Adriana Grade Fiori. Leitura em língua inglesa: uma abordagem instrumental. 2.ed.
São Paulo: Disal, 2010. – (811.111/S713L)
Bibliografia Complementar
ANTAS, Luiz Mendes. Dicionário de termos técnicos inglês-português. 6.ed. São Paulo:
Traço Editora, [s.d.].
BRIEGER, Nick. Technical English Vocabulary and Grammar. England: Summertown
Publishing, 2009.
GREEN, Jen. Great expectations: The Elt Graphic Novel – Charles Dickens. Canada: Cengage
Learning, 2010.
NOBLE III, Joe Bailey; IGREJA, José Roberto A. American idioms: um guia prático e atual
de expressões idiomáticas americanas com os significados e usos. 2ª reimp. São Paulo: Disal,
2006.
SCHUMACHER, Cristina; COSTA, Francisco Araújo da; UCICH, Rebecca. O inglês na
tecnologia da informação. São Paulo: Disal, 2009.
______________________________________________________________________
Disciplina: Redação Instrumental e Webwriting
Carga horária: 34 horas
Ementa
Noções gerais, com foco na produção textual, em comunicação no ambiente on-line, de
webwriting, redação criativa, conteúdos multimidiáticos e em redes sociais, a fim de criar,
desenvolver, atualizar ou trabalhar com produtos multimídias.
Bibliografia Básica
FERRARI, Pollyana. Hipertexto, hipermídia. São Paulo: Contexto, 2012.
LEMOS, André e PIERRE, Lévy. O futuro da internet: em direção a uma ciberdemocracia
planetária. São Paulo: Paulos, 2010.
SANTAELLA, L. Navegar no ciberespaço: o perfil cognitivo do leitor imersivo. São Paulo:
Paulus, 2011.
Bibliografia Complementar
DIAS, Cláudia. Usabilidade na WEB: criando portais mais acessíveis. Rio de Janeiro: Alta
Books, 2007.
MARCHIONI, Rubens. Criatividade e redação: o que é, como se faz. 5. ed. São Paulo: Loyola,
2007.
RODRIGUES, Bruno. Webwriting – Redação para a Mídia Digital. São Paulo, Atlas, 2014.
PADOVANI, Stephania. Navegação em hipermídia: uma abordagem centrada no usuário. São
Paulo: Ciência Moderna, 2008.
SILVA, Solimar. Oficina de Escrita Criativa: Escrevendo em Sala de Aula e Publicando na
Web. Petrópolis, Vozes, 2014.
______________________________________________________________________
Disciplina: Projeto Interdisciplinar 1
Carga horária: 68 horas
Ementa
O projeto interdisciplinar 1 desenvolverá o tema “O meio ambiente urbano e a fotografia”. E
tem como subtema: As expressões da Fé na cidade de São Paulo. O trabalho deverá aplicar
conhecimentos técnicos (obturador e diafragma) para o uso da fotografia digital na produção
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de uma obra em hipermídia. Utilizar a edição de Imagens para finalização e tratamento das
imagens. Produção do texto de apoio e o blog do projeto. Pesquisa e definições das imagens
referenciais para a justificativa e layout da exposição e blog. Versão dos textos internos e do
blog em inglês, bem como a pesquisa nos periódicos. Orientação do trabalho geral,
acompanhamento das etapas e finalização. Embasamento histórico e teórico do projeto. O
conteúdo do trabalho deverá contemplar a discussão reflexiva acerca da relação homem-Deus
e com isso estabelecer uma referência ambiental da fé na cidade de São Paulo.
Bibliografia Básica
SAMAIN, Etienne. O fotográfico. São Paulo: SENAC, 2010.
SANTAELLA, L. Navegar no ciberespaço: o perfil cognitivo do leitor imersivo. São Paulo:
Paulus, 2011.
ZILLES, Urbano. Antropologia teológica. São Paulo: Paulus, 2011.
Bibliografia Complementar
FERRARI, Pollyana. Hipertexto, hipermídia. São Paulo: Contexto, 2012.
JOHNSON, S. Cultura da interface: como o computador transforma nossa maneira de criar e
comunicar. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2001.
HEDGECOE, John. O novo manual de fotografia. São Paulo: SENAC, 2010.
PRIMO, Alex (org.). Interações em rede. Porto Alegre: Sulina, 2013.
TRIGO, Thales. Equipamento fotográfico: teoria e prática. São Paulo: SENAC, 2012.
______________________________________________________________________
Disciplina: Optativa I
Carga horária: 34 horas
Opção A)
Libras
Ementa
Reflexão sobre as principais abordagens educacionais voltadas às pessoas surdas. Estudos do
vocabulário básico pertinente à área educativa, proporcionando o domínio de competência
gramatical e linguística, como também de habilidades discursivas
Bibliografia Básica
GESSER, Audrei. Libras! Que língua é essa? São Paulo: Parábola, 2012. – (81’221.24/G332Li)
– (11ex)
HONORA, Márcia. Livro ilustrado de língua brasileira de sinais:
desvendando a comunicação usada pelas pessoas com surdez. São Paulo:
Ciranda Cultural, 2011. – (81’221.24/H748L) – (11ex)
SÁ, Nidia Regina Limeira de. Cultura, poder e educação de surdos. 2.ed. São Paulo: Paulinas,
2012. – (376.33/S113c) – (9ex)
Bibliografia Complementar
ALMEIDA, Elizabeth Crepaldi. Atividades ilustradas em sinais de Libras. Rio
de Janeiro. Revinter, 2004. – (81’221.24/A446a) – (3ex)
PEREIRA, Cristina da Cunha (Org.). Libras: conhecimento além dos sinais. São Paulo:
Pearson Prentice Hall, 2011. – (81’221.24/P493L) – (3ex)
QUADROS, Ronice Muller de; KARNOPP, Lodenir Becker. Língua de sinais brasileira:
estudos linguísticos. Porto Alegre: Artmed, 2009. – (81’221.24/Q18Li) – (3ex)
SKLIAR, Carlos. A surdez: um olhar sobre as diferenças. 6.ed. Porto Alegre:
Mediação, 2012. – (376.33/S639s) – (3ex)
VELOSO, Éden; MAIA, Valdeci. Aprenda Libras com eficiência e rapidez. Curitiba:
Mãosinais, 2009. v.1-2. – (81’221.24/V555a) – (3ex)
75

Opção B)
Disciplina: Linguagem Fotográfica
Carga horária: 34 horas
Ementa
A articulação de elementos constituintes da linguagem fotográfica. 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 a Comunicação
Bibliografia Básica
BAURET, Gabriel. A fotografia: história, estilos, tendências, aplicações. Lisboa: Edições 70,
2011.
CHIARELLI, Tadeu; FABRIS, Anna Teresa. O desafio do olhar: fotografia e artes Visuais. São
Paulo: Martins Fontes, 2011.
JESUS, Adriano Miranda Vasconcellos de. Estratégias do olhar fotográfico. São Paulo:
Paulus, 2015. – (77.0/J56e)
SOULAGES, François. Estética da fotografia: perda e permanência. São Paulo: Senac, 2010.
– (77.01/S694e)
Bibliografia Complementar
COSTA, Helouise; SILVA, Renato Rodrigues da. A fotografia moderna no Brasil. São Paulo:
Cosac Naif, 2004.
DUBOIS, Philippe. O ato fotográfico e outros ensaios. 14.ed. Campinas: Papirus, 2011
KOSSOY, Boris. Hercule Florence: a descoberta isolada da fotografia no Brasil. 3.ed. São
Paulo: EDUSP, 2006.
SOUGEZ, Marie-Loup. História da fotografia. Lisboa: Dinalivro, 2001.

Opção C)
Métodos e Técnicas de Pesquisa – 34 h/s

Ementa
Apresentação das tipologias da pesquisa, sua gênese e estrutura, seus procedimentos
fundamentais e suas implicações para o processo investigativo e a construção do conhecimento.
Bibliografia Básica
ECO, Umberto; SOUZA, Gilson C. Cardoso de. Como se faz uma tese. 21.ed. São Paulo:
Perspectiva, 2008. – (001.8/E22c) – (13ex)
LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Metodologia científica. 6.ed. São
Paulo: Atlas, 2011. – (001.89/L195m) – (10ex)
SEVERINO, Antonio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. 23.ed. São Paulo: Cortez,
2012. – (001.8/S525m) – (10ex)
Bibliografia Complementar
BOAVENTURA, Edivaldo M. Como ordenar as ideias. 9.ed. São Paulo: Ática, 2009. –
(001.8/B636c) – (52ex)
DALBERIO, Osvaldo; DALBERIO, Maria Célia Borges. Metodologia Científica. 2.ed. São
Paulo: Paulus, 2011. – (001.8/D288me) – (17ex)
DUARTE, Jorge (Org). Métodos e técnicas de pesquisa em comunicação. 2.ed. São Paulo:
Atlas, 2010. – (001.8/D872m) – (8ex)
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GAIO, Roberta. Metodologia de pesquisa e produção do conhecimento. Petrópolis: Vozes,
2008. – (001.8/G136m) – (3ex)
TEIXEIRA, Elizabeth. As três metodologias: acadêmica, da ciência e da pesquisa. 1.ed. São
Paulo: Vozes, 2013. – (001.8/T265t) – (3ex)
SEGUNDO SEMESTRE
______________________________________________________________________
Disciplina: Design Gráfico
Carga horária: 34 horas
Ementa
O alfabeto e o desenvolvimento da escrita. Breve história do Design Gráfico. Tipos e tipografia.
Mídias e suportes gráficos e tipográficos. A tipografia e o design gráfico na era digital.
Desenvolvimento de projeto gráfico autoral. Imagem, grids, cores, layout, formato, impressão
e acabamento.
Bibliografia Básica
AMBROSE, Gavin; HARRIS, Paul. Layout. Porto Alegre: Bookman, 2009.
AMBROSE, Gavin; HARRIS, Paul. Imagem. Porto Alegre: Bookman, 2009.
DONDIS, Donis A. Sintaxe da linguagem visual. São Paulo: Martins Fontes, 2011.
Bibliografia Complementar
AMBROSE, Gavin; HARRIS, Paul. Grids. Porto Alegre: Bookman, 2009.
AMBROSE, Gavin; HARRIS, Paul. Formato. Porto Alegre: Bookman, 2009. (Design básico,
1). – (744/A53f) – (8ex)
AMBROSE, Gavin; HARRIS, Paul. Cor. Porto Alegre: Bookman, 2009.
HURLBURT, Allen. Layout: o design da página impressa. São Paulo: Nobel, 2003.
(744/H891L)
TIMOTHY, Samara. Guia de tipografia: manual prático para o uso de tipos no design gráfico.
Porto Alegre: Bookman, 2011.
______________________________________________________________________
Disciplina: Ilustração Vetorial
Carga horária: 34 horas
Ementa
A disciplina aborda as propriedades do software e exercita o olhar do aluno por meio dos
princípios básicos do Design. A construção, a elaboração de peças gráficas é articulada de
maneira a obter um resultado qualitativo diferenciado.
Bibliografia Básica
EUGÊNIO, José Luiz. Photoshop: pintura digital com o mouse. São Paulo: Ciência Moderna,
2011. – (004Photoshop/E88p)
FUNDAMENTOS do Desenho artístico: aula de desenho. São Paulo: WMF Martins Fontes,
2012. – (741/M334f)
LICHTENSTEIN, Jacqueline (Org.). A pintura. São Paulo: Editora 34, 2008. – v.1-10. - (75/L676p)
Bibliografia Complementar
BARROS, Lilian Ried Miller. A cor no processo criativo: um estudo sobre a Bauhaus e a teoria
de Goethe. São Paulo: Senac, 2009. – (7.017.4/B279co)
BOUVIER, Nicolas. Ilustrações com Photoshop. Porto Alegre: Bookman, 2007. –
(004Photoshop/B413i)
PEDROSA, ISRAEL. Da cor à cor inexistente. São Paulo: Senac, 2009. – (7.017.4/P414d)
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TALVANES, Alessandro. Adobe Photoshop CS6: o mundo digital. 1. ed. Rio de Janeiro: Alta Books,
2013.
WATSON, Lucy. Oficina de desenho. São Paulo: Ambientes & Costumes, 2011.
______________________________________________________________________
Disciplina: Interface e Experiência do Usuário
Carga horária: 34 horas
Ementa
Princípios do Design. Novos paradigmas do design na era digital. Design imaterial.
Design de Informação. Design de Interfaces. Design para Internet. Design para Dispositivos
Móveis. Capacitar o aluno a pesquisar, interpretar e produzir seu próprio conteúdo seja ele
escrito, imagético, sonoro ou audiovisual. Desenvolver diferentes estratégias didáticopedagógicas e práticas pré-profissionais que estimulem a criatividade e a interdisciplinaridade,
características fundamentais à produção multimídia.
Bibliografia Básica
PADOVANI, Stephania. Navegação em hipermídia: uma abordagem centrada no usuário. São
Paulo: Ciência Moderna, 2008.
TERUEL, Evandro Carlos. Web Móbile: desenvolva sites para dispositivos móveis. Rio de
Janeiro: Ciência Moderna, 2010.
WILLIAMS, Robin. Design para quem não é designer. São Paulo: Callis, 2009.
Bibliografia Complementar
AGNER, Luiz. Ergodesign e arquitetura de informação: trabalhando com o usuário. Rio de
Janeiro: Quartet Editora, 2009.
DIAS, Cláudia. Usabilidade na WEB: criando portais mais acessíveis. Rio de Janeiro: Alta
Books, 2007.
GARCÍA CANCLINI, Nestor. Consumidores e cidadãos. 8.ed. Rio de Janeiro: UFRJ, 2010.
– (64.033/G198c) – (6ex)
HOA, Loranger; NIELSEN, Jakob. Usabilidade na web. Rio de Janeiro: Campus, 2007.
ROYO, JAVIER. Design Digital. São Paulo: Rosari, 2011.
______________________________________________________________________
Disciplina: Língua Inglesa
Carga horária: 34 horas
Ementa
Desenvolver o linguajar formal e informal em Língua Inglesa. Expor vocabulário e termos
específicos do segmento audiovisual. Produção oral e escrita. Compreensão de textos.
Aplicabilidade da Língua Inglesa em contextos da realidade contemporânea do mercado de
trabalho audiovisual. Leituras técnicas de manuais de processos e equipamentos específicos do
audiovisual.
Bibliografia Básica
GHOUCHE, Jihad M. Abou. Melhore o seu inglês: conversação e compreensão. São Paulo:
Disal, 2012.
LEITURA em língua inglesa: uma abordagem instrumental. 2.ed. São Paulo: Disal, 2010.
MARTINEZ, Ron. Como dizer tudo em inglês. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012.
Bibliografia Complementar
ANTAS, Luiz Mendes. Dicionário de termos técnicos inglês-português. 6.ed. São Paulo:
Traço Editora, [s.d.].
BLADON, Rachel. Gandhi. Oxford: Macmillan, 2011.
GREEN, Jen. Great expectations: The Elt Graphic Novel – Charles Dickens. Canada: Cengage
Learning, 2010.
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NOBLE III, Joe Bailey; IGREJA, José Roberto A. American idioms: um guia prático e atual
de expressões idiomáticas americanas com os significados e usos. São Paulo: Disal, 2006
SCHUMACHER, Cristina; COSTA, Francisco Araújo da; UCICH, Rebecca. O inglês na
tecnologia da informação. São Paulo: Disal, 2009.
______________________________________________________________________
Disciplina: Marketing Digital
Carga horária: 34 horas
Ementa
Comportamento do consumidor eletrônico. Novos paradigmas da Era Digital, o mix de
comunicação online, mudanças no relacionamento empresa x cliente, particularidades da
comunicação e marketing online, e-relacionamento, aplicações de táticas digitais. Panorama e
perspectivas do mercado/cenário nacional de internet. A internet como estratégia de Mídia.
Planejamento de uma campanha de Comunicação Digital.
Bibliografia Básica
GABRIEL, Martha: Marketing na era digital: conceitos, plataformas e estratégias. São Paulo:
Novatec, 2012.
JENKINS, Henry. Cultura da convergência. São Paulo: Aleph, 2012. – (316.77/J51c)
RODRIGUES, Cristiano Borges. Planejamento de campanha publicitária. São Paulo: Baraúna,
2010.
Bibliografia Complementar
KOTLER, Philip; KARTAJAYA, Hermawan; SETIAWAN, Iwan. Marketing 3.0: as forças
que estão definindo o novo marketing centrado no ser humano. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010.
– (658.8/K88mt
LAS CASAS, Alexandre Luzzi; SILVERIO, Ana Paula Maiochi; ALMEIDA, Carla Aparecida
de Sousa; TERRA, Carolina Prazon. Marketing interativo: a utilização de ferramentas e
mídias digitais. São Paulo: Saint Paul, 2010. - (658.8/L353mi)
TELLES, André. A revolução das mídias sociais. 2.ed. São Paulo: M. Books, 2011. –
(658.8/T275r)
TORRES, Claudio. A bíblia do marketing digital. São Paulo: Novatec, 2013. – (658.8/T644b)
ZIMMERMAN, Jan. Marketing digital para leigos. Rio de Janeiro: Alta Books, 2014. –
(658.8/Z66m)
______________________________________________________________________
Disciplina: Mídias Sociais
Carga horária: 34 horas
Ementa
Meios e formas de representações nas mídias sociais. Como avaliar conteúdos e fluxos
de informação na rede. Multiplicidade, efemeridade e virais. Normas de conduta e
comportamento nas redes sociais.
Bibliografia Básica
FERRARI, Pollyana. Hipertexto, hipermídia. 2.ed. São Paulo: Contexto, 2012. –
(070.44:004/F428h)
PADOVANI, Stephania. Navegação em hipermídia. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2008.
– (070.44/P138n)
SANTAELLA, Lucia. Navegar no ciberespaço: o perfil cognitivo do leitor imersivo. 4.ed.
São Paulo: Paulus, 2011. – (316.774/S222n)
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Bibliografia Complementar
BAREFOOT, Darren. Manual de marketing em mídias sociais. São Paulo: Novatec, 2010.
BASTOS, Marcos; RECUERO, Raquel; ZAGO, Gabriela. Análise de redes para a mídia
social. Porto Alegre: Sulina, 2015.
GABARDO, Ademir Cristiano. Análise de redes sociais: uma visão computacional. São
Paulo: Novatec, 2015.
RECUERO, Raquel. Redes sociais na internet. Porto Alegre: Sulina, 2014. – (316.77/R248r)
TELLES, André. A revolução das mídias sociais. 2.ed. São Paulo: M. Books, 2011. –
(658.8/T275r)
______________________________________________________________________
Disciplina: Roteiro Multimídia
Carga horária: 34 horas
Ementa
Narrativa e narratologia. Ação, ambiente e personagem. Gêneros e formatos narrativos. O
roteiro: técnicas, recursos e variações. Roteiro para múltiplas mídias e plataformas. Transmídia.
Bibliografia Básica
FERRARI, Pollyana. Hipertexto hipermídia: as novas ferramentas da comunicação digital. São
Paulo: Contexto, 2007
JENKINS, Henry. A Cultura da convergência. São Paulo: Aleph, 2009.
LEÃO, Lucia. O labirinto da hipermídia: arquitetura e navegação no ciberespaço. São Paulo:
Iluminuras, 2002.
Bibliografia Complementar
FIELD, Syd. Roteiro – os fundamentos do roteirismo. São Paulo: Arte e Letra, 2009.
GOSCIOLA, Vicente. Roteiro para as novas mídias – do cinema às mídias interativas. São
Paulo: Senac, 2007.
MURRAY, Janet. Hamlet no Holodeck – o future da narrative no ciberespaço. São Paulo:
Unesp / Itaú Cultural, 2003.
NESTERIUK, Sergio. Dramaturgia de série de animação. São Paulo: Animatv, 2011.
PAULA FILHO, Wilson de Pádua. Multimídia: Conceitos e Aplicações. Rio de Janeiro: LTC, 2013.
______________________________________________________________________
Disciplina: Vídeo Digital
Carga horária: 68 horas
Ementa
A produção audiovisual a partir da linguagem videográfica. As primeiras experiências
realizadas ainda em suporte eletrônico/ analógico até o formato digital. Técnicas e recursos
necessários para a operação de câmeras de vídeo. Conceitos sobre planos, enquadramentos,
eixo de ação, movimentação e angulação.
Bibliografia Básica
ANG, Tom. Vídeo digital: uma introdução. São Paulo: SENAC, 2012.
MOLETTA, Alex. Criação de Curta-Metragem em Vídeo Digital. São Paulo: Summus, 2009.
MASCELLI, Joseph V. Os cincos Cs da cinematografia: técnicas de filmagem. São Paulo:
Summus, 2010.
Bibliografia Complementar
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ARMES, Roy. On vídeo: o significado do vídeo nos meios de comunicação. São Paulo:
Summus, 1999.
BALL, James. From still to motion: a photographer’s guide to creating vídeo with your DSLR.
Berkeley: New Riders, 2010.
DANCYGER, Ken. Técnicas de Edição para Cinema e Vídeo – História, Teoria e Prática. Rio
de Janeiro: Campus / Elsevier, 2003.
MACHADO, Arlindo (Org). Made in Brasil: três décadas do vídeo brasileiro. São Paulo:
Iluminuras, 2007.
MELLO, Christine. Extremidades do Vídeo. São Paulo: SENAC, 2008.
______________________________________________________________________
Disciplina: Projeto Interdisciplinar II
Carga horária: 68 horas
Ementa
O projeto interdisciplinar 2 desenvolverá o tema étnico racial. E tem como subtema: Olhares
estrangeiros em São Paulo. A partir de pesquisas teóricas e referenciais sobre a cidade de São
Paulo os alunos deverão escolher um assunto sobre a multiplicidade cultural trazida e absorvida
pelos estrangeiros na cidade. Com isso o grupo irá produzir uma peça gráfica a ser escolhida e
um blog próprio (com o processo criativo) que apresente as reflexões e as pesquisas realizadas.
Bibliografia Básica
FERRARI, Pollyana. Hipertexto hipermídia: as novas ferramentas da comunicação digital. São
Paulo: Contexto, 2007
JENKINS, Henry. A Cultura da convergência. São Paulo: Aleph, 2009.
PADOVANI, Stephania. Navegação em hipermídia: uma abordagem centrada no usuário. São
Paulo: Ciência Moderna, 2008.
Bibliografia Complementar
DIAS, Cláudia. Usabilidade na WEB: criando portais mais acessíveis. Rio de Janeiro: Alta
Books, 2007.
DONDIS, Donis A. Sintaxe da linguagem visual. São Paulo: Martins Fontes, 2011.
HOA, Loranger; NIELSEN, Jakob. Usabilidade na web. Rio de Janeiro: Campus, 2007.
SOULAGES, François. Estética da fotografia: perda e permanência. São Paulo: SENAC São
Paulo, 2010.
WILLIAMS, Robin. Design para quem não é designer. 3.ed. São Paulo: Callis, 2009. –
(744/W691d) –
______________________________________________________________________
Disciplina: Optativa II
Carga horária: 34 horas
Opção A)
Disciplina: Fotojornalismo
Carga horária: 34 horas
Ementa
Os principais conceitos do Jornalismo e a história da fotojornalismo. A prática da
fotografia aplicada ao Jornalismo e a mídia impressa e digital. A linguagem, teoria, técnica e
os equipamentos utilizados no cotidiano do fotojornalista.
Bibliografia Básica
BRANCO, Sérgio (Coord.). O melhor do fotojornalismo brasileiro. São Paulo: Editora Europa,
2014. v. 4-5. – (77.044/B815m) –
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BUITONI, Dulcilia Schroeder; PRADO, Magaly (Orgs.). Fotografia e jornalismo: a informação
pela imagem. São Paulo: Saraiva, 2011. – (77.044/P918fj)
GIACOMELLI, Ivan Luiz. A transição tecnológica do fotojornalismo. Florianópolis: Insular,
2012. – (77.044/G355t)
Bibliografia Complementar
KOSSOY, Borys. Fotografia & história. 4.ed. São Paulo: Ateliê, 2012. – (77.039/K88f)
MARTINS, Jose de Souza. Sociologia da fotografia e da imagem. São Paulo: Contexto, 2009.
– (77.06/M343s)
MARTINS, Nelson. Fotografia: da analógica à digital. Rio de Janeiro: SENAC, 2012.
(77/M344if)
OLIVEIRA, Erivam Morais de; VICENTINI, Ari. Fotojornalismo: uma viagem entre o
analógico e o digital. São Paulo: Cengage Learning, 2010. – (77.044/O46f)
TARNOCZY JUNIOR, Ernesto. Arte da composição. 2.ed. Balneário Camboriú: Photos,
2010. – (77/T195a)
Opção B)
Sociologia Geral – 34 h/s
Ementa
O processo de formação da sociedade, nas várias dimensões que constituem a existência
humana. Compreensão e discussão da realidade econômica, política e social a partir das teorias
sociológicas clássicas e o processo de formação da sociedade capitalista até a globalização.
Perspectivas sociológicas brasileiras.
Bibliografia Básica
BAUMAN, Zygmunt. Aprendendo a pensar com a sociologia. São Paulo: Zahar, 2010. –
(316/B341a)
DURKHEIM, Émile. As regras do método sociológico. São Paulo: Edipro, 2012. –
(316.2/D963r) – (13ex) + (1ex Martins)
MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. A ideologia alemã. 3.ed. São Paulo: Martins Fontes, 2008.
– (141.82/M355i) – (10ex) + (4ex de outras editoras)
Bibliografia Complementar
COSTA, Maria Cristina Castilho. Sociologia: introdução à ciência da sociedade. 3.ed. São
Paulo: Moderna, 2009. – (316/C874s)
GALLINO, Luciano. Dicionário de sociologia. São Paulo: Paulus, 2005. – (R316/G161d)
GIDDENS, Anthony. Teoria social hoje. São Carlos: UNESP, 1999. – (316/G385t) –
MARX, Karl. O capital. São Paulo: Abril Cultural, 1984. – (330.8/E91) – (6ex + 4ex. outras
editoras.)
RIUTORT, Philippe. Compêndio de sociologia. São Paulo: Paulus, 2008. – (316/R514p)
WEBER, Max. A ética protestante e o espírito do capitalismo. São Paulo: Companhia das
Letras, 2013. – (316.282/W383e) – (6ex)
Opção C)
Teorias da Comunicação I: História – 34 h/s
Ementa

Estudo da comunicação em sua história numa visão panorâmica no Ocidente. Estabelecimento
de relações entre o impacto do surgimento de determinados meios de comunicação e a
necessidade de produzir teorias para entendê-los.
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Bibliografia Básica:
BRIGGS, Asa; BURKE, Peter. Uma história social da mídia. 2.ed. Rio de Janeiro: Zahar, 2006. (316.77/B864u)
MARCONDES FILHO, Ciro. O rosto e a máquina: o fenômeno da comunicação visto pelos ângulos
humano, medial e tecnológico. São Paulo: Paulus, 2013. (Nova teoria da comunicação, 1) –
(316.77/M27ro)

MATTELART, Armand; MATTELART, Michèle. História das teorias da comunicação.
15.ed. São Paulo: Loyola, 2012. – (316.77/M92h)
Bibliografia Complementar:
MARCONDES FILHO, Ciro. Até que ponto, de fato, nos comunicamos? São Paulo: Paulus, 2004. –
(316.77/M27a)
MARCONDES FILHO, Ciro (Org.). Dicionário da comunicação. 2.ed. São Paulo: Paulus, 2014. –
(R316.77/M27dc)
MELO, José Marques de. História do jornalismo. São Paulo: Paulus, 2012. – (070(091)/M485hi)
ORTIZ, Renato. A moderna tradição brasileira. 5.ed. São Paulo: Brasiliense, 2006. – (316.7/O89m)
SANTAELLA, Lucia. Culturas e artes do pós-humano: da cultura das mídias à cibercultura. São
Paulo: Paulus, 2003. – (316.77:007/S222c)
WOLTON, Dominique. É preciso salvar a comunicação. São Paulo: Paulus, 2006. – (316.77/W849e)

TERCEIRO SEMESTRE
______________________________________________________________________
Disciplina: Áudio Digital
Carga horária: 34 horas
Ementa
Técnicas de gravação, edição, mixagem e masterização. Parâmetros de áudio digital e
elementos do som: amplitude, dinâmica, duração, timbre e frequência. Processamentos de sinal,
tecnologia digital e software para gravação e edição de áudio. Exercícios práticos.
Bibliografia Básica
HENRIQUES, Fábio. Guia de mixagem. 2.ed. Rio de Janeiro: Música & Tecnologia, 2007. –
(681.84/H449g)
HUBER, David Milles. RUNSTEIN, Robert E. Técnicas modernas de gravação de Áudio. Rio
de Janeiro: Elsevier, 2011. – (004.4’277/H865t) –
VIANNA, Edu. Manual do Pro Tools 9.0. Rio de Janeiro: Música & Tecnologia, 2012. –
(781.5/V67m)
Bibliografia Complementar
ANGEL, Rodriguez. A Dimensão sonora da Linguagem Audiovisual. São Paulo: SENAC,
2006. – (316.772/R618d)
FARJOUN, Daniel. Mix: o poder da mixagem. 2.ed. Rio de Janeiro: Música & tecnologia,
2012. – (681.84/F244m)
McLEISH, Robert. Produção de rádio: um guia abrangente de produção radiofônica. São Paulo:
Summus, 2001. – (654.195/M429p)
RATTON, Miguel. Dicionário de Áudio e Tecnologia Musical. 2.ed. Rio de Janeiro: Música
& Tecnologia, 2009. – (R681.8/R185d)
SCHAFER, R. Murray. Educação Sonora. São Paulo: Melhoramentos, 2011. – (78.01/S321e)
______________________________________________________________________
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Disciplina: Animação
Carga horária: 34 horas
Ementa
Estudo dos fundamentos das Teorias de Animação. Ambientes de Animação. Tipos de
animação. Tratamento de Objetos. Classes de objetos de animação. A importância da animação
para programas de televisão e internet.
Bibliografia Básica
CHONG, Andrew. Animação digital. Porto Alegre: Bookman, 2011. – (791.43/C475a)
MEYER, Chris. Criando Motion Graphics com After Effects. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. –
9004.42/M559c)
DONDIS, Donis A. Sintaxe da linguagem visual. São Paulo: Martins Fontes, 2011.
Bibliografia Complementar
HALAS, John; SITIO, Tom; WHITAKER, Harold. Timing em animação. Rio de Janeiro:
Campus, 2012. – (004.92/S637t)
LUCENA JUNIOR, Alberto. Arte da animação: técnica e estética através da história. 2.ed. São
Paulo: SENAC, 2005. – (741.5/L968a)
PURVES, Barry. Stop Motion. Porto Alegre: Bookman, 2011. – (791.43/P988s)
SÉBASTIEN, Denis. Cinema de animação. Lisboa: Texto e Grafia, 2007. – (791.43/D459c)
WELLS, Paul. Desenho para animação. Porto Alegre: Bookman, 2012. – (741.5/W48d)
______________________________________________________________________
Disciplina: Arte e Tecnologia
Carga horária: 34 horas
Ementa
Artes e sociedade contemporânea na era digital. Com foco nas produções nacionais que
articulam com a cultura africana. Projeto artístico e cultura tecnológica digital. Processos de
criação em artes com mediação tecnológica. A interdisciplinaridade entre os campos artísticos
e a transdisciplinaridade entre as grandes áreas. A relação arte/ciência/tecnologia no processo
criativo. Cultura Digital, curadoria e mercado artístico.
Bibliografia Básica
ARANTES, Priscila. Arte e mídia. 2.ed. São Paulo: SENAC, 2012. – (316.772.3/A684a)
EUGÊNIO, José Luiz. Photoshop: pintura digital com o mouse. São Paulo: Ciência Moderna,
2011. – (004photoshop/E88p)
NUNES, Fabio Oliveira. Ctrl+Art+Del: distúrbios em arte e tecnologia. São Paulo:
Perspectiva, 2010. – (7.01/N925c)
Bibliografia Complementar
MACHADO, Arlindo. Arte e mídia. 3.ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2010. –
(316.772.3/M129a)
MELLO, Christine. Extremidades do vídeo. São Paulo: SENAC, 2008. – (004.4’274/M477e)
SANTAELLA, Lucia. Arte aquém e além da arte. São Paulo: Cosac Naify, 2014. –
(7.039/S222b)
SANTAELLA, Lucia. Por que as comunicações e as artes estão convergindo. 3.ed. São Paulo:
Paulus, 2008. – (316.774/S222p)
SANTAELLA, Lucia. Culturas e artes do pós-humano. São Paulo: Paulus, 2003. –
(316.77:007/S222c)
______________________________________________________________________
Disciplina: Design Instrucional
Carga horária: 34 horas
Ementa
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A disciplina aborda o projeto, produção e publicação de aplicações digitais e interativas
direcionadas para a integração entre conteúdos instrucionais.
Bibliografia Básica
SANTAELA, Lúcia. A ecologia pluralista da comunicação: conectividade, mobilidade e
ubiquidade. São Paulo: Paulus,2010.
TERUEL, Evandro Carlos. Web Móbile: desenvolva sites para dispositivos móveis. Rio de
Janeiro: Ciência Moderna, 2010.
WILLIAMS, Robin. Design para quem não é designer. São Paulo: Callis, 2009.
Bibliografia Complementar
AGNER, Luiz. Ergodesign e arquitetura de informação: trabalhando com o usuário. Rio de
Janeiro: Quartet Editora, 2009.
DIAS, Cláudia. Usabilidade na WEB: criando portais mais acessíveis. Rio de Janeiro: Alta
Books, 2007.
BEIGUELMAN, Giselle. Nomadismos Tecnológicos. São Paulo: SENAC, 2011.
ROYO, JAVIER. Design Digital. São Paulo: Rosari, 2011. (4ex)
KRUG, Steve. Não me faça pensar: uma abordagem de bom senso a usabilidade na web. Rio
de Janeiro: Alta Books, 2011.
______________________________________________________________________
Disciplina: Empreendedorismo e Marketing Pessoal
Carga horária: 34 horas
Ementa
A disciplina reúne dois eixos temáticos estruturantes – o cenário mercadológico contemporâneo
e o profissional em multimídia com a necessidade de desenvolvimento de competências para
assegurar a empregabilidade, ambos convergem à discussão do empreendedorismo e do
marketing pessoal que são importantes subsídios para a execução de planos de negócio
inovadores no segmento da produção multimídia.
Bibliografia Básica
CHIAVENATO, Idalberto. Empreendedorismo: dando asas ao espírito empreendedor. São
Paulo: Saraiva, 2012.
DORNELAS, José Carlos Assis. Empreendedorismo: transformando idéias em negócios. 4.ed.
Rio de Janeiro: Elsevier, 2012.
GABRIEL, Marta. Marketing na era digital. São Paulo: Novatex, 2012.
Bibliografia Complementar
KOTLER, Philip. Administração de marketing. 14.ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2013.
LAS CASAS, Alexandre. Marketing interativo: a utilização de ferramentas e mídias digitais.
São Paulo: Saint Paul, 2010.
NAKAGAWA, Marcelo. Empreendedorismo: elabore seu palno de negócio e faça a diferença.
São Paulo: SENAC, 2013.
RIZZO, Claudio. Marketing pessoal no contexto pós-moderno. 3.ed. São Paulo: Trevisan, 2011.
SALIM, Cesar Simões. Construindo planos de empreendimentos. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010.
______________________________________________________________________
Disciplina: Gestão de Projetos Multimídia
Carga horária: 34 horas
Ementa
A partir da apresentação da metodologia que envolve a Gestão de Projetos, a disciplina
apresenta os principais conceitos, metodologias e instrumentos relativos ao gerenciamento de
projetos, baseados nas definições do PMBOK permitindo ao aluno trabalhar em seu projeto de
conclusão do curso.
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Bibliografia Básica
GIDO, Jack; CLEMENTS, James P. Gestão de projetos. São Paulo: Thomson Learning, 2010.
– (658.5/G385g)
MINTZBERG, Henry; AKLSTRAND, Bruce; LAMPEL, Joseph. Safári de estratégia. 2.ed.
Porto Alegre: Bookman, 2010.
UM GUIA do conhecimento em gerenciamento de projetos (Guia PMBOK). 5.ed. São
Paulo: Saraiva, 2015.
Bibliografia Complementar
BRANCO, Renato Henrique Ferreira. KEELING, Ralph. Gestão de projetos: uma
Abordagem Global. São Paulo: Saraiva, 2014.
CAMPOS, Vicente Falconi. O verdadeiro poder: práticas de gestão de conduzem a
resultados revolucionários. São Paulo: INDG, 2013.
KOTLER, Philip; KARTAJAYA, Hermawan; SETIAWAN, Iwan. Marketing 3.0: as forças
que estão definindo o novo marketing centrado no ser humano. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010.
– (658.8/K88mt) – (5ex)
GOMES, José Maria. Elaboração e análise de viabilidade econômica de projetos. São
Paulo: Atlas, 2013.
OSTERWALDER, Alexander; PIGNEUR, Yves. Inovação em modelos de negócios. São
Paulo: Altas Books, 2011,
______________________________________________________________________
Disciplina: Língua Espanhola 1
Carga horária: 34 horas
Ementa
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.
Bibliografia Básica:
BLASCO, Cecília. Fale tudo em espanhol. São Paulo: Disal, 2008. – (811.134.2/B579f)
FANJUL, Adrian (Org.). Gramática y practica de español para brasileños. São Paulo:
Moderna, 2011. - (811.134.2/F215g
GARCÍA GUERRA, Miguel Angel; RODRÍGUEZ MARTÍN, José Ramón. Curso de español
lengua extranjera Meta ELE A1. Madrid: Edelsa, 2012. – (811.134.2/G199c)
Bibliografia Complementar:
BARRENECHEA, Germán Hita. Recorrido cultural por América Latina. Madrid: Edelsa,
2004. (811.134.2/B257r)
DOMÍNGUEZ, Pablo; BAZO, Plácido; HERRERA, Juana. Actividades comunicativas. 2.ed.
Madrid: Edelsa, 2011. – (811.134.2/D719a)
MARZANO, Fabio. Como não ficar embarazado em espanhol. Rio de Janeiro: Elsevier, 2006.
– (R811.134.2/M357c)
REBOLLAR, Manuel. A los muertos no les gusta La fotografia. Madrid: Edinumen, 2006. –
(811.134.2/R237m)
REMEDIOS SÁNCHEZ, Sergio. El amanecer de Hispania. Madrid: Edelsa, 2010. –
(811.134.2/R323a)
______________________________________________________________________
Disciplina: Tecnologias e Plataformas em Multimídia
Carga horária: 34 horas
Ementa
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A disciplina aborda as possibilidades de produção criação e design de aplicativos para os
diversos suportes e meios tecnológicos digitais.
Bibliografia Básica
SANTAELA, Lúcia. A ecologia pluralista da comunicação: conectividade, mobilidade e
ubiquidade. São Paulo: Paulus,2010.
TERUEL, Evandro Carlos. Web Móbile: desenvolva sites para dispositivos móveis. Rio de
Janeiro: Ciência Moderna, 2010.
FERRARI, Pollyana. Hipertexto, hipermídia. 2.ed. São Paulo: Contexto, 2012. –
(070.44:004/F428h)
Bibliografia Complementar
AGNER, Luiz. Ergodesign e arquitetura de informação: trabalhando com o usuário. 2.ed.
Rio de Janeiro: Quartet, 2009. – (004.72/A216e)
DIAS, Cláudia. Usabilidade na WEB: criando portais mais acessíveis. 2.ed. Rio de Janeiro:
Alta Books, 2007. – (004internet/D531u)
GABRIEL, Martha. Marketing na era digital. São Paulo: Novatec, 2012. – (658.8/G117m) –
HOA, Loranger; NIELSEN, Jakob. Usabilidade na web. Rio de Janeiro: Campus, 2007. –
(004internet/N571u)
ROYO, JAVIER. Design digital. São Paulo: Rosari, 2011. – (741/J44d)
______________________________________________________________________
Disciplina: Transmídia
Carga horária: 34 horas
Ementa
A cultura da convergência potencializada pelos meios digitais. As possibilidades de produções
transmidiáticas. Características das narrativas transmidiáticas. Conceitos mercadológicos na
cultura transmidiática.
Bibliografia Básica
BURGESS, Jean; GREEN, Joshua. Youtube e a revolução digital. São Paulo: Aleph, 2012. –
(316.42/B971y)
JENKINS, Henry. Cultura da convergência. 2.ed. São Paulo: Aleph, 2012. – (316.77/J51c)
TERUEL, Evandro Carlos. WebMobile: desenvolva sites para dispositivos móveis com tecnologias
de uso livre. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2010. – (004internet/T318w)

Bibliografia Complementar
BRANDÃO, Cristina; LEAL, Paulo Roberto Figueira; COUTINHO, ILUSKA (Org).
Televisão, cinema e mídias digitais. Florianópolis: Insular, 2012. – (654.197/L472t)
CASTELLS, Manuel. A sociedade em rede. 9.ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2010. –
(316.42/C344s)
LEÃO, Lucia. O labirinto da hipermídia: arquitetura e navegação no ciberespaço. São Paulo:
Iluminuras, 2005. – (316.77/L476L)
MARTINO, Luís Mauro Sá. Teoria das mídias digitais. Petrópolis: Vozes, 2014. –
(316.77/M34t)
MURRAY, Janet. Hamlet no Holodeck: o futuro da narrativa no ciberespaço. São Paulo:
UNESP: Itaú Cultural, 2003. – (007/M962h)
______________________________________________________________________
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Disciplina: Projeto Multimídia I
Carga horária: 68 horas
Ementa
O projeto multimídia I desenvolverá o projeto final de Produção Multimídia. Os
princípios da metodologia científica serão abordados com a finalidade de construir a partir do
projeto experimental em multimídia um texto científico e orientar a pesquisa. Ao final do
semestre o projeto será submetido a uma banca de avaliação que deverá aprovar ou não para
desenvolver na disciplina Projeto Multimídia 2.
Bibliografia Básica
GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. São Paulo: Atlas, 2011
LAKATOS, Eva Maria, MARCONI, Marina de Andrade. Metodologia Científica. 6ed. São
Paulo: Atlas, 2011.
SEVERINO, Antonio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. 23 ed. São Paulo: Cortez, 2012.

Bibliografia Complementar
FERRARI, Pollyana. Hipertexto, hipermídia: as novas ferramentas da comunicação digital. São
Paulo: Contexto, 2012. – (070.44:004/F428h)
FLUSSER, Vilém. O universo das imagens técnicas. São Paulo: Annablume, 2008.
JENKINS, Henry. Cultura da convergência. São Paulo: Aleph, 2012. – (316.77/J51c)
LEÃO, Lucia. O labirinto da hipermídia: arquitetura e navegação no ciberespaço. São Paulo:
Iluminuras, 2005. – (316.77/L476L)
SAKAMOTO, Cleusa. Como fazer projetos de iniciação científica. São Paulo, Paulus, 2014
______________________________________________________________________
Disciplina: Optativa III
Carga horária: 34 horas
Disciplina: Optativa III
Carga horária: 34 horas
Opção A)
Filosofia – 68 h/s
1º semestre
Ementa
Introdução ao discurso e questões que marcam os momentos fundamentais da história do
pensamento ocidental. Uma reflexão sobre as ideias inaugurais de Platão e Aristóteles e suas
implicações no estudo da comunicação. A importância da filosofia no diálogo com as ciências
e as tecnologias.
Bibliografia Básica
CÉSAR, Constança Terezinha Marcondes (Trad.). Os filósofos através dos textos: de Platão
a Sartre. São Paulo: Paulus, 2012. – (101/C414f) – (10ex)
DESCARTES, Renée. O discurso do método: para bem conduzir a própria razão e procurar a
verdade nas ciências. São Paulo: Paulus, 2002. – (14Descrates/D485d) – (7ex) + (16ex de
outras editoras) = (23ex)
PLATÃO. A República. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1993. – (14Platão/P777r)
– (4ex) + (19ex de outras editoras) = (23ex)
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Bibliografia Completar
CHAUÍ, Marilena. Convite à filosofia. 14.ed. São Paulo: Ática, 2012. – (101/C437c) – (13ex)
MONDIN, Battista. Introdução à filosofia. 15.ed. São Paulo: Paulus, 2004. –
(101/M749i) – (19ex)
PRADEAU, Jean-François. História da filosofia. 2.ed. Petrópolis: Vozes, 2012. –
(101(091)/P914h) – (10ex)
PRADEAU, Jean-François; BRISSON, Luc. Vocabulário de Platão. São Paulo: Martins
Fontes, 2010. – (14Platão/B872v) – (3ex)
REALE, Giovanni; ANTISERI, Dario. História da filosofia: filosofia pagã e antiga. 5.ed.
São Paulo: Paulus, 2011. v.1 – (101(091)/R223h) – (19ex)
REALE, Giovanni; ANTISERI, Dario. História da filosofia: patrística e escolástica. 4.ed.
São Paulo: Paulus, 2011. v.2 – (101(091)/R223h) – (15ex)
Opção B)
Disciplina: Semiótica da Imagem
Carga horária: 34 horas
Ementa
Estudo da ciência geral dos signos e da semiose. A semiótica como importante ferramenta
teórica para entender os sistemas de significações imagéticos. Os principais conceitos teóricos
sobre semiótica e sua aplicabilidade à concepção, produção e análise da imagem, sobretudo da
fotografia.
Bibliografia Básica
DONDIS, Donis A. Sintaxe da linguagem visual. São Paulo: Martins Fontes, 2011.
JOLY, Martine. Introdução à análise da imagem. São Paulo: Papirus, 2012.
NOTH, Winfried; SANTAELLA, Lucia. Imagem: cognição, semiótica, mídia. São Paulo:
Iluminuras, 2012.
Bibliografia Complementar
BARTHES, Roland. O óbvio e o obtuso. Lisboa: Edições 70, 2009.
_______________. A câmara clara. São Paulo: Nova Fronteira, 2011.
GUIMARÃES, Luciano. A cor como informação. São Paulo: Annablume, 2004.
PIETROFORTE, Antônio Vicente. Semiótica visual: os percursos do olhar. São Paulo:
Contexto, 2012.
SANTAELLA, Lucia. Matrizes da linguagem e do pensamento: sonora, visual e verbal. São
Paulo: Iluminuras, 2009.
Opção C)
Disciplina: Fotografia Editorial e de Moda
Carga horária: 34 horas
Ementa
Os fundamentos básicos sobre a moda e da fotografia aplicada a este universo. As
possibilidades da imagem pensada para a moda. Criação e prática em estúdio por meio do
entendimento de editoriais de moda, direção de modelos, produção de retratos e books.
Montagem e seleção de equipe e equipamentos, planejamento e produção.
Bibliografia Básica
GENERICO, Tony. Estúdio: fotografia, arte, publicidade e splashes. 2.ed. Balneário
Camboriú (SC): Photos, 2012.
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PEGRAM, Billy. Book: direção de modelos para fotógrafos. Balneário Camboriú: Photos,
2010.
SIEGEL, Eliot. Curso de fotografia de moda. São Paulo: Gustavo Gili, 2008.
Bibliografia Complementar
CESAR, Newton; PIOVAN, Marco. Making Of. 3.ed. Brasília: SENAC, 2011. –
GARRIDO, Luiz. Retratos: técnicas, composição e direção. Balneário Camboriú (SC): Photos,
2011
JENKINSON, Mark. Curso de fotografia de retrato. São Paulo: Editora Europa, 2012.
MARRA, Claudio; AMBRÓSIO, Renato. Nas sombras de um sonho: história e linguagens da
fotografia de moda. São Paulo: SENAC, 2008
NIEKERK, Neil van. Flash dedicado. 2.ed. Balneário Camboriú (SC): Photos, 2010
QUARTO SEMESTRE
______________________________________________________________________
Eixo: Fundamentação de área
Disciplina: Entretenimento Digital e Tecnologias Criativas
Carga horária: 34 horas
Ementa
Apresentação do histórico da integração do entretenimento e as tecnologias criativas.
Categorias de jogos eletrônicos. Descrição dos processos de desenvolvimento. Estudo das
arquiteturas e ferramentas utilizadas no desenvolvimento das peças de entretenimento digital.
Bibliografia Básica
BURGESS, Jean; GREEN, Joshua. Youtube e a revolução digital. São Paulo: Aleph, 2009.
FERRARI, Pollyana. Hipertexto, hipermídia: as novas ferramentas da comunicação digital. São
Paulo: Contexto, 2012. – (070.44:004/F428h)
JENKINS, Henry. Cultura da convergência. São Paulo: Aleph, 2012. – (316.77/J51c)
Bibliografia Complementar
FORD, Sam; GREEN, Joshua; JENKINS, Henry. Cultura da conexão: criando valor e
significado por meio da mídia propagável. São Paulo: Aleph, 2014. – (316.77/J51cc)
JOHNSON, Steven. Cultura da interface: como o computador transforma nossa maneira de
criar e comunicar. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2001. – (316.772.5/J65c)
LAS CASAS, Alexandre Luzzi. Marketing interativo: a utilização de ferramentas e mídias
digitais. São Paulo: Saint Paul, 2010. – (658.8/L353mi)
LEÃO, Lucia. O labirinto da hipermídia: arquitetura e navegação no ciberespaço. São Paulo:
Iluminuras, 2005. – (316.77/L476L)
MURRAY, Janet. Hamlet no Holodeck: o futuro da narrativa no ciberespaço. São Paulo:
UNESP: Itaú Cultural, 2003. – (007/M962h)
______________________________________________________________________
Disciplina: Laboratório de Produção Multimídia
Carga horária: 34 horas
Ementa
Aplicação dos conhecimentos obtidos durante o curso de forma integrada, por meio de
desenvolvimento e produção de uma proposta de solução de uma determinada demanda. A
proposta poderá auxiliar na produção do trabalho de conclusão de curso envolvendo o
desenvolvimento de templates, protótipos, ou elaboração de um modelo teórico que será
avaliado formalmente ou através de experimentos.
Bibliografia Básica
CHONG, Andrew. Animação digital. Porto Alegre: Bookman, 2011. – (791.43/C475a)
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TALVANES, Alessandro. Adobe Photoshop CS6 o mundo digital. Rio de Janeiro: Alta Books,
2013.
TERUEL, Evandro Carlos. WebMobile: desenvolva sites para dispositivos móveis. Rio de
Janeiro: Ciência Moderna, 2010. – (004internet/T318w)
Bibliografia Complementar
AGNER, Luiz. Ergodesign e arquitetura de informação: trabalhando com o usuário. 2.ed. Rio
de Janeiro: Quartet Editora, 2009. – (004.72/A216e)
DIAS, Cláudia. Usabilidade na web: criando portais mais acessíveis. 2.ed. Rio de Janeiro: Alta
Books, 2007. – (004internet/D531u)
EUGENIO, José Luiz. Photoshop pintura digital com o mouse. 1. ed. Rio de Janeiro: Ciência
Moderna, 2011.
PADOVANI, Stephania; MOURA, Dinara. Navegação em hipermídia: uma abordagem
centradano usuário. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2008. – (070.44/P138n)
SANTAELLA, Lucia. Matrizes da linguagem e pensamento: sonora visual verbal. 3.ed. São
Paulo: Iluminuras : FAPESP, 2009. – (81’22/S222m)
______________________________________________________________________
Disciplina: Criação de Conteúdos para Dispositivos Móveis
Carga horária: 34 horas
Ementa
Desenvolvimento prático e aplicação de conceitos obtidos durante o curso para dispositivos
móveis. Possibilidades. Linguagens. Projetos de viabilidade. Testes com usuários. Plataformas e
templates. A disciplina contribuirá na construção dos trabalhos de conclusão de curso.
Bibliografia Básica
AGNER, Luiz. Ergodesign e arquitetura de informação: trabalhando com o usuário. 2.ed. Rio
de Janeiro: Quartet Editora, 2009. – (004.72/A216e)
PADOVANI, Stephania; MOURA, Dinara. Navegação em hipermídia: uma abordagem
centradano usuário. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2008. – (070.44/P138n)
TERUEL, Evandro Carlos. WebMobile: desenvolva sites para dispositivos móveis. Rio de
Janeiro: Ciência Moderna, 2010. – (004internet/T318w)
Bibliografia Complementar
FERRARI, Pollyana. Hipertexto, hipermídia. 2.ed. São Paulo: Contexto, 2012. –
(070.44:004/F428h)
GIDO, Jack; CLEMENTS, James P. Gestão de projetos. 5.ed. São Paulo: Cengage Learning,
2014. – (658.5/G385g)
JENKINS, Henry. Cultura da conexão. São Paulo: Aleph, 2014.
SANTAELLA, Lucia. Navegar no ciberespaço: o perfil cognitivo do leitor imersivo. 4.ed.
São Paulo: Paulus, 2011. – (316.774/S222n)
UM GUIA do conhecimento em gerenciamento de projetos (Guia PMBOK). 5.ed. São Paulo:
Saraiva, 2015. – (658.5/P958u)
______________________________________________________________________
Disciplina: Publicidade digital
Carga horária: 34 horas
Ementa
A disciplina abordará temas que envolvam o comportamento do consumidor, automação e
mídia programática presente na forma de compra de mídia online. Serão discutidos e analisados
os diversos tipos de publicidade digital em seus formatos e as especificidades de cada
plataforma onde se quer anunciar.
Bibliografia Básica
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SANTAELLA, L. Navegar no ciberespaço: o perfil cognitivo do leitor imersivo. São Paulo:
Paulus, 2011.
RODRIGUES, Cristiano Borges. Planejamento de campanha publicitária. São Paulo: Baraúna,
2010. – (659.11/R612p) – (10ex)
TELLES, André. A revolução das mídias sociais. 2.ed. São Paulo: M. Books, 2011. –
(658.8/T275r) – (6ex)
Bibliografia Complementar
BRANCO, Renato Henrique Ferreira; KEELING, Ralph. Gestão de projetos: uma abordagem
global. 3.ed. São Paulo: Saraiva, 2014. – (658.5/K34g) – (3ex)
CAMPOS, Vicente Falconi. O verdadeiro poder. 2.ed. Nova Lima (MG): Editora Falconi,
2013. – (658/C218v) – (3ex)
GOMES, José Maria. Elaboração e análise de viabilidade econômica de projetos. São Paulo:
Atlas, 2013. – (658.5/G614e) – (3ex)
LAS CASAS, A. L. et al. Marketing Interativo: a utilização de ferramentas e mídias digitais.
São Paulo: Saint Paul, 2010.
VAZ, Conrado Adolpho. Os 8 Ps do marketing digital: o Seu Guia Estratégico de Marketing
Digital. São Paulo: Novatec, 2011
______________________________________________________________________
Disciplina: Planejamento de Campanhas Online
Carga horária: 34 horas
Ementa
O planejamento e o atendimento da campanha na perspectiva do cliente, da agencia, do
veiculo e fornecedor. Técnicas de planejamento. Posicionamento do produto em relação ao
mercado. Elaboração dos planos e execução de campanhas de publicidade e propaganda.

Bibliografia Básica
BONA, Nivea Canalli. Publicidade e propaganda: da agência à campanha. 2.ed. Curitiba:
IBPEX, 2011. – (659.1/B685p)
GIACOMINI, Filho. Consumidor versus Propaganda. 5.ed. São Paulo: Summus, 2008. –
(659.1/G356c)
RODRIGUES, Cristiano Borges. Planejamento de campanha publicitária. São Paulo: Baraúna,
2010. – (659.11/R612p)
Bibliografia Complementar
CORREA, Roberto. O atendimento na agência de comunicação. 2.ed. São Paulo: Global,
2013. – (659.11/C845a)
GABRIEL, Martha: Marketing na era digital: conceitos, plataformas e estratégias. São Paulo:
Novatec, 2012.
KOTLER, Philip. Marketing 3.0: as forças que estão definindo o marketing centrado no ser
humano. Rio de Janeiro: Campus, 2010. – (658.8/K88mt)
MINTZBERG, Henry; AKLSTRAND, Bruce; LAMPEL, Joseph. Safári de estratégia. 2.ed.
Porto Alegre: Bookman, 2010.
ZIMMERMAN, Jan. Marketing digital para leigos. Rio de Janeiro: Alta Books, 2014. –
(658.8/Z66m)
______________________________________________________________________
Disciplina: Tópicos Avançados em Produção Multimídia
Carga horária: 34 horas
Ementa
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Abordagem de tecnologias emergentes e tendências de mercado na área de Produção
Multimídia, conceituando e analisando a importância dessas tecnologias e tendências no
cenário atual e futuro.
Bibliografia Básica
FERRARI, Pollyana. Hipertexto, hipermídia.
2.ed. São Paulo: Contexto, 2012. –
(070.44:004/F428h)
SANTAELLA, Lucia. Por que as comunicações e as artes estão convergindo. 3.ed. São Paulo:
Paulus, 2008. – (316.774/S222p)
PADOVANI, Stephania; MOURA, Dinara. Navegação em hipermídia: uma abordagem
centradano usuário. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2008. – (070.44/P138n)
Bibliografia Complementar
FLUSSER, Vilém. Filosofia da caixa preta: ensaios para uma futura filosofia da fotografia.
Rio de Janeiro: Annablume, 2011. – (77.0/F668f)
GABRIEL, Marta. Marketing na era digital. São Paulo: Novatex, 2012. – (658.8/G117m)
JOHNSON, Steven. Cultura da interface: como o computador transforma nossa maneira de
criar e comunicar. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2001. – (316.772.5/J65c)
LEVY, Pierre. O que é o virtual? São Paulo: Editora 34, 2007. – (007.52/L65q)
UM GUIA do conhecimento em gerenciamento de projetos (Guia PMBOK). 5.ed. São Paulo:
Saraiva, 2015. – (658.5/P958u)
______________________________________________________________________
Disciplina: Start Up Companies
Carga horária: 34 horas
Ementa
A disciplina apresentará os conceitos de Administração de Marketing, inovação e
empreendedorismo que são fundamentais para compreender os processos de uma empresa
startup. Compreensão dos processos de economias sustentáveis e consciência de proteção
ambiental nas empresas.
.
Bibliografia Básica
AMBROSE, Gavin; HARRIS, Paul. Design thinking. Porto Alegre: Bookman, 2011. –
(744/A53d) – (10ex)
BROWN, Tim. Design thinking: uma metodologia ponderosa para decretar o fim das velhas
ideias. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. – (658/B897d) – (13ex)
PINHEIRO, Tennyson; ALT, Luis. Design thinking Brasil. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. –
(658/P722d) – (10ex)
Bibliografia Complementar
AMBROSE, Gavin; HARRIS, Paul. Fundamentos de design criativo. Porto Alegre: Bookman,
2009. – (744/A53fu) – (5ex)
DORNELAS, José. Plano de negócios: exemplos práticos. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013. –
(658.5/D757p) – (3ex)
MARTIN, Roger. Design de negócios. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. – (658.5/M334d) – (3ex)
NAKAGAWA, Marcelo. Empreendedorismo: elabore seu plano de negócio e faça a diferença.
Rio de Janeiro. SENAC, 2013. – (658/N152e) - (3ex)
VIANNA, Maurício; VIANNA, Ysmar; ADLER, Isabel K.; LUCENA, Brenda; RUSSO,
Beatriz. Design Thinking: inovação em negócios. 5.ed. Rio de Janeiro: MJV Press, 2014. –
(658/V671d) – (3ex)
______________________________________________________________________
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Disciplina: Língua Espanhola II
Carga horária: 34 horas
Ementa
Estudo da língua espanhola em sua estrutura básica e pré-intermediária; utilização de
vocabulário pertinente à atuação profissional do aluno; desenvolvimento das habilidades de
leitura, escrita, conversação e compreensão auditiva em nível elementar (A1-A2); estudo dos
principais aspectos que norteiam a cultura dos países hispânicos.
Bibliografia Básica:
BLASCO, Cecília. Fale tudo em espanhol. São Paulo: Disal, 2008. – (811.134.2/B579f) –
FANJUL, Adrian (Org.). Gramática y practica de español para brasileños. São Paulo:
Moderna, 2011. - (811.134.2/F215g –
GARCÍA GUERRA, Miguel Angel; RODRÍGUEZ MARTÍN, José Ramón. Curso de español
lengua extranjera Meta ELE A1. Madrid: Edelsa, 2012. – (811.134.2/G199c)
Bibliografia Complementar:
BARRENECHEA, Germán Hita. Recorrido cultural por América Latina. Madrid: Edelsa,
2004. (811.134.2/B257r)
DOMÍNGUEZ, Pablo; BAZO, Plácido; HERRERA, Juana. Actividades comunicativas . 2.ed.
Madrid: Edelsa, 2011. – (811.134.2/D719a)
MARZANO, Fabio. Como não ficar embarazado em espanhol. Rio de Janeiro: Elsevier, 2006.
– (R811.134.2/M357c)
REBOLLAR, Manuel. A los muertos no les gusta La fotografia. Madrid: Edinumen, 2006. –
(811.134.2/R237m)
REMEDIOS SÁNCHEZ, Sergio. El amanecer de Hispania. Madrid: Edelsa, 2010. –
(811.134.2/R323a)
______________________________________________________________________
Disciplina: Filosofia da Tecnologia
Carga horária: 34 horas
Ementa
Reflexão filosófica sobre a técnica e a tecnologia e sua importância na comunicação. O
ser humano pós-moderno e as implicações éticas, existenciais, políticas e culturais trazidas pela
realidade virtual e as novas tecnologias.
Bibliografia Básica
ADORNO, Theodor W.; HORKHEIMER, Max. Dialética do esclarecimento. Rio de Janeiro:
Zahar, 2006. – (101(43)/A186d)
HEIDEGGER, Martin. Sobre o humanismo. 3.ed. Rio de Janeiro: Tempo Brasileiro, 2009. –
(165.74/H37s)
MARCONDES FILHO, Ciro.
(316.77/M27ro)

O rosto e a máquina. São Paulo: Paulus, 2013. –

Bibliografia Complementar
FLUSSER, Vilém.
Filosofia da caixa preta: ensaios para uma futura filosofia da
fotografia. Rio de Janeiro: Annablume, 2011. – (77.0/F668f)
FOUCAULT, MICHEL. Nascimento da biopolítica. São PAULO: Martins Fontes, 2008. –
(101:32/F86n)
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SANTOS, Laymert Garcia dos. Politizar as novas tecnologias: o impacto sociotécnico da
informação digital e genética. 2.ed. São Paulo: Editora 34, 2011. – (316.77/S236p)
TRIVINHO, Eugênio. A dromocracia cibercultural: lógica da vida humana na civilização
mediática avançada. São Paulo: Paulus, 2007. – (316.77/T759d)
WOLTON, Dominique. É preciso salvar a comunicação. São Paulo: Paulus, 2006. –
(316.77/W849e)
______________________________________________________________________
Disciplina: Projeto Multimídia II
Carga horária: 68 horas
Ementa
Neste segundo momento do projeto de conclusão de curso, o aluno deverá efetivamente
produzir o material que irá ser submetido à banca, bem como apresentá-lo em um suporte
analógico e digital. Deverá ainda atender às exigências previstas em regulamento e defender
seu projeto diante de uma banca examinadora, na qual deverá expor e defender suas ideias, bem
como responder eventuais dúvidas e questionamentos.
Bibliografia Básica
GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. São Paulo: Atlas, 2011
LAKATOS, Eva Maria, MARCONI, Marina de Andrade. Metodologia Científica. 6ed. São
Paulo: Atlas, 2011.
SEVERINO, Antonio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. 23 ed. São Paulo: Cortez, 2012.
Bibliografia Complementar
FERRARI, Pollyana. Hipertexto, hipermídia: as novas ferramentas da comunicação digital. São
Paulo: Contexto, 2012. – (070.44:004/F428h) – (12ex)
FLUSSER, Vilém. O universo das imagens técnicas. São Paulo: Annablume, 2008.
JENKINS, Henry. Cultura da convergência. São Paulo: Aleph, 2012. – (316.77/J51c) – (10ex)
LEÃO, Lucia. O labirinto da hipermídia: arquitetura e navegação no ciberespaço. São Paulo:
Iluminuras, 2005. – (316.77/L476L) – (9ex)
SAKAMOTO, Cleusa. Como fazer projetos de iniciação científica. São Paulo, Paulus, 2014
______________________________________________________________________
Disciplina: Optativa IV
Carga horária: 34 horas
Opção A)
Disciplina: Portfólio: Seleção e Montagem
Carga horária: 34 horas
Ementa
O portfólio como principal instrumento de seleção, organização, divulgação, crítica e
prospecção para novos projetos. Montagem e organização de portfólios analógicos e digitais,
não apenas para divulgar, mas também para autoavaliar a atualizar constantemente suas
produções.
Bibliografia Básica
AMBROSE, Gavin; HARRIS, Paul. Imagem. Porto Alegre: Bookman, 2009.
DONDIS, Donis A. Sintaxe da linguagem visual. São Paulo: Martins Fontes, 2011.
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TRIGO, Thales. Equipamento fotográfico: teoria e prática. São Paulo: SENAC, 2012.
Bibliografia Complementar
BAURET, Gabriel. A fotografia: história, estilos, tendências, aplicações. Lisboa: Edições 70,
2011. – (77/B341f)
HEDGECOE, John. O novo manual de fotografia. 4. Ed. São Paulo: SENAC, 2010.
SALLES, Cecília de Almeida. Arquivos de criação: arte e curadoria. Vinhedo: Horizonte,
2010. – (7.07/S163a)
PRAKEL, David. Iluminação. Balneário Cambuiu: Photos, 2010
TARNOCZY JUNIOR, Ernesto. Arte da composição. 2.ed. Balneário Camboriú: Photos,
2010. – (77/T195a)

Opção B)
Disciplina: Fotografia Publicitária
Carga horária: 34 horas
Ementa
As noções e conceitos básicos sobre propaganda e publicidade. A especificidade da
linguagem fotográfica aplicada a Publicidade e Propaganda. Os diversos tipos de foto
publicitária: objetos (produtos embalados, comida, bebida, maquiagem, joias, roupas, utensílios
domésticos, ferramentas, catálogos diversos, editoriais), pessoas (em função de roupas, objetos,
acessórios, visagismo e maquilagem), lugares e conceitos.
Bibliografia Básica
GENERICO, Tony. Estúdio: fotografia, arte, publicidade e splashes. 2.ed. Balneário
Camboriú: Photos, 2012. – (771.12/G29e)
CESAR, Newton. Making Of: revelações sobre o dia-a-dia da fotografia. 3ed. Brasília (DF):
SENAC, 2011.
TRIGO, Thales. Equipamento fotográfico: teoria e prática. 5.ed. São Paulo: SENAC, 2012. –
(771/T747e)
Bibliografia Complementar
HEDGECOE, John. O novo manual de fotografia. 4. Ed. São Paulo: SENAC, 2010.
HURTER, Bill. A luz perfeita: guia de iluminação para Fotógrafos. Balneário Camboriú:
Photos, 2010.
KELBY, Scott. Fotografia digital na prática. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011. v.3.
TOSCANI, Oliviero. A publicidade é um cadáver que nos sorri. 6.ed. Rio de Janeiro:
Ediouro, 2009. – (659.11/T654p) – (4ex)
SANT’ANNA, Armando. Propaganda: teoria, técnica e prática. 8.ed. São Paulo: Cengage
Learning, 2013. – (659.1/S223p) – (9ex)

Opção C)
Disciplina: Legislação, Fomentos e Editais
Carga horária: 34 horas
Ementa
A legislação atinente à produção fotográfica, sobretudo em relação ao direito autoral,
tanto na questão do registro quanto da cessão de direitos de imagem, sempre com o escopo
apresentado nos dispositivos constitucionais dos Direitos Humanos. Os principais mecanismos
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de fomento à produção fotográfica em âmbito municipal, estadual, federal e privada. O campo
da elaboração e apresentação de projetos artísticos e culturais, e do marketing cultural.
Bibliografia Básica
LAS CASAS, Alexandre Luzzi. Administração de Marketing: conceitos, planejamento e
aplicações a realidade brasileira. São Paulo: Atlas, 2014.
PARIZZI, Elaine Thome. Manual Técnico sobre leis de incentive a cultura. 2. Ed. São Paulo:
Elaine Thome, 2011.
THIRY-CHERQUES, Hermano Roberto. Projetos Culturais: técnicas de modelagem. São
Paulo: Editora FGV, 2008.
Bibliografia Complementar
GIDO, Jack. Gestão de projetos. 3 ed. São Paulo:Cengage learning, 2010.
KUNSCH, Margarida M. K. (org.) Gestão Estratégia em comunicação organizacional. São
Caetano so Sul (SP): Difusão, 2008.
MUYLAERT, Roberto. Marketing Cultural & Comunicação Dirigida. 5 ed. São Paulo:
Globo, 2000.
YANAZE, Mitsuru; SENISE, Diego. Retorno de investimento em comunicação: avaliação
e mensuração. São Caetano do Sul (SP): Difusão, 2013
ZANELLA, Luis Carlos. Manual de Organização de eventos. 4 ed. São Paulo: Atlas, 2008
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5.7 Periódicos Especializados e Indexados

5.7.1 Periódicos eletrônicos e Impressos

ABC DESIGN. Curitiba (PR): Infolio, 2009- . Trimestral. ISSN 1676-5656.
AMERICAN PHOTO. New York: Bonnier, 2013- . Bimestral. ISSN 1046-8986.
ANUÁRIO DE MÍDIA. São Paulo: Editora Meio & Mensagem. Anual.
ANUÁRIO DE MÍDIAS DIGITAIS PAY-TV. São Paulo: Converge Comunicações, 2009- .
Anual.
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ÁUDIO & VÍDEO. São Paulo: Crazy Turkey, 2014- . Mensal.
ÁUDIO MÚSICA & TECNOLOGIA. Rio de Janeiro: Música & Tecnologia, 2004- . Mensal.
ISSN 1414-2821.
BLACK + WHITE PHOTOGRAPHY. Lewes (East Sussex): GMC Publications. Mensal.
CADERNO DE MÍDIA. São Paulo: Imprensa Editorial, 2009- . Mensal.
CADERNOS DE JORNALISMO E COMUNICAÇÃO. Rio de Janeiro: Jornal do Brasil, 1970. Bimestral.
CINE Documental. Venezuela: Fondo Nacional de las Artes, 2014- . ISBN 1852-4699.
Disponível em: <http://revista.cinedocumental.com.ar/numeros/>. Acesso em: 4 fev 2015.
CINECACHOEIRA - Revista de Cinema da UFRB. São Paulo: Universidade Federal do
Recôncavo Bahiano (UFRB), 2013- . 3 v. ISBN 2236-5990. Disponível em:
<http://www.ufrb.edu.br/cinecachoeira/>. Acesso em: 4 fev 2015.
COMMUNICARE: Revista de pesquisa. São Paulo: Paulus - Fac. de Comunicação Social
Cásper Líbero, 2001- . Semestral. ISSN 1676-3475.
COMMUNICATIONS ARTS. Canadá: Communication Arts, 2012- . Bimestral. ISSN 0010-3519.
COMPUTER ARTS. São Paulo: Editora Europa, 2012- . Mensal. ISSN 1981-8750.
COMUNICAÇÃO & EDUCAÇÃO. São Paulo: ECA - Paulinas, 2005- . Quadrimestral. ISSN
0104-6829.
COMUNICAÇÃO & SOCIEDADE. São Bernardo do Campo: Universidade Metodista de São
Paulo, 1986- . Semestral. ISSN 01012657.
COMUNICAÇÃO, MÍDIA E CONSUMO. São Paulo: ESPM, 2004- . Quadrimestral. ISSN
1806-4981.
CONEXÃO: Revista de Comunicação. Caxias do Sul: EDUCS, 2007- . Semestral. ISSN 16770943.
DESIGN GRÁFICO. São Paulo: Market Press. Irregular. ISSN 1413-9456.
DIGITAL PHOTOGRAPHER BRASIL. São Paulo: TRGD, 2013- . Mensal. ISSN 2177-5338.
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DISCURSOS FOTOGRÁFICOS. Londrina: Universidade Estadual de Londrina, 2005- .
Anual. ISSN 1808-5652.
DOC On-line - Revista Digital de Cinema Documentário. Campinas: Universidade da Beira
Interior : Universidade Estadual de Campinas, 2011- . ISBN 1646-477X. Disponível
em: <http://www.doc.ubi.pt/sobre_doc_port.html>. Acesso em: 4 fev 2015.
DVD-ROM. São Paulo: Editora Europa, 2011- . Mensal. Título alterado para Revista dos APPS.
ISSN 2176-8668.
ESTUDOS AVANÇADOS. São Paulo: USP - Instituto de Estudos Avançados. Quadrimestral.
ISSN 0103-4014.
ESTUDOS EM JORNALISMO E MÍDIA. Florianópolis: Universidade Federal de Santa
Catarina, 2004- . Semestral. ISSN 1806-6496.
EXAME INFORMÁTICA. São Paulo: Abril, 2005- . Mensal. Periódico 100% digital a partir
de 2015. ISSN 1415-3270.
FHOX. São Paulo: FHOC, 2014- . Mensal.
FOTO

Grafia.

Santa

Catarina:

Grupo

Lápis,

2010-

.

Disponível

em:

<www.revistafotografia.com.br>. Acesso em: 4 fev 2015.
FOTOGRAFE MELHOR. São Paulo: Editora Europa, 2004- . Mensal. ISSN 1413-7232.
GALÁXIA: Revista transdisciplinar de comunicação, semiótica, cultura - PUC-SP (Até 2007
material impresso). São Paulo: EDUC, 2001- . 8 v., 23 cm. ISBN 1519-311X.
Disponível em: <http://revistas.pucsp.br/galaxia>. Acesso em: 4 fev 2015.
HOW. Palm Coast (Flórida): F+W Media, 2012- . Bimestral. ISSN 0886-0483.
INTERCOM - REVISTA BRASILEIRA DE CIÊNCIAS DA COMUNICAÇÃO. São Paulo:
INTERCOM, 1986- . Semestral. Antiga: Revista Brasileira de Comunicação. ISSN
18095844.
LÍBERO. São Paulo: Fundação Cásper Líbero, 2000- . Semestral. ISSN 1517-3283.
LUZ & CENA. Rio de Janeiro: Música & Tecnologia, 2006- . Mensal. ISSN 14152630.
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MATRIZES. São Paulo: ECA-USP, 2010- . 6 v. ISBN 1982-8160. Disponível em:
<http://www.matrizes.usp.br/index.php/matrizes/issue/archive>. Acesso em: 4 fev 2015.
MATRIZES. São Paulo: USP, 2007- . Semestral.
MEDIA DEVELOPMENT: Journal of The World Association for Christian Communication.
London: World Association for Christian Communication, 2005- . ISSN 0143-5558.
MÍDIA DADOS BRASIL. São Paulo: Grupo de Mídia, 2009- . Anual.
N PHOTO MAGAZINE. London: Future Publishing, 2013- . Mensal.
NATURE PHOTOGRAPHER. Canadá: Nature Photographer Publishing Company, 2013- .
Quadrimestral. ISSN 1049-6602.
NEGÓCIOS DA COMUNICAÇÃO. São Paulo: Segmento, 2013- . Mensal. ISSN 1678-4847.
N-PHOTO MAGAZINE. London: Future Publishing, 2013- . Mensal.
OUTDOOR PHOTOGRAPHY. Lewes (East Sussex): GMC Publications. ISSN 1470-5400.
PANORAMA EDITORIAL. Rio de Janeiro: Câmara Brasileira do Livro, 2011- . Mensal.
PHOTO LIFE. Quebec: Apex Publications, 2009- . Bimestral. ISSN 0700-3021.
PHOTO MAGAZINE. Santa Catarina: Wedding Brasil, 2012- . Mensal. ISSN 1807-8400.
PHOTO TECHNIQUE. Canadá: Preston Publications, 2012- . Bimestral. ISSN 1083-9070.
PHOTO. Paris: Hachette Filipacchi Media U.S., 2004- . Mensal. ISSN 0399-8568.
PHOTOSHOP CREATIVE. São Paulo: TRGD, 2012- . Mensal. ISSN 2177-1987.
PRACTICAL PHOTOGRAPHY. Grã-Bretanha: BCM Active, 2013- . Mensal.
PRODUÇÃO PROFISSIONAL: Revista de Comunicação e Técnica Audiovisual. São Paulo:
Bolina, 2007- . Mensal.
PROXXIMA: (Antiga: Meio Digital). São Paulo: Editora Meio & Mensagem, 2009- . Irregular.
ISSN 15180697.
RÁDIO E NEGÓCIOS. São Paulo: Embrasec, 2010- . Bimestral. ISSN 21784469.
REBECA - Revista Brasileira de Estudos de Cinema e Audiovisual. São Paulo: SOCINE, 2012. 4 v. ISBN 2316-9230. Disponível em: <http://www.socine.org.br/rebeca/>. Acesso
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em: 4 fev 2015.
REVISTA ABIGRAF. São Paulo: Abigraf. Bimestral. ISSN 0103-572X.
REVISTA Comunicação Midiática. Bauru, SP: UNESP, 2006- . 5 v., 22 cm. ISBN 2236-8000.
Disponível em:
<http://www.mundodigital.unesp.br/revista/index.php/comunicacaomidiatica>. Acesso em: 4
fev 2015.
REVISTA de Audiovisual Sala 206. Vitória: Universidade Federal do Espírito Santo (UFES),
2011- . ISBN 2318-7980. Disponível em: <http://periodicos.ufes.br/sala206/index>.
Acesso em: 4 fev 2015.
REVISTA de Linguagem do Cinema e do Audiovisual. Rio de Janeiro: Universidade Federal
do Rio de Janeiro (UFRJ), 2012- . 2 v. ISBN 2316-218X. Disponível em:
<http://www.latec.ufrj.br/revistas/index.php?journal=linguagemdocinema&page=index>.
Acesso em: 4 fev 2015.
REVISTA DOS APPS. São Paulo: Editora Europa, 2013- . Mensal. Antiga: DVD-ROM. ISSN
2176-8668.
REVISTA Famecos. Porto Alegre: PUC-RS, 2000- . 6 v., 25 cm. ISBN 1980-3729.
REVISTA USP. São Paulo: USP, 1997- . Trimestral. ISSN 0103-9989.
RUA - Revista Universitária do Audiovisual. São Carlos (SP): Universidade Federal de São
Carlos (UFSCAR). 3 v. ISBN 1983-3725. Disponível em:
<http://www.rua.ufscar.br/site/>. Acesso em: 4 fev 2015.
SIGNIFICAÇÃO - Revista de Cultura Audiovisual. São Paulo: ECA-USP, 2011- . 4 v. ISBN
2316-7114. Disponível em: <http://www.revistas.usp.br/significacao/search>. Acesso
em: 4 fev 2015.
STUDIUM. Campinas: UNICAMP, 2008- . 25 cm. ISBN 1519-4388.
TÉCNICA & PRÁTICA: A revista que vale por uma aula de fotografia. São Paulo: Editora
Europa, 2010- . Mensal. ISSN 1983-2281.
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TECNOLOGIA GRÁFICA. São Paulo: Associação Brasileira de Tecnologia Gráfica (ABTG),
2007- . Bimestral.
TELA VIVA. São Paulo: Editora Glasberg, 2006- . Mensal.
UNIVERSITAS: Arquitetura e Comunicação Social. Brasília: Centro Universitário de Brasília,
2010- . Semestral. A partir dr 2014 o periódico passa a ser, exclusivamente,
eletrônico. ISSN 21757461.
VÍDEO ZOOM MAGAZINE. São Paulo: Crazy Turkey, 2014- . Mensal.
WIDE. São Paulo: Arteccom, 2012- . Bimestral. ISSN 21782407.
WIRED. San Francisco (USA): Condé Nast Media Group, 2012- . Mensal. ISSN 1059-1028.
WWW.COM.BR. São Paulo: Editora Europa, 2009- . Mensal. ISSN 1516-1561.

5.7.2 Periódicos especializados

ABERT. São Paulo: Abert. 316.77
ABOUT - THE HOT TOPS: As Melhores Agências de Propaganda do Brasil. Rio de Janeiro:
Editora About, 2003- . Anual. 316.77
ABOUT - THE HOT TOPS: As Melhores Empresas de Comunicação e Marketing do Brasil.
Rio de Janeiro: Editora About, 2003- . Anual. 316.77
ABOUT - THE HOT TOPS: Empresas de Produção Publicitária e Serviços Gráficos do Brasil.
Rio de Janeiro: Editora About, 2003- . Anual. 316.77
ABOUT. Rio de Janeiro: Versart Editora Artes e Comunicação. Semanal. 316.77
ABRACOMM - ANUÁRIO BRASILEIRO DE COMUNICAÇÃO E MARKETING. São
Paulo: Referência, 2000- . Anual. ISSN 1518-2614. 316.77
ACONTECE POR DESIGN - GAD'DESIGN. São Paulo: GAD'Design. Semestral. 316.77
ADNEWS EM REVISTA. São Paulo: Adnews, 2010- . Bimestral. 316.77
ALMANAQUE FANTÁSTICO. Rio de Janeiro: Globo, 2005- . Anual. ISSN 18088627. 001
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ANUÁRIO BRASILEIRO DA INDÚSTRIA GRÁFICA. São Paulo: Abigraf, 2003/2004- .
Anual. ISSN 1414-2791. 316.77
ANUÁRIO BRASILEIRO DE CALL CENTER E CRM. São Paulo: Padrão Editorial, 2007- .
Anual. ISSN 1678-3093. 316.77
ANUÁRIO BRASILEIRO DE MARKETING DIRETO. São Paulo: Associação Brasileira de
Marketing Direto (ABEMD), 2004- . Anual. 316.77
ANUÁRIO BRASILEIRO DE PROPAGANDA. Rio de Janeiro: Grupo de Comunicação Três,
1972-1976. Anual. 316.77 05/07/2012 16:23:19
ANUÁRIO BRASILEIRO DO LIVRO. São Paulo: Câmara Brasileira do Livro, 2007- . Anual.
316.77 ANUÁRIO CORPORATIVO. São Paulo: Flex Editora. Anual. ISSN 1415-5184.
316.77
ANUÁRIO DE JORNALISMO. São Paulo: Fac. de Comunicação Social Cásper Líbero, 1999. Anual. ISSN 1519-2407. 070
ANUÁRIO DE MÍDIA. São Paulo: Editora Meio & Mensagem. Anual. 659.1
ANUÁRIO DE MÍDIAS DIGITAIS PAY-TV. São Paulo: Converge Comunicações, 2009- .
Anual. 316.77 ANUÁRIO DE PROPAGANDA. São Paulo: Editora Meio & Mensagem, 2006. Anual. 316.77 ANUÁRIO EDITORIAL BRASILEIRO. São Paulo: Grupo Editorial Cone Sul,
2000- . Anual. 316.77 ANUÁRIO EXAME. São Paulo: Abril Cultural, 2005- . Anual. 001
ANUÁRIO INTERCOM DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA EM COMUNICAÇÃO SOCIAL.
São Paulo: INTERCOM, 1996- . Anual. 316.77
ANUÁRIO

INTERNACIONAL

DE

COMUNICAÇÃO

LUSÓFONA.

São

Paulo:

INTERCOM - LUSOCOM, 2003- . Anual. 316.77
ANUÁRIO PAY-TV. São Paulo: Glasberg, 2006- . Anual. 316.77
ANUÁRIO UNESCO: Metodista de Comunicação Regional. São Bernardo do Campo:
UMESP, 2006- . Anual. ISSN 1809-435-X. 316.77
ANUÁRIO. SHOPPINGS CENTERS DO BRASIL. São Paulo: Full Time, 2003- . Anual. ISSN
1806-2628. 316.77

103

APCA - ASSOCIAÇÃO PAULISTA DOS CRÍTICOS DE ARTES. São Paulo: Sindicato dos
Jornalistas do Estado de São Paulo, 2004- . Mensal. 316.77
5.7.3 Jornais e revistas

ANUÁRIO EXAME. São Paulo: Abril Cultural, 2005- . Anual.
BRAVO!. São Paulo: Abril, 2005- . Mensal.
CAROS AMIGOS. São Paulo: Casa Amarela, 2005- . Mensal. ISSN 1414-221X. Disponível
em: <http://carosamigos.terra.com.br/>. Acesso em: 25 fev 2015.
CARTA CAPITAL. São Paulo: Confiança, 2006- . Semanal. ISSN 0104-6438.
CULT. São Paulo: Bregantini, 2005- . Mensal. ISSN 1414707-6.
ÉPOCA. São Paulo: Globo, 2004- . Semanal.
ESTUDOS AVANÇADOS. São Paulo: USP - Instituto de Estudos Avançados. Quadrimestral.
ISSN 0103-4014.
EXAME MELHORES E MAIORES. São Paulo: Abril, 2005- . Anual.
EXAME. São Paulo: Abril, 2005- . Quinzenal.
EXPRESSÃO ABC E LITORAL. Santo André: [s.n.]. Mensal.
FAPCOMUNICA: Jornal Laboratório da FAPCOM. São Paulo: FAPCOM, 2013- .
IMPRENSA. São Paulo: Imprensa Editorial, 2004- . Mensal. ISSN 0103-0655.
ISTO É 2016. São Paulo: Três, 2010- . Mensal.
ISTO É. São Paulo: Editora Três, 2004- . Semanal.
JORNAL FOLHA DE SÃO PAULO. São Paulo: Empresa Folha da Manhã. Diário.
JORNAL O ESTADO DE SÃO PAULO. São Paulo: O Estado de São Paulo, 2006- . Diário.
JORNAL O GLOBO. Rio de Janeiro: Infoglobo Comunicação e Participações, 2007- . Diário.
JORNAL VALOR ECONÔMICO. São Paulo: Valor Econômico, 2008- . Diário.
PESQUISA

FAPESP.

São

Paulo:

Fapesp,

2006-

.

Endereço

eletrônico:

www.revistapesquisa.fapesp.br.
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PIAUÍ. São Paulo: Abril, 2008- . Mensal. ISSN 19801750.
SUPER INTERESSANTE. São Paulo: Abril, 2004- . Mensal.
VEJA. São Paulo: Abril, 2004- . Semanal.

5.7.4 Outros materiais

CDs = 1406 unidades
DVDs = 1037 unidades

6. ATENDIMENTO À LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA PARA OS CURSOS DE
GRADUAÇÃO

A Faculdade Paulus de Tecnologia e Comunicação contempla em seu currículo o
atendimento às legislações do ensino superior, com abrangência para todos os cursos de
graduação tecnológica, na forma expressa abaixo:

6.1 Educação ambiental
No Curso Superior de Tecnologia em Produção Multimídia as disciplinas abaixo
relacionadas dispõem em suas ementas e planos de ensino o tema Educação Ambiental e
Sustentabilidade:

A) Primeiro Semestre
Disciplina: Comportamento do Consumidor na Era Digital
Carga horária: 34 horas
Ementa
As características da sociedade contemporânea, o advento das legislações de proteção à prática
do consumo, o perfil de um novo tipo de consumidor e as novas possibilidades tecnológicas
que se materializam numa lógica reticular digital evidenciam a necessidade de desenvolvimento
de estratégias de comunicação e relacionamento cada vez mais elaboradas. Estratégias de
consumo consciente, economias sustentáveis e produtos de proteção ambiental.
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Bibliografia Básica
GABRIEL, Martha. Marketing na era digital. São Paulo, Novatec, 2012.
LEVY, Pierre. Cibercultura. 2 ed. São Paulo:Editora 34, 2008
PADOVANI, Stephania. Navegação em hipermídia: uma abordagem centrada no usuário. São
Paulo: Ciência Moderna, 2008.
Bibliografia Complementar
BLACKWELL, Roger. Comportamento do consumidor. São Paulo, Cengage Learning, 2011.
GARCÍA CANCLINI, Nestor. Consumidores e cidadãos. Rio de Janeiro: UFRJ, 2006.
GIGLIO, Ernesto M.. O comportamento do consumidor. São Paulo: Pioneira Thomson
Learning, 2005.
HARA, Celso Minoru e outros. A influência do marketing no consumo. São Paulo: Alínea, 2003.
NEVES, Roberto de Castro. Crises empresariais com a opinião pública. Rio de Janeiro:
Mauad, 2002.

B) Primeiro Semestre
Disciplina: Projeto Interdisciplinar 1
Carga horária: 68 horas
Ementa
O projeto interdisciplinar 1 desenvolverá o tema “O meio ambiente urbano e a fotografia”. E
tem como subtema: As expressões da Fé na cidade de São Paulo. O trabalho deverá aplicar
conhecimentos técnicos (obturador e diafragma) para o uso da fotografia digital na produção
de uma obra em hipermídia. Utilizar a edição de Imagens para finalização e tratamento das
imagens. Produção do texto de apoio e o blog do projeto. Pesquisa e definições das imagens
referenciais para a justificativa e layout da exposição e blog. Versão dos textos internos e do
blog em inglês, bem como a pesquisa nos periódicos. Orientação do trabalho geral,
acompanhamento das etapas e finalização. Embasamento histórico e teórico do projeto. O
conteúdo do trabalho deverá contemplar a discussão reflexiva acerca da relação homem-Deus
e com isso estabelecer uma referência ambiental da fé na cidade de São Paulo.
Bibliografia Básica
SAMAIN, Etienne. O fotográfico. São Paulo: SENAC, 2010.
SANTAELLA, L. Navegar no ciberespaço: o perfil cognitivo do leitor imersivo. São Paulo:
Paulus, 2011.
ZILLES, Urbano. Antropologia teológica. São Paulo: Paulus, 2011.
Bibliografia Complementar
FERRARI, Pollyana. Hipertexto, hipermídia. São Paulo: Contexto, 2012.
JOHNSON, S. Cultura da interface: como o computador transforma nossa maneira de criar e
comunicar. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2001.
HEDGECOE, John. O novo manual de fotografia. São Paulo: SENAC, 2010.
PRIMO, Alex (org.). Interações em rede. Porto Alegre: Sulina, 2013.
TRIGO, Thales. Equipamento fotográfico: teoria e prática. São Paulo: SENAC, 2012.

C) Quarto Semestre
Disciplina: Start Up Companies
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Carga horária: 34 horas
Ementa
A disciplina apresentará os conceitos de Administração de Marketing, inovação e
empreendedorismo que são fundamentais para compreender os processos de uma empresa
startup. Compreensão dos processos de economias sustentáveis e consciência de proteção
ambiental nas empresas.
Bibliografia Básica
AMBROSE, Gavin; HARRIS, Paul. Design thinking. Porto Alegre: Bookman, 2011. –
(744/A53d)
BROWN, Tim. Design thinking: uma metodologia ponderosa para decretar o fim das velhas
ideias. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. – (658/B897d)
PINHEIRO, Tennyson; ALT, Luis. Design thinking Brasil. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. –
(658/P722d)
Bibliografia Complementar
AMBROSE, Gavin; HARRIS, Paul. Fundamentos de design criativo. Porto Alegre: Bookman,
2009. – (744/A53fu)
DORNELAS, José. Plano de negócios: exemplos práticos. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013. –
(658.5/D757p)
MARTIN, Roger. Design de negócios. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. – (658.5/M334d) – (3ex)
NAKAGAWA, Marcelo. Empreendedorismo: elabore seu plano de negócio e faça a diferença.
Rio de Janeiro. SENAC, 2013. – (658/N152e)
VIANNA, Maurício; VIANNA, Ysmar; ADLER, Isabel K.; LUCENA, Brenda; RUSSO,
Beatriz. Design Thinking: inovação em negócios. 5.ed. Rio de Janeiro: MJV Press, 2014. –
(658/V671d)

Lei nº 9.795/1999 e Decreto nº 4.281/2002, que dispõem sobre Políticas de Educação
Ambiental: Fundamentação e Política Institucional de Educação Ambiental.
A formação continuada, em especial, na educação ambiental abrange aspectos variados
de formação, primeiro, por ser obrigatória em todos os níveis de ensino com apresentação não
disciplinar. – Lei 9.795/99. Pelo Decreto n°4.281, de 25 de junho de 2002, dispõe que:
“A política nacional ambiental será executada pelos órgãos e entidades integrantes do
Sistema Nacional do Meio Ambiente- SISNAMA, pelas instituições educacionais
públicas e privadas dos sistemas de ensino, pelos órgãos públicos da União, Estados,
Distrito Federal e Municípios, envolvendo entidades não governamentais, entidades de
classe, meios de comunicação e demais segmentos da sociedade”. (cf. Lei 9.795 de
27/4/1999 e Decreto no- 4.281 de 25/6/2002)

Em consonância com as Diretrizes Curriculares Nacionais e com a missão, visão e
valores da Mantenedora, a FAPCOM entende que “As Políticas de Educação Ambiental”
ultrapassam as barreiras temáticas e sugerem uma visão ecológica como forma de prática social,
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institucional e de disseminação de conteúdo. Dessa forma, esta Faculdade acredita que a
Educação Ambiental (EA) deve fazer parte da prática pedagógica enquanto desenvolvimento
de conteúdo e convivência, mas não só, as ações de gestão educacional devem também seguir
uma abordagem ecológica pautada no pensamento complexo, baseado na interdisciplinaridade,
na inclusão e flexibilidade de planejamento. Esta abordagem permite à IES uma gestão
transparente, integrada e um projeto pedagógico voltado para o fortalecimento do papel social
do indivíduo enquanto cidadão consciente que atua no complexo cenário do conhecimento e
valores culturais.
A atual condição social da globalização, da era da informação, o fortalecimento da
sociedade em rede (proliferação de tecnologias de comunicação digital), incentiva a construção
colaborativa do conhecimento, que valoriza cada partícula atuante do cenário social global. A
iniciativa do Governo Federal em relação às políticas de EA fortalece a adoção do pensamento
complexo que percebe a sociedade como resultado de um processo dinâmico e dialógico de
relações. Tal postura amplia as possibilidades de oferta de uma formação integral de um sujeito
ético e responsável.
Por meio das políticas de educação ambiental (EA), a FAPCOM espera que todos os
atores envolvidos possam entender a EA como um processo que envolve o indivíduo e a
coletividade na construção de valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e
competências voltadas para a conservação do meio ambiente, bem de uso comum do povo,
essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade.
Em justa posição, a educação ambiental se apresenta como discussão interdisciplinar e
transversal, fundamentando o pensar. Partindo desse ponto de vista, esta é um componente
essencial e permanente que atende de forma articulada à educação nacional.
A FAPCOM reconhece na educação ambiental os princípios básicos do enfoque
humanista, holístico, democrático e participativo cotejando ações e o pensar reflexivo visando
atitudes socialmente conscientes. A perspectiva ecológica do pensamento acompanha a postura
científica interdisciplinar e transdisciplinar.
Considerando os princípios epistemológicos, os mesmos dialogam com a premissa de
que a EA tem por concepção o meio ambiente em sua totalidade e que considera a
interdependência entre o meio natural, o sócio econômico e o cultural. Na FAPCOM
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concebemos a Educação Ambiental na perspectiva da sustentabilidade e por meio da
aprendizagem permanente, baseado no respeito a todas as formas de vida.
Essa concepção pedagógica afirma e reafirma valores e ações que contribuem para a
transformação humana e para a preservação ecológica, conservando as relações de
interdependência quer seja individual quer seja coletiva. A partir disso, esta IES propõe sob a
forma de atividades esporádicas e projetos, políticas de educação ambiental na perspectiva
institucional, pedagógica e da extensão.
- Práticas institucionais da FAPCOM
Entende-se que a perspectiva institucional envolve todo o time de colaboradores que
atua na rotina da Faculdade, bem como a comunidade discente, dessa forma primeiramente, a
FAPCOM busca incentivar a participação individual e coletiva, permanente e responsável,
visando a preservação do equilíbrio do meio ambiente, sendo este, inseparável do exercício da
cidadania (Lei Nº 9.795/99).
Dessa forma, une a comunidade acadêmica num esforço conjunto da administração por
meio de seus colegiados superiores a partir da organização de grupos temáticos
multidisciplinares relacionados a problemas sociais, econômicos e culturais, tais como: meio
ambiente e sustentabilidade, promoção à vida e à saúde, desenvolvimento da cultura e
preservação do patrimônio cultural, transferências de tecnologias para atendimento de
demandas sociais, com desdobramento em projetos.
A Faculdade planeja promover atividades informativas como palestras, seminários e
workshops que envolvem a comunidade acadêmica na “Semana do meio ambiente” em 5 de
junho com os temas: coleta seletiva, reciclagem de lixo e consumo consciente. Busca-se,
sobretudo, a incorporação da dimensão ambiental na formação e na formação continuada de
toda a comunidade acadêmica. A FAPCOM já organiza alguns grupos temáticos
multidisciplinares relacionados a problemas sociais, econômicos e culturais e adota algumas
ações relacionadas à sustentabilidade como, por exemplo:
- Coleta seletiva e reciclagem do lixo - disponibilização de coletores para plástico, metal,
papel, orgânicos;
- Economia de água - instalação de torneiras de fechamento automático e sinalização
nos banheiros da Faculdade;
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- Economia de energia;
- Descarte de equipamentos tecnológicos.
- Atividades de Extensão
Para as atividades de extensão a FAPCOM propõe duas esferas de atuação: a relação
dos alunos com a comunidade/meio ambiente por meio do “Projeto Árvore da Turma” e a
promoção de eventos voltados à temática ambiental que terá como público a comunidade em
geral. Possibilitamos a utilização do espaço físico para organização de reuniões das associações
de bairros entre outras entidades.
•

Projeto “Árvore da turma” – os alunos ingressantes plantarão árvore que

representará sua turma até o final do curso. Ao longo dos dois anos os alunos irão acompanhar
o desenvolvimento desta planta e farão vídeo e um mural fotográfico a respeito do
desenvolvimento da árvore como forma de buscar estabelecer uma relação com o
desenvolvimento da própria turma. O local de plantio será sugerido pela direção. As visitas e a
montagem do vídeo e do mural fotográfico poderão ser realizadas como parte das atividades
complementares.

Práticas Pedagógicas inseridas no Curso de Produção Multimídia
As questões relacionadas ao meio ambiente e sustentabilidade inserem-se no Curso por
diferentes formas. Primeiro como conteúdo de disciplinas atinentes, em que compete ao
professor abordar o tema, relacioná-lo com o conteúdo de sua disciplina e com o próprio curso.
A segunda forma se dá por meio da realização das atividades complementares relacionadas a
este tema, como participação em palestra sobre meio ambiente ou participação de alguma ação
relacionada ao tema. Por fim, a questão do meio ambiente e sustentabilidade, aparece como
tema principal do projeto interdisciplinar realizado pelos alunos do segundo semestre letivo do
Curso. Neste projeto, os alunos trabalharão na disciplina de “Projeto Interdisciplinar 1”,
realizada no primeiro semestre. Neste sentido a cada semestre uma particularidade ou
abordagem será desenvolvida. Por exemplo, consideramos o tema “O meio ambiente urbano e
suas manifestações culturais”. E tem como subtema: “Fé e Meio Ambiente na cidade de São
Paulo”. O trabalho deverá aplicar conhecimentos técnicos (obturador e diafragma) para o uso
da fotografia digital na produção de uma obra em hipermídia. Utilizar a edição de Imagens para
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finalização e tratamento das imagens. Produção do texto de apoio e o blog do projeto. Pesquisa
e definições das imagens referenciais para a justificativa e layout da exposição e blog. Versão
dos textos internos e do blog em inglês, bem como a pesquisa nos periódicos. Orientação do
trabalho geral, acompanhamento das etapas e finalização. Embasamento histórico e teórico do
projeto. O conteúdo do trabalho deverá contemplar a discussão reflexiva acerca da relação
homem-Deus e com isso estabelecer uma referência ambiental da fé na cidade de São Paulo.

6.2. Relações étnico-raciais

- Lei nº 11.645/2008, Resolução CNE/CP nº1/2004, que trata das diretrizes para
educação das relações étnico-raciais e para o ensino de história e cultura afro-brasileira
e indígena.

Ensinar exige rigorosidade metódica, cuja tríade ensinar/aprender/pesquisar é uma das
condições indispensáveis à valorização do conhecimento pedagógico. As atividades
metodológicas desenvolvidas devem ser combinadas, de forma simultânea e sequencial,
oferecendo ao aluno a oportunidade de perceber e analisar o assunto sob diversos ângulos. O
docente deve explicitar o tratamento metodológico no plano de ensino, de modo a garantir o
equilíbrio entre a aquisição de conhecimentos, habilidades, atitudes e valores que se deseja
desenvolver no discente.
A interdisciplinaridade está associada a uma ação que compreende duas ou mais áreas
do conhecimento por meio da integração de conteúdos, possibilitando, além do relacionamento
entre áreas diferentes do conhecimento, a produção de um trabalho/estudo que inter-relacione
esses conhecimentos. Com este objetivo, busca-se num primeiro momento trazer para a
experiência do discente a integração dos conteúdos teóricos e aplicações práticas, num segundo
momento procura-se relacionar os diferentes campos do conhecimento, mostrando que este
conhecimento fica sempre aberto, preparado para receber complementação de outros estudos e
pesquisas.
As atividades de ensino-aprendizagem se efetivam de acordo com as atribuições de cada
disciplina, a partir de: aulas expositivas, discussões, problematizações, dinâmicas de grupo,
pesquisas, trabalhos individuais e em grupo, leituras orientadas de textos, estudos de casos,
estudos dirigidos, seminários, dramatizações, atividades práticas de laboratório ou campo,
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visitas técnicas, atividades de estágio dentre outras. É fundamental que essas abordagens
procurem estabelecer a correlação entre os conteúdos teóricos e práticos por meio de atividades
como eventos científicos e/ou pedagógicos, participação em grupos de estudo, iniciação
científica, projetos extensionistas abertos à comunidade, monitorias, cursos de extensão,
disciplinas optativas intra e intercursos entre outros. Ressalta-se a importância das Disciplinas
Optativa para o aprofundamento dos conhecimentos e para a flexibilização do currículo,
possibilitando uma atitude pró-ativa e de autonomia ao discente.
No que se refere à ideia de currículo, é primordial entender as diferentes visões para sua
construção e encaminhamento. O trabalho docente pode, então, orientar-se para além das
disciplinas obrigatórias, mas também na exposição e na discussão de questões éticas, políticas,
econômicas e sociais. Ou seja, dar visibilidade a proposta educativa, é fundamental a participação
dos docentes visando integrar o planejamento curricular e toda comunidade escolar.
De acordo com o Art.1º da Resolução CNE/CP 1/2004, as Diretrizes Curriculares
Nacionais para a Educação das Relações Étnico-raciais e para o Ensino de História e Cultura
Afro-Brasileira e Africana devem ser observadas, em especial, por instituições que
desenvolvem programas de formação inicial e continuada e princípio da autonomia, incluirão
nos conteúdos de disciplinas e atividades curriculares dos cursos que ministram a Educação das
Relações Étnico-raciais.
Na licenciatura da IES, curso de Filosofia, há o evento no mês de novembro intitulado
“Dia Nacional da Consciência Negra” cujo objetivo é a conscientização e a reflexão sobre a
importância da cultura e do povo africano na formação cultural nacional. Este evento é
incentivado pela Faculdade Paulus de Tecnologia e Comunicação para o aprofundamento de
estudos e pesquisas visando o desenvolvimento de novas unidades de ensino, projeto e
programas para os diversos componentes curriculares. Neste evento, todos os cursos da IES
participam garantindo assim, o principio da interdisciplinaridade e da flexibilização. O Curso
Superior de Tecnologia em Produção Multimídia participa com atividades como exposições
fotográficas e cobertura do evento.
A FAPCOM tem como ponto de partida este pilar a estruturação de um amplo acervo
temático em sua biblioteca, organizado a partir de documentos, livros, filmes e demais obras de
referência. O acervo é constantemente atualizado e servirá como fonte de apoio aos professores,
alunos e funcionários – além de estar disponível para consulta pública de toda a comunidade.
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Tal reconhecimento nos faz ir à busca de parceria e a devida articulação com órgãos,
instituições, grupos de estudos, ONGs e movimentos sociais que trabalhem com as diversas
questões ligadas ao universo étnico racial dos grupos negros e indígenas. Uma destas
articulações será feita com a Coordenadoria Especial dos Assuntos da População Negra
(CONE) da Secretaria Municipal de Participação e Parceria (SMPP) da Prefeitura de São Paulo.
A CONE é um órgão governamental criado em 1992 e que:

“(...) tem como finalidade e competência formular, coordenar, acompanhar, sugerir e
implementar políticas públicas focadas na população negra, visando a prevenção e o
combate à discriminação racial e a defesa dos direitos, bem como a promoção e o apoio
à integração cultural, econômica e política desta população” .

É justamente na educação e em seus diversos processos de ensino, aprendizagem e de
sociabilização que temos efetivamente a oportunidade de transformar o futuro; é isso que
buscamos oferecer a nossos alunos e é isso que esperamos que ele efetivamente faça, seja na
qualidade de um comunicador, filósofo ou educador, em todos os seus espaços de convívio e
atuação.
Dessa forma, a extensão, entendida como prática acadêmica integra as atividades de
ensino e pesquisa, dada a natureza intrínseca, propicia o diálogo entre a instituição de ensino e
a comunidade, possibilitando, dessa forma, a democratização do saber acadêmico. Responde,
ainda, às demandas sociais, culturais e profissionais.
No contexto interno, a Extensão tem um valor adicional, que é o da promoção da
interlocução das diferentes áreas de conhecimento que tradicionalmente ocorrem de forma
isolada, com o desenvolvimento dos conteúdos de cada disciplina. Fazer extensão é possibilitar
a cada docente ir além dos limites de atuação professoral. É promover a transdisciplinaridade,
integrar algumas atividades, que muitas vezes envolvem diferentes conhecimentos científicos
que, na prática conservadora, se processam de forma isolada.
Com efeito, a FAPCOM entende e reconhece, para além das contribuições evidentes e
efetivas da cultura e da identidade do povo brasileiro, as injustiças e o massacre aos quais às
populações negras e indígenas foram – e ainda são – submetidas em nome do projeto de
construção de uma nação.
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Como país multi-étnico e pluricultural que somos, é igualmente importante não somente
reconhecer as mazelas causadas, mas também combater as desigualdades, o racismo e as
discriminações, propor políticas de reparações históricas e promover ações afirmativas da
cultura afro-brasileira e indígena. Vale lembrar que o Estado brasileiro foi signatário, em 1948,
da Declaração Universal dos Direitos Humanos da Organização das Nações Unidas (ONU) e
que, desde então, assumiu diversos compromissos internacionais neste sentido. A despeito de
quaisquer documentos e intenções, a realidade étnica e racial no país ainda encontra-se, a nosso
ver, muito longe do desejável.
Do ponto de vista das bases pedagógicas e filosóficas, a FAPCOM assume os princípios
da:
- Consciência política e histórica da diversidade que conduz à igualdade básica da
pessoa humana como sujeitos de direitos;
- Fortalecimento de identidade e de direitos que conduz à ampliação do acesso a
informação sobre e diversidade da nação brasileira e sobre a recriação das identidades,
provocada pelas relações étnico raciais;
- Ações educativas de combate ao racismo e s discriminações cujo princípio encaminha
à conexão dos objetivos, estratégias de ensino e atividades com a experiência de vida dos alunos
e dos professores, valorizando as aprendizagens vinculadas às relações entre negros, indígenas
e brancos no conjunto da sociedade.
Práticas Pedagógicas inseridas no Curso Superior de Tecnologia em Produção
Multimídia
As questões relacionadas à educação étnico racial, com foco nas culturas afro-brasileiras
e indígenas, inserem-se no Curso por diferentes formas. Primeiro como conteúdo de disciplinas
atinentes, em que compete ao professor abordar o tema, relacioná-lo com o conteúdo de sua
disciplina e com o próprio curso. A segunda forma se dá por meio da realização das atividades
complementares relacionadas a este tema, como participação em palestra sobre meio ambiente
ou participação de alguma ação relacionada ao tema.
Por fim, a questão étnica racial, aparece como tema principal da disciplina “Projeto
interdisciplinar 2” realizado pelos alunos do segundo semestre letivo do Curso. Neste projeto,
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os alunos trabalharão um projeto integrado abordando um subtema relacionado a esta questão
– conforme descrito no regulamento do projeto.

As ementas abaixo são referentes a disciplinas que abordam a questão étnico racial:
A) Primeiro Semestre
Disciplina: Arte e Design Contemporâneo
Carga horária: 34 horas
Ementa
Aspectos históricos da arte, influência dos fatores sociais e tecnológicos na evolução de
diferentes estilos de arte. Relação e as diferenças entre Design e Arte. A construção do design
brasileiro e a influência étnico racial.
Bibliografia Básica
GOMBRICH, Ernst. A história da arte. 16.ed.
Rio de Janeiro: LTC, 2011. –
(7.01(091)/G611h)
SANTOS, Maria das Graças Vieira Proença dos. História da arte. 17.ed. São Paulo: Ática,
2011. – (7.01(091)/S236hi)
WILLIAMS, Robin. Design para quem não é designer. 3.ed. São Paulo: Callis, 2009. –
(744/W691d)
Bibliografia Complementar
FABRIS, Anna Teresa. O desafio do olhar: fotografia e artes Visuais. São Paulo: Martins
Fontes, 2011.
GRUSZYNSKI, Ana Cláudia. Design gráfico: do invisível ao ilegível. 2.ed. São Paulo:
Rosari, 2008. – (744/G941d)
HURLBURT, Allen. Layout: o design da página impressa. São Paulo: Nobel, 2003.
(744/H891L)
LICHETENSTEIN, Jacqueline. A pintura. São Paulo: Ed. 34, 2008. v. 1-10. – (75/L676p)
MUNARI, Bruno. Das coisas nascem as coisas. São Paulo: Martins Fontes 2002. –
(744/M928d)

B) Segundo Semestre
Disciplina: Projeto Interdisciplinar II
Carga horária: 68 horas
Ementa
O projeto interdisciplinar 2 desenvolverá o tema étnico racial. E tem como subtema: Olhares
estrangeiros em São Paulo. A partir de pesquisas teóricas e referenciais sobre a cidade de São
Paulo os alunos deverão escolher um assunto sobre a multiplicidade cultural trazida e absorvida
pelos estrangeiros na cidade. Com isso o grupo irá produzir uma peça gráfica a ser escolhida e
um blog próprio (com o processo criativo) que apresente as reflexões e as pesquisas realizadas.
Bibliografia Básica
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FERRARI, Pollyana. Hipertexto hipermídia: as novas ferramentas da comunicação digital. São
Paulo: Contexto, 2007
JENKINS, Henry. A Cultura da convergência. São Paulo: Aleph, 2009.
PADOVANI, Stephania. Navegação em hipermídia: uma abordagem centrada no usuário. São
Paulo: Ciência Moderna, 2008.
Bibliografia Complementar
DIAS, Cláudia. Usabilidade na WEB: criando portais mais acessíveis. Rio de Janeiro: Alta
Books, 2007.
DONDIS, Donis A. Sintaxe da linguagem visual. São Paulo: Martins Fontes, 2011.
HOA, Loranger; NIELSEN, Jakob. Usabilidade na web. Rio de Janeiro: Campus, 2007.
SOULAGES, François. Estética da fotografia: perda e permanência. São Paulo: SENAC São
Paulo, 2010.
WILLIAMS, Robin. Design para quem não é designer. 3.ed. São Paulo: Callis, 2009. –
(744/W691d) –

C) Terceiro Semestre
Disciplina: Arte e Tecnologia
Carga horária: 34 horas
Ementa
Artes e sociedade contemporânea na era digital. Com foco nas produções nacionais que
articulam com a cultura africana. Projeto artístico e cultura tecnológica digital. Processos de
criação em artes com mediação tecnológica. A interdisciplinaridade entre os campos artísticos
e a transdisciplinaridade entre as grandes áreas. A relação arte/ciência/tecnologia no processo
criativo. Cultura Digital, curadoria e mercado artístico.
Bibliografia Básica
ARANTES, Priscila. Arte e mídia. 2.ed. São Paulo: SENAC, 2012. – (316.772.3/A684a)
EUGÊNIO, José Luiz. Photoshop: pintura digital com o mouse. São Paulo: Ciência Moderna,
2011. – (004photoshop/E88p)
NUNES, Fabio Oliveira. Ctrl+Art+Del: distúrbios em arte e tecnologia. São Paulo:
Perspectiva, 2010. – (7.01/N925c)
Bibliografia Complementar
MACHADO, Arlindo. Arte e mídia. 3.ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2010. –
(316.772.3/M129a)
MELLO, Christine. Extremidades do vídeo. São Paulo: SENAC, 2008. – (004.4’274/M477e)
SANTAELLA, Lucia. Arte aquém e além da arte. São Paulo: Cosac Naify, 2014. –
(7.039/S222b)
SANTAELLA, Lucia. Por que as comunicações e as artes estão convergindo. 3.ed. São Paulo:
Paulus, 2008. – (316.774/S222p)
SANTAELLA, Lucia. Culturas e artes do pós-humano. São Paulo: Paulus, 2003. –
(316.77:007/S222c)
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6.3. Educação em Direitos Humanos
Pela discussão e enfoque dos temas, em atividades de seminário e trabalhos de pesquisa e
discussão dirigida e orientada, há nesse sentido, a inserção da temática dos direitos humanos
nas disciplinas:
A) Primeiro Semestre
Disciplina: Antropologia Teológica /Carga horária: 34 horas
Ementa
Uma reflexão sobre a antropologia teológica cristã e sua importância na
constituição da sociedade ocidental contemporânea. Aspectos fundamentais dos
direitos humanos como cidadania, dignidade da pessoa humana e valores
sociais.Introdução aos conceitos de alma, corpo, e moral a partir da teologia cristã.
A percepção das categorias teológicas cristãs nos meios de comunicação social.
Transcendência e alteridade na relação entre teologia, filosofia e comunicação.
Bibliografia Básica
BONDER, Nilton. A alma imoral: traição e tradição através dos tempos. Rio de
Janeiro: Rocco, 1998.
ELIADE, Mircea. O sagrado e o profano: a essência das religiões. 3.ed. São Paulo:
Martins Fontes, 2012.
RAMPAZZO, Lino. Antropologia: religiões e valores cristãos. São Paulo: Paulus,
2014.- (101:572/R148a)
ZILLES, Urbano. Antropologia teológica. São Paulo: Paulus, 2011.
Bibliografia Complementar
FRANKL, Viktor. Emil. Em busca de sentido: um psicólogo no campo de
concentração. 30.ed. Petrópolis: Vozes, 2011. - (615.85/F915e)
LÉVINAS, Emmanuel. Ética e Infinito. Lisboa: Edições 70, 2013. - (17/L645e)
____. Humanismo do outro homem.
(165.74/L645h)

4.ed.

Petrópolis: Vozes, 2012. -

______. Totalidade e infinito. 3.ed. Lisboa: Edições 70, 2011. – (17/L645t) –
OLIVEIRA, Manfredo Araújo de. A religião na sociedade urbana e pluralista. São
Paulo: Paulus, 2013. – (21/O48r) –
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TORRES QUEIRUGA, Andrés. O diálogo das religiões. São Paulo: Paulus, 2012.
- (291/T643di)

B ) Quarto Semestre
Disciplina: Filosofia da Tecnologia / Carga horária: 34 horas
Ementa
Reflexão filosófica sobre a técnica e a tecnologia e sua importância na
comunicação. O ser humano pós-moderno, seus direitos humanos e as implicações
éticas, existenciais, políticas e culturais trazidas pela realidade virtual e as novas
tecnologias.
Bibliografia Básica
ADORNO, Theodor W.; HORKHEIMER, Max. Dialética do esclarecimento. Rio
de Janeiro: Zahar, 2006. – (101(43)/A186d)
HEIDEGGER, Martin. Sobre o humanismo.
Brasileiro, 2009. – (165.74/H37s)

3.ed. Rio de Janeiro: Tempo

MARCONDES FILHO, Ciro. O rosto e a máquina. São Paulo: Paulus, 2013. –
(316.77/M27ro)
Bibliografia Complementar
FLUSSER, Vilém. Filosofia da caixa preta: ensaios para uma futura filosofia da
fotografia. Rio de Janeiro: Annablume, 2011. – (77.0/F668f)
FOUCAULT, MICHEL. Nascimento da biopolítica. São PAULO: Martins Fontes,
2008. – (101:32/F86n)
SANTOS, Laymert Garcia dos. Politizar as novas tecnologias: o impacto
sóciotécnico da informação digital e genética. 2.ed. São Paulo: Editora 34, 2011. –
(316.77/S236p)
TRIVINHO, Eugênio. A dromocracia cibercultural: lógica da vida humana na
civilização mediática avançada. São Paulo: Paulus, 2007. – (316.77/T759d)
WOLTON, Dominique. É preciso salvar a comunicação. São Paulo: Paulus, 2006.
– (316.77/W849e)
Resolução nº01/2012, que estabelece Diretrizes para a Educação em Direitos Humanos:
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A disciplina de Ética, oferecida como no eixo das optativas oferece uma introdução às
principais correntes da reflexão filosófica que têm o poder como objeto, sobretudo quanto às
questões que pontuam as transformações do debate político do Ocidente.
Ampliar horizontes culturais e desenvolver o espírito crítico dos estudantes dos cursos
de tecnologia para o debate ético que permeia a sociedade moderna.
Considerando os projetos extensionistas desenvolvidos em âmbito institucional, a
FAPCOM insere-se no conceito de Governança Social da PAULUS, a partir da formatação do
Núcleo PAULUS de Formação, Pesquisa e Disseminação Social.

Identificação
O Núcleo PAULUS de Formação, Pesquisa e Disseminação Social, doravante
identificado pela sigla NPFPDS, é um Serviço especializado de Assessoramento e Defesa e
Garantia de Direitos, referendado pela Legislação em vigor e realizado pela Pia Sociedade de
São Paulo, por meio da FAPCOM, Faculdade PAULUS de Tecnologia e Comunicação de
forma inteiramente gratuita, permanente, planejada e contínua.
Por meio de seus programas e projetos específicos proporciona Assessoramento
Institucional na formação, aperfeiçoamento profissional, produção e disseminação de saberes
de interesse e demanda das lideranças comunitárias, movimentos sociais, poder público e seus
respectivos operadores e usuários, em conformidade com a legislação vigente.
O NPFPDS está estruturado para associar as diversas atividades da PIA Sociedade de
São Paulo no âmbito de sua estreita e remanescente relação de parceria com as Organizações
do movimento social brasileiro, ampliando e consolidando sua atuação na área de apoio
institucional para contribuir com uma melhor articulação e qualificação da rede
socioassistencial brasileira. O Serviço é realizado em todas as regiões do país, com ênfase na
região Sudeste e ação majoritária no Estado de São Paulo.
O escopo do NPFPDS compreende a realização de um Programa e três projetos, a saber:
•

Projeto Cursos de Extensão e Atualização (PROEX)

•

Projeto Gestão do Cotidiano (GEC)

•

Projeto Publicação e Impressão**
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•

Programa Direito e Cidadania (PdeC)

Objetivos
Os principais objetivos do NPFPDS são:
I.

Promover o assessoramento técnico e operacional ás entidades que fazem parte

da rede SUAS contribuindo para a potencialização de seus atendimentos à sociedade;
II.

Contribuir para a formação continuada de lideranças comunitárias e agentes de

desenvolvimento local com ferramentas e instrumentos de comunicação social para
implantação e consolidação da sócio-educação;
III.

Possibilitar a formação e organização dos usuários da Assistência Social,

ampliando as formas de acesso e usufruto ao referido sistema;
IV.

Estimular a qualificação dos serviços e respectivos equipamentos do SUAS nas

comunidades, ampliando e melhorando o acesso da população a este Sistema;
V.

Apoiar projetos sociais das entidades por meio de recursos técnicos,

tecnológicos e materiais e pedagógicos que contribuam para a inclusão cidadã de seus usuários;
VI.

Fomentar a interação das políticas básicas como forma de operacionalização da

assistência social e a educação;
VII.

Fortalecer a formação e qualificação da rede socioassistencial nas localidades de

atuação da Paulus;
VIII.

Favorecer a investigação, sistematização e disseminação de projetos inovadores

da inclusão nas localidades onde a Paulus está inserida, por meio das atividades de extensão da
FAPCOM.

Descrição dos Projetos
PROJETO GESTÃO DO COTIDIANO (GEC)
Consiste no Assessoramento técnico e operacional direto para entidades de Assistência
Social cujo funcionamento, estrutura e administração interna demandem apoio e adequações de
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planejamento, avaliação, monitoramento de resultados, inserção na rede, organização documental,
legalização e prestação de contas oficiais, atos de relatórios e sistematização de ações.
Objetivo Geral
Promover o assessoramento e a formação dos gestores e/ou coordenadores de entidades
da sociedade civil com atuação na política de assistência social, para a qualificação da execução
dos serviços, programas e projetos sócio assistenciais, elaboração de Planos de Ação,
alinhamento com as situações de vulnerabilidade em cada município e o aprimoramento da
participação popular.

Específicos
• Oferecer um conjunto de informações, ferramentas de gestão e conhecimentos que permitam
o desenvolvimento de uma visão integrada do processo de gerenciamento das organizações para
a execução de serviços, programas e projetos sócio assistenciais.
• Promover a capacitação dos gestores e o compartilhamento de boas práticas administrativas,
de planejamento, controles financeiros e prestação de contas.
• Aprofundar o conhecimento da realidade social proporcionando espaço de formação,
reflexão e sistematização das informações sobre os dados a realidade dos municípios
brasileiros.
• Aprimorar o processo de interlocução da sociedade civil com a gestão pública do SUAS
(CRAS, CREAS, dentre outros) aperfeiçoando a rede socioassistencial.
• Incentivar a mobilização das entidades da sociedade civil de assistência social, assim como
dos usuários para debater dados de realidade socioassistencial de suas regiões.
• Produzir estudo exploratório sobre a atual situação das entidades de Assistência Social nas
regiões do Projeto e sua relação direta com a fase de implantação do SUAS.

PROGRAMA DIREITO E CIDADANIA
Compreende um conjunto de atividades voltadas à inclusão social e protagonismo das
crianças e adolescentes participantes dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de
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Vínculos, sejam eles desenvolvidos por entidades governamentais ou não governamentais.
Partindo da leitura dirigida de publicações selecionadas, as crianças e adolescentes serão
incentivadas a desenvolver ações socioculturais na sua comunidade em torno do tema em
questão. Com a aplicação deste programa se impulsiona a inclusão a partir do sentido de
pertencimento social e a ampliação de suas habilidades intelectuais (leitura e escrita) que são
requisitos para o exercício pleno da cidadania.
O ciclo proposto pelo Programa abrange a capacitação dos trabalhadores a ser
envolvidos, o fornecimento das publicações, o trabalho pedagógico nos serviços
socioassistenciais, a aplicação prática pelas crianças e adolescentes do tema em sua comunidade
acompanhados pelos educadores capacitados e, por fim, um seminário de totalização do
processo desenvolvido, lançando bases para sua continuidade de acordo com o planejamento
regular do serviço.
A estratégia, tanto para trabalhar o tema com as crianças e adolescentes envolvidos,
como a aplicação do tema na comunidade, variará de acordo com a faixa etária, preferências,
condições disponíveis e características do território em questão. O que caracteriza e unifica o
programa é a abordagem dos temas comuns e o protagonismo das crianças e adolescentes
multiplicando socioculturalmente o tema em sua comunidade.

Objetivo geral
Ampliar as oportunidades de convivência social e o protagonismo das Crianças e
Adolescentes participantes dos Serviços de Convivência e Fortalecimento de Vínculos através
do exercício cultural e o desenvolvimento de ações comunitárias.

Objetivos específicos
• Capacitar os técnicos e educadores sociais dos serviços de convivência e fortalecimento de
vínculos para o desenvolvimento das ações previstas no programa;
• Viabilizar o acesso das crianças e adolescentes às publicações temáticas relacionadas pelo
programa;
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• Deflagrar ações de caráter sociocultural onde os adolescentes sejam protagonistas,
trabalhando os temas propostos em interação com a comunidade;
• Contribuir para o aprimoramento dos serviços de convivência e fortalecimento de vínculos
pelo desenvolvimento de novas ações socioeducativas;
• Incentivar a leitura e as atividades culturais como meio de desenvolvimento e inclusão social
pelos serviços socioassistenciais.
• Fomentar a articulação entre os serviços de convivência e fortalecimento de vínculos e
pertencimento destes à rede de proteção social integrada ao Conselho Municipal de Assistência
Social.
Práticas Pedagógicas inseridas no Curso Superior de Tecnologia em Produção Multimídia
As questões relacionadas aos Direitos Humanos inserem-se no Curso por diferentes
formas. Primeiro como conteúdo de disciplinas atinentes e principalmente as disciplinas do eixo
de “Elaboração de Projetos” em que compete ao professor abordar o tema, relacioná-lo com o
conteúdo de sua disciplina e com o próprio curso. A segunda forma se dá por meio da realização
das atividades complementares relacionadas a este tema, como participação em palestra sobre
meio ambiente ou participação de alguma ação relacionada ao tema. Por fim, a questão étnica
racial, aparece como tema principal do projeto interdisciplinar realizado pelos alunos do
primeiro semestre letivo do Curso. Neste projeto, os alunos trabalharão um projeto integrado
abordando um subtema relacionado a esta questão – conforme descrito no regulamento do
projeto.

6.4 Acessibilidade.
Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência (ONU 2006) e nos Decretos
Nº 186/2008, 6.949/2009, 5.296/2004, 5.626/2005 e 7.611/2011 que asseguram o direito da
pessoa com deficiência à educação superior, fundamentado nos princípios e diretrizes contidos
nos referenciais de acessibilidade na educação superior.
O atendimento de pessoas com deficiência encontra-se contemplado, de forma decisiva
nas políticas de infraestrutura e de Responsabilidade Social da FAPCOM, como promoção da
inclusão educacional, mediante a adequação de instalações físicas aos termos do DECRETO
123

Nº 5.296 DE 2 DE DEZEMBRO DE 2004, garantindo acessibilidade e mobilidade aos
equipamentos e instalações da Instituição. De tal forma, a IES objetiva garantir a acessibilidade
para condições básicas de ingresso e de permanência no ensino superior. Portanto,
legitimamente, as pessoas com deficiência fazem parte do universo acadêmico da Instituição,
que demonstra essa atenção, considerando-se a possibilidade de livre circulação aos espaços
coletivos, às salas de aula, aos laboratórios, à biblioteca e demais espaços, localizados no andar
térreo e nos pavimentos superiores, com acesso por rampas e elevadores. Este complexo
educacional conta, em cada pavimento, com banheiros (masculino e feminino) apropriados, de
acordo com a legislação vigente: portas, barras de apoio, vasos sanitários segundo as normas
vigentes. Nas salas de aula há carteiras reservadas para o atendimento de canhotos. Também,
há reserva de vagas em estacionamento próprio próximo aos elevadores com demarcações
específicas.
Ainda, a Instituição dispõe de recursos humanos, comissão de acessibilidade,
preparados para o atendimento individual deste perfil discente.
Assim posto, a inclusão social é entendida por esta IES como parte de um movimento
que compreende a educação como base para uma sociedade justa, com ações voltadas para o
acesso e permanência do graduando com eficiência, propiciando-lhe as mesmas oportunidades
educativas. Por outro lado, procura incluir em seu processo de formação o contato com
disciplinas e ou conteúdos de responsabilidade social, conforme mencionado anteriormente.
Mediante esta visão, há, também, como visto acima, a inclusão de LIBRAS na única
licenciatura da Instituição, FILOSOFIA, obrigatória, bem como propicia aos demais cursos da
IES esta possibilidade como disciplina optativa, de forma a atender o disposto nas legislações
vigentes. Com a posse da Comissão de Acessibilidade, pretende-se estender as discussões visto
que, a temática “acessibilidade” como tema de formação contínua, justifica-se devido
necessidade de ampliar o conhecimento sobre o tema, haja vista que tem motivado intensas
reflexões e debates por parte dos profissionais da área da educação e afins. Isso por que,
entendida em seu amplo espectro (acessibilidade atitudinal física, digital, nas comunicações,
pedagógica), pressupõe medidas que extrapolam a dimensão arquitetônica e abrangem o campo
legal, curricular, das práticas avaliativas, metodológicas, entre outras. Portanto, a comissão de
acessibilidade tem como objetivo principal, implantar as condições de acessibilidade,
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materializando os princípios da inclusão educacional que implicam em assegurar não só o
acesso, mas condições plenas de participação e aprendizagem a todos os estudantes.
Cabe ressaltar que a FAPCOM recepciona a Política de Educação Especial, com o
reforço das orientações que já em 1996, por meio do Aviso Circular nº 277/MEC/GM,
estabeleciam referenciais de acessibilidade necessários para a organização de práticas
inclusivas na educação superior. Este Documento apresenta recomendações com relação ao
processo de seleção considerando três momentos distintos, adotados pela FAPCOM:
1)

Na elaboração do edital, a Comissão Permanente do Processo Seletivo elabora

para que possa expressar, com clareza, os recursos que poderão ser utilizados pelo vestibulando
no momento da prova, quando solicitado;
2)

No momento dos exames vestibulares, quando serão providenciadas salas

especiais para cada tipo de deficiência e a forma adequada de obtenção de respostas pelo
vestibulando, quando solicitado;
3)

No momento da correção das provas, quando será necessário considerar as

diferenças específicas inerentes a cada portador de deficiência, para que o domínio do
conhecimento seja aferido por meio de critérios compatíveis com as características especiais
desses alunos.
- Práticas Pedagógicas inseridas no Curso Superior de Tecnologia em Produção
Multimídia

6.5. Libras
Segundo o último Censo realizado pelo IBGE, no ano de 2010, 45,6 milhões de pessoas
declararam ter ao menos um tipo de deficiência. Este número equivale a cerca de 25% da
população do país. As deficiências mais apontadas pelos entrevistados oram: visual, motora,
auditiva e mental ou intelectual.
Isso posto, além de atender a questões humanistas e legais fundamentais, o aluno do
Curso deve também considerar o mercado voltado a este público. Destarte, a questão da
acessibilidade deve se fazer presente em todas as suas produções. Assim, o aluno deverá
conhecer padrões e protocolos de acessibilidade reconhecidos, como o W3C, por exemplo.
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O aluno também pode realizar atividades complementares relacionadas a este tema,
como participação em palestras, grupos de estudos ou participação de alguma ação relacionada
ao tema. Vale lembrar que a FAPCOM oferece a todos os seus alunos, a possibilidade de cursar
a disciplina de LIBRAS como disciplina optativa durante os quatro semestres letivos.

6.5. Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista
Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista, conforme disposto
na Lei N° 12.764, de 27 de dezembro de 2012.
O atendimento ao disposto na Lei nº 12.764/2012, encontra-se disposto no curso de
forma transversal, em abordagens inclusivas. O curso de Produção Multimídia tem como
suporte para as ações de acessibilidade e inclusão o Núcleo de Acessibilidade, abaixo disposto:

O Núcleo de Acessibilidade e Inclusão, de forma a propiciar o ingresso e permanência
de pessoas com necessidades educacionais especiais, encontra-se implantado na IES, com
normas definidas de funcionamento, recursos humanos e espaço próprio, atendendo, de forma
efetiva as demandas de pessoas com necessidades educacionais especiais. Também, este Núcleo
orienta a docentes e técnico-administrativos para atuar em situações adequadas de trabalho, no
que tange à temática, além de promover trabalhos de conscientização para toda a comunidade
acadêmica sobre ações inclusivas. Cabe, portanto, ao Núcleo é responsável por orientar a
comunidade acadêmica para atender aos princípios da Política Nacional de Proteção dos
Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Lei 12.764/2012).

7. ELEMENTOS CURRICULARES E PROCESSOS DO CURSO

7.1 Estágio Curricular
O estágio profissional é uma atividade acadêmica opcional que pode ser realizada pelo
discente durante a realização do Curso. Seu principal objetivo é o de complementar e aplicar o
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conhecimento adquirido no curso em uma atividade profissional, estabelecendo assim, uma
ligação direta entre a experiência acadêmica e o mercado de trabalho.
Os estágios também podem ser realizados em setores e atividades internas da FAPCOM
ou em instituições coligadas, desde que sejam feitos na em áreas de atuação correlatas e com a
devida aprovação da coordenação do Curso. O estágio é regulamentado pela Lei nº 11.788, de
25 de setembro de 2008, e sua prática não deve representar prejuízo ao aluno, como no caso de
sobreposição do horário de estágio ao de aulas ou de qualquer outro desrespeito à lei
supracitada.
No Curso Superior de Tecnologia em Produção Multimídia o estágio possui caráter não
obrigatório, mas poderá ser realizado a partir do 1º período do Curso. O estágio é
supervisionado pela coordenação do curso e por um professor que possua experiência
profissional na área relativa ao estágio do aluno. Este professor acompanhará e posteriormente
avaliará o estágio a partir de um relatório final.
A validação dos relatórios finais de estágio, também deverá ser coerente com os planos
de ensino, com o Projeto Pedagógico do curso, com os princípios da FAPCOM expostos em
seu Plano de Desenvolvimento Institucional e com as próprias necessidades e exigências da
carreira em multimídia. O estágio supervisionado, remunerado ou não, deverá, portanto, ser
cumprido nas seguintes áreas:
- estúdios e produtoras de áudio, animação, fotografia, audiovisual e artes;
- bureaux de webdesign e de design digital;
- gráficas e editoras;
- agências e veículos de comunicação;
- empresas desenvolvedoras de games;
- emissoras e geradoras de televisão abertas e pagas;
- produções independentes;
- mostras, festivais e locais de exibição e divulgação de produtos multimídia;
- outras além destas aqui citadas, desde que o estagiário lide efetivamente com técnicas
e práticas atinentes à multimídia.
Dentro destas áreas, o aluno poderá exercer funções diversas junto à:
- elaboração e gestão de projetos;
- produção;
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- roteiro;
- elaboração de conteúdo;
- direção;
- assistência;
- direção de arte;
- edição;
- outras além destas aqui citadas, desde que lidem efetivamente com técnicas e práticas
atinentes à multimídia e que poderão surgir a partir das constantes transformações sociais e/ou
tecnológicas presentes nos dias atuais.
A FAPCOM possui convênio com o CIEE - Centro de Integração Empresa-Escola, uma
associação filantrópica de direito privado, sem fins lucrativos, beneficente de assistência social
e reconhecida de utilidade pública que, dentre vários programas, possibilita aos jovens
estudantes brasileiros, uma formação integral, ingressando-os ao mercado de trabalho, através
de treinamentos e programas de estágio. (www.ciee.org.br).

7.2. Projeto Multimídia I e II
O Projeto Multimídia consiste em trabalho obrigatório de final de curso, regulamentado
pelo MEC desde 1988. Em algumas Instituições de Ensino recebe o nome de Projeto Multimídia
I e II. Deve ser apresentado sob a forma de produtos de naturezas técnica, tecnológica,
conceitual e artística sempre acompanhado de um memorial descritivo e analítico. Todos os
alunos regularmente matriculados no terceiro e quarto semestre do Curso devem realizar o
Projeto Multimídia, obedecendo o disposto em regulamento próprio. No Curso Superior de
Tecnologia em Produção Multimídia deve ser realizado individualmente, ou grupos até no
máximo três alunos, sendo a produção e apresentação de trabalhos coletivos permitida em
situações excepcionais a serem analisadas pelo Coordenador de Curso e pelo Orientador do
Projeto. Os principais objetivos do Projeto Multimídia são:
- Levar o aluno a explorar as potencialidades da técnica e da linguagem digital, a
elaborar e desenvolver um trabalho de pesquisa, reflexão e criação audiovisual, apresentado em
forma de Projeto Multimídia.
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- Permitir ao aluno identificar e relacionar os conhecimentos adquiridos durante o Curso,
exercitando o seu aprendizado no desenvolvimento de uma pesquisa, elaboração de um conceito
de criação e na defesa de um projeto, estabelecendo relações entre a formação acadêmica e a
prática profissional.
As especificações e exigências do projeto Multimídia serão determinadas em
regulamento próprio.
A apresentação terá entre 20 e 30 minutos de duração, no qual o aluno deverá apresentar
e defender seu projeto perante uma banca examinadora. Neste tempo, poderá utilizar quaisquer
recursos, como projeção, por exemplo, devendo atentar para a manutenção dos conceitos e
linguagens explorados no projeto. Após a apresentação do aluno, cada membro da banca,
definido a partir de competência avaliativa, terá até 10 minutos para suas dúvidas, comentários
e impressões sobre a apresentação e o projeto. Em seguida, o aluno terá 5 minutos de réplica
para comentar as observações e responder dúvidas e questionamentos dos membros da banca.
Um dos membros da banca deverá ser, obrigatoriamente, externo à FAPCOM. Ao final, a banca
se retira junto com o orientador do projeto para deliberar em até 15 minutos. Ao orientador cabe
apenas a apresentação e condução da banca, podendo, em até 5 minutos, fazer seus comentários
finais após a deliberação da banca.
A apresentação do Projeto Multimídia é considerada uma cerimônia pública, aberta,
portanto, à presença de qualquer interessado. Ao final, para todos os efeitos, os Projeto
Multimídia apresentados são considerados aprovados ou reprovados. Os melhores projetos
indicados pelas bancas serão encaminhados para o acervo do Curso e participarão de eventos
acadêmicos e culturais atinentes.
A orientação dos alunos será feita por professor definido em comum acordo no início
do terceiro período (semestre). O acompanhamento das atividades desenvolvidas (orientação)
será semanal em horários específicos destinados para tal fim. Cada aluno desenvolverá um
cronograma de atividades que servirá como instrumento de consulta da execução do trabalho.
Ao final do terceiro período, os projetos serão submetidos a uma banca de qualificação,
composta pelo orientador, o coordenador do Curso e um terceiro professor. Nesta banca, o aluno
deverá apresentar o desenvolvimento de seu projeto até aquele ponto e explicar detalhadamente
aquilo que será feito a seguir. Os alunos aprovados continuarão com o desenvolvimento do
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projeto no semestre seguinte e os reprovados deverão cursar novamente a primeira etapa de
orientação.
Os trabalhos indicados pela banca também poderão fazer novas apresentações no
semestre seguinte para alunos do curso e para uma banca extra, denominada banca de mercado.
Esta banca, opcional, permite aos alunos apresentarem seus projetos para profissionais do
mercado externos à FAPCOM, favorecendo assim o networking. A banca de mercado não
possui, portanto, caráter aprovatório ou curricular.
Os Projetos Multimídia deverão ser avaliados com parâmetros específicos e integrados
explicitados na ficha de avaliação, documento que permitirá retorno qualitativo do orientador
para seus alunos orientados. Os critérios de avaliação a serem considerados são os seguintes:
Memorial Descritivo: (conteúdo, apresentação, conceito de criação, metodologia,
criatividade, comunicação e expressão textual e visual).
- Projeto Multimídia: forma, conteúdo, temática, domínio técnico e tecnológico,
acabamento, apropriação conceitual, criatividade e diálogo com o atual estado da arte e design
digital.
- Apresentação oral: domínio do tema, clareza na exposição, organização, postura,
adequação e qualidade dos recursos utilizados, adequação ao tempo de exposição, criatividade
e qualidade das respostas.
Caso a banca julgue necessário, certos trabalhos poderão ter sua aprovação
condicionada à entrega de ajustes e correções, supervisionadas pelo orientador dentro do prazo
do corrente semestre letivo.
A avaliação da banca examinadora do Projeto Multimídia é soberana. Eventuais casos
omissos serão resolvidos pela Coordenação de Curso, ouvidos professores orientadores, NDE
e alunos.
7.3 Atividades complementares
As Atividades Complementares são atividades realizadas pelo discente no período
extra-aula, dentro ou fora das dependências da Instituição. Seu caráter complementar se dá,
portanto, pela soma de experiências e conhecimentos à formação profissional e humanista. Seus
objetivos são de complementar e enriquecer a formação interdisciplinar do discente por meio
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de práticas que possibilitem a ampliação de suas referências e repertório, assim como o
estabelecimento de relações entre os diversos saberes adquiridos na vida acadêmica. Procurase assim contribuir com a formação profissional e humanista do aluno no processo de
aprendizado, de modo a favorecer a formação de sujeitos autônomos e críticos, cientes de seus
direitos e deveres enquanto futuros profissionais e cidadãos, mediante a livre escolha do
discente, de acordo com normas e parâmetros institucionais. São práticas acadêmicas
obrigatórias à complementação curricular, para a obtenção do grau de tecnólogo.
No Curso Superior de Tecnologia em Produção Multimídia, cada aluno deverá
integralizar o total de 160 horas de atividades ao longo dos quatro semestres de duração do
Curso. As Atividades Complementares estão organizadas e classificadas em diferentes grupos,
de acordo com suas características (conforme regulamento próprio). Também possuem
diferentes atribuições de carga horária e limite máximo ("teto") de realização por semestre.
Classificadas em diferentes grupos as Atividades Complementares seguem o norteamento da
área de ensino, pesquisa e extensão. Assim, não é possível que o aluno valide eventuais horas
excedentes de um tipo de atividade realizada, devendo buscar não apenas a quantidade, mas a
diversidade e a qualidade de atividades a fim de expandir as experiências e as referências do
aluno.
As atividades complementares, estão institucionalizadas pela Portaria Normativa 6 A de
03/10/2014 e contam com regulamento próprio. Abaixo segue a descrição dos grupos:

GRUPO 1: Extensão
ATIVIDADE: Atividades Artísticas e Culturais (participação autoral em atividades
artísticas e culturais tais como: teatro, exposições, shows, etc.).
PONTUAÇÃO POR ATIVIDADE: 15
LIMITE DE PONTUAÇÃO DA ATIVIDADE POR SEMESTRE: 15
ATIVIDADE: Estágio extracurricular- ação específica por curso
PONTUAÇÃO POR ATIVIDADE: 1 h = 1 ponto
LIMITE DE PONTUAÇÃO DA ATIVIDADE POR SEMESTRE: 40
ATIVIDADE: Filmes (sala de cinema)
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PONTUAÇÃO POR ATIVIDADE: 1 filme = 2 pontos
LIMITE DE PONTUAÇÃO DA ATIVIDADE POR SEMESTRE: 10
ATIVIDADE: Cursos (participação em cursos presenciais ou on-line e workshops que
trabalhem conteúdos específicos do Curso).
PONTUAÇÃO POR ATIVIDADE: 1 hora de curso = 1 ponto
LIMITE DE PONTUAÇÃO DA ATIVIDADE POR SEMESTRE: 15
ATIVIDADE: Eventos Técnico-científicos, palestras e congressos - ouvinte
(participação congressos, simpósios e seminários profissionalizantes como ouvinte).
PONTUAÇÃO POR ATIVIDADE: 1 hora = 1 ponto
LIMITE DE PONTUAÇÃO DA ATIVIDADE POR SEMESTRE: 15
ATIVIDADE: Visitas Técnicas (visitas em estúdios, empresas, feiras e eventos
relacionados ao Curso).
PONTUAÇÃO POR ATIVIDADE: 5
LIMITE DE PONTUAÇÃO DA ATIVIDADE POR SEMESTRE: 15
ATIVIDADE: Visitas Culturais (visitas em exposições de museus, bienais de arte ou
design; em teatro, assistindo a peças; salas de música; em espaços e patrimônios culturais).
PONTUAÇÃO POR ATIVIDADE: 5
LIMITE DE PONTUAÇÃO DA ATIVIDADE POR SEMESTRE: 15
ATIVIDADE: Trabalho Voluntário em Instituição do 3º setor
PONTUAÇÃO POR ATIVIDADE: 1 hora = 1 ponto
LIMITE DE PONTUAÇÃO DA ATIVIDADE POR SEMESTRE: 15
ATIVIDADE: Participação em projetos profissionais orientados por professor
(participação em projetos vinculado à Instituição).
PONTUAÇÃO POR ATIVIDADE: 1 hora = 1 ponto
LIMITE DE PONTUAÇÃO DA ATIVIDADE POR SEMESTRE: 15
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GRUPO 2: Ensino
ATIVIDADE: Disciplina optativa em Libras.
PONTUAÇÃO POR ATIVIDADE: 1 HORA = 1 PONTO
LIMITE DE PONTUAÇÃO DA ATIVIDADE POR SEMESTRE: 40
ATIVIDADE: Monitoria (participação em monitoria voluntária em eventos
relacionados às áreas do Curso).
PONTUAÇÃO POR ATIVIDADE: 1 hora = 1 ponto
LIMITE DE PONTUAÇÃO DA ATIVIDADE POR SEMESTRE: 40
ATIVIDADE: Monitoria Voluntária (participação em monitoria voluntária de
disciplinas relacionadas ao Curso na Instituição)
PONTUAÇÃO POR ATIVIDADE: 1 hora = 1 ponto
LIMITE DE PONTUAÇÃO DA ATIVIDADE POR SEMESTRE: 40
ATIVIDADE: Curso de Aprimoramento acadêmico
PONTUAÇÃO POR ATIVIDADE: 1 hora por ponto
LIMITE DE PONTUAÇÃO DA ATIVIDADE POR SEMESTRE: 15

GRUPO 3: Práticas investigativas
ATIVIDADE: Participação individual em Projetos de Iniciação Científica
PONTUAÇÃO POR ATIVIDADE:1 h 1 ponto
LIMITE DE PONTUAÇÃO DA ATIVIDADE POR SEMESTRE: 40
ATIVIDADE: Participação em Grupos de Estudos (participação em grupos de estudos
com a supervisão de um professor).
PONTUAÇÃO POR ATIVIDADE: 1 hora = 1 ponto
LIMITE DE PONTUAÇÃO DA ATIVIDADE POR SEMESTRE: 40
ATIVIDADE: Publicação de artigos em periódicos científicos nacionais/internacionais
e anais de Congressos.
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PONTUAÇÃO POR ATIVIDADE: 40
LIMITE DE PONTUAÇÃO DA ATIVIDADE POR SEMESTRE: 40
ATIVIDADE: Participação como ouvinte em defesa de TCC, dissertação de mestrado
ou tese de doutorado com temas afins do Curso.
PONTUAÇÃO POR ATIVIDADE: 5 (por banca)
LIMITE DE PONTUAÇÃO DA ATIVIDADE POR SEMESTRE: 15

Outras atividades que promovam competências e habilidades
ATIVIDADE: Concursos da área (inscrição e realização)
PONTUAÇÃO POR ATIVIDADE: 5
LIMITE DE PONTUAÇÃO DA ATIVIDADE POR SEMESTRE: 15
ATIVIDADE: Concursos da área (seleção)
PONTUAÇÃO POR ATIVIDADE: 5
LIMITE DE PONTUAÇÃO DA ATIVIDADE POR SEMESTRE: 15
ATIVIDADE: Concursos da área (premiação)
PONTUAÇÃO POR ATIVIDADE: 5
LIMITE DE PONTUAÇÃO DA ATIVIDADE POR SEMESTRE: 15
ATIVIDADE: Teste com usuário (participação como usuário em teste de sites, games e
demais produtos relacionados ao Curso)
PONTUAÇÃO POR ATIVIDADE: 1 teste = 5 pontos
LIMITE DE PONTUAÇÃO DA ATIVIDADE POR SEMESTRE: 10
ATIVIDADE: Realização de projeto (participação de projeto próprio ou coletivo
relacionado às áreas do curso, tais como elaboração de sites, publicações, vídeos, ensaios
fotográficos, performances multimídia, etc.)
PONTUAÇÃO POR ATIVIDADE: 10
LIMITE DE PONTUAÇÃO DA ATIVIDADE POR SEMESTRE: 15
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É facultado ao discente o eventual cadastro de outra atividade não relacionada na tabela
acima, desde que consultado anteriormente o coordenador do Curso para validação e
determinação da quantidade de pontos.

Atividades complementares no Curso Superior de Tecnologia em Produção Multimídia

As Atividades Complementares são como o próprio nome sugere compostas por uma
série de atividades realizadas pelo discente no período extra-aula, dentro ou fora das
dependências da Instituição. Seu caráter complementar se dá, portanto, pela soma de
experiências e conhecimentos à sua formação profissional e humanista. Seus objetivos são,
portanto, de complementar e enriquecer a formação interdisciplinar do discente por meio de
práticas que possibilitem a ampliação de suas referências e repertório, assim como o
estabelecimento de relações entre os diversos saberes adquiridos na vida acadêmica. Procurase assim contribuir com a formação profissional e humanista do aluno no processo de
aprendizado, de modo a favorecer a formação de sujeitos autônomos e críticos, cientes de seus
direitos e deveres enquanto futuros profissionais e cidadãos. São práticas acadêmicas
obrigatórias cujo cumprimento é obrigatório para a colação de grau.
No Curso Superior de Tecnologia em Produção Multimídia, cada aluno deverá
integralizar o total de 160 horas de atividades ao longo dos quatro semestres de duração do
Curso. As Atividades Complementares estão organizadas e classificadas em diferentes grupos,
de acordo com suas características (conforme regulamento próprio). Também possuem
diferentes atribuições de carga horária e limite máximo ("teto") de realização por semestre.
Classificadas em diferentes grupos as Atividades Complementares seguem o norteamento da
área de ensino, pesquisa e extensão. Assim, não é possível que o aluno valide eventuais horas
excedentes de um tipo de atividade realizada, devendo buscar não apenas a quantidade, mas a
diversidade e a qualidade de atividades a fim de expandir as experiências e as referências do
aluno.
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O aluno deverá encaminhar, até data limite a ser fixada no calendário acadêmico em
cada semestre letivo os devido comprovantes em arquivos (preferencialmente em .pdf) em
mídia gravável (CD, DVD, etc). Os arquivos deverão constar a documentação comprobatória
referente às atividades realizadas naquele semestre letivo.
A coordenação do curso será a responsável pela validação das atividades
complementares. Em caso de realização de atividade fora do escopo do presente regulamento,
não comprovação de realização, falta ou carência de justificativa de realização ou qualquer
outra irregularidade, é facultado ao coordenador de curso a não validação das referidas horas.
Além das atividades complementares, das aulas regulares, que envolverão diferentes
estratégias didático-pedagógicas, e das demais atividades apresentadas neste projeto. O Curso
Superior de Tecnologia em Produção Multimídia da FAPCOM prevê a realização de uma série
de atividades complementares à formação de seu corpo discente. Entre elas, podemos destacar:
Mostra FAPCOM de Tecnologia, Estágio, Projetos Interdisciplinares, Mecanismos de
nivelamento e outras atividades de ensino (Libras, Oficina de Redação, Compreensão e
Gramática em Língua Portuguesa e Oficina de Teatro), Conversas com profissionais da área,
Aulas externas, Visitas técnicas monitoradas, Simpósio de Comunicação da FAPCOM e
Encontro dos Egressos.

7.3.1 Iniciação Científica

Regulamentado por regimento interno, as atividades de Iniciação Científica da
FAPCOM têm suas diretrizes que dão suporte as práticas investigativas. No campo das práticas
investigativas, a FAPCOM concebe seu aluno egresso como um profissional que deva
apresentar capacidade de resolver problemas. Para tanto, promove atividades que visam
desenvolver a capacidade de investigar e propor soluções aos problemas de forma autônoma.
Sendo assim, é um caminho no qual a escola se relaciona com a sociedade, pois ao se deparar
com os problemas que se apresentam na sociedade, faz com que seus alunos se coloquem como
observadores, investigadores e, sobretudo, propositores de soluções para esses problemas.
Os trabalhos que envolvem as disciplinas do curso e o Projeto de Iniciação Científica
(PIC) recepcionam tais princípios. A FAPCOM estabelece três linhas de atuação institucionais
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para essas práticas investigativas, que devem orientar as investigações, fundamentando a
verticalização da instituição. A saber:
I – Comunicação: Cultura, Sociedade e Educação
A FAPCOM estabelece para a “linha de investigação 1” o estudo que contempla a relação
da Comunicação com a Cultura, a Sociedade e a Educação, tendo presente que essas três
dimensões da vida humana são fundamentais para a construção da sociedade e para a formação
do homem contemporâneo: 1. A cultura (como a “ambiência” formada pelo homem e
influenciado por ela); 2. A sociedade (como o conjunto de pessoas que compartilham propósitos,
gostos, preocupações e costumes, e que integram entre si, constituindo uma comunidade) e 3. A
educação (que envolve os processos de ensinar e de aprender). O núcleo das práticas
investigativas da FAPCOM se propõe investigar a Comunicação e a sua interconexão com a
Cultura, a Sociedade e a Educação, na construção da visão sobre o mundo.
II – Comunicação: Tecnologias, Mídias e Ambiente Digital
A FAPCOM estabelece para a “linha de investigação 2” a relação da Comunicação com
as Tecnologias, considerando que na contemporaneidade a vida humana é condicionada pelas
Mídias e pelo Ambiente Digital.1. As tecnologias (como dimensão que envolve o conhecimento
técnico, científico, modos produtivos e as ferramentas de comunicação); 2. As Mídias (como
instrumentos de transmissão de informação por meios impressos, eletrônicos e digitais). 3. O
Ambiente Digital (como o novo espaço das redes de relações humanas, proporcionado pelas
tecnologias digitais). O núcleo das práticas investigativas da FAPCOM objetiva investigar
criticamente a Comunicação e a sua interconexão com as Tecnologias, o Ambiente Digital e as
Mídias a partir dos ferramentais oferecidos pelas ciências.
III – Comunicação: Filosofia, Ética e Religião
A FAPCOM estabelece para a “linha de investigação 3” a relação da Comunicação com
a Filosofia, a Ética e a Religião, três elementos fundamentais na formação de valores que
defendem a vida em todas as suas manifestações. 1. A Filosofia (como estudo de problemas
fundamentais relacionados à existência, ao conhecimento, à verdade, aos valores morais e
estéticos, à mente, à lógica e à linguagem); 2. A Ética (como área dedicada aos estudos dos
valores morais e princípios ideais para o comportamento humano) e 3. A Religião (como o
conjunto de sistemas culturais e de crenças, além de visões de mundo, que estabelecem os
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símbolos que relacionam a humanidade com a espiritualidade e seus próprios valores morais).
O núcleo das práticas investigativas da FAPCOM se propõe investigar a Comunicação e a sua
interconexão com a Filosofia, a Ética e a Religião. Esta linha orientará as investigações para os
conteúdos das mídias impressas, eletrônicas e digitais e sua influência na formação de valores,
do senso crítico e do compromisso social e ecológico do homem contemporâneo.
No caso da iniciação científica, o Curso Superior de Tecnologia em Produção
Multimídia conta com o Projeto de Iniciação Científica (PIC), com os seguintes objetivos:
- complementar o processo de formação dos alunos de graduação;
- despertar para a importância e o desenvolvimento do pensar cientificamente e da
criatividade na produção de conhecimento;
- desenvolver atividades propedêuticas científicas, proporcionando a aprendizagem de
processos e métodos gerais e específicos de investigação científica;
- preparar, de maneira adequada, o aluno, participando do PIC, para o acesso à pósgraduação, lato e stricto sensu;
- estimular a reflexão sobre referenciais ético-políticos e sociais identificados com a
proposta da ação institucional da FAPCOM.
Curso Superior de Tecnologia em Produção Multimídia pretende desenvolver e motivar
o aluno para as práticas investigativas, buscando o crescimento de trabalhos científicos na área,
desde estudos históricos das mídias, estudos de caso, análise de produções e processos
midiáticos em suas relações com a cultura, arte e sociedade. É bastante relevante incentivar a
análise de narrativas audiovisuais e práticas comunicacionais em suas relações com a História
e a cultura brasileira. Abordar os procedimentos de criação, os modos de expressão e a
linguagem, tendo em vista a especificidade dos meios, linguagens, processos, discursos,
políticas e estéticas que as produzem. Com isso, pretende-se ampliar a reflexão sobre a
produção em áudio, audiovisual e multimídia, atentando-se para seus aspectos documentais,
ficcionais e poéticos, a convergência das mídias e os novos debates sobre a cibercultura,
incentivando ainda a escolha do aluno para a continuidade dos estudos na área específica de sua
formação na Pós-graduação e até mesmo na escolha da profissão docente.
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7.3.2 Extensão
Os projetos de extensão são inseridos nos cursos de graduação, em consonância com
seus projetos pedagógicos de curso. Cabe à secretaria acadêmica a responsabilidade do registro
dos certificados de acordo com o referido edital. Serão conferidos certificados aos alunos
considerados aptos pelo docente e que obtiverem, no mínimo, 75% de frequência.
A extensão será oferecida segundo a produção dos cursos de graduação e orientados
pelos sub-itens das linhas investigativas (item 2.4) estabelecidas pela FAPCOM. As visões e
conhecimento acumulado pela instituição são disponibilizados em cursos e atividades para a
comunidade local. Entendemos que os cursos, orientados pelas linhas institucionais, produzam
saber, principalmente em iniciação científica e trabalhos de conclusão de cursos. Interessa-nos
principalmente na extensão os sub-itens de cada linha das práticas investigativas, não de forma
estanque mas dialogadas.
A FAPCOM desenvolverá ações para consolidar, qualificar e verticalizar suas práticas
de extensão, segundo as linhas Institucionais das práticas investigativas e seus sub-itens em:
Comunicação: Cultura, Sociedade e Educação.
Comunicação: Tecnologias, Mídias e Ambiente Digital.
Comunicação: Filosofia, Ética e Religião.
Idiomas.
Melhor idade.
Cursos livres.
Simpósios anuais da FAPCOM.
Cessão de espaço.
Parcerias estratégicas.
A atividade extensionista requer cuidados especiais para cumprir sua principal
finalidade de formar profissionais que contemplem o aspecto científico do conhecimento, e
também suas habilidades e competências técnicas e sociais colocadas em prática. Em sua
especificidade, um projeto de extensão universitária precisa ampliar a autonomia do aluno,
desafiando-o com novas perspectivas e com responsabilidade extraclasse.
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Segundo Hortência de Abreu Gonçalves7 (2008), o Plano Nacional de Extensão do
Ministério da Educação (MEC) via Secretaria de Educação Superior (SESu), estabelece eixos
temáticos bem definidos para a ação e planejamentos das atividades extensionistas. Entre os
principais objetivos do referido Plano, a autora destaca o de possibilitar novos meios e
processos de produção, inovação e transferência de conhecimentos, permitindo a ampliação do
acesso ao saber e do desenvolvimento tecnológico e social do país, viabilizando a prestação de
serviços como produto de interesse acadêmico, científico, filosófico, tecnológico e artístico do
Ensino, Pesquisa e Extensão (ABREU GONÇALVES, p. 16; PLANO..., p. 1-2).
O estágio supervisionado, de acordo com a legislação vigente, é parte do currículo da
universidade. Por isso, é preciso valorizar o estágio acadêmico como atividade pedagógica
extensionista, que coloca a aprendizagem como experiência, proporcionando ao aluno a
oportunidade de aplicar as teorias e reflexões críticas aprendidas, no conteúdo de diversas
disciplinas.

7.3.3 Monitoria
Dentre as atividades desenvolvidas como parte integrante das atividades do Curso
Superior de Tecnologia em Produção Multimídia da FAPCOM, destaca-se a monitoria, que
permite ao discente um maior engajamento nas atividades de ensino, mediante a prática didática
de conhecimentos específicos. Assim, esta atividade propicia o favorecimento de perfil
profissional para a docência, bem como estimular o discente a interagir com seus colegas de
classe. Por outro lado, amplia o processo ensino aprendizagem do discente participante e
daqueles com os quais desenvolve esta atividade. Os discentes aprovados em disciplinas com
desempenho satisfatório estão aptos a desenvolverem a monitoria, atendendo a edital
específico. Esta atividade pressupõe a orientação e a presença de um professor orientador.
Nos vários eixos de formação do Curso Superior de Tecnologia em Produção
Multimídia se pode propor atividades de monitoria, mas em reuniões do Núcleo Docente
Estruturante (NDE) e Colegiado tivemos as sugestões de privilegiar os eixos específicos
teórico, teórico-prático e prático.

7

ABREU GONÇALVES, Hortência de. Manual de projetos de extensão universitária. São Paulo: Avercamp, 2008.
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8. METODOLOGIA DO PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM
A metodologia de avaliação de ensino-aprendizagem do Curso Superior de Tecnologia
em Produção Multimídia tem caráter formativo, ou seja, é desenvolvida no decorrer do
processo, acompanhando a construção do conhecimento pelo aluno e indicando tanto a este
como ao docente as estratégias que devem ser adotadas para o aprimoramento do desempenho.
Considerando-se que a formação do profissional envolve aprendizado, no âmbito dos conceitos,
procedimentos e atitudes, busca-se a utilização de instrumentos variados de avaliação, de
acordo com as características e necessidades de cada disciplina, tendo em vista os objetivos a
serem alcançados e, em última instância, a própria formação do profissional desejado.
Procedimentos do processo de avaliação de aprendizagem
A avaliação de aprendizagem do Curso Superior de Tecnologia em Produção
Multimídia é concebida como processo. Debruçando-se nesse paradigma, torna-se imperativa
a utilização de variados instrumentos de avaliação, adequados às características dos diferentes
componentes curriculares, a fim de permitir a avaliação das competências e habilidades
previstas na formação do aluno, assim como no perfil do egresso.
Esses instrumentos são aplicados pelo professor, sem a preocupação com datas
específicas, na primeira avaliação, não interrompendo o percurso da disciplina. Dessa forma, o
processo pedagógico é conduzido de forma contínua e processual, sem a separação entre os
instrumentos de avaliação e as atividades de ensino-aprendizagem cotidianas de sala, tornandose parte integrante da análise de verificação do desempenho dos alunos em todas as suas
instâncias.
Como resultado desse processo, o professor realiza suas atividades com maior
efetividade e autonomia, pois adota novos procedimentos pedagógicos diante dos resultados
alcançados, lançando mão de instrumentos mais adequados à especificidade e complexidade do
assunto, bem como às necessidades dos alunos.
Avaliação Processual
A avaliação processual do Curso Superior de Tecnologia em Produção Multimídia, ao
pressupor ação contínua e formativa, deve expressar o desempenho do discente nas ações
desenvolvidas para averiguar a aprendizagem, bem como a sua evolução no decorrer do
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processo. A avaliação processual desenvolvida ao longo do período letivo envolve ações
distribuídas em diferentes etapas, às quais correspondem devolutivas do processo ao discente.
As ações passíveis de serem desenvolvidas no decorrer da Avaliação Processual são preleções,
debates, pesquisas teóricas ou de campo, exercícios, trabalhos práticos, seminários, excursões,
estudos de caso, painéis, relatórios, resenhas, artigos, ensaios, avaliações escritas, teóricas ou
práticas, devendo nestas serem contemplados os conteúdos atitudinais, procedimentais e
conceituais.
Diagnóstico e registro do Desempenho Acadêmico
De acordo com o Regulamento de Avaliação de Aprendizagem, o desempenho
acadêmico disciplinar fundamenta-se no exercício constante, reflexão e na revisão de
metodologias, a partir dos resultados obtidos em cada etapa e, também, de sugestões advindas
de grupos de estudos, fóruns, palestras, calendário de reuniões com discentes e outros
mecanismos integradores do processo de avaliação.
Como exemplo, pode-se citar a Prova Global, um instrumento de avaliação contínuo e
integrado, tem como objetivo aproximar o aluno dos acontecimentos, das atualidades e dos
conteúdos de formação geral e específica. Ou seja, a prova global é, ao lado do conteúdo
programático das disciplinas, importante instrumento preparatório para possível realização do
ENADE, além de eventuais exames, provas e concursos que o discente venha prestar fora da
Faculdade, possibilidade cada vez mais disponível de carreira profissional.
Toda sistematização do processo é norteada por um cronograma de atividades, em que
se enfatiza, em diversos momentos, a sensibilização de todos os envolvidos no processo de
ensino-aprendizagem, a fim de se conscientizar para a importância do processo de avaliação,
bem como a eficácia do processo ensino-aprendizado, primando pela constante adequação do
projeto pedagógico do Curso Superior de Tecnologia em Produção Multimídia.
Atendida, em qualquer caso, a frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) às
aulas e demais atividades, são considerados aprovados na disciplina, os alunos que obtiverem
média de aproveitamento igual ou superior a 8,0 (oito), que, neste caso, ficam dispensados do
exame final. Mediante exame, o aluno que, tendo obtido média de aproveitamento inferior a 8,0
(oito) e não inferior a 4,0 (quatro), obtiver final igual ou superior a 6,0 (seis).
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8.1 Mecanismos de Nivelamento
Os projetos de Nivelamento Acadêmico são atividades de Extensão Universitária que
têm por objetivo esclarecer as principais dúvidas e fortalecer os conhecimentos que capacitarão
os alunos a acompanhar e melhorar seu desempenho nas disciplinas da matriz curricular de seu
curso.
Segundo o Ministério da Educação e o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas
Educacionais Anísio Teixeira (Inep), a partir do resultado nacional do Índice de
Desenvolvimento da Educação Básica (Ideb), a educação melhorou no Brasil entre 2009 e 2012.
Entretanto, alunos do ensino médio tiveram o pior desempenho e crescem no ritmo mais baixo.
Em 2012, eles alcançaram a meta projetada de 3,7 pontos. Nesta fase, o crescimento tem sido
lento: em 2005 foi 3,4, em 2007 teve 3,5; em 2009, a nota foi de 3,6.
O objetivo estabelecido pelo MEC quando criou o índice, em 2007, foi que todas as
séries atinjam níveis educacionais de países desenvolvidos até a divulgação do índice em 2022.
As metas, que fazem parte do Plano de Desenvolvimento da Educação (PDE), para alunos dos
anos iniciais do ensino fundamental (1º ao 5º ano) é chegar a 6 pontos; para alunos dos anos
finais do ensino fundamental (6º ao 9º ano) é de 5,5 pontos e para o ensino médio é de 5,2
pontos. A escala vai de 0 a 10.
A região com maior Ideb do país é a Sudeste, com 4,5 pontos. São Paulo (4,7), Minas
Gerais (4,6) e Rio de Janeiro (4,2) superaram as suas metas, enquanto que o Espírito Santo (4,2)
ficou abaixo da meta projetada pelo MEC.
Verifica-se, com isso, que o bom desempenho em competências básicas, como leitura e
escrita, entre outras, estão muito aquém do desejado por toda a sociedade brasileira. Tal
realidade também é constatada entre os alunos ingressantes em nossa IES.
Diante desta realidade, a Faculdade Paulus de Tecnologia e Comunicação, FAPCOM,
desenvolve, de maneira contínua, um projeto que vai ao encontro dessa demanda, mediante o
apoio aos alunos que chegam à Faculdade, para que desenvolvam suas potencialidades,
favorecendo seu acesso a uma formação educacional de maior qualidade.
Nesse primeiro momento, propomos a realização de Oficinas de redação, leitura,
interpretação e gramática em língua portuguesa. Estas oficinas são organizadas através de
cursos presenciais extracurriculares.
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Cada oficina conta com um programa de conteúdos específicos e busca atender
indistintamente a todos os alunos e também, em havendo vagas, aos alunos veteranos que, por
iniciativa própria, ao verificaremos módulos oferecidos, percebam dificuldades ou necessidades
pertinentes a determinado conteúdo, ou ainda se interessem em fixar e adquirir conhecimento.
As Oficinas de redação, leitura, interpretação e gramática em língua portuguesa foram
implantadas, de início, em 2007, tendo por objetivo básico propiciar aos discentes um reforço
de possíveis dificuldades que geravam erros comuns de gramática na elaboração de textos. De
caráter prático, fazia o aluno trabalhar, principalmente, na elaboração de pequenos textos
dissertativos, além de alguns elementos ortográficos, conjugação de verbos regulares e
irregulares, que oferecessem maiores dificuldades.
Constituiu-se em um curso de caráter não obrigatório, oferecido aos sábados, pela
manhã, a todos os alunos, independentemente do semestre que estivessem cursando, que
julgassem necessário complementar ou sanar deficiências oriundas do ensino médio.
Em março de 2009, a Coordenação do Curso de Comunicação Social, identificou a
deficiência de boa parte dos alunos de séries avançadas, que não tiveram as aulas destas
Oficinas. Assim, resolveu implantar as Oficinas, não mais como optativas por parte dos alunos,
mas sim obrigatórias, desde que se verificasse tal necessidade para a elaboração e interpretação
de textos. Nesse sentido, também o curso de Bacharelado em Filosofia, iniciado em 2011,
adotou esse modelo, institucionalizado pela IES.
Dessa forma, os alunos ingressantes dos primeiros e segundos semestres passaram a
realizar duas provas de nivelamento, já na segunda semana de aula. A primeira forma de
avaliação consiste na feitura de um texto dissertativo, embasado em dois temas da atualidade,
em que os alunos podem eleger um dos dois, para a elaboração de sua redação. A segunda
avaliação consiste em 25 testes de múltipla escolha, abordando questões de interpretação de
texto, morfologia e sintaxe. Verificadas as maiores dificuldades nestas duas avaliações, o
professor das oficinas desenvolve conteúdos focados objetivando o domínio das regras e
normas da língua portuguesa. O aluno que alcança a média acima de oito, em cada uma das
avaliações, não é obrigado a frequentar as aulas das oficinas, podendo, se assim o quiser, fazêlo em caráter facultativo, por entendermos que possui domínio razoável da língua materna.
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Devido à procura de alunos de séries avançadas em participarem das aulas das oficinas,
a coordenação da FAPCOM pretende estendê-las, também, a todos os discentes, de todos os
cursos de Graduação, como reforço de aprendizado, com o objetivo de sanar dificuldades em
língua portuguesa. Para que o aluno não seja obrigado a participar das oficinas, a nota deve ser
acima de oito, acompanhando a média aplicada nas demais disciplinas da carga curricular da
FAPCOM. Os alunos que não obtiverem a média acima de oito é obrigado a cursar as aulas da
oficina, submetendo-se a fazer as provas e trabalhos. Caso o aluno não alcance a média oito ao
final do semestre letivo, será obrigado a cursar novamente a oficina no próximo semestre. São
34 horas aulas, no decorrer do semestre letivo, duas horas aulas semanais, oferecidas aos
sábados, em duas turmas.
A partir de 2014 as Oficinas de nivelamento (Programa de Nivelamento Acadêmico)
são ofertadas constantemente aos alunos do primeiro semestre. O programa tem duração de 6
meses, dedicado ao aprimoramento gramatical é realizado pelo aluno ingressante.

9. AVALIAÇÃO DO PROCESSO ENSINO-APRENDIZAGEM
A proposta do Curso Superior de Tecnologia em Produção Multimídia, seu andamento,
são os elementos que realizam a ponte, a interface entre o estudante, o mercado e a instituição.
O curso exerce o papel mediador das diferentes necessidades, anseios e realidades. Na rotina
do ensino é ele que articula a interrelação de cada instância e dessa forma torna-se figura central
para o cumprimento da missão pedagógica da FAPCOM, que busca através da educação
possibilitar emancipação aos estudantes.
Dessa forma a FAPCOM concebeu a proposta pedagógica do curso levando em
consideração sua natureza complexa e prática que agrega um perfil de estudante variado,
aqueles que já atuam e aqueles que buscam uma formação direcionada. Esta realidade
complexifica a relação entre os diferentes atores envolvidos no processo de construção do
conhecimento. Partindo do pressuposto que a estrutura do curso é um organismo vivo, é
essencial a elaboração de processos avaliativos capazes de fornecer informações e contribuir
com a autoavaliação, esta que intensifica o vínculo e o compromisso com o aproveitamento do
estudante.
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A partir das avaliações a IES é capaz de lidar com essa realidade multiconstituída de
maneira consciente e dinâmica acompanhando assim o movimento natural do universo
acadêmico abrindo espaço para a mudança, a revisão das propostas, sempre que necessário.
Acreditamos que a autoavaliação dos cursos superiores deve ter papel mediador (HOFFMAN,
2003), processual (LUCKESI, 2011) e diagnóstico e para isso conta com sistemas internos,
institucionais e externos.
Os instrumentos internos de avaliação de curso são: Pesquisa de satisfação do aluno,
Envio de instrumentos de avaliação à coordenação, Reuniões com NDE, com o colegiado de
curso, com o representante de sala e a Prova Global. A responsabilidade dos instrumentos de
avaliação é compartilhada pela Coordenação de Curso, assim como pelo Núcleo Docente
Estruturante (NDE) e Colegiado de curso, contando com o apoio da Secretaria Acadêmica.
Para além desses instrumentos de avaliação interna, o Curso Superior de Tecnologia em
Produção Multimídia contará também com as avaliações externas realizadas pelo Ministério da
Educação - MEC através das visitas de autorização de curso, reconhecimento e renovação de
reconhecimento que por meio do ciclo SINAES gera os indicadores necessários para qualificar
um curso e a instituição. Contamos ainda com o processo de avaliação institucional conduzido
pela equipe da CPA, que anualmente produz relatórios sobre como está o andamento das
propostas constantes no PDI da FAPCOM.

Avaliação interna
Consideramos avaliação interna os instrumentos criados e propostos pela própria equipe
gestora do curso, coordenador e NDE. Instrumentos estes que foram construídos a partir da
concepção político pedagógica da IES e do curso, das experiências anteriores com outros cursos
de graduação, somada as DCNs. O objetivo deste tipo de avaliação busca fortalecer a
flexibilidade da equipe frente às características de cada nova turma. Buscando promover esta
avaliação contínua a FAPCOM organizou mecanismos internos que fossem capazes de gerar
informação sobre o andamento e aproveitamento da aprendizagem, a validade e atualização do
curso diante da missão institucional da IES, das DCNs e do mercado de trabalho. Abaixo
apresentamos os mecanismos avaliação do curso.
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Avaliação de satisfação
A partir das reuniões de NDE propôs-se um formulário de avaliação que abordasse
aspectos gerais e específicos do curso para que pudéssemos criar uma análise transversal e
interdisciplinar. Para isso, pensamos que ao avaliar a opinião dos diferentes grupos de atores
envolvidos poderia nos trazer a relação entre o micro e o macro universo integrantes da rotina
acadêmica. Nesse sentido ficou estabelecido que alunos, professores e coordenadores
responderiam questões sobre especificidades da proposta pedagógica do curso, sobre os
articuladores do conteúdo e os gestores dos processos pedagógicos / institucionais.
Os estudantes respondem questões sobre o curso, o professor/disciplina, o coordenador,
a turma, a IES e faz uma autoavaliação. Os professores respondem sobre a turma, o curso, o
coordenador, o aluno, a IES e também realizam uma autoavaliação. E finalmente o coordenador
responde sobre os professores, o curso, a IES e sobre sua própria atuação/condição. Com isso
acreditamos ampliar o espectro de indicadores das relações institucionais e de ensinoaprendizagem no âmbito da proposta geral do curso.

Envio de instrumentos de avaliação para a coordenação
A cada bimestre, é estabelecido, no Calendário institucional, prazo para que os
professores encaminhem suas provas e demais instrumentos de avaliação para a Secretaria
Acadêmica da instituição. Tal prática possibilita à Coordenação aferir a convergência entre o
Plano de Disciplina e a avaliação. Ademais, o Núcleo Docente Estruturante (NDE) acompanha
o processo subsidiando a Coordenação de Curso.

Núcleo Docente Estruturante (NDE) e Colegiado de Curso
O Núcleo Docente Estruturante (NDE) e o Colegiado de Curso são órgãos institucionais
determinantes no processo de avaliação do projeto pedagógico do curso. Todavia, o Colegiado
de curso é composto por todos os professores do curso e sua função tem um caráter mais
administrativo. Por outro lado, o NDE é composto por um número menor de professores e suas
responsabilidades têm aspectos exclusivamente pedagógicos. No que compete ao NDE como
147

grupo criador da proposta do curso, este acompanha a rotina do curso através das reuniões
semestrais e através da atuação do coordenador que por sua vez atualiza, reflete e gerencia as
principais questões relativas ao conteúdo e a prática discente e docente.

Reuniões com representantes de sala
Ao final do semestre, ou anteriormente por motivo de solicitação, a coordenação de
curso se reunirá com os representantes de sala. Os objetivos destes encontros são: manter a
proximidade da coordenação com o cotidiano discente, esclarecer dúvidas, registrar sugestões,
escutar reclamações e propor soluções para problemas apresentados pelos alunos. Além dos
representantes de sala, qualquer aluno possui canal direto de comunicação com a coordenação
por e-mail ou por horário previamente agendado.

Prova Global
A Prova Global é parte fundamental de nosso processo de autoavaliação, e nesse caso de
caráter estritamente pedagógico. A Prova Global corresponde à avaliação realizada semestralmente
por todos os alunos de nossa escola. Esta é composta por três cadernos de 20 questões cada um,
sendo que cada caderno tem um peso relativo diferente na composição da nota final da Prova
Global: caderno da Área = 25% da nota da Prova Global; caderno de Formação Geral = 25% da
nota da Prova Global; e, caderno de Livro Texto = 50% da nota da Prova Global.
A partir dessa estrutura de exame visamos aferir continuamente o aprendizado do estudante.
Com as questões específicas verificamos se o projeto está sendo colocado em prática
adequadamente, se este projeto tem fluidez, atualização e pertinência para a formação discente. As
questões de formação geral trazem indicadores sobre as disciplinas de tronco comum, direcionadas
à construção integral do egresso ligada ao perfil institucional da FAPCOM, por fim as questões
sobre o livro-texto objetivam o estímulo à leitura e ao autodesenvolvimento.
Portanto, a Prova Global é um instrumento de acompanhamento da evolução dos alunos,
permitindo: cotejar resultados por habilitação, período e turno com o conteúdo estabelecido
pelo MEC, aferir se o conteúdo previsto nos programas é desenvolvido em salas de aula e,
sobretudo, verificar o rendimento e o desenvolvimento de seus alunos.
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Avaliação Institucional - Comissão Própria de Avaliação (CPA)
A atuação da CPA desde a criação da Lei de nº 10.861, de 2004, (do SINAES) vêm a
cada ano ganhando mais importância, pois insere as CPAs na via arterial das IES, com a
importante atribuição de planejar, organizar e promover os processos internos de avaliação
institucional e dos cursos ofertados. Mais do que isso, institui que a Comissão acompanhe e
avalie os planos de melhorias institucionais, de cursos e a execução dos protocolos de
saneamento de deficiências identificadas nas avaliações do MEC e nas ações de supervisão da
SERES - Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior. A implantação de uma
cultura de autoavaliação institucional é desafiadora, pois deve contemplar a análise global e
integrada das dimensões, estruturas, relações, compromisso social, atividades, finalidades e
responsabilidades sociais da IES, especialmente, através das dimensões / eixos previstos na Lei
do Sinaes.
Avaliação externa
Conduzido pelo Ministério da Educação e outras instâncias legais ligadas ao MEC, as
IES contam hoje com um sistema integrado de coleta de informação para avaliar a atuação das
instituições de ensino. O Ciclo SINAES busca o aperfeiçoamento da gestão da educação e dos
processos administrativos através de instrumentos como o ENADE, as visitas in loco de
autorização de novos cursos, renovação das autorizações, credenciamento institucional e
recredenciamento, aos quais baseados em diferentes variáveis geram índices importantes que
balizam a atuação das IES no território nacional.
O ponto de vista distanciado do cotidiano institucional do avaliador possibilita a
contemplação das instâncias global e local que geram um conhecimento diferente sobre o fazer
da IES. Nesse sentido, a FAPCOM incorpora com análise e debate o olhar externo capaz de
fornecer o amadurecimento da autoimagem institucional, viabilizando o melhor desempenho
da IES perante a sociedade.

ENCONTRO DE EGRESSSO
A IES promove a “Mostra FAPCOM de Tecnologia”, onde promove anualmente o
encontro de egressos da instituição com o corpo discente presente. Neste evento o objetivo é
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apresentar as possibilidades do profissional com o perfil humanístico e suas relações com o
mercado de trabalho. Além disso, é uma oportunidade do aluno realizar um network trocando
contatos e estabelecendo um canal de comunicação com os egressos.

RELATÓRIOS DA BIBLIOTECA
A Biblioteca da FAPCOM apresenta mensalmente e anualmente relatórios estatísticos
dos empréstimos, consultas e serviços online. Diante deste número é possível aferir a utilização
tanto da bibliografia básica, complementar e periódicos e com isso estabelecer como o docente
está conduzindo sua disciplina. Além disso, através do relatório é capaz compreender como o
aluno se comporta diante das obras e quais recursos freqüentes que são utilizados para seu
estudo, pesquisa e extensão.

UTILIZAÇÃO DOS ESTÚDIOS E LABORATÓRIOS
Os alunos podem utilizar os estúdios além dos horários de aula mediante requisição por
meio de uma ficha de “Solicitação de Atendimento ao Aluno”, que assinada pelo professor é
encaminhada para o coordenador dos estúdios para agendamento técnico e de equipamentos. O
relatório das solicitações permite ao coordenador mensurar o tempo de produção em relação
aos produtos finalizados. Bem como compreender como os professores conduzem seus
trabalhos práticos.

AVALIAÇÃO DE SATISFAÇÃO DE ALUNOS E DOCENTE
A CPA da FAPCOM considera que a avaliação da satisfação dos alunos e docentes pode
ser ferramenta fundamental para o apoio e a verificação da auto-avaliação. De forma que, ao
longo dos anos de 2009 e 2010, foi estudada uma reforma na avaliação de opinião de alunos
que vem acontecendo nos últimos anos. Tal reforma visa permitir avaliar a FAPCOM não só
com relação à opinião do aluno, mas também a opinião dos professores. Dentro dessa nova
ideia, passaram a serem avaliados três grandes grupos de características da FAPCOM: Processo
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Ensino Aprendizagem (PEA); Instalações e Serviços de Apoio Educacional (ISAE); e,
Instalações e Serviços Gerais (ISG). Os instrumentos de avaliação são apresentados aos alunos
e docentes, de forma a possibilitar o cotejamento das opiniões. Para tanto, foi desenvolvido
novo desenho de questões e alternativas a fim de se construir curvas de qualidade, permitindo
assim aferir os pontos fracos (vales) e os pontos fortes (cristas) das características avaliadas.
Abaixo é possível ver os três grandes grupos e suas características as quais são objetos de
avaliação por alunos e professores.

10. CONVÊNIOS NACIONAIS E INTERNACIONAIS
10.1.InfoComm
A InfoComm International® é a associação comercial mundial que representa o
profisisional audiovisual e as indústrias de comunicação de informações audiovisuais em todo
o mundo. A FAPCOM possui contrato de cooperação assinado com a InfoComm no final do
ano de 2011.
Missão
Promover globalmente o avanço das comunicações audiovisuais. Para isso, fomenta o
desenvolvimento e a integração do profissional audiovisual e da indústria da comunicação da
informação em todo o mundo.
Em uma indústria repleta de perturbações e em rápida mudança, o compromisso da
InfoComm manteve-se constante. No entanto, a visão do seu corpo de Diretores hoje é que, a
fim de melhor servir a Comunidade AV globalmente, devemos promover liderança para dirigir
a transformação da comunicação humana, criando experiências através da tecnologia.
Não estamos falando sobre fazer a tecnologia funcionar melhor; e sim sobre ajudar na
transformação da maneira como as pessoas se conectam.

Informações gerais
Instituição sem fins lucrativos fundada em 1939, hoje a InfoComm International®
disponibiliza aos seus mais de 5.000 membros, espalhados por mais de 80 países, um amplo
programa educativo sobre a tecnologia de áudio e vídeo profissional, abrangentes estudos de
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mercado, notícias sobre tecnologia AV, e também promove eventos como feiras comerciais e
mesas redondas.

10.2. E.E. Major Arcy
A FAPCOM firmou o convênio com a E. E. Major Arcy, inscrita no CNPJ sob nº
49336407/0001-83 (APM), Ato de criação da Escola: LEI 9.728 de 09/02/1967 - publicação
DOE 10/12/1967, sediada à Rua Dr José de Queiroz Aranha, 451 - Vila Mariana - São Paulo –
SP, pertencente à Diretoria de Ensino Centro Sul. Estabelecendo um termo de convênio. O
Termo de Convênio tem por objetivo a realização do Projeto Múltiplas Linguagens, articulado
com o Centro de produção Filosófica, do Curso de Filosofia e a assessoria dos alunos dos
Cursos Superiores de Tecnologia (Fotografia e Produção Multimídia). Através do Projeto
Múltiplas Linguagens, professores e alunos da FAPCOM, de diferentes cursos, irão
desenvolver atividades didático-pedagógicas nas dependências da CONVENIADA, em
articulação com seus projetos, professores e estrutura físico-administrativa. Da parte da
FACOM, o Projeto Múltiplas Linguagens atende a sua Missão e também exigências
relacionadas a suas atividades de Extensão. Constitui ainda importante oportunidade para seus
alunos desenvolverem atividades práticas e de estágio curricular. Além de ser uma forma de
contribuir com o conhecimento produzido e transmitido em suas diversas atividades de ensinoaprendizagem. A FAPCOM fornecerá professores e alunos para ações

Sendo

assim,

a

FAPCOM disponibilizará professores, relacionados às disciplinas práticas e de estágio, para
juntamente com os alunos organizarem e executarem atividades didático-pedagógicas, como
aulas, oficinas, workshops, que vão ao encontro das necessidades e anseios da CONVENIADA.

11. ACOMPANHAMENTO DO EGRESSO
A FAPCOM promove desde 2014 o Encontro de Egressos da FAPCOM convidando
todos os seus ex-alunos para participar. O Projeto visa pesquisar as experiências, vivências e
iniciativas profissionais e realizações de sucesso dos egressos de todos os cursos. O espaço
garante um diálogo aberto sobre o mercado e a formação e aprendizado adquirido em cada curso
na FAPCOM.
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Objetiva-se com isso um reconhecimento sobre as questões do dia-a-dia, as dificuldades,
o que foi feito, o que foi mais útil, enfim tudo o que os egressos aprenderam, praticaram e agora
podem transmitir para seus colegas, debatendo um pouco mais, “na sua casa acadêmica”, sobre
sugestões e críticas com relação aos assuntos acadêmico-profissionais e o que mais possa ser
feito para o crescimento de todos: profissionais, alunos e instituições.
Existe ainda um espaço garantido para a exibição e apresentação dos Trabalhos
interdisciplinares, Projetos Experimentais (produções em áudio, audiovisual, fotografia e
multimídia) do Curso Superior de Tecnologia em Produção Multimídia durante a Semana de
Acolhida aos Calouros, realizada a cada semestre, na primeira semana de aula; e com data
especial de exibição pública e aberta para a comunidade e família, ao final de cada semestre,
logo após as Bancas de Avaliação.
Outra iniciativa importante são os auxílios concedidos à participação de Mostras,
Festivais e Eventos universitários, como a Expocom – Exposição da Pesquisa Experimental em
Comunicação, realizada durante os Congressos da Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos
Interdisciplinares da Comunicação (em suas etapas Regional e Nacional).
Canais
A FAPCOM utilizará de todos os canais disponíveis a seu alcance para estabelecer e
manter vinculações com seu egresso, a saber:


Envio de E-mail marketing.



Mensagem de texto para celular (SMS).



Contato Telefônico.



Site e Blog.



Redes Sociais (Facebook, Instagram, Twitter, Google Plus).



Eventos anuais que reunam os egressos a ser realizado na FAPCOM com foco em
mercado, profissão e academia;.



Ouvidoria.



Jornal FAP-Comunica com coluna fixa para Egresso.



Web Rádio com espaço para entrevista do egresso em cada produção.



Publicação dos melhores Trabalhos de Conclusão de Curso formato livro E-book, por
habilitação, em parceria com Paulus Editora.
153



Encontro semestral do egresso, a fim de apresentarem os melhores Trabalhos de
Conclusão de Curso aos alunos calouros, por habilitação.



Vídeo depoimento.



News Egresso FAPCOM.



Ações especificas por curso e habilitação, segundo planejamento anual e semestral nas
semanas de Wokshop acadêmico.

Conteúdos
A FAPCOM colocará à disposição de seu egresso, os seguintes conteúdos:
Convite para participação de eventos: Mostra de Tecnologia, Simpósio de
Comunicação, Seminário de Filosofia, Palestras em geral.
Divulgação para participação de Cursos de Extensão (20% de desconto para ex-alunos).
Divulgação para participação de Cursos de Idiomas (20% de desconto para ex-alunos).
Segunda Graduação: a FAPCOM oferece 50% de desconto para graduação e 30% de
desconto para graduação Tecnológica para ex-alunos.
Matérias sobre ex-alunos para divulgação no Blog.
Conteúdo de Comunicação, Tecnologia e Carreira no Blog da FAPCOM.
Divulgação de vagas na área de Comunicação no site e no perfil da FAPCOM no
Facebook e no Linkedin.
Mostra de Livros Paulus de comunicação.
Feira de Livros de Comunicação anual, que reunirá as editorias especializadas de
comunicação.
Formação continuada
A FAPCOM sabe que com as transformações técnicas e sociais o espaço único da sala
de aula precisa de complementos, para tanto tem seu egresso em contínua formação profissional
e acadêmica. A extensão e os cursos de pós-graduação lato sensu são momentos privilegiados
para ampliar a formação do egresso:
Comunicação.
Comunicação e Tecnologia.
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Comunicação e Educação.
Extensão Comunitária.
Línguas.
Pós-graduação lato sensu em: Editoração e em Mídias Religiosas.
Realidade Socioeconômica
A FAPCOM é a maior interessada em ter informações sobre a realidade socioeconômica
de seus egressos. Deseja obter informações acerca dos impactos sociais, rendas, inovação,
empreendimentos, assim como dificuldades encontradas em alocarem-se no mercado de
trabalho. Para tanto:
Manterá atualizada a base de dados referente aos egressos.
Elaborará questionário socioeconômico aos seus egressos.
Promoverá encontros com egressos voltados à realidade profissional, acadêmica e mercado.
Estas ações serão desenvolvidas via CPA e Marketing, a fim de constituir insumos para
a gestão acadêmica.

12. PÓS-GRADUAÇÃO LATO-SENSU

13. CORPO DOCENTE
13.1 Coordenação do curso
A Coordenação de Curso, órgão executivo, é exercida por membro docente indicado
pelo Diretor da FAPCOM, ouvido o parecer da Pró-direção Acadêmica e da Pró-direção
Administrativa, para o exercício de dois anos, permitida sua recondução. São atribuições do
Coordenador de Curso:
I - representar o curso junto ao MEC, às autoridades e órgãos da FAPCOM;
II - convocar e presidir as reuniões do Colegiado de seu curso;
III - zelar pela qualidade do curso;
IV - supervisionar e fiscalizar a execução das atividades programadas, bem como a
assiduidade dos professores;
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V - propor as atividades a serem inseridas no calendário escolar; VI - deliberar sobre os
pedidos de transferência e aproveitamento de estudos;
VII - apresentar, semestralmente, ao Conselho Superior e à Pró-direção Acadêmica,
relatório de suas atividades e as relacionadas a seu curso;
VIII - sugerir a contratação ou dispensa do pessoal docente;
IX - atender aos alunos, dirimindo dúvida e explicando o funcionamento da instituição;
X - acompanhar os resultados da autoavaliação - CPA, tendo em vista a qualificação do
projeto pedagógico de curso;
XI - exercer as demais atribuições que lhe sejam previstas em Regimento próprio.
O Coordenador do Curso Superior de Tecnologia em Produção Audiovisual, Prof. Dr.
Adriano Miranda Vasconcellos de Jesus, possui experiência profissional, acadêmica e na gestão
de cursos superiores. Seu regime de trabalho é integral (40 horas semanais), sendo 12 horas para
atividades em sala de aula e 28 horas destinadas às atividades de coordenação de Curso.
O professor Doutor Adriano Miranda Vasconcellos de Jesus é docente, preside o NDE
dos Cursos Superiores de Tecnologia da FAPCOM, e atua na instituição desde 2009. Graduado
em comunicação social - habilitação Rádio e TV pela Fundação Armando Álvares Penteado
(FAAP, 1998), graduação em Direito pelo Centro Universitário de Rio Preto (UNIRP, 2003) e
mestre em Comunicação Social pela Universidade Paulista (UNIP, 2008). Doutor, bolsista pela
Capes em Comunicação e Semiótica pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUCSP, 2014).
Foi docente de graduação e pós graduação nas seguintes instituições de ensino:
Universidade Anhembi Morumbi (2012 - atual), Faculdade Anhanguera (2011), Faculdades
Metropolitanas Unidas (2011), Instituto e Colégio Sidarta (2010), Centro Universitário de Rio
Preto (UNIRP) (2006 – 2008), União das Faculdades dos Grandes Lagos (UNILAGO) (2006 –
2008), Oficinas Culturais do Estado de São Paulo (2008), Faculdades Integradas de Três Lagoas
(AEMS) (2006–2007), FAPERP - Universidade Livre das Artes (2004) e Senac – São José do
Rio Preto (1999-2002)
Seu percurso gerencial empresarial compreende empresas no setor de comunicação
social. Foi Sócio-proprietário da empresa Caderno Único que editou as revistas Caderno
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Advogados, Outsourcing, Único e Simplifique (2008 – 2009). Todas as revistas customizadas
desenvolvidas atendiam as necessidades de gestão de conteúdo de cada empresa. Foi Editor
Executivo em todas as publicações, estruturação de pauta, coordenação de reportagem,
editoração gráfica, acompanhamento gráfica, distribuição e atendimento ao cliente. Realizava
o processo de captação de clientes, reunião para elencar as necessidades, apresentação do plano
de comunicação tendo como suporte a revista customizada e fechamento do contrato.
Foi Gerente de marketing e treinamentos do Diário de Notícias de São Paulo (Editora
D/N) (2008 – 2009) responsável pelo treinamento de Equipe Comercial. Desenvolvimento do
Business Plan da empresa. Gerenciamento do projeto de reestruturação de receita.
Desenvolvimento de campanhas e ações. Desenvolvimento de produtos desenvolvendo
conteúdo original em publicações.
Atuou como coordenador de cursos e gestão na Microlins Franchising (2004 – 2007), nas
empresas Multicursos Formação Profissional e no Instituto Embelleze – Master de Santa
Catarina. Na empresa realizou a Gestão de Docentes e procedimentos pedagógicos. Elaborou a
redação dos manuais corporativos e procedimentais da franquia. Desenvolveu o conteúdo para
treinamentos de colaboradores e departamento comercial. Participou da elaboração do sistema de
comunicação entre franqueados e colaboradores (webdesk) e desenvolvimento do site, redação
publicitária e produção dos diversos materiais promocionais. Desenvolveu o roteiro e direção de
comerciais para TV e Rádio. Na operação da Unidade Piloto atuou no desenvolvimento de cursos
sob demanda do cliente a partir de 30 módulos desenvolvidos previamente, todos voltados a área
empresarial com os seguintes setores abrangidos: moda, gastronomia, decoração, publicidade e
marketing. No Instituto Embelleze atuou na implantação da Unidade Piloto de Florianópolis. Fez
o planejamento da campanha de lançamento e captação de alunos. Realizou o treinamento e
implantação do manual de procedimento aos colaboradores e instrutores. Liderou a coordenação
das ações promocionais de inauguração. Desenvolveu o plano de expansão da franquia no estado
de Santa Catarina. Na operação da unidade: adequação do material dos cursos a realidade do
local, adequação de linguagem, formatação de parcerias comerciais tendo como troca os
treinamentos oferecidos na franquia.
Prof. Dr. Adriano Miranda foi membro do Colégio Eleitoral do Grande Prêmio Cinema
Brasil (2000) do Ministério da Cultura representando a região de São José do Rio Preto-SP.
Palestrante sobre a Lei de Incentivo a Cultura e os projetos estaduais. Homenageado com o
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prêmio São José de Botas (2004) da Secretaria de Cultura de São José do Rio Preto, SP pela
contribuição à cultura local e reconhecido pelo ensino de técnicas audiovisuais em diversas
oficinas, fomentando e gerando trabalhos expressivos para a cidade. Professor responsável pela
conquista de dois prêmios de melhor jingle nacional no Fest´Up dos alunos da UNIRP do
Laboratório de Criação em Rádio (2006 e 2008), realizado anualmente pela APP (Associação
dos Profissionais de Propaganda).
Autor do livro “Estratégias do Olhar Fotográfico – Teoria e Prática da linguagem visual”,
pela

Editora

Paulus

em

2015

e

é

pesquisador

do

grupo

ESPACC-

Espaço-

Visualidade/Comunicação-Cultura, certificado pela PUC/SP junto ao CNPq e integrou o grupo
de pesquisa Cibernética Pedagógica: Laboratório de Linguagens Digitais, na ECA-USP.

13.2 Núcleo docente Estruturante – NDE
O Núcleo Docente Estruturante constitui segmento da estrutura de gestão acadêmica de
cada Curso de Graduação, com atribuições acadêmicas de acompanhamento para exercer, de
forma atuante, no processo de concepção, de consolidação e de contínua atualização do projeto
pedagógico do curso.
O Núcleo Docente Estruturante do Curso Superior de Tecnologia em Fotografia é
constituído por 5 (cinco) docentes pertencentes ao curso. São atribuições dos integrantes do
Núcleo Docente Estruturante:
I - contribuir para a consolidação do perfil profissional do egresso do curso;
II - zelar pela integração curricular interdisciplinar entre as atividades de ensino
constantes no currículo;
III - propor a atualização do Projeto Pedagógico do Curso e submeter à apreciação do
Colegiado do Curso;
IV - acompanhar e avaliar o desenvolvimento do Projeto Pedagógico do Curso,
propondo as correções que se apresentem necessárias à sua integral consecução;
V - zelar pelo cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais do curso;
VI - sugerir a aquisição de material didático e bibliografia para o curso;
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VII - definir parâmetros avaliativos dos Planos de Disciplina do curso, apresentando
sugestões de melhoria;
VIII - propor situações e recursos de aprendizagem que colaborem com o processo de
ensino e aprendizagem do aluno;
IX - sugerir, ao Programa de Capacitação Docente, seminários, palestras e formações,
referentes à avaliação de aprendizagem e, sempre que necessário, formas de avaliação que
valorizem o conhecimento e a vivência do aluno.
É assegurada a estratégia de renovação parcial dos integrantes do NDE de modo a dar
continuidade ao processo de acompanhamento do curso. Todos os membros do NDE são
nomeados por meio de Portarias assinadas pelo Diretor.
O NDE é presidido pelo Coordenador de Curso competindo-lhe:
I - convocar e coordenar as reuniões, com direito a voto, inclusive de qualidade;
II - representar o NDE junto aos órgãos da Instituição;
III - designar relator ou comissão para estudo de matéria a ser decidida pelo núcleo e
um representante do corpo docente para secretariar e lavrar as Atas;
IV - coordenar a integração do NDE com o Conselho Superior, com o Colegiado de
curso aos demais setores da Instituição.

Núcleo Docente Estruturante do Curso Superior de Tecnologia em Produção Multimídia
Prof. Dr. Adriano Miranda Vasconcellos de Jesus. Coordenador dos cursos superiores
de tecnologia da FAPCOM, coordenador da Pós graduação Lato Sensu em mídias religiosas.
Possui graduação em comunicação social - habilitação Rádio e TV pela Fundação Armando
Álvares Penteado (FAAP, 1998), graduação em Direito pelo Centro Universitário de Rio Preto
(UNIRP, 2003) e mestre em Comunicação Social pela Universidade Paulista (UNIP, 2008).
Doutor em Comunicação e Semiótica pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo
(PUC-SP, 2014). É professor dos cursos de Comunicação Social na Universidade Anhembi
Morumbi (UAM-SP), Faculdade Paulus de Tecnologia e Comunicação (Fapcom-SP). Integra o
grupos de pesquisa Espaço-Visualidade, Comunicação-Cultura, certificado pela PUC/SP junto
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ao CNPq e o grupo de pesquisa Cibernética Pedagógica: Laboratório de Linguagens Digitais,
certificado pela ECA/USP e pelo CNPq.

Prof. Ms. Giovanni Vela, Mestrado em Filosofia pela Faculdade São Bento (2013),
graduação em Filosofia pela Universitá la Sapienza di Roma (IT), atualmente estuda Teologia
no Instituto Pio XI (SP). É jornalista profissional desde 1996 .

Profa. Ms. Alessandra Barros Marassi. Doutoranda e mestre em Comunicação e
Semiótica pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo. Bacharel em Comunicação
Social pela Universidade Metodista de São Paulo com cursos de extensão em Marketing.
Membro do Grupo de Estudos CCM: Comunicação e Criação nas Mídias, vinculado ao CNPQ
sob coordenação da Profa. Dra. Lucia Isaltina Clemente Leão. Publicitária e profissional de
Marketing Digital atuando como Gerente de Contas e Planejamento em agências como Z+
Digital que pertence ao Grupo Havas Media, Medialab, JWT, EuroRSCG 4D e Wunderman.
Foi Profa. convidada para ministrar a disciplina Branding e Inovação do curso de Graduação
Produção Cultural da FMU e é Profa. da FAPCOM, ministrando diversas disciplinas para os
cursos de Comunicação.

Prof. Dr. Décio Ferreira Forni. Doutorado em comunicação e semiótica pela Puc/SP, na
linha de Ambientes Midiáticos. Mestre em Administração e Planejamento Puc/SP, com ênfase
em Inovação. Pós-Graduado em Comunicação de Marketing pela ESPM/SP. Graduado em
Publicidade e Propaganda pela Metodista / SP. Desde 2002 docente universitário, 15 anos de
experiência corporativa em empresas nacionais e multinacionais, em áreas de inteligência de
mercado, planejamento de comunicação, webmarketing e tecnologias de promoção e
computação gráfica. Experiência consultiva, no campo do marketing holistico, com projetos
em branding, inovação, planejamento, web, rp e responsabilidade social ( ver no ítem produção
técnica).Interesses atuais: Hipermídia, com ênfase em gestão da identidade a partir dos meios
de busca na web. Novas mídias e novas abordagens na comunicação integrada de marketing e
Inovação, vinculadas a alto retorno sobre investimento.
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Profa. Ms. Fernanda Elouise Budag. Doutoranda em Ciências da Comunicação pela
Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo (ECA/USP). Mestre em
Comunicação e Práticas de Consumo, pela Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPMSP). Graduada em Comunicação Social Publicidade e Propaganda, pela Universidade Regional
de Blumenau (FURB). Membro dos Grupos de Pesquisa “Midiato – Grupo de Estudos de
Linguagem: Práticas Midiáticas” (ECA/USP) e “Comunicação-Consumo: Educação e
Cidadania” (ESPM-SP). Atualmente docente na Faculdade Paulus de Tecnologia e
Comunicação (FAPCOM). Atuação na área de Comunicação, com foco em Pesquisa,
Planejamento e Redação. Campos de abrangência de pesquisas: consumo, análise de discurso,
narrativas ficcionais.

Regime de trabalho do NDE
1) Prof. Dr. Adriano Miranda Vasconcellos de Jesus, Doutor, Regime Integral;
2) Profa. Ms. Alessandra Barros Marassi, Mestre, Regime Parcial;
3) Prof. Dr. Décio Ferreira Forni, Doutor, Regime Parcial
4) Profa. Ms. Fernanda Elouise Budag., Mestre, Regime parcial;
5) Prof. Ms. Giovanni Vela, Mestre, Regime parcial

13.3 Colegiado do Curso
O Colegiado de Curso, órgão deliberativo e normativo, é composto pelos seguintes
membros:
I - O Coordenador de curso, que o preside;
II - O Coordenador Adjunto, quando houver;
III - Cinco representantes do corpo docente do curso, sendo, pelo menos, dois de
disciplinas básicas e três de disciplinas específicas, eleitos por seus pares;
IV - Um representante discente, regularmente matriculado, votado por lista tríplice,
designado pelo Diretor, depois de ouvida as pró-direções Acadêmica e Administrativa.
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O Colegiado de Curso é presidido pelo Coordenador do curso, substituído em suas faltas
e impedimentos por um suplente, ambos escolhidos pelo Diretor, depois de ouvido parecer da
pró-direção Acadêmica.
O Colegiado de Curso reúne-se, ordinariamente, duas vezes durante o semestre letivo e,
em sessão extraordinária, sempre que for convocado pelo Coordenador do Curso ou por dois
terços do Colegiado de Curso, em datas pré-estabelecidas em calendário acadêmico.
Compete ao Colegiado de Curso:
I - contribuir na elaboração do projeto pedagógico do curso e executá-lo depois de
aprovados pelo Conselho Superior;
II - deliberar sobre o conteúdo programático das disciplinas, atividades de Extensão,
atividades acadêmicas complementares, estágios curriculares de sua área de atuação, zelando
pelo cumprimento dos planos de ensino;III - promover o planejamento do ensino, das práticas
investigativas e das atividades de Extensão, respeitando a especificidade docente;
IV - acompanhar a avaliação periódica do curso na forma definida pelo Conselho
Superior, propondo medidas para a melhoria da qualidade de ensino;
V - propor mecanismos e procedimentos que estimulem a articulação entre o Ensino, as
Práticas Investigativas e a Extensão; VI - opinar sobre a adequação da formação docente às
disciplinas curriculares;
VII- apreciar as recomendações dos docentes e discentes, sobre assuntos de interesse do
curso.
VIII - Exercer as demais competências que lhe sejam previstas em Regimento próprio.
Colegiado específico do Curso Superior de Tecnologia em Produção Multimídia
O colegiado de curso é constituído por:
I. Coordenador do Curso: Prof. Dr. Adriano Miranda Vasconcellos de Jesus
II. Dois professores das disciplinas básicas, como membros efetivos, eleito pelos pares:
Prof. Ms. Fernando Mariano de Siqueira e profa. Ms. Fernanda Iarossi.
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III. Três professores das disciplinas específicas, como membros efetivos, eleito pelos
pares: Prof. Ms. Manoel Roberto Nascimento de Lima, profa. Me. Alessandra de Castro Barros
Marassi e Prof. Dr.Alexandre Braga.

13.4 Perfil do corpo docente
A FAPCOM atendendo a legislação vigente para a educação superior brasileira e
constituindo-se na sua missão, valores e visão em ser um instituição de referência em educação
nas áreas de comunicação, filosofia e tecnologia, sabe que seu corpo docente é um dos
fundamentos para consolidar tal missão.
Atuando, a FAPCOM, verticalmente no ensino, nas práticas investigativas e na
extensão, nas áreas de comunicação, filosofia e tecnologia de forma integrada define três perfis
para seu corpo docente, visando principalmente o desenvolvimento das competências e
habilidades de seu egresso.
Especialista: Este professor é de fundamental importância para o atendimento do perfil
dos egressos FAPCOM, pois atenderá as especialidades técnicas, visando um profissional com
habilidades competitivas. Este professor atuará especialmente nas graduações tecnológicas,
ainda cursos de comunicação, destinados as disciplinas técnicas e para formação profissional
especializada. Uma outra característica deste professor é sua vinculação ao setor profissional,
atundo no mercado de trabalho geralmente em sua especialidade.
Mestre: O professor mestre esta capacitado a desenvolver metodologias e conteúdos de
forma interdisciplinar. Este professor atuará nos cursos de graduação, atendendo a formação
prática-teórica dialogada com os diferentes saberes, característica da formação integrada da
FAPCOM. Desenvolverá também cursos de extensão, assim como poderá atuar nos curso de pósgraduação lato sensu. Outra característica deste professor é sua capacidade desenvolvida para
orientação de trabalhos de iniciação científica e trabalho de conclusão de curso.
Doutor: O professor doutor é de fundamental importância para a FAPCOM, pois traz
consigo experiência de magistério, práticas de investigação cientifica e gestão no ensino
superior. Este professor atuará na graduação, extensão e cursos de especialização pósgraduação lato sensu e orientações dos trabalhos em práticas investigativas. A presença deste
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professor é essencial nos colegiados de curso e nos núcleos docente estruturante, pois
maturamente ajudará a pensar os cursos e a própria FAPCOM.

13.5 Titulação
Atendendo a legislação vigente para a educação superior, a FAPCOM aloca seus
recursos otimizando o corpo docente para melhor desenvolver o perfil do egresso, segundo sua
missão, valores e visão mantendo seu maior número de professores como mestres e doutores.
No Curso Superior de Produção Multimídia segue a tabela abaixo de titulação do corpo docente
e o percentual de doutores:

TITULAÇÃO CURSO SUPERIOR FOTOGRAFIA
Titulação

Total

Total especialistas

00

Total doutores

12

Total mestres

10

Total geral

22

13.6 Regime de trabalho
Os docentes admitidos na FAPCOM, a partir da implantação do Quadro de Carreira
Docente, e os contratados anteriormente, que a ele aderirem e nele se enquadrarem, estarão
sujeitos a um dos seguintes regimes de trabalho:
Regime de Tempo Integral (RTI): contratado por 40 horas semanais de trabalho, das
quais 50% ou mais se enquadrem em Outras Atividades;
Regime de Tempo Parcial (RTP): contratado por, no mínimo, 12 horas e por até 39 horas
semanais de trabalho, das quais 25% ou mais se enquadrem em Outras Atividades;
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Regime de Tempo Especial ou Horista (RTH): contratado em regime diferente dos
contidos nos incisos I e II acima.

Início das
Nome

Titulação

atividades no
Ensino
Superior

Adriano Miranda
Vasconcellos de

Doutor

Jesus
Alessandra de Castro
Barros Marassi
Alexandre Santaella
Braga
Carolina Boari
Caraciola
Carlos Eduardo
Frucci
Cleusa Kazue
Sakamoto
Décio Ferreira Forni
Elinaldo da Silva
Meira
Fernanda Elouise
Budag
Fernanda Iarossi
Pinto
Fernando Mariano
de Siqueira

Mestre

Doutor

Doutora

Mestre

Doutora

Doutor

Doutor

Mestre

Mestre

Mestre

2000 – 15
anos
2014 – 01
ano
2003 – 12
anos
2005 – 10
anos
1979 – 36
anos
1981 – 34
anos
2002 – 13
anos
2002 – 13
anos
2006 – 09
anos
2008 – 07
anos
2005 – 10
anos

Tempo
Integral

Disciplinas

ou Parcial

Integral

Horista

Projeto Interdisciplinar 1
Projeto Interdisciplinar 2
Mídias Sociais
Gestão de Projetos Multimídia
Interface e Experiência do Usuário

Parcial

Projeto Multimídia 1
Projeto Multimídia 2

Parcial

Publicidade Digital

Horista

Fotografia Digital

Parcial

Empreendedorismo e Marketing
Pessoal

Horista

Marketing Digital

Parcial

Arte e Tecnologia

Horista

Publicidade Digital

Parcial

Redação Instrumental e Webwriting
Edição de Imagens

Horista

Áudio Digital
Vídeo Digital

165

Giovanni Vella

Mestre

2013 – 02
anos

Parcial

Antropologia Teológica
Inglês instrumental

Luis Paulo Neves

Mestre

2006 – 09
anos

Parcial

Língua Inglesa
Língua Espanhola 1
Língua Espanhola 2

Isabel Orestes
Silveira

Doutora

2004 – 11
anos

Horista

Planejamento de Campanhas Online
Startup Companies
Audio Digital

Lawrence Rocha
Shum

Doutor

1998 – 17
anos

Horista

Entretenimento Digital e Tecnologia
Criativa
Animação

Leslye Revely dos
Santos
Manoel Roberto
Nascimento de Lima
Marcia Regina
Carvalho da Silva
Mauricio Antonio
Anzini Gasparotto
Paulo Antonio
Carvalho Costa
Sergio Nesteriuk
Gallo
Tarcísio de Sá
Cardoso
Thiago Calçado

Mestre

Mestre

Doutora

Mestre

Mestre

Doutor

Mestre

Mestre

2008 – 07
anos
2003 – 12
anos
2002 – 13
anos
1995 – 20
anos
2001 – 14
anos
2000 – 15
anos
2010 – 05
anos
2006 – 09
anos

Parcial

Arte e Design Contemporâneo

Parcial

Fotografia Digital

Integral

Horista

Horista

Horista

Tópicos Avançados em Produção
Multimídia
Design Gráfico
Ilustração Vetorial
Hipermídia
Design Instrucional
Hipermídia

Horista

Roteiro em Multimídia

Parcial

Antropologia Teológica

14. APOIO AOS DISCENTES
14.1 Núcleo de Inclusão, Acessibilidade e aprendizagem
Este espaço localiza-se no 1° andar e é constituído de seis metros e vinte e cinco
centímetros (6,25 m²), equipado com computador com acesso à internet, ramal de telefone e
uma mesa com cadeiras para os atendimentos aos discentes. Neste ambiente encontram-se dois
espaços separados, cada qual com mesa e cadeiras para atendimento a alunos com necessidades
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especiais, orientação de trabalhos de conclusão de curso e projetos experimentais. O local é
dotado de ar condicionado, iluminação e ventilação naturais. A coordenação do núcleo é
responsabilidade de docente da área de psicologia e os atendimentos são agendados
previamente.

NÚCLEO DE APOIO AO DISCENTE (NAD): Programa geral dos projetos e das
atividades.
O programa do Núcleo de Apoio ao Discente (NAD) é considerado pela direção da
FAPCOM como um dos pilares de apoio ao processo ensino-aprendizagem no que diz respeito
à consolidação do sujeito autônomo, responsável pela construção de seu próprio conhecimento
no período da vida universitária, um momento de extrema importância na complementação da
formação cidadã, cultural e subjetiva deste sujeito.
A formação integral do aluno prescinde da boa convivência e da comunhão entre os
envolvidos no processo de ensino-aprendizagem (professor e aluno) bem como dos demais
envolvidos no ambiente acadêmico (funcionários, comunidade, empresariado local, nacional e
internacional, ONGs, além do próprio Ministério da Educação e demais instituições publicas e
privadas, ligadas direta ou indiretamente à educação superior). Busca-se, a partir dessa
premissa, apoiar o desenvolvimento de seu percurso, visando sua permanência, participação e
melhor aproveitamento do universo acadêmico. Neste processo de formação toma-se como
ponto de partida o sujeito envolvido no ato de aprender, em sua relação com seu semelhante e
consigo mesmo.
O NAD surgiu com o objetivo de ser um espaço de acolhida, principalmente à demanda
dos estudantes, desenvolvendo competências e habilidades dos alunos que apresentam
dificuldades de aprendizagem ou necessidades especiais através de ações específicas. O NAD
busca atuar não só na esfera cognitiva, mas também na esfera social e cultural, bem como
prestar serviço à comunidade acadêmica, na busca de soluções de problemas presentes nas
relações concernentes ao processo de ensino-aprendizagem.
Nos últimos anos, o governo federal intensificou políticas sociais, educacionais e
econômicas, que possibilitaram o acesso de maior número de pessoas ao ensino superior. O
resultado é que surgem grupos bastante heterogêneos, no que diz respeito à formação escolar,
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cultural, econômica e familiar. Partindo de sua própria natureza religiosa e humanística a
FAPCOM não pode ficar alheia a alguns problemas decorrentes dessa heterogeneidade que
podem afetar, sobremaneira, o processo de ensino-aprendizagem. Dessa forma o NAD pretende
funcionar também como uma plataforma catalisadora das diferenças.
Norteadas pela missão, valores e visão da FAPCOM, as propostas de atuação do NAD
englobam políticas de apoio aos discentes que incluem:
Núcleo de apoio ao discente: FIES / PROUNI / Programa de Incentivo ao Estudo /
Informações financeiras.
Núcleo de apoio ao discente: Inclusão Social.
Núcleo de apoio ao discente: Aprendizagem.
Núcleo de apoio ao discente: Atendimento Psicopedagógico e a Carreira.
Núcleo de apoio ao discente: Acessibilidade.
Núcleo de apoio ao discente: Central de Estágio.
Núcleo de apoio ao discente: Tecnologias da Informação e Comunicação.
Núcleo de apoio ao discente: Ouvidoria.
Núcleo de apoio ao discente: Programa de Nivelamento Acadêmico.
Núcleo de apoio ao discente: Atividades de Extensão.
As políticas apresentadas neste projeto foram elaboradas principalmente com base nas
reflexões dos resultados de projetos anteriores, dos relatórios de CPA e nos resultados das
avaliações externas de autorização dos cursos, INEP-MEC. Tais pareceres possibilitaram uma
análise madura do que seria um formato adequado ao perfil do aluno FAPCOM.
Anteriormente, a FAPCOM desenvolveu ações isoladas desde sua abertura e, no ano de
2010, criou uma equipe específica responsável por desenvolver um projeto que centralizasse as
formas de atuação desta esfera Institucional. A partir deste histórico, a primeira sugestão seria
criar políticas constantes de atuação e com base nesta constatação que se constitui este projeto.
Consciente da flexibilidade que um projeto / planejamento deve ter, a FAPCOM
permanece atenta aos processos de relacionamento faculdade-aluno, visando adequá-los sempre
que necessário para melhor atender à demanda dos estudantes.
Para consolidar o desempenho do NAD a FAPCOM se encontra atenta às discussões
atuais concernentes ao processo ensino-aprendizagem, como aquelas que abarcam questões
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relacionadas a desafios para a formação no século XXI. Nesse contexto, o NAD constitui-se
como importante espaço institucional, locus privilegiado para fomento de reflexões e de ações
voltadas à diversidade dos estudantes.
Como efeito da globalização, os processos institucionais sociais vêm passando por
mutações, no que diz respeito a suas formas de articulação e construção de significados. As
novas tecnologias da comunicação digital, os novos arranjos econômicos e de produção, a
intensa circulação de informação acabam por impulsionar ainda mais o intercâmbio cultural.
Novas formas de organização da família, do trabalho, da educação surgem, tornando ainda
mais complexo o cenário de construção do sujeito. São muitos os fatos que nos mostram esta
situação, como, por exemplo, a mistura entre o universo do trabalho e o universo doméstico, o
mercado passa a valorizar a criatividade e o empreendedorismo. Jovens produzem seus conteúdos
e os compartilham com o mundo, as relações sociais virtuais, mediadas pelas tecnologias de
comunicação digital, criam um espaço social flexível que impelem ao ator social uma postura
cada vez mais crítica e reflexiva. Consequentemente, novos significados de autonomia fazem-se
necessários para o fortalecimento dos referenciais coletivos.
Levando em conta este cenário de diversidade, a FAPCOM entende que seu papel como
Instituição de ensino vai além da perspectiva técnica que visa o desenvolvimento de
competências e habilidades específicas. Nesse sentido, a FAPCOM visa, acima de tudo, a
construção integrada, humanística e social do futuro profissional, engajado em seu espaço
social, de forma responsável, reflexiva, ética e autônoma.
A fase da graduação, no ensino superior, é marcada por outras demandas, diferentes
daquelas inseridas na educação básica. Trata-se de uma etapa da vida em que o estudante passa
a entrar em contato com o universo profissional e científico, os quais prescindem de linguagem
e comportamento diferentes daqueles exigidos no ensino médio. Nesse contexto, o NAD
institui-se como um organismo de interface que integra realidades, ecossistemas, estruturas
diferentes.
Objetivo geral
Apoiar, orientar e fomentar ações para o melhor aproveitamento acadêmico dos
discentes.
Objetivos Específicos
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Auxiliar aos alunos a enfrentar os desafios do cotidiano do curso de graduação, de uma
forma reflexiva, consciente, sistematizada e participativa.
Identificar e minimizar as lacunas que os alunos trazem de sua formação anterior,
promovendo mecanismos de nivelamento e oferecendo condições para aprendizagens
significativas através de oficinas de nivelamento.
Estimular a busca pelo conhecimento, através de uma metodologia de trabalho que
possibilite a ação de todos os agentes da instituição no estímulo à participação dos alunos em
projetos comuns e coletivos.
Receber e acolher os novos alunos oriundos do processo seletivo ou de transferência,
buscando sua integração na comunidade acadêmica.
Contribuir com o processo de construção da identidade profissional e de planejamento
a carreira dos alunos.
Propor atividades que possibilitem um atendimento personalizado ao aluno, oferecendo
oficinas de desenvolvimento de competências e de potencial criativo, palestras, e plantões de
atendimento.
Permitir ao aluno a compreensão de que a área de estudo que ele escolheu, bem como a
formação do futuro profissional, devem se dar em constante diálogo com áreas da comunicação
e da formação humanística;
Possibilitar ao aluno uma adequada e competente inserção no mercado de trabalho como
profissional preparado não só teoricamente e ciente de suas futuras práticas no mercado, mas
também instrumentado para ser um possível empreendedor em sua área.

Metodologia
O NAD da FAPCOM apresenta uma proposta metodológica que leva em conta as
peculiaridades de cada curso e as necessidades de cada aluno. As ações do NAD estão propostas
de forma a abarcar tanto atividades estruturadas e permanentes como atividades transversais
(estruturadas de acordo com a demanda discente) à dinâmica acadêmica.

170

Público Alvo
As atividades propostas pelo NAD estão direcionadas majoritariamente aos discentes da
FAPCOM.

Equipe Técnica
As ações propostas serão elaboradas por uma equipe de profissionais qualificados nas
áreas da educação, pedagogia e psicologia.

Instrumentos e Procedimentos
A partir do exposto, em relação às avaliações realizadas acerca da atuação do NAD,
propõe-se a utilização dos seguintes instrumentos:
Oficinas de gramática, redação e leitura (Programa de Nivelamento Acadêmico –
PRONIAC).
Oficinas culturais, Worshops e Palestras (Programa de Apoio ao desenvolvimento da
Carreira – PADEC / Atividades de Extensão).
Cursos livres (Atividades de Extensão).
Atendimento psicopedagógico individualizado (Projeto de Apoio à Carreira);
Atendimento individual através da Ouvidoria;
Flexibilidade curricular – convalidação de créditos;
Representação estudantil nos órgãos colegiados da FAPCOM.

Os procedimentos adotados incluem:
Divulgação das atividades oferecidas pelo NAD, a cada início de semestre letivo,
através dos canais de comunicação disponíveis na FAPCOM (forma oral, cartazes, banners, email, e site).
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Pode participar das atividades coletivas do NAD todo o estudante regularmente
matriculado que estiver interessado; essa participação não é obrigatória.
Para participar das atividades coletivas de extensão o aluno deve realizar a inscrição no
próprio evento.
As Oficinas de nivelamento (Programa de Nivelamento Acadêmico) são ofertadas
constantemente aos alunos do primeiro e segundo semestres. O primeiro módulo tem duração
de 6 meses, dedicado ao aprimoramento gramatical é realizado pelo aluno ingressante que ao
passar para o segundo semestre realiza o segundo módulo, também com duração de 6 meses,
dedicado ao desenvolvimento de textos. Sempre ao início do primeiro semestre e do segundo
semestre todos os alunos passam por uma avaliação, para que seu conhecimento seja
identificado.
As oficinas culturais, workshops, palestras e os cursos livres propostos ao longo de cada
semestre a partir da demanda discente e docente, funcionam tanto como atividades de extensão
e eventualmente, como mecanismos de nivelamento diante da heterogeneidade do aluno
ingressante. Dentre essas, algumas atividades costumam ser oferecidas aos alunos normalmente
aos sábados como, por exemplo, os cursos oferecidos no último ano: Curso de Inglês, Espanhol,
Libras e Oficina de Teatro.
Para atendimento individualizado em caso de problemas relacionados diretamente à área
acadêmica, o estudante deve realizar agendamento através da secretaria acadêmica, mesmo do
serviço de ouvidoria ou no próprio NAD.
O atendimento da ouvidoria funciona com horário pré-estabelecido para todas as terçasfeiras em dois horários, das 09h às 11h e das 19h às 21h, com infraestrutura própria e com um
Ouvidor responsável. Além do atendimento presencial, estão disponíveis nos murais e site da
Instituição canais como: e-mail ouvidoria@fapcom.com.br e telefone (11) 2139-8539. Os
registros são feitos de forma manual e eletrônica, sintetizados em relatórios mensais escritos
pelo ouvidor, e dirigidos à Direção da FAPCOM.
Quanto aos Cursos, os alunos terão a flexibilidade para o aproveitamento de estudos,
seja pela possibilidade de convalidação de crédito na mesma disciplina em outro curso da IES
(equivalência), ou mesmo pela possibilidade de cursar uma eventual dependência em horário
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diferente daquele regular (outro turno no mesmo curso), sem prejudicar assim a continuidade
dos estudos do discente no semestre seguinte.
Em relação à Representação Estudantil nos órgãos colegiados da FAPCOM também
está prevista no PDI e, aos poucos, começa a se concretizar (pautada pelas diretrizes do
regimento interno da FAPCOM). Atualmente existe a participação ativa de alunos, ao lado de
professores e funcionários, na Comissão Própria de Avaliação (CPA), colaborando
efetivamente na elaboração de diagnósticos e no planejamento de ações para os cursos e para a
própria IES.
Como expressão de compromisso social a FAPCOM estimula a tríade: ensino,
investigação e extensão, voltados para a formação profissional e a produção do conhecimento
científico, por isso, alunos com trabalhos e projetos selecionados em mostras e eventos, como
o CONIC, Intercom e o Expocom, por exemplo, recebem apoio Institucional para inscrição e
participação, como uma forma de incentivo ao discente (as regras para a concessão desse apoio
estão no Regimento Interno da FAPCOM).
O Programa de apoio ao discente tem contribuído muito para o planejamento das
atividades de ensino, práticas investigativas e extensão do Superior de tecnologia em Produção
Multimídia. O atendimento e a representação dos estudantes colaboram com a indicação de
fragilidades e potenciais do curso, auxiliando a revisão continuada dos processos e
metodologias de ensino e aprendizagem, da teoria a pratica da produção.

14.2 Programas de apoio à realização de eventos internos e externos
A FAPCOM incentiva o corpo discente a participar, com a apresentação de trabalhos
científicos, em Congressos e outros eventos acadêmicos, pois está entre os objetivos
educacionais da Instituição. A FAPCOM, coerente com sua missão, valores e missão, atuando
verticalmente nas áreas de comunicação, filosofia e tecnologia e incentivando as práticas
investigativas definidas nas três linhas institucionais, quer se fazer representar nos seguintes
ambientes e estabelece:

INTERCOM: Regional e Nacional
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Será inscrito no Congresso da INTERCOM um trabalho de cada habilitação (TCC ou
Iniciação Científica), avaliado pela Coordenação de Curso e pelo Núcleo de Práticas
Investigativas e Extensão, e aprovado pela Pró-direção Acadêmica.
A ajuda de custo será parcial e abrangerá a inscrição, a passagem e a hospedagem,
excluindo custos de refeições.
O trabalho aprovado para a INTERCOM Regional receberá ajuda de custo parcial de
80%, para o pesquisador ou um representante do grupo.
O trabalho aprovado para a INTERCOM Nacional receberá ajuda de custo de 100%,
para o pesquisador ou um representante do grupo.
O orçamento de gastos deverá ser feito mediante planejamento com, ao menos, três
meses de antecedência do início do Congresso, ao Coordenador do Núcleo de Práticas
Investigativas e Extensão, para ser aprovado pela Pró-direção Acadêmica e Pró-direção
Administrativa.
Congressos
A FAPCOM incentiva a participação de discentes, nos seguintes Congressos, por
habilitação: jornalismo (FENAJ - Federação Nacional de Jornalista); Relações Públicas (ABRP
– Associação Brasileira de Relações Públicas); Publicidade e Propaganda (APP – Associação
dos Profissionais de Propaganda); Rádio, TV e Internet (SOCINE – Sociedade Brasileira de
Estudos de Cinema e Audiovisual), Filosofia (ANPOF – Associação Nacional dos Pósgraduados de Filosofia) e Graduação Tecnológica (P&D - Congresso Brasileiro de Pesquisa e
Desenvolvimento em Designer).
Será inscrito nos Congressos elencados acima, no máximo, três trabalhos, de acordo
com cada habilitação e avaliados pela Coordenação de Curso e pelo Núcleo de Práticas
Investigativas e Extensão, e aprovados pela Pró-direção Acadêmica.
A ajuda de custo para a inscrição será de 100%.
Dos trabalhos inscritos e aprovados pela Comissão do Congresso, a FAPCOM escolherá
um, que receberá ajuda de custo de 50% para hospedagem e transporte para o pesquisador ou
representante do grupo.
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O orçamento de gastos deverá ser feito mediante planejamento com, ao menos, três
meses de antecedência do início do Congresso, ao Coordenador do Núcleo de Práticas
Investigativas e Extensão, para ser aprovado pela Pró-direção Acadêmica.
Naturalmente os discentes terão nos eventos organizados pela FAPCOM, como:
Simpósio de Comunicação, Semana de Comunicação, Seminário de Filosofia, Mostra de
Tecnologia e outros para exposição de suas investigações. Também a revista dos alunos de
graduação FAPCOM se constitui como espaço de publicação dos resultados de investigações.

14.3 Políticas de Bolsas de Estudo
Por conta do perfil de sua Mantenedora e de seu caráter confessional, a FAPCOM
oferece várias oportunidades de concessão de bolsas de estudo. Entre elas, o Programa
Universidade para Todos – Prouni, que tem como finalidade a concessão de bolsas de estudo
integrais e parciais em cursos de graduação e a Bolsa Assistencial, que busca contribuir para o
acesso de jovens e adultos de baixa renda ao ensino superior. Estes programas são direcionados
atualmente para os Cursos de Comunicação Social e Filosofia, e irão se estender para os Cursos
Superiores de Tecnologia em Produção Multimídia, em Fotografia e em Produção Audiovisual,
com o compromisso manifesto de promoção do conhecimento, pautado pela ética, solidariedade
e altruísmo.
O Prouni foi criado pelo Governo Federal em 2004 e institucionalizado pela Lei nº
11.096, em 13 de janeiro de 2005 e é dirigido aos estudantes egressos do ensino médio da rede
pública ou da rede particular na condição de bolsistas integrais, com renda per capita familiar
máxima de três salários mínimos, e a professores da rede pública de ensino no efetivo exercício
do magistério da educação básica para os cursos de licenciatura. Este Programa conta com um
sistema de seleção informatizado e impessoal, que confere transparência e segurança ao
processo. Os candidatos são selecionados pelas notas obtidas no Enem - Exame Nacional do
Ensino Médio – o que permite valorizar o mérito dos estudantes com melhor desempenho
acadêmico.
A Bolsa Assistencial é voltada para jovens e adultos que concluíram o ensino médio em
escolas da rede pública ou privada de ensino, que se enquadrem nos critérios institucionais,
conforme a Lei 11.096 de 13 de janeiro de 2005. O Departamento de Serviço Social da Paulus
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é o responsável pelo processo de avaliação de concessão da bolsa, conforme edital específico.
Estes documentos, que regularizam diretrizes e procedimentos para as bolsas, são amplamente
divulgados no site da FAPCOM.
Aproximadamente 95% do total de alunos da FAPCOM possuem alguma modalidade
de bolsa. Documentos, informações e dados atualizados sobre a política de bolsas da Instituição
encontram-se disponíveis para consulta pública.
A Secretaria Administrativa é um órgão de apoio, responsável pela regularidade da
situação financeira do aluno, adimplência e inadimplência, envolvendo o financiamento
estudantil na concessão de bolsas provenientes do Prouni e do Fies, bem como acompanhar a
Política Financeira da FAPCOM na concessão de bolsas e demais descontos.

14.4 Acesso à Tecnologia da Informação
Este espaço localiza-se no 1° subsolo e é formado por uma área de onze metros e setenta
e cinco centímetros quadrados (11,75 m²) onde dispõe de três computadores com acesso à
internet, ramal telefônico, quatro mesas de trabalho individual com cadeiras e armários. Este
setor atende alunos e dá suporte tecnológico a professores e equipe administrativa. O seu
funcionamento é de segunda-feira das 7h às 22h e 45min. e aos sábados das 7h às 13h
O departamento de T.I.C - Tecnologia da Informação e Comunicação da FAPCOM é
uma extensão da área de T.I.C da Pia Sociedade de São Paulo mantenedora desta Instituição. A
estrutura de profissionais destinada ao atendimento exclusivo da FAPCOM é composta por 3
profissionais, sendo:
- 1 Coordenador de Suporte
- 1 Analista de Suporte
- 1 Auxiliar de Suporte
A carga horária destes profissionais foi distribuída de forma a garantir o atendimento ao
corpo docente, discente e as áreas administrativas/acadêmicas da FAPCOM no horário das
06h45min às 22h45min. Fisicamente, o departamento de T.I.C encontra-se localizado
estrategicamente no piso -1 próximo aos laboratórios de informática e ambiente de pesquisa,
possibilitando o fácil acesso às áreas com maior número de recursos tecnológicos.
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A área de T.I.C baseia-se na Política de Tecnologia da Informação e Comunicação da
Pia Sociedade de São Paulo que tem como objetivo regulamentar e orientar quanto à utilização
ética e profissional dos serviços e recursos de tecnologia da informação e comunicação, que
estão disponíveis no ambiente corporativo, garantindo a qualidade, confiabilidade, segurança e
prestação destes serviços. Existem dois regulamentos que complementam a política de T.I.C e
que são direcionados ao corpo docente e discente da FAPCOM.
Os recursos tecnológicos disponibilizados pelo departamento de T.I.C - Tecnologia da
Informação e Comunicação da FAPCOM são:
- Sistema de Gestão ERP Educacional.
- Portal do Aluno.
- Portal do Professor.
- Site Institucional.
- Internet Wireless Gratuita em todos os espaços da FAPCOM.
- Transmissão Ao Vivo de Eventos – Streaminng de Vídeo.
- Intranet Corporativa.
- E-mail Corporativo.
- Communicator “Chat” Corporativo.
- Central de Processamento de Dados – CPD.
- Desktops, Thinclients, Notebooks e Impressoras.
Central telefônica Siemens HiPath-3750 que oferece soluções de dados e voz
disponibilizando aproximadamente 280 ramais. A central telefônica oferece ligações internas e
externas e outras facilidades aos usuários como, captura de chamada, intercalação de chamada,
chamada de grupo.

14.5 Ouvidoria
A Ouvidoria é um órgão de apoio, responsável por propiciar um ambiente de
interlocução entre a comunidade acadêmica, de natureza independente e autônoma na mediação
de conflitos, sem caráter administrativo, deliberativo, executivo, judicativo, contribuindo para
o direcionamento das decisões.
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Para atendimento individualizado em caso de problemas relacionados diretamente à área
acadêmica, o estudante deve realizar agendamento através da secretaria acadêmica, mesmo do
serviço de ouvidoria ou no NAD.
O atendimento da ouvidoria funciona com horário pré-estabelecido para todas as terçasfeiras em dois horários, das 09h às 11h e das 19h às 21h, com infraestrutura própria e com um
Ouvidor responsável. Além do atendimento presencial, estão disponíveis nos murais e site da
Instituição canais como: e-mail ouvidoria@fapcom.com.br e telefone (11) 2139-8539. Os
registros são feitos de forma manual e eletrônica, sintetizados em relatórios mensais escritos
pelo ouvidor, e dirigidos à Direção da FAPCOM.

15. SISTEMA DE AUTOAVALIAÇÃO DO CURSO
Os mecanismos institucionais de autoavaliação do projeto pedagógico são práticas e
procedimentos adotados de forma regular. A responsabilidade dos mesmos é compartilhada
pelo Núcleo Docente Estruturante (NDE) e Colegiado de Curso, de forma que se pode
evidenciar o importante papel exercido pelos professores nesse processo. Ademais, devemos
considerar a função de avaliação assumida pela Comissão Própria de Avaliação – CPA, na
análise e no cumprimento permanente de aspectos imprescindíveis estabelecidos pelo
Ministério da Educação.
Uma das etapas da autoavaliação visa diagnosticar o perfil do discente ingressante e será
instrumento fundamental para o processo pedagógico, já que permite traçar estratégias e definir
ações que nortearão o Programa de Nivelamento a fim de evitar a evasão, e possamos
proporcionar a permanência com qualidade, premissas recepcionadas pela Lei de Diretrizes e
Bases da Educação Nacional. Também se pretende acompanhar o sucesso e as escolhas
profissionais dos egressos, com uma investigação sobre o diferencial do curso em seus
resultados objetivos de inserção no mercado de trabalho da área específica de formação.
A metodologia da autoavaliação do Projeto do Curso é desenvolvida a partir de
indicadores que consideram o perfil Institucional, o Perfil do Curso e o Perfil do Egresso,
permitindo articular vários instrumentos avaliativos, que possibilitam um diagnóstico
qualitativo, mesmo que, em alguns momentos, sejam utilizados dados quantitativos. Integram
estes instrumentos, os relatórios de avaliação das visitas in loco para autorização e
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reconhecimento de cursos, avaliação externa, os relatórios do Exame Nacional de Desempenho
de Estudantes, questionário do estudante ENADE, e as reuniões do NDE, Colegiado do Curso,
e da coordenação com os representantes de sala, encontros que ocorrem duas vezes a cada
semestre, em seu início e final, e às vezes, com reuniões extraordinárias para consulta de
assuntos pertinentes ao curso. Além destes encontros periódicos, que constam em calendário
acadêmico, existe a abertura permanente da coordenação do curso para os atendimentos
individuais aos alunos, dando voz para as sugestões, relatos e reclamações sobre as atividades
regulares de ensino, práticas investigativas e atividades de extensão. Além disso, os
questionários da CPA específicos sobre as disciplinas e semestres colaboram para uma
avaliação de relatos recorrentes de fragilidades na execução do PPC do Curso, bem como de
resultados positivos, de metodologias e técnicas de diferentes docentes na exposição de
conteúdos e desenvolvimento de trabalhos práticos.
Igualmente, destacamos que o processo proposto para a avaliação do Projeto do Curso
fundamenta-se no exercício constante de reflexão e revisão de metodologias. Como exemplo,
pode-se citar a Prova Global, um instrumento de avaliação contínuo e integrado que possui
como objetivo manter o aluno atualizado em relação às transformações históricas, políticas e
sociais, e aos conteúdos de formação em Comunicação, Filosofia e Tecnologia. Além disso, a
Prova Global é, ao lado do conteúdo programático das próprias disciplinas, importante
instrumento preparatório para possível realização do ENADE, além de eventuais exames,
provas e concursos que o discente venha prestar fora da Faculdade – possibilidade cada vez
mais disponível de carreira profissional.

15.1 Ações decorrentes dos processos de avaliação interna e externa do curso
As ações acadêmico-administrativas, em decorrência das autoavaliações e das
avaliações externas, no âmbito do curso, estão previstas e se revelam de fundamental
importância para a qualificação do projeto pedagógico de curso.
Os mecanismos institucionais de avaliação do PPC são práticas e procedimentos
adotados institucionalmente. A responsabilidade é compartilhada pela Coordenação de Curso,
Núcleo Docente Estruturante (NDE) e Colegiado. Ademais, devemos considerar a função
precípua, na deliberação e avaliação assumida pela Comissão Própria de Avaliação - CPA. Seu
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papel implica a análise e o cumprimento permanentes de aspectos imprescindíveis para os
avanços institucionais e de curso.
Assim, os resultados das avaliações externas e de autoavaliação são consideradas no
âmbito do curso, afim de propiciar subsídios à reflexão do Projeto Pedagógico e de seu
desenvolvimento. A convalidação da qualidade do curso deve pautar-se pela constante
autoavaliação de suas ações. A autoavaliação está disposta de forma a desenvolver mecanismos
e instrumentos que permitam a reavaliação da qualidade do processo educacional proposto,
considerando-se os princípios básicos de globalidade, comparabilidade, legitimidade dos
procedimentos, divulgação dos dados e conclusões, sem recorrer a mecanismos de punição,
além de se basear em critérios essenciais à avaliação, tais como utilidade, viabilidade, exatidão
e ética. O processo de avaliação do Curso ocorre de forma contínua e leva em consideração os
conteúdos conceituais, procedimentais e os atitudinais, visto que, considerando-se mecanismos
e metodologias que delineiam diagnósticos, que propiciem a tomada de decisão, por meio da
análise e reflexão de dados quantitativos e qualitativos referentes ao Curso e sua especificidade
e a este acrescido, de forma contextual, o perfil da autoavaliação da IES e das avaliações
externas, tais como avaliações in loco, ENADE - Exame Nacional de Desempenho de
Estudantes, CPC - Conceito Preliminar de Cursos, dentre outros instrumentos.
Uma das etapas da autoavaliação do Curso é identificar por meio de um questionário
semi- estruturado o perfil do discente ingressante tido como indicador fundamental para o
processo pedagógico, já que permite delinear as estratégias e definir ações e metodologias
específicas dos mecanismos de nivelamento de estudos, assegurando assim, o acesso e a
permanência, preceitos recepcionados pela Lei de Diretrizes e Bases.
O curso ainda conta com resultados avaliativos externos, considerando-se que passou
por visitas in loco para autorização e reconhecimento, porém, ainda não foi contemplado no
ENADE. Os relatórios disponíveis, em nível nacional deste exame, são considerados, afim de
subsidiar aspectos relevantes de comparabilidade. Após este processo, o NDE e o Colegiado de
curso preveem a comparabilidade das ações avaliativas, afim de diagnosticar a qualificação do
Projeto Pedagógico, possibilitando análises dos métodos e das técnicas de ensino utilizados.
Outro aspecto a ser considerado é a avaliação dos egressos, de fundamental importância para a
atualização do projeto pedagógico e da trajetória do curso.
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16. REGISTRO ACADÊMICO
A FAPCOM utiliza-se da infraestrutura de sistema da Pia Sociedade de São Paulo, onde
é destinado o uso do módulo Gestão Educacional para os processos e controles educacionais.
O sistema utilizado é o ERP TOTVS Protheus versão 11.
Processos atendidos pelo sistema:
- Matrículas.
- Controle de Notas e Faltas.
- Análise Curricular.
- Movimentação de alunos (Trancamento, Transferência, Cancelamentos etc.).
- Gestão Acadêmica.
- Emissão de Documentos (Histórico Escolar, Boletim, Declarações etc.).
- Protocolos.
- Portais (Aluno/Professor).
- Controle e Gestão de Bolsas e Descontos.
- Controle Financeiro.
Compete ao Setor de Registro Acadêmico a execução de vários procedimentos e normas
estabelecidas a partir do Edital do Processo seletivo e suas modalidades.

17. A DIVULGAÇÃO DE INFORMAÇÕES ACADÊMICAS SOBRE O CURSO
(Portaria Normativa no. 40)
O curso de Produção Multimídia, em atendimento a Portaria Normativa no. 40, divulga
o seu Projeto Pedagógico através de cópia impressa disponível na Biblioteca da FAPCOM,
apresentação realizada pela coordenação para os alunos em salas de aula e em reuniões
periódicas com os representantes de turmas, conforme registros em atas.
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18. INFRAESTRUTURA
18.1 Infraestrutura da Instituição
A Faculdade Paulus de Tecnologia e Comunicação - FAPCOM apresenta boas
instalações para o desenvolvimento das atividades acadêmicas proposta, tanto em relação às
salas de aulas, quanto a laboratórios, estúdios e laboratórios de informática, além de contar com
boa infraestrutura de apoio acadêmico e amplo acervo bibliográfico especializado. O prédio foi
projetado e construído de modo a atender ao ensino superior.
Possui, para apoiar suas atividades de ensino e extensão, área construída de 14.143 m²
com oito pavimentos assim distribuídos em sua totalidade:
Instalações administrativas
Sala do processo seletivo
Salas de coordenadores
Sala de reuniões
Infraestrutura para Comissão Própria de Avaliação – CPA
Gabinetes/Estações de trabalho para professores Tempo Integral / Tempo Parcial
Espaços de convivência e alimentação (copa, cafeteria, cantina)
Estacionamento
Instalações acadêmicas
Salas de aula
Sala de Professores
Auditório
Home Theater
Sala para Web rádio
Sala para Agência experimental de comunicação
Núcleo de extensão e Núcleo de práticas investigativas
Instalações para atendimento de alunos
Núcleo de Apoio ao Discente: sala de acessibilidade
Núcleo de Apoio ao Discente: apoio psicopedagógico
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Núcleo de Apoio ao Discente: FIES/ PROUNI/ Programa de Incentivo ao Estudo/
Informações financeiras (Secretaria Administrativa)
Núcleo de Apoio ao Discente: central de estágio
Núcleo de Apoio ao Discente: inclusão social
Núcleo de Apoio ao Discente: apoio a aprendizagem
Núcleo de apoio ao discente e docente: TIC
Secretaria Acadêmica
Instalações de Biblioteca
Infraestrutura física
Serviços de informatização
Plano de atualização do acervo
Instalações de laboratórios, ambientes e cenários para práticas didáticas: infraestrutura física
Salas de apoio de informática ou infraestrutura equivalente
Recursos de tecnologias de informação e comunicação
Distribuição de equipamentos laboratório de informática
Distribuição de equipamentos do ambiente de pesquisa
Laboratório de comunicação e multimídia
Estúdio de TV e vídeo
Pós Produção TV e vídeo
Estúdio de Rádio
Estúdio de Fotografia
Laboratórios, ambientes e cenários para práticas didáticas: serviços
Instalações sanitárias

18.2 Instalações Físicas Gerais
No que se refere à infraestrutura física, dispõe de espaço apropriado e satisfatório para
o desenvolvimento dos trabalhos técnico-administrativos, com 6 computadores para os serviços
internos, 3 impressoras, 2 leitores biométricos, 2 leitores ópticos e 2 scanners. O setor conta
com banheiro e copa privativos aos funcionários.
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Uma área com aproximadamente 500 metros quadrados é reservada para o acervo com
boas instalações, mobiliário, iluminação, ventilação, limpeza e conservação adequadas.
A Biblioteca oferece ambientes de estudo individual e em grupo em uma área de
aproximadamente 240 metros quadrados com condições adequadas para o atendimento aos
usuários. Disponibiliza 5 salas para estudos em grupos com uma mesa e 6 cadeiras para cada
sala e dispõe de 32 mesas com cadeiras e tomadas para estudo individual. Para consultas ao
acervo, serviços online e acessos web dispõe de 9 computadores com mesas e cadeiras. A
Biblioteca possui ar condicionado central em toda sua extensão, iluminação, ventilação,
mobiliários, limpeza, segurança e instalações satisfatórias.
O setor possui acessibilidade nas áreas de estudos em grupo e individual e acesso aos
terminais de consulta e pesquisa. A Comissão de Acessibilidade e a equipe estão trabalhando
no plano gradativo de desenvolvimento para ofertar o acervo pedagógico em formatos
acessíveis, conforme a necessidade dos usuários.

Administrativas
A FAPCOM disponibiliza espaços em quantidade e qualidade adequadas para todas as suas
funções administrativas. Todas estão concentradas e agrupadas num bloco no primeiro andar.

Sala do processo seletivo
A sala do coordenador do processo seletivo localiza-se no 1° andar, com uma área de
dez metros e dez centímetros quadrados (10,10 m²), conta com iluminação adequada,
computador com acesso à internet, ramal telefônico, armário de arquivos e espaço para provas
agendadas e ar condicionado.

Salas de coordenadores
São disponibilizados 6 salas exclusivas para os coordenadores de cursos, todas
localizadas no 1° andar, com uma área de dez metros e dez centímetros quadrados (10,10 m²),
conta com iluminação adequada, computador com acesso à internet, ramal telefônico, armário
para arquivos e dotadas de sistema de ar condicionado.
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Infraestrutura para Comissão Própria de Avaliação – CPA
A sala da Comissão Própria de Avaliação (CPA) localiza-se no primeiro andar e dispõe
de uma área aproximada de dez metros quadrados 10m². Neste ambiente temos disponível uma
mesa e cadeiras para atendimento ao discente, um computador com acesso à internet, armário
de arquivos, telefone e ar condicionado.

Espaços de convivência e alimentação
A faculdade é provida de uma cantina localizada no pavimento térreo com área de
190m², que se destina exclusivamente à comercialização de alimentos e bebidas não alcoólicas,
com atendimento restrito ao público interno (alunos, professores e funcionários) de forma
ininterrupta de segunda à sexta, das 07h00min às 22h00min e aos sábados das 07h00min às
13h00min, podendo funcionar, excepcionalmente, em horários distintos, desde que com
autorização do corpo diretivo da faculdade.
Na entrada do pavimento térreo, temos um espaço com aproximadamente 375m²,
utilizado para convivência, exposições e outra atividades. No 2º subsolo temos uma área de
convivência com uma cafeteria no mesmo pavimento do auditório para complementação das
atividades e eventos acadêmicos ou de apoio à comunidade. A Faculdade serve-se de 2
elevadores, rampa com condições de acesso para pessoas portadoras de deficiências e escadas
internas que atendem aos oito pavimentos, além de escadas de emergências.
Marketing
O departamento de marketing funciona anexo à agência experimental de comunicação
localiza-se no andar térreo e conta com uma área aproximada de quarenta e um metros
quadrados (41,50 m²). No ambiente temos grandes janelas que proporcionam uma ótima
ventilação e iluminação naturais. Cada membro da agência experimental de comunicação conta
com uma base de trabalho individual com computadores e acesso a internet, impressora
multifuncional, iluminação adequada armários e ventiladores.

Estacionamento
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A Faculdade dispõe de 02 andares de estacionamento com capacidade total para 200
veículos. As entradas e saídas de veículos são realizadas por portões separados e controlados
por equipe especializada.

Instalações acadêmicas
As instalações acadêmicas da FAPCOM foram projetadas para atender aos cursos
oferecidos. São atualizadas de acordo com a necessidade acadêmica seguindo o cronograma e
orçamentos anuais.

Auditório
A FAPCOM conta com auditório no 2º. Subsolo com capacidade para 471 lugares,
incluindo poltronas para obesos e espaço destinado a deficientes físicos, conforme
discriminado:
Palco e Plateia (536m²):
471 Poltronas.
Hall de entrada com dois conjuntos de banheiros (masculino e feminino).
02 Cabines para tradução simultânea.
4 Caixas Amplificadas – Attack.
2 Caixas - Sub-Woofers – Attack.
1 Projetor Multimídia – Sanyo.
06 Refletores tipo Fresnel – 500 w.
20 Refletores tipo Elipsoidal - 1000 w.
4 Refletores tipo Set Light -1000 w.
1 Tela de Projeção com 300".
2 Painéis de conexão no palco com: 06 entradas de microfones, 02 entradas de vídeo,
02 entradas VGA, 02 tomadas para energia elétrica.
1 Painel com 30 entradas para microfones.
1 Púlpito de madeira.
Porta Bandeira c/ 03 bandeiras.
1 Órgão de tubo.
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1 piano de caudas.
Iluminação de arquitetura dimerizada com 68 lâmpadas.
02 Extintores de Incêndio PQS – 06K.
01 extintor de incêndio H20 – 10 L.
Grid de iluminação cênica com 10 varas capacidade para 66 refletores.
4 camarins com 2 banheiros.
Ar condicionado central.

Home Theater
A Instituição dispõe de 01 sala Home Theater com 87m², localizado no 3° andar, com
capacidade para 70 pessoas, equipada com Datashow tela de projeção, sistema de som e ar
condicionado.

Núcleo de extensão e Núcleo de práticas investigativas
Este ambiente localiza-se no primeiro andar e dispõe de uma área de aproximadamente
treze metros e sessenta centímetros quadrados 13,60 m². Neste ambiente temos disponível uma
mesa e cadeiras para atendimento ao discente, um computador com acesso à internet, armário
de arquivos, telefone e ar condicionado.
Instalações para atendimento de alunos
A FAPCOM dispõe de ambientes planejados para o atendimento de alunos desde o
momento o de seu ingresso, apoio pedagógico, informações técnico administrativas, bem como de
apoio ao ingresso no mercado de trabalho. Para isso disponibiliza infraestrutura e pessoal
capacitado, a fim de facilitar ao aluno no seu período de preparação para a vida profissional.

Núcleo de Apoio ao Discente: apoio psicopedagógico e acessibilidade
Este espaço localiza-se no 1° andar e é constituído de seis metros e vinte e cinco
centímetros (6,25 m²) onde temos disponível um computador com acesso à internet, ramal de
telefone e uma mesa com cadeiras para os atendimentos aos discentes.
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Núcleo de Apoio ao Discente: FIES/ PROUNI/ Programa de Incentivo ao Estudo/
Informações financeiras (Secretaria Administrativa)
O espaço destinado a esse núcleo localiza-se próximo à entrada da Faculdade onde são
realizados atendimentos administrativos e de programas de incentivo ao estudo: Apoio Social,
PROUNI e FIES. Com horário de atendimento, de segunda a sexta-feira das 7h30m às 21h45m,
o núcleo tem aproximadamente 30 metros quadrados. Conta com quatro guichês, sendo dois
para atendimentos mais rápidos e dois com cadeiras para atendimentos diferenciados, um destes
está adaptado para cadeirantes. Além disso, possui espaço reservado com cadeiras para espera.
Ainda nesta secretaria existe uma porta balcão para atendimentos de funcionários. O setor
dispõe de 05 computadores, 02 impressoras multifuncionais, 01 máquina de cartão e 01
impressora térmica, mesas de apoio e arquivos em quantidade suficiente para os prontuários
dos processos atendidos. A área possui boas condições de trabalho, iluminação e ventilação.

Núcleo de Apoio ao Discente: central de estágio
A central de estágios encontra-se no 1° andar com uma área aproximada de dezesseis
metros e meio (16,50m²). Neste ambiente temos duas bases de trabalho com computadores com
acesso à internet, impressora e ramais telefônicos. Também conta com ar condicionado e
iluminação adequada.

Núcleo de Apoio ao Discente: inclusão social
Este espaço localiza-se no 1° andar e dispõe de uma área de seis metros e cinquenta
centímetros quadrados (6,50 m²) e conta com um computador com acesso à internet, duas mesas
com cadeiras e armário.
Núcleo de Apoio ao Discente: apoio à aprendizagem
Neste ambiente encontram-se dois espaços separados, cada qual com mesa e cadeiras
para atendimento a alunos com necessidades especiais, orientação de trabalhos de conclusão de
curso e projetos experimentais. O local é dotado de ar condicionado, iluminação e ventilação
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naturais. Dispõe de uma área aproximada de dezesseis metros e meio (16,50 m²) e localiza-se
no 1° andar.

Núcleo de apoio ao discente e docente: TIC
Este espaço localiza-se no 1° subsolo e é formado por uma área de onze metros e setenta
e cinco centímetros quadrados (11,75 m²) onde dispõe de três computadores com acesso à
internet, ramal telefônico, quatro mesas de trabalho individual com cadeiras e armários. Este setor
atende alunos e dá suporte tecnológico a professores e equipe administrativa. O seu
funcionamento é de segunda-feira das 7h às 22h e 45min. e aos sábados das 7h às 13h.

Secretaria
Com horário de atendimento de segunda a sexta-feira, das 7h30m às 21h45m e aos
sábados das 8h30m às 12h30m, a Secretaria acadêmica localiza-se no andar térreo, ao lado da
sala dos professores e são realizados os atendimentos acadêmicos, registros acadêmicos,
inscrições de cursos livres e eventos, protocolos, emissão de documentos, Diplomas, Colação
de Grau e Certificados. O departamento tem aproximadamente 44 metros quadrados.
O atendimento da secretaria possui três guichês com cadeiras, cadeiras de espera e um
guichê apropriado para cadeirantes.
O departamento dispõe de oito computadores, três impressoras e uma impressora de cartões.
Conta com a colaboração de 6 (seis) funcionários:
- Secretária Acadêmica.
- Uma assistente de secretaria; e,
- Quatro auxiliares de secretaria.
18.3 Sala de professores e reuniões
Sala de Professores
A sala de professores localiza-se no andar térreo, possui espaço apropriado para o
desenvolvimento e pausa dos professores no período de aula. A sala dispõe de escaninho para
cada professor, mesa coletiva com cadeiras, 3 (três) mesas com computadores individuais, em
uma área de aproximadamente 34 metros quadrados. Possui amplas janelas o que proporciona
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ótima iluminação. Dispõe ainda de quadro mural de avisos e expositor de novidades. Anexo à
sala dos professores, tem uma sala comum de aproximadamente 07 metros quadrados onde
ficam disponíveis café, chás e biscoitos.

Sala de reuniões
A sala de reuniões localiza-se no primeiro andar e dispõe de uma área aproximada de
trinta e seis metros e quinze centímetros quadrados (15,15 m²). Neste ambiente temos
disponível dois armários, mesa de reuniões com cadeiras, telefone, notebook com acesso à
internet, projetor multimídia e ar condicionado. A sala conta com boa iluminação e ventilação
naturais.

18.4 Gabinetes de trabalho para professores
Gabinetes/Estações de trabalho para professores Tempo Integral / Tempo Parcial
Este ambiente localiza-se no primeiro andar e dispõe de uma área aproximada de
dezesseis metros e cinquenta centímetros quadrados 16,50 m². Neste ambiente temos disponível
quatro mesas, seis cadeiras, quatro computadores, ar condicionado, iluminação e ventilação
naturais.

18.5 Salas de aula
As salas de aulas localizam-se nos pavimentos 1, 2 e 3, totalizando 27, sendo 18 com
49m², 03 com 100m², 01 com 28m², 01 com 32m², 02 com 33m², 02 com 88m², todas com
espaços apropriados para a boa aplicação dos estudos.
Cada sala de aula dispõe de carteiras universitárias, mesa e cadeira para o professor,
quadro branco, tela para projeção, armário para guarda do computador, mouse e teclado,
Datashow, caixas de som, ventiladores, janelas com persianas, que atendem de forma
satisfatória as necessidades institucionais.
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18.6 Laboratórios especializados
Web rádio
A sala de produção da Web rádio localiza-se no 1° andar, em uma área de
aproximadamente vinte e quatro metros quadrados (24 m²) e dispõe de quatro mesas de trabalho
individual e uma maior para reuniões, dois computadores com acesso à internet, dois notebooks.
Possui amplas janelas que proporcionam ventilação, boa iluminação natural e possui sistema
de ar condicionado. As gravações são feitas no Estúdio de Rádio.

Agência experimental de comunicação
A agência experimental de comunicação localiza-se no andar térreo, anexada ao espaço
do Marketing e conta com uma área aproximada de quarenta e um metros quadrados (41,50
m²). No ambiente temos grandes janelas que proporcionam uma ótima ventilação e iluminação
naturais. Cada membro da agência experimental de comunicação conta com uma base de
trabalho individual com computadores e acesso à internet, impressora multifuncional,
iluminação adequada armários e ventiladores.

18.7 Laboratórios de Informática
A FAPCOM mantém para as atividades laboratoriais práticas, 04 laboratórios de
Informática, 02 estúdio de fotografia, 01 estúdio de rádio, 01 estúdio de TV e 03 salas de pósprodução. Todos equipados de aparelhos, softwares, ar condicionado e iluminação adequados
ao ambiente de aprendizagem.

Salas de apoio de informática ou infraestrutura equivalente
O departamento de T.I.C - Tecnologia da Informação e Comunicação da FAPCOM é
uma extensão da área de T.I.C da Pia Sociedade de São Paulo mantenedora desta Instituição. A
estrutura de profissionais destinada ao atendimento exclusivo da FAPCOM é composta por 3
profissionais, sendo:
- 1 Coordenador de Suporte
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- 1 Analista de Suporte
- 1 Auxiliar de Suporte
A carga horária destes profissionais foi distribuída de forma a garantir o atendimento ao
corpo docente, discente e as áreas administrativas/acadêmicas da FAPCOM no horário das
06h45min às 22h45min. Fisicamente, o departamento de T.I.C encontra-se localizado
estrategicamente no piso -1 próximo aos laboratórios de informática e ambiente de pesquisa,
possibilitando o fácil acesso às áreas com maior número de recursos tecnológicos.
A área de T.I.C baseia-se na Política de Tecnologia da Informação e Comunicação da Pia
Sociedade de São Paulo que tem como objetivo regulamentar e orientar quanto à utilização ética
e profissional dos serviços e recursos de tecnologia da informação e comunicação, que estão
disponíveis no ambiente corporativo, garantindo a qualidade, confiabilidade, segurança e
prestação destes serviços. Existem dois regulamentos que complementam a política de T.I.C e
que são direcionados ao corpo docente e discente da FAPCOM.

Distribuição de Equipamentos Laboratório de Informática
A estrutura física destinada aos ambientes de informática da FAPCOM é composta por
4 Laboratórios com um número total de 134 equipamentos e recursos avançados de edição de
imagem, texto, áudio e vídeo e softwares para navegação web.
Os Laboratório 1 e 4 possuem 41 computadores Dell Optiplex 380, Processador Intel
Core 2 Duo CPU e8400 @ 3,00GHz 3,00 GHz, HD 300GB 4GB de Memória Ram. Sistema
Operacional Windows 7 Pro 64 bits. Aplicativos: Microsoft Office versão 2003 Excel, Word,
Power Point, Outlook, Infopath, Publisher versão 2003. Adobe Master Collection versão CS5.5
After effect, Audition, Bridge Contribute, Device Central, Dreamweaver, Encore, Extendscript
toolkit, Extension Manager, Fireworks, Flash Builder, Flash Catalyst, Flash Professional,
Ilustrator Indesign, Media Encoder, Onlocation, Photoshop, Pixel bender toolkit, Premiere,
Mocha for Affter effects, Acrobat, Air e Reader XI, Flash player. CorelDraw graphics suite x3,
Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome, K-lite mega codec, LanEscola, Pdf
Creator, Scribus 1.4.1,Sophos, VLC media player, WinRar, Windows Defender, Windows
Media Player.
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O Laboratório 2 possui 26 Computadores Dell Optiplex 330, Processador Intel Core 2
Duo CPU e8400 @ 3,00GHz 3,00 GHz, HD 300GB 4GB de Memoria Ram. Sistema
Operacional Windows 7 Pro 64 bits. Aplicativos: Microsoft Office versão 2003 Excel, Word,
Power Point, Outlook, Infopath, Publisher versão 2003. Adobe Master Collection versão CS5.5
After effect, Audition, Bridge Contribute, Device Central, Dreamweaver, Encore, Extendscript
toolkit, Extension Manager, Fireworks, Flash Buider, Flash Catalyst, Flash Professional,
Ilustrator Indesign, Media Encoder, Onlocation, Photoshop, Pixel bender toolkit, Premiere,
Mocha for Affter effects, Acrobat, Air e Reader XI, Flash Player. CorelDraw graphics suite x3,
Mozilla Firefox, Internet Explorer, Google Chrome, K-lite mega codec, LanEscola, Pdf
Creator, Scribus 1.4.1,Sophos, VLC media player, Winrar, Windows Defender, Windows
Media Player.
O Laboratório 3 possui 26 computadores Dell vostro 220s, Processador Intel Core 2
Duo CPU E8400 3,00 GHz 3,00 GHz, HD 500 GB 4GB de Memória Ram. Sistema Operacional
Windows 7 Pro 64 bits. Aplicativos: Microsoft Office versão 2003 Excel, Word, Power Point,
Outlook, Infopath, Publisher versão 2003. Adobe Master Collection versão CS5.5 After effect,
Audition, Bridge Contribute, Device Central, Dreamweaver, Encore, Extendscript toolkit,
Extension Manager, Fireworks, Flash Buider, Flash Catalyst, Flash Professional, Ilustrator
Indesign, Media Encoder, Onlocation, Photoshop, Pixel bender toolkit, Premiere, Mocha for
Affter effects, Acrobat, Air e Reader XI. CorelDraw graphics suite x3, Mozilla Firefox, Internet
Explorer, Google Chrome, K-lite mega codec, LanEscola, Pdf Creator, Scribus 1.4.1,Sophos,
VLC media player, Winrar, Windows Defender, Windows Media Player.

18.8 Estúdios
Estúdio de TV e vídeo
O estúdio de TV e Vídeo, com tratamento acústico, ar condicionado e iluminação
adequada à produção publicitária, jornalística e ficcional é equipado com câmeras digitais no
formato DVCAM. O ambiente possui os seguintes equipamentos:
Iluminação do Estúdio:
2 Refletores - luz fria 55 W de 6 lâmpadas.
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2 Refletores - luz fria 55 W de 4 lâmpadas .
3 Refletores - Set Light 100 W com lâmpada 64583 220 V Osram.
2 Fresnéis de 2000 W.
3 Refletores - Aberto 1000 W.
2 Refletores - Soft de Pano de 2000 W.
Grid de iluminação com 09 varas para 45 refletores.
1 Dimmer com 24 canais – DMX 512.
Mesa de iluminação com 12 canais – Lite Puter CX-1203.
1 Refletor Elipsoidal 1000W.
4 Refletores Fresnel 500W.
4 Refletores Par 1000W.
1 refletor aberto 650W.
Equipamentos do Estúdio:
2 Câmeras Sony DSR390 – DVCAM – k2 (equipadas com Viewfider de 5”, Controle
de Foco e Zoom, Tripé com dolly.
02 multicabos com 25 m.
2 Teleprompters.
01 Monitor de Vídeo Sony 14’’.
1 Televisor – Sony Trinitron 21’’.
03 Intercom com Head Set.
Base para Intercom com 03 entradas.
Painel distribuidor de áudio e vídeo com 16 entradas de áudio e 05 de vídeo.
3 microfones lapela sem fio Sennheiser UHF.
1 microfone de mão sem fio Sennheiser UHF.
1 Monitor de áudio - Yamaha – MS P3.
1 Carregador de baterias - DV CAM.
06 Baterias para Câmeras Sony DSR390 – DVCAM.
02 Fonte de alimentação para câmeras DSR 390.
01 Tapadeira de madeira para cenário.
01 Bancada de madeira para 03 pessoas.
04 cadeiras.
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04 mesas de apoio para equipamentos.
Isopor de diversos tamanhos.
Gelatinas / Filtros de Diversas Cores.
Mesa de madeira para o Dimmer.
Mesa de madeira para o monitor de TV.
Rede de energia Estabilizada.
Quadro de energia.
Ar condicionado.
Lixeira.
Estúdio com Tratamento Acústico.
Prolongas PTV.
Prolongas Pial.
02 Garras Jacaré – Atek.
Extensões.
Porta de madeira grande dupla para entrada de cenário.
1 fundo croma-key verde.
7 tripés de luz.
1 tripé para vídeo Velbon DV7000.
Técnica do estúdio de TV e vídeo (Switcher)
Na Técnica do estúdio de TV e Vídeo são controladas todas as funções do estúdio de
TV. É possível gravar as imagens captadas no estúdio, efetuar cortes de câmeras, controlar os
microfones, inserir letreiros e gráficos, enviar textos através do Teleprompter para os
apresentadores no estúdio, enfim, trata-se de um espaço de onde se pode dirigir a atuação dos
profissionais envolvidos no trabalho. Possui tratamento acústico, ar condicionado e iluminação
adequada à produção publicitária, jornalística e ficcional. O ambiente conta com os seguintes
equipamentos:
Sala Técnica (Switcher):
1 Mesa de Corte e Efeitos Panasonic AG MX70 – C/ DSK.
1 VT Play DVCAM DSR 1500 Sony.
1 VT REC DVCAM DSR 1500 Sony.
1 Editor PVE500 Sony.
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4 Monitores de 9” Sony.
2 Monitores PGM de 14” - Sony.
1 Microfone – SHURE EZG/12
1 Vertical Internal Switcher – Kramer- VS 1011.
2 CCU – Sony D50.
1 Mixer de Áudio de 16 canais UB-1832FX Behringer.
1 Compressor de Áudio DX4600 Behringer.
1 Processador Lexicon MPX-1.
1 Waveform – Tektronix – WVR 500.
4 Receptores de Microfone - Sennheiser ew 100.
2 Monitores de áudio – Yamaha – MS P3.
1 Computador Amd Duron – 1.60ghz c/ monitor de 14” para uso do Teleprompter Winprompter X.
1 PC DELL Pentium 4.
01 Power Mac G5.
1 Decodificador de sinal – Transcortec – PCTV 8000..
1 Mesa para computador do Teleprompter.
1 Bancada para equipamentos do switcher.
1 Rack de metal para equipamentos .
1 Placa externa de captura – Pinnacle Liquid Edition Pro.
Ar condicionado via tubulação.
Rede de energia Estabilizada.
Janela acústica para visualização do estúdio.
4 cadeiras.
1 suportes para CPU.
1 lixeira.
Iluminação dimmerizada.
Iluminação Fluorescente de serviço.
Estúdio com Isolamento Acústico.
Rede de Informática Integrada com sistema.
1 lousa branca.
1 intercom headset.
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Pós-produção de TV e vídeo
Na Pós-Produção de TV e Vídeo são editados e finalizados os materiais gravados no
estúdio ou em externas. A edição de imagens é realizada em sistema não linear, utilizando a
plataforma Macintosh e softwares utilizados no mercado de trabalho como Final Cut Pro e DVD
Studio Pro. Possui tratamento acústico, ar condicionado e iluminação adequada à produção
audiovisual. O ambiente conta com os seguintes equipamentos:
04 Monitores LCD 17” LG.
01 Monitor de Video 10“ Semp.
01 Monitor de Video 09” Sony.
02 Power Mac G5.
02 Computadores Imac 21”.
02 Computadores.
01 Computador IMAC 17”.
02 VTs DSR-11 DVCAM SONY Play/Rec.
01 VHS-C JVC.
01 Gravador de DVD Philips DVDR 615.
01 Remote Control Unit – SONY - DSRM-20.
Ar condicionado via tubulação.
04 cadeiras giratórias.
02 Monitores de áudio – Edirol MA-10A.
02 Aparelhos telefônicos.
01 Extintor – PQS 6K.
01 Extintor – H2O 10 L.
04 Racks para ilha de edição.
Rede elétrica estabilizada.
Rede de Informática de 2,5 T.
Estúdio de Rádio
No Estúdio de Rádio são gravados e editados jingles, spots de rádio, teasers, programas
de rádio, documentários, vídeos institucionais com áudio e outras peças que tenham o áudio
como fundamento. A captação e edição de áudio é feita através da plataforma Macintosh,
utilizando o Pro Tools, um dos softwares mais utilizado no mercado de trabalho. Possui
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tratamento acústico, ar condicionado e iluminação adequada. O ambiente conta com os
seguintes equipamentos:
1 MD Player Tascam – MD350.
1 Compact Disc Recorder Sony – RCD-W500C.
1 Mixer de Audio Mackie – VLZ-24.4-PRO.
1 Distribuidor de Áudio para Head Phones – 4 Canais Behringer HA-4700.
1 Compressor de Áudio PRO-XL Behringer MDX4600.
1 Processador de Áudio Lexicon – MPX1.
1 Rack Protools Digidesign – Digi002.
1 Power MAC G5 c/ Pro Tools instalado.
1 Mesa Híbrida – ITR 01.
1 Microfone – AKG - C3000 AKG.
1 Microfone c/fio Shure SM58.
2 Microfones – Superlux PRA D5.
3 Fones de Ouvido – HI-FI.
1 pedestal girafa para microfone.
3 Pedestais de Mesa Articuláveis.
1 Kits Anti Puff.
1 Mesa de madeira redonda.
1 Terminal para conectar microfones e Head Phones.
4 Caixas Acústicas Monitor MSP3 Yamaha.
1 Pedestais para Partitura – RMV.
1 Toca - discos - Philips FP 310.
1 Mesa de madeira em L – Prodis.
5 Cadeiras Giratórias.
1 Armário de madeira com 02 portas.
Estúdio de fotografia
Nos 02 Estúdios de Fotografia são produzidas sessões fotográficas de produtos, modelos
e outras situações que possibilitem ao aluno o exercício da criatividade na captação de imagens.
Possui ar condicionado e iluminação adequada à produção fotográfica. O ambiente conta com
os seguintes equipamentos:
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03 Câmeras DSLR – NIKON D3000 c/ lente 18-55, case, bateria, carregador e cartão
de 02GB.
01 NIKON D90 com lente 18-105, com bateria e case e cartão de memória.
01 Flash Nikon SB600.
1 Nikon D200 com lente 18-55, bateria e case.
10 Câmeras Canon G15.
02 Câmeras Nikon D800.
15 Câmeras Nikon D3200 com lente 18-55.
01 Lente Nikon 70-200.
01 Lente Nikon 24-70mm 2.8G.
01 Câmera digital – Nikon D80 com lente 18-55 c/ case.
02 Baterias para câmera - Nikon D80.
01 Lente 55-200 mm para câmera Nikon.
01 Flash Canon dedicado 580X c/ sistema E-TTL II.
01 Câmera DSLR – Canon 20 D.
01 - Case para câmera Canon 20D - Alvha 003.
03 Baterias para câmera Canon 20 D - mod: 20D- BP 511.
01 Cartão de memória de 512MB para câmera Canon 20 D.
01 Cartão de memória de 01 GB para câmera Canon 20 D.
01 Cartão de memória de 04 GB para câmera NIKON D800.
02 Baterias para D200.
01 - Case para câmera Nikon D80 - Alvha 004.
04 Flash para estúdio Digiflash 7800.
04 Flash para estúdio Digiflash 9800.
02 Flashs de Estúdio – DIGIFLASH 400.
02 Flashs de Estúdio – DIGIFLASH 200.
Gerador Eletrônico - mod: Atek 5.000 LLC c/ 03 tochas.
04 Tripés de Alumínio.
Tripé Back Light – Atek.
Tripé para câmera com cabeça - mod: ATEK Master 3-C.
03 Tripés Manfrotto para câmera com cabeça Ball Head.
01 Hazy Light 1,00 x 1,00m.
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02- Hazy Light 0,50x 0,50m.
02- Hazy Light 0,60x 0,80m.
Ventilador turbo - mod: Atek Wind.
Rebatedor duplo 1,00m.
Rebatedor Pr/Br 1,20m.
01 Mini –Grua.
Mesa para Still média.
04- Braços articulados para mesa de still.
04- Iluminadores com 02 lâmpadas halógenas palito – 78mm – 200w.
02- Sombrinhas prata média.
02- Sombrinhas prata Pr/Br mini.
02- Sombrinhas difusoras mini.
Suporte Fixo de Parede - com 03 barras e 03 Fundos Fotográficos (Preto, Branco e Azul).
02 Refletores parabólicos – grande.
02 Refletores parabólicos – mini.
02 Refletores parabólicos - médio com difusor com elástico.
01 Jogo de filtros - com bandeira e 08 filtros.
02 Carregadores de pilhas – Sony – BCG.
01 Leitor de cartão com cabo USB.
09 Cabos de Sincronismo de 05 metros.
01 - Carregadores de bateria- Elgin.
01 Carregador de pilhas – Goldship.
01 Extensão elétrica de 05 tomadas.
01 Flash Meter – VF Konica.
07 Sapatas para sincronismo de flash.
01 Computador IMAC.
01 mesa para computador.
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19. BIBLIOTECA
19.1 Espaço físico
No que se refere à infraestrutura física, dispõe de espaço apropriado e satisfatório para
o desenvolvimento dos trabalhos técnico-administrativos, com 6 computadores para os serviços
internos, 3 impressoras, 2 leitores biométricos, 2 leitores ópticos e 2 scanners. O setor conta
com banheiro e copa privativos aos funcionários.
Uma área com aproximadamente 500 metros quadrados é reservada para o acervo com
boas instalações, mobiliário, iluminação, ventilação, limpeza e conservação adequadas.
A Biblioteca oferece ambientes de estudo individual e em grupo em uma área de
aproximadamente 240 metros quadrados com condições adequadas para o atendimento aos
usuários. Disponibiliza 5 salas para estudos em grupos com uma mesa e 6 cadeiras para cada
sala e dispõe de 32 mesas com cadeiras e tomadas para estudo individual. Para consultas ao
acervo, serviços online e acessos web dispõe de 9 computadores com mesas e cadeiras. A
Biblioteca possui ar condicionado central em toda sua extensão, iluminação, ventilação,
mobiliários, limpeza, segurança e instalações satisfatórias.
O setor possui acessibilidade nas áreas de estudos em grupo e individual e acesso aos
terminais de consulta e pesquisa. A Comissão de Acessibilidade e a equipe estão trabalhando
no plano gradativo de desenvolvimento para ofertar o acervo pedagógico em formatos
acessíveis, conforme a necessidade dos usuários.

19.2 Instalações para o Acervo
A Biblioteca da FAPCOM funciona de segunda a sexta-feira das 8h00 às 21h45 e aos
sábados das 8h00 às 11h45. É gerida por profissional qualificado na área e colaboradores
treinados e capacitados.
Considerando-se os aspectos de tecnologia e informatização, a biblioteca possui acervo
100% informatizado, mobiliário e equipamentos adequados para o acesso aos catálogos
disponíveis aos usuários.
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O acervo é processado por profissional habilitado. O método de classificação adotado é
a CDU (Classificação Decimal Universal) e a catalogação segue as normas do Código Anglo
Americano (AACR2).
Os computadores, programas e aplicativos são atualizados e em quantidades que suprem
as demandas. O setor possui acesso à internet e rede Wireless. O software gerenciador (Sophia
biblioteca Avançado) permite consultas simples e avançadas, no ambiente interno, externo e
acessos pela web, possibilitando diversos serviços online. O sistema possui formatos de
intercâmbio de registros bibliográficos em MARC e protocolo Z39.50.
O sistema fornece acesso aos catálogos, sugestões de aquisições, consultas, lista de
espera eletrônica, renovação e reserva de obras via internet, serviços de referência bibliográfica,
acesso às mídias digitais, biblioteca digital de produção docente e discente, pesquisa e
levantamento bibliográfico, consulta a base de dados de outras instituições, acesso às
bibliografias adotadas pelos cursos e biblioteca virtual. O Sistema possui repositório digital
para postagem de trabalhos acadêmicos.
A Biblioteca oferece serviços de empréstimo domiciliar e utiliza o controle biométrico
para efetuar circulações. Auxilia os estudantes na normatização de trabalhos acadêmicos e
ministra treinamentos quanto à utilização de seus recursos. Oferece apoio às pesquisas e
estudos diversos.
A Biblioteca é associada ao Portal Sophia que integra todas as bibliotecas usuárias do
mesmo sistema e também ao COMUT.
A biblioteca participa e divulga seus boletins nas redes sociais.
A Biblioteca fornece, mensalmente e anualmente, à diretoria da IES, relatórios
estatísticos de serviços.

Empréstimos, consultas e serviços online
2010

2011

2012

2013

2014
(1º semestre)

Empréstimos presenciais

17.606

17.913

18.226

19.420

12.116

Consultas presenciais

51.058

51.947

54.627

58.260

35.136
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Serviços online

49.346

45.616

37.778

45.067

27.038
(1º semestre)

Tabela: Estatística cronológica de serviços

Plano de atualização do acervo
A biblioteca possui Plano de Atualização do Acervo como instrumento Institucional. A
política de atualização e manutenção do acervo é bem definida e implementada. O acervo é
dimensionado acima da média da demanda e os critérios de aquisição e expansão estão
adequados em acordo com os documentos oficiais da IES.
A atualização é periódica e conta com verba prevista no orçamento econômicofinanceiro da instituição, com revisão anual.
As aquisições priorizam as bibliografias básicas e complementares adotadas nos Planos
de ensino em quantidades satisfatórias em relação ao número de alunos por disciplina.
A ampliação também é feita através dos lançamentos editoriais e indicações do corpo
docente e discente. O setor oferece serviço online de sugestão de obras.

Acervo – Áreas do Conhecimento
Acervo – Áreas do Conhecimento - Obras

Títulos

Exemplares

Ciências Exatas e da Terra

272

464

Ciências Biológicas

72

91

Engenharias

17

22

Ciências da Saúde

194

243

Ciências Agrárias

8

8

Ciências Sociais Aplicadas

4172

9028

Ciências Humanas

22362

35394

Linguística, Letras e Artes

5090

8556

TCCs e Monografias

146

146

Teses e Dissertações

39

39

2130

2447

Multimídias

203

Total

34502

56438

Tabela: Estatística de títulos e exemplares de livros por área do conhecimento

Periódicos

Títulos

Exemplares

Geral

395

16263

Comunicação

163

5248

43

1078

Filosofia
Tabela: Estatística de títulos e exemplares de periódicos

Verba Anual
2010
Previsto

Gasto

2011

2012

2013

2014

R$

R$

R$

R$

R$

60.000,00

72.000,00

84.000,00

84.000,00

108.000,00

R$

R$

R$

R$

R$

51.629,16

47.220,00

116.381,27

78.666,50

157.000,00

R$

R$

R$

R$

28.332,00

32.380,00

15.733,32

28.399,68

R$

R$

R$

R$

18.888,00

18.020,00

23.599,95

62.138,10

R$

R$

R$

55.000,00

7.866,73

4.855,00

R$

R$

R$

10.981,27

31.466,60

13.145,00

Filosofia

Comunicação R$
51.629,16
Fotografia

Multimídia

Audiovisual

R$
48.462,22

Verba

R$

R$

R$

R$

R$

utilizada

51.629,16

47.220,00

116.381,27

78.666,50

157.000,00

Tabela: Estatística cronológica de utilização de verba

204

19.3 Instalações para o Estudo individual
O Ambiente de Estudo e de Pesquisa é composto por 10 equipamentos Thin Client da
Ncomputing que oferece serviços básicos de consulta à internet e edição de texto, utilizando os
aplicativos Internet Explorer 11, Google Chrome 36.0.1, Libre Office versão 3.6.2 Writer, Calc,
Draw, Impress, Base, PDF Creator, WinRar, K-lite mega codec, Adobe Reader XI, Sophos,
Windows Defender, Windows Media Player.
O Ambiente de Pesquisa da Biblioteca é composto por 10 equipamentos Thin Client da
Ncomputing que oferece serviços básicos de consulta a livros, através do navegador Internet
Explorer 11 no site da FAPCOM, interligado com o gerenciador Sophia Biblioteca.

19.4 Horário de Funcionamento
A Biblioteca da FAPCOM funciona de segunda a sexta-feira das 8h00 às 21h45 e aos
sábados das 8h00 às 11h45.

19.5 Serviço de acesso ao acervo
A Biblioteca FAPCOM é gerida por profissional qualificado na área e colaboradores
treinados e capacitados.
Considerando-se os aspectos de tecnologia e informatização, a biblioteca possui acervo
100% informatizado, mobiliário e equipamentos adequados para o acesso aos catálogos
disponíveis aos usuários.
O acervo é processado por profissional habilitado. O método de classificação adotado é
a CDU (Classificação Decimal Universal) e a catalogação segue as normas do Código Anglo
Americano (AACR2).
Os computadores, programas e aplicativos são atualizados e em quantidades que suprem
as demandas. O setor possui acesso à internet e rede Wireless. O software gerenciador (Sophia
biblioteca Avançado) permite consultas simples e avançadas, no ambiente interno, externo e
acessos pela web, possibilitando diversos serviços online. O sistema possui formatos de
intercâmbio de registros bibliográficos em MARC e protocolo Z39.50.
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O sistema fornece acesso aos catálogos, sugestões de aquisições, consultas, lista de
espera eletrônica, renovação e reserva de obras via internet, serviços de referência bibliográfica,
acesso às mídias digitais, biblioteca digital de produção docente e discente, pesquisa e
levantamento bibliográfico, consulta a base de dados de outras instituições, acesso às
bibliografias adotadas pelos cursos e biblioteca virtual. O Sistema possui repositório digital
para postagem de trabalhos acadêmicos.
A Biblioteca oferece serviços de empréstimo domiciliar e utiliza o controle biométrico
para efetuar circulações. Auxilia os estudantes na normatização de trabalhos acadêmicos e
ministra treinamentos quanto à utilização de seus recursos. Oferece apoio às pesquisas e
estudos diversos.
A Biblioteca é associada ao Portal Sophia que integra todas as bibliotecas usuárias do
mesmo sistema e também ao COMUT.
A biblioteca participa e divulga seus boletins nas redes sociais.
A Biblioteca fornece, mensalmente e anualmente, à diretoria da IES, relatórios
estatísticos de serviços.

19.6 Políticas de aquisição, expansão e atualização
A biblioteca possui Plano de Atualização do Acervo como instrumento Institucional. A
política de atualização e manutenção do acervo é bem definida e implementada. O acervo é
dimensionado acima da média da demanda e os critérios de aquisição e expansão estão
adequados em acordo com os documentos oficiais da IES.
A atualização é periódica e conta com verba prevista no orçamento econômicofinanceiro da instituição, com revisão anual.
As aquisições priorizam as bibliografias básicas e complementares adotadas nos Planos
de ensino em quantidades satisfatórias em relação ao número de alunos por disciplina.
A ampliação também é feita através dos lançamentos editoriais e indicações do corpo
docente e discente. O setor oferece serviço online de sugestão de obras.

206

19.7 Política de compra
A atualização do acervo é periódica e conta com verba permanente prevista em
orçamento econômico-financeiro da instituição, verba atualizada anualmente. A Biblioteca
deve ampliar e atualizar seu acervo de acordo com os recursos financeiros, que deverão ser
distribuídos entre os cursos existentes na IES.
A biblioteca deve adquirir qualquer tipo de material que enriqueça seu acervo e/ou
atenda às necessidades informacionais de seus usuários, material impresso, eletrônico e
multimídias. O acervo deve ser dimensionado a atender plenamente aos documentos oficiais da
IES. A seleção consiste em escolher os materiais que irão compor o acervo da biblioteca,
observando as falhas de coleções, materiais extraviados, necessidade de ampliar o número de
exemplares, atualização de edições, estado de conservação das obras e adequação do material
ao conteúdo do acervo.
Priorizar a aquisição das obras constantes nas bibliografias obrigatórias recomendadas,
segundo os Projetos Pedagógicos dos Cursos e manter as edições atualizadas.
As bibliografias dos cursos deverão ser atualizadas e encaminhadas à Pró-diretoria
acadêmica semestralmente, pelas coordenações de cursos e após aprovação, encaminhadas à
bibliotecária. As aquisições também serão feitas através dos lançamentos editoriais.
As indicações do corpo docente e discente podem ser feitas pelo sistema de sugestões
online ou diretamente na biblioteca. As sugestões serão avaliadas pela bibliotecária e pela Pródiretoria acadêmica. Serão feitas assinaturas e renovações de periódicos científicos e de
referência que supram os interesses da comunidade acadêmica.
As coordenações devem encaminhar à Pró-diretoria- acadêmica as indicações de
assinaturas de periódicos específicos referentes ao curso, com no mínimo 20 títulos. A
biblioteca mantém o corpo docente, discente e demais usuários informados sobre as novidades
do acervo através da exposição local destas obras e pelas redes sociais oficiais da IES. Devem
ser encaminhados à biblioteca pela coordenação de cada curso com o termo de autorização
assinado pelos alunos autores. A biblioteca manterá no acervo 1 exemplar impresso e a mídia
digital (PDF) que será disponibilizada no catálogo online. Este material permanecerá na
biblioteca pelo período de cinco anos e após este período deverá ser descartado. A biblioteca
não aceitará o material se não estiver com o termo de autorização assinado.
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Livros impressos e eletrônicos:
Serão adquiridas, prioritariamente, as obras constantes nas bibliografias básicas das
disciplinas dos cursos, na proporção de 1 exemplar para cada 5 alunos (Conforme instruções
do MEC). Serão adquiridos, a priori, 3 exemplares de cada título da bibliografia complementar
constante nos projetos das disciplinas dos cursos. O número de títulos será adequado ao número
de usuários através do controle eletrônico do software gerenciador de empréstimo e devolução
de obras com lista de reservas eletrônica, onde a cada 3 pessoas na lista de espera de uma obra
o sistema comunica à bibliotecária responsável a necessidade de aquisição de mais exemplares
da obra. Periódicos impressos e eletrônicos:
Serão feitas assinaturas e renovações de 1 título do periódico, de acordo com as
sugestões das coordenações e corpo docente, com autorização da Pró-diretoria acadêmica.
De acordo com a previsão orçamentária, ficam estabelecidas as seguintes prioridades
para a compra de obras:
- Obras constantes nas bibliografias básicas e complementares das disciplinas dos
cursos;
- Atualização das edições das obras constantes nas bibliografias básicas e
complementares dos cursos;
- Assinaturas de periódicos específicos indicados pela coordenação dos cursos;
- Renovações de assinaturas de periódicos constantes na biblioteca;
- Reposição de obras danificadas ou desaparecidas que atendem as linhas de pesquisa e
extensão;
- Sugestões da comunidade acadêmica;
- Lançamentos editoriais.
Os materiais recebidos por doação devem ser submetidos à avaliação pela bibliotecária
que poderá ou não incorporá-los ao acervo, seguindo os seguintes critérios:
- Data de edição da obra comparada ao material já existente no acervo;
- Relevância do autor e do conteúdo para a comunidade acadêmica;
- Número de exemplares já existentes da mesma obra no acervo;
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- Condições físicas do material.
Após avaliação do material, o mesmo será incorporado ao acervo ou repassado para
outras instituições ou interessados.
O Debastamento consiste na retirada de materiais pouco utilizados do acervo para
abrigá-los em um outro local para consultas esporádicas. A finalidade desta prática é otimizar
melhor o espaço do acervo para a entrada de outros materiais, possivelmente mais utilizados.
A bibliotecária deverá avaliar o acervo, sempre que necessário e seguir os seguintes
critérios para o desbaste:
- Empregabilidade dos métodos quantitativos e qualitativos;
- Estatísticas de utilização do material pelos usuários;
- Condições físicas do material;
- Capacidade de locação deste material no acervo.
Já o Descarte consiste no processo de retirada permanente do material do acervo,
podendo este ser doado a outros.
A bibliotecária deve fazer uma avaliação deste material, observando os seguintes
critérios:
- Conteúdo não pertinente aos interesses da comunidade acadêmica;
- Cópias que não possuem legalizados os direitos autorais;
- Quantidade excessiva de exemplares idênticos sem utilização;
- Materiais danificados ou extraviados;
- Conteúdo defasado perante novas edições disponíveis no mercado;
- Relevância da obra e do autor para o acervo da biblioteca;
- Publicações raras ou esgotadas.
A biblioteca deve fazer a avaliação qualitativa e quantitativa do acervo sempre que
necessário, visando sempre os interesses da comunidade acadêmica e os objetivos da IES.
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20. ANEXOS
ANEXO I – Regulamento de Iniciação Científica

REGULAMENTO DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA

Título I
Das Diretrizes do Programa

Capítulo I
Da Caracterização
Art. 1° - A Faculdade Paulus de Tecnologia e Comunicação - FAPCOM - regulamenta
as atividades de iniciação científica cuja organização administrativa, didática e pedagógica,
ética e disciplinar reger-se-á pelo presente regulamento.
Art. 2° - A iniciação científica destina-se aos alunos de graduação, regularmente
matriculados nos cursos de Jornalismo, Relações Públicas, Rádio, TV e Internet, Publicidade e
Propaganda, Filosofia (licenciatura e bacharelado) e Graduação Tecnológica em Fotografia,
Produção Multimídia oferecidos pela FAPCOM, em consonância com sua missão de:
“Promover o ser humano por meio de uma formação integrada às áreas de comunicação,
filosofia e tecnologia, com sólidos conhecimentos teóricos e práticos, para atuar no mundo do
trabalho com profissionalismo, ética e responsabilidade social”.
§ 1º - O exercício da iniciação científica tem duração de um ano letivo, podendo ser
prorrogado por mais um semestre, mediante solicitação do professor responsável, aprovação da
Coordenação do Curso e da Coordenação do Núcleo de Pesquisa, com ratificação do Pró-diretor
Acadêmico.
§ 2º – A avaliação do discente é semestral e compete ao professor orientador, tendo
como critério o projeto e a realização do artigo científico, assim o aluno pesquisador será
conduzido ou não ao semestre seguinte para dar sequência à sua investigação científica. (Cf.
anexo B).
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§ 3 º – O professor orientador dos projetos de iniciação científica deverá:
a) Ser docente da FAPCOM;
b) Ser Mestre ou Doutor;
c) Possuir publicação científica em meios especializados e participação em
congressos, seminários, simpósios, encontros das áreas específicas nos
últimos três anos;
d) Ter ao menos um ano de vínculo institucional à FAPCOM;
e) Estar vinculado a uma das três linhas de pesquisa institucional da FAPCOM.
§ 4 º - A FAPCOM assume como princípios éticos básicos a dignidade, liberdade e
autonomia do ser humano e estes devem guiar a conduta das investigações científicas,
realizadas na FAPCOM.
§ 5 º A redação do artigo de iniciação cientifica segue as normas técnicas estabelecidas
pela ABNT, presentes no Manual de Normas Técnicas Para Trabalhos Acadêmicos - FAPCOM.
§ 6 º - O artigo de iniciação científica deve ser obrigatoriamente de autoria própria do
aluno, sendo vedada sua terceirização. É igualmente proibida a cópia, parcial ou na íntegra, de
trabalhos de terceiros, sob caracterização de plágio, crime previsto no artigo 184 do Código
Penal Brasileiro.
Parágrafo Único – Caso sejam constatados, a qualquer momento, trabalhos
terceirizados ou plagiados, o artigo científico será reprovado e o aluno desligado do programa
de iniciação científica.
§ 7º - A FAPCOM assume, institucionalmente, três linhas de investigação que devem
orientar as atividades científicas a saber:
I – Comunicação: Cultura, Sociedade e Educação
A FAPCOM estabelece para a “linha de investigação 1” o estudo que contempla a relação
da Comunicação com a Cultura, a Sociedade e a Educação, tendo presente que essas três
dimensões da vida humana são fundamentais para a construção da sociedade e para a formação
do homem contemporâneo: 1. A cultura (como a “ambiência” formada pelo homem e
influenciado por ela); 2. A sociedade (como o conjunto de pessoas que compartilham propósitos,
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gostos, preocupações e costumes, e que integram entre si, constituindo uma comunidade) e 3. A
educação (que envolve os processos de ensinar e de aprender). O núcleo das práticas
investigativas da FAPCOM se propõe investigar a Comunicação e a sua interconexão com a
Cultura, a Sociedade e a Educação, na construção da visão sobre o mundo.
II – Comunicação: Tecnologias, Mídias e Ambiente Digital
A FAPCOM estabelece para a “linha de investigação 2” a relação da Comunicação com
as Tecnologias, considerando que, na contemporaneidade, a vida humana é condicionada pelas
Mídias e pelo Ambiente Digital. 1. As tecnologias (como dimensão que envolve o
conhecimento técnico, científico, modos produtivos e as ferramentas de comunicação); 2. As
Mídias (como instrumentos de transmissão de informação por meios impressos, eletrônicos e
digitais). 3. O Ambiente Digital (como o novo espaço das redes de relações humanas,
proporcionado pelas tecnologias digitais). O núcleo das práticas investigativas da FAPCOM
objetiva investigar criticamente a Comunicação e a sua interconexão com as Tecnologias, o
Ambiente Digital e as Mídias a partir dos ferramentais oferecidos pelas ciências.
III – Comunicação: Filosofia, Ética e Religião
A FAPCOM estabelece para a “linha de investigação 3” a relação da Comunicação com
a Filosofia, a Ética e a Religião, três elementos fundamentais na formação de valores que
defendem a vida em todas as suas manifestações. 1. A Filosofia (como estudo de problemas
fundamentais relacionados à existência, ao conhecimento, à verdade, aos valores morais e
estéticos, à mente, à lógica e à linguagem); 2. A Ética (como área dedicada aos estudos dos
valores morais e princípios ideais para o comportamento humano) e 3. A Religião (como o
conjunto de sistemas culturais e de crenças, além de visões de mundo, que estabelecem os
símbolos que relacionam a humanidade com a espiritualidade e seus próprios valores morais).
O núcleo das práticas investigativas da FAPCOM se propõe investigar a Comunicação e a sua
interconexão com a Filosofia, a Ética e a Religião. Esta linha orientará as investigações para os
conteúdos das mídias impressas, eletrônicas e digitais e sua influência na formação de valores,
do senso crítico e do compromisso social e ecológico do homem contemporâneo.

Capítulo II
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Dos Objetivos
Art. 3° - O Programa de Iniciação Científica da FAPCOM tem por objetivos:
I - Sistematizar as políticas de investigação científica em âmbito institucional nas áreas
de Comunicação, Filosofia e Tecnologia.
II - Despertar o aluno para a atividade científica, por meio da vivência de investigação,
conduzida pela reflexão e criatividade, visando a ampliação da sua formação.
III - Propiciar subsídios de metodologia científica, estimulando o desenvolvimento do
pensamento crítico e científico, despertando os discentes para uma nova mentalidade em
relação às atividades das práticas investigativas.
IV - Promover correlações teórico –práticas na construção de conhecimentos.
V - Possibilitar o aprofundamento de conhecimento na área em que se desenvolve a
iniciação científica.
VI - Fomentar o engajamento do corpo docente interessado em fazer investigação
científica.
VII - Promover e fomentar o saber científico institucional na FAPCOM.
VIII - Contribuir para a qualidade do processo ensino- aprendizagem.

Capítulo III
Das modalidades
Art. 4º São modalidades do programa de iniciação científica da FAPCOM: aluno
voluntário (IC Voluntária) e aluno bolsista (IC FAPCOM / PIBIC).
I - Entende-se por aluno voluntário, aquele aprovado no processo de seleção e sem
qualquer benefício financeiro.
II- Entende-se por aluno bolsista IC FAPCOM, aquele aprovado em processo de seleção
e com benefício financeiro concedido pela instituição.

213

Parágrafo único: será concedida bolsa de 70 % ao aluno em iniciação científica nos
cursos de extensão e outras atividades de extensão promovidas exclusivamente pela FAPCOM,
assumindo como critério para concessão da bolsa a nota.
III- Entende-se por aluno bolsista IC/ PIBIC, aquele aprovado em processo de seleção
e com benefício financeiro concedido pelo CNPq / FAPESP e outra instituição pública, privada,
filantrópica de financiamento à investigação científica.

Capítulo IV
Das Atribuições
Art. 5° - São atribuições do aluno em iniciação científica:
I - Comparecer a reuniões agendadas com professor orientador.
II - Desenvolver as atividades que lhe couberem, conforme orientação do professor.
III - Elaborar relatório semestral sobre o desenvolvimento do projeto de investigação,
com vistas à avaliação pelo professor orientador, Coordenador do Curso e Coordenador do
Núcleo de Práticas Investigativas e da Pró-Diretoria-Acadêmica.
IV – Participar e apresentar resultados da investigação científica, autorizado pelo
professor orientador, em simpósios, semana de comunicação, eventos organizados pelo Núcleo
de Práticas Investigativas e outros da FAPCOM.
V - Produzir texto acadêmico ao termino da iniciação cientifica a ser aprovado pelo
professor orientador.
Parágrafo Único - O não cumprimento dos itens I, II, III, IV, V por parte do aluno
implicará seu desligamento do programa de iniciação cientifica da FAPCOM.
É vedado ao aluno em Iniciação Científica:
I - Realizar atividades, no âmbito da investigação científica, não acordadas com o
professor orientador e aprovadas no projeto de iniciação cientifica em andamento.
II - Inscrever em eventos ou publicar o projeto de iniciação científica ou qualquer de
suas partes ou resultados, sem anuência do professor orientador.
Art. 6° - São atribuições do professor orientador:
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I - Zelar pelos princípios éticos fundamentais assumidos pela FAPCOM.
II -Orientar, supervisionar e avaliar periodicamente o desenvolvimento do aluno e do
Projeto de Iniciação Científica.
III - Planejar e programar as atividades de iniciação científica, conforme projeto de
investigação a ser desenvolvido, estabelecendo um plano de trabalho para o aluno.
IV- Orientar o aluno, em iniciação científica, quanto à metodologia da investigação e
quanto aos procedimentos adequados em conformidade com esta.
V - Orientar o aluno quanto à Ética em Investigação Cientifica, zelando pelo
cumprimento dos preceitos éticos pertinentes ao trabalho em curso.
VI - Zelar pelos princípios éticos e legais quanto à investigação com seres humanos,
estabelecidos na resolução 196/96 do Conselho Nacional de Saúde.
VII - Zelar pelos princípios éticos, estabelecidos em cada código ético-profissional,
estabelecidos pelos organismos de classe: CONAR, CONRERP, FENAJ, RTVI e ECAD.
VIII - Elaborar relatório da orientação do aluno individualmente nos períodos: semanal,
mensal e semestral para verificação do Coordenador do Núcleo de Práticas Investigativas, da
Coordenação do Curso, e ratificação da Pró-Direção-Acadêmica. Conforme modelo em anexo
B.
Paragrafo único - O não cumprimento dos itens I, II, III, IV, V, VI, VII e VIII, por parte
do professor orientador, implicará seu desligamento do programa de Iniciação Cientifica da
FAPCOM.

Capítulo V
Do Processo Seletivo
Art. 7° - A seleção é realizada mediante publicação de edital, semestralmente, pelo
Diretor da FAPCOM.
I - Podem participar da seleção alunos devidamente matriculado nos cursos de
graduação da FAPCOM, em qualquer semestre letivo.
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II - A inscrição ocorrerá na Secretaria Acadêmica, conforme calendário acadêmico
estabelecido.
III - A avaliação do projeto de Iniciação Cientifica será realizado pelo Coordenador do
Curso, Coordenador do Núcleo de Práticas Investigativas e pelo Coordenador da Linha de
Investigação institucional que se anuncia no projeto.
IV - A avaliação do projeto é processual e deve ser considerado aprovado ou não (cf.
Anexo A).

Capítulo VI
Da Publicação e Apresentação dos Resultados
Art. 8° A publicação de partes ou resultados finais da investigação será realizado
somente mediante a aprovação do professor orientador.
I - A publicação dos resultados da investigação, em qualquer meio, deve fazer menção
e a vinculação à Instituição promotora da investigação científica: FAPCOM, FAPESP, CNPq
etc.
II - A menção do vínculo com a Instituição promotora deve ocorrer até três anos após a
realização da investigação, em qualquer meio publicada.
III - A FAPCOM incentiva a apresentação e publicação dos resultados da investigação,
conforme políticas próprias para participação discente e docente em congressos e eventos
científicos.
IV - A FAPCOM incentiva a divulgação dos resultados da pesquisa em revista
acadêmica própria da graduação, Jornal FAPCOMUNICA, WEB-rádio FAPCOM, outras
revistas e meios especializados externos.
Parágrafo único: as informações quanto à padronização, para a elaboração do artigo de
iniciação cientifica, encontram-se no anexo C.

Diretor
Valdir Jose de Castro
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FACULDADE PAULUS DE TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO
NÚCLEO DE PRÁTICAS INVESTIGATIVAS DA FAPCOM
INICIAÇÃO CIENTÍFICA
ANEXO A

Título do Projeto de Investigação: ..............................................................................................

2. Parecer técnico do projeto: padrão de avaliação FAPCOM, 0.0 – 10.0, sendo a média 8,0
de valor processual.
I – Apresentação: delimitação Claramente delimitados?
temática com justificativa e
relevância
II – Problema de investigação: Claramente definido?
pergunta fundamental.
III
–
Hipótese(s)
investigação.

de Fundamentada?

IV - Parâmetros teóricos e Claramente definidos?
instrumentais analíticos
V – Objetivos

Claramente definidos?

V
IProcedimentos, Adequados à investigação proposta?
metodologia e fontes de
investigação.
VII – Referência bibliográfica

Compatível à investigação proposta?

VIII – Cronograma

Adequado à proposta da investigação?

IX – Relevância social e Principalmente os quesitos crítica e
científica do projeto
ética.
Média final processual

Obs.: Somar e dividir por 9

Implicações éticas do projeto: comentários do avaliador, quando necessário, de acordo
com a Resolução 196/96 de pesquisa com seres humanos.
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Análise de riscos e benefícios.
Adequação das condições do local para execução do projeto de investigação.
Retorno de benefícios para o sujeito e a comunidade.
Informações adequadas quanto ao orçamento, financiamento e cronograma.
Adequação do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (TCLE) e forma de obtê-lo.
Relacionar os outros centros envolvidos (no caso de estudos multicêntricos).

( ) Aprovado
( ) Com pendência, necessita de correções e esclarecimentos
( ) Não aprovado, implicações éticas

São Paulo, ............ de.................... de...............

Obs.:
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RELATÓRIO MENSAL DE ORIENTAÇÃO
DE INICIAÇÃO CIENTÍFICA
ANO: ________

PERÍODO: ( ) Manhã ( ) Noite

CURSO: ( ) JOR ( ) RTVI

( ) PP

SEMESTRE __________

( ) RP

( ) FILO ( ) MULT ( ) FOTO

Nome do aluno (a) (escrever por extenso):
____________________________________________________________________

Título do trabalho:
_____________________________________________________________________

Linha de Prática Investigativa:
____________________________________________________________________

Nome do orientador:
____________________________________________________________________

1º encontro semanal: Data: ____/_____/_____ Horário: _______h até _____h
Descritivo da orientação:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Solicitações e tarefas:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
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VISTO DO ALUNO: _____________________________
DATA: _____/_____/_______
2º encontro semanal: Data: _____/_____/_____ Horário: _______h até ______h
Descritivo da orientação:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Solicitações e tarefas:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

VISTO DO ALUNO _____________________________
DATA_______/_______/_______

3º encontro semanal: Data:_____/_____/_____ Horário: _______h até ______h
Descritivo da orientação:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Solicitações e tarefas:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
VISTO DO ALUNO: _____________________________
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DATA: _____/_____/_______

4º encontro semanal: Data:_____/_____/_____ Horário: _______h até ______h
Descritivo da orientação:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

Solicitações e tarefas:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

VISTO DO ALUNO: _____________________________
DATA: _____/_____/_______

5º encontro semanal: Data:____/_____/_____ Horário: _______h até ______h
Descritivo da orientação:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
Solicitações e tarefas:
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

VISTO DO ALUNO: _____________________________
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DATA: _____/_____/_______

PARECER FINAL
Preencher com observações ou anotações (faltas, justificativa e parecer do orientador):
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________
__________________________________________________________________________________________

São Paulo, _________/___________/___________

Assinatura do orientador: ______________________________________________
Assinatura do aluno: _________________________________________________
Visto do Coordenador: ________________________________________________
Visto Coordenador Núcleo de Prática Investigativa: ____________________________________

Informações técnicas para elaboração do artigo de iniciação científica

Diagramação: 10 a 15 páginas, fonte times 12, espaçamento 1.5
Artigo:
Resumo: 500 caracteres com espaço.
Palavras-chave 3 a 5.
Referencial teórico e metodológico.
Descrição do corpus pesquisado.
Descrição dos principais resultados.
Considerações finais.
Referências bibliográficas.
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ANEXO II – Regulamento de Extensão

TÍTULO I – DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º A Faculdade Paulus de Tecnologia e Comunicação é, também, identificada neste
Regulamento Geral do Programa de Extensão Universitária por FAPCOM.
Situada à Rua Major Maragliano, nº 191, bairro Vila Mariana, cidade de São Paulo,
Estado de São Paulo, é instituição privada de ensino superior de caráter confessional e
filantrópico.
§ 1º - A FAPCOM é mantida pela Pia Sociedade de São Paulo, associação civil de
direito privado, sem fins lucrativos, de natureza beneficente, filantrópica, assistencial, social,
educativa, cultural e religiosa, fundada em 20 de agosto de 1931, devidamente registrada no 2º
Oficial de Registro de Títulos e Documentos e Civil de Pessoa Jurídica da Capital, prenotado
sob número 75953 em 12 de novembro de 2003, com Foro na Comarca da Capital de São Paulo
e sede na Rua Francisco Cruz, nº 199, Vila Mariana, município de São Paulo, Estado de São
Paulo.
§ 2º - O limite territorial de atuação da FAPCOM restringe-se aos limites geográficos
da sede de sua Mantenedora, Pia Sociedade de São Paulo.
§ Único- a FAPCOM, em consonância com o Plano Nacional de Extensão ( 2000-2001) define
a extensão e com a Lei 9.394/96 -Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional - define a
extensão como prática acadêmica que procura interligar as instituições de ensino superior em
suas atividades de ensino e pesquisa, com as demandas específicas da população.
Art.2º A extensão é um processo educativo que se articula com o ensino e com as práticas
investigativas e viabiliza a relação transformadora entre a universidade e a sociedade.
Art. 3º A extensão visa à produção de conhecimento e a difusão da cultural e da iniciação
científica e tecnológica geradas na instituição.
Art. 4º Este Regulamento Geral do Programa de Extensão Universitária disciplina os aspectos
de funcionamento do Núcleo de Extensão e as atividades desenvolvidas, conforme projetos
aprovados nos termos deste Regulamento.
Art.5º Todas as atividades extensionistas serão direcionadas pelo Plano de Desenvolvimento
Institucional e Projetos Pedagógicos dos Cursos.
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TÍTULO II - DA ESTRUTURA E DO FUNCIONAMENTO DO NÚCLEO DE
EXTENSÃO
Art. 6º O Núcleo de Extensão é um órgão criado com base no Regimento Geral da Faculdade
Paulus de Tecnologia e Comunicação- FAPCOM e regido por este Regulamento.
Art. 7º Os projetos extensionistas deverão se submeter à aprovação dos Colegiados de Curso, à
apreciação do Núcleo Docente Estruturante e à aprovação final da Pró-Diretoria Acadêmica.
Art. 8º A Política de Extensão Universitária institui disciplina e normaliza as atividades de
Extensão da Faculdade Paulus de Tecnologia e Comunicação – FAPCOM por meio das
seguintes diretrizes:
§ 1º Compete à Pro- Diretoria Acadêmica por meio das assessorias a organização e o
registro dos Projetos de Extensão, sua articulação com o Projeto Pedagógico Institucional – PPI
com o Plano de Desenvolvimento Institucional PDI e com os Projetos Pedagógicos dos Cursos
à luz da relação entre o ensino e as práticas investigativas,bem como os objetivos da
Responsabilidade Social da FAPCOM.
§ 2º O Núcleo de Extensão estabelecerá o fluxo e o processo para efetivação do
planejamento, desenvolvimento e acompanhamento das atividades de Extensão.
§Único. É condição fundamental que todas as atividades de extensão tenham a
aprovação do Núcleo de Extensão.

SEÇÃO I
DAS COORDENAÇÕES DE CURSOS
Art. 9º- Compete às coordenações de curso:
I-

IIIIIIV-

V-

As coordenações dos cursos de Comunicação Social e suas habilitações, como o
curso de Filosofia são corresponsáveis por apresentarem propostas e pela realização
das atividades de Extensão.
Incentivar as atividades de extensão a serem desenvolvidas pelos cursos.
Propor atividades de extensão em parcerias com os cursos, instituições e
organizações.
Receber, dar parecer e encaminhar à Pró-Diretoria Acadêmica os programas,
projetos e atividades aprovados nos Colegiados dos Cursos e Núcleo Docente
Estruturante.
Caberá às coordenações dos cursos, consolidar, por meio de relatórios
consubstanciados, de natureza qualitativa e quantitativa a retroalimentação de dados
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que comporá o relatório da Comissão Própria de Avaliação – CPA com a data da
consolidação prevista para todo o mês de fevereiro de qualquer ou de outra data que
seja imposta pelo Ministério da Educação.

SEÇÃO II
DOS PROFESSORES EXTENSIONSITAS
Art.10 Os docentes dos cursos envolvidos com atividades extensionistas terão carga
horária diferenciada para dedicar-se aos projetos, de acordo com as políticas acadêmicas e
administrativas da FAPCOM aprovadas em Conselho Superior.
§ 1º As cargas horárias para dedicação à extensão serão propostas pelos Coordenadores
dos Cursos e encaminhadas pela Pró-Diretoria Acadêmica e Administrativa para exame e
aprovação da Diretoria, em conformidade com as políticas institucionais para a extensão.
§ 2º O desempenho acadêmico dos docentes envolvidos com projetos extensionistas
serão avaliados com periodicidade semestral, podendo ou não ocorrer a recondução ao projeto,
atividade e ou programa.
§ Único- cabe ao professor extensionista a condução do processo de planejamento das
atividades, bem como a avaliação dos alunos envolvidos.

SEÇÃO III
DOS ALUNOS EXTENSIONISTAS
INSCRIÇÃO E SELEÇÃO
Art.11 Cabe à FAPCOM, de acordo com o previsto no item 1.11 do PDI, aos alunos
envolvidos com as atividades de extensão, a Pró - Diretoria Acadêmica estabelece os seguintes
critérios para a sua participação:
I-

Ser aluno ( a) regularmente matriculado na Faculdade Paulus de Tecnologia e
Comunicação.

II-

Possuir disponibilidade, compatibilidade e compromisso com as atividades
desenvolvidas.
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III-

Estar ciente que deverá ser assíduo e participativo com as demandas próprias
advindas do aluno extensionista.

IV-

Satisfazer os pré-requisitos específicos solicitados no projeto de extensão a que
pretende se candidatar.

V-

Estar ciente que deverá entregar um relatório semestral das atividades
desenvolvidas.
Art.12 Os alunos serão selecionados por meio de Edital próprio formulário de inscrição

que será disponibilizado pela Secretaria Acadêmica.
Art.13 Os alunos inscritos serão selecionados pelos responsáveis dos projetos para
verificação dos procedimentos, habilidades e competências, previstos em Edital.
Art. 14 O preenchimento das vagas será feito pelos alunos (as) aprovados/as em ordem
crescente de classificação.
Art. 15- A divulgação dos resultados será por meio do site da FAPCOM no espaço do
aluno.
Art. 16 O numero de vagas dos projetos de extensão serão anunciados semestralmente
em Edital.
Art. 17 O aluno extensionista receberá certificação condizente com sua carga horária de
participação, sendo válido o aproveitamento nas atividades acadêmicas complementares que
seguem regulação própria.
Capítulo I
DAS FINALIDADES
Art. 18 A extensão da Faculdade Paulus de Tecnologia e Comunicação - FAPCOM tem
por finalidade:
I-

Fortalecer e promover a interlocução entre o ensino e as práticas investigativas.

II-

Promover atividades voltadas para as demandas das comunidades interna e externa.

III-

Difundir a missão e os valores com princípios de igualdade, de qualidade e de
democracia.
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IV-

Contribuir no desenvolvimento da visão crítica e reflexiva da condição humana
considerando o ambiente comunicacional como ferramenta integradora de aspectos
sociais, políticos, econômicos e culturais.

V-

Fortalecer os projetos com a Terceira Idade visando aperfeiçoar qualidade de vida,
participação comunitária e integração social.

VI-

Promover de forma continuada os Simpósios de Comunicação, as Feiras Culturais
e suas modalidades, as Viagens Técnicas e Fóruns locais.

VII-

Promover a divulgação dos conhecimentos culturais, científicos e técnicos, que
constituem patrimônio da humanidade, comunicando o saber por meio do ensino e
da extensão.

VIII- Promover ações que vise o desenvolvimento da educação ambiental, meio ambiente,
desenvolvimento sustentável, educação inclusiva, educação e direitos humanos.
IX-

Promover ações que visem o desenvolvimento da educação e direitos humanos.

X-

Promover ações que visem o desenvolvimento da educação das relações étnicoraciais e para o ensino e cultura afro-brasileira e indígena.

XI-

Fortalecer a oferta de cursos de extensão.

XII-

Fortalecer a oferta de cursos livres e de aprimoramento.

XIII- Promover parcerias estaduais e municipais com escolas públicas de educação básica.
XIV- Apoiar projetos sociais das entidades por meio de recursos técnicos, materiais e
pedagógicos que contribuam para a inclusão social.

Capítulo II
DAS MODALIDADES
Art. 19. As ações de extensão universitária são realizadas, entre outros, sob a forma de:
I. Projetos de atendimento à comunidade.
II. Cursos de atualização, treinamento e reciclagem.
III. Atividades culturais artísticas, jornalísticas e esportivas.
IV. Divulgação de trabalhos culturais e artísticos.
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V. Na forma disciplinar de maneira a contemplar nos PPCs de cada curso em diferentes projetos
interdisciplinares, incluindo Gestão do Cotidiano, Projeto Publicação e Impressão e Programa
de Direito e Cidadania.

TÍTULO III
DA ORGANIZAÇÃO
Capítulo III
Art. 20 Os projetos de extensão serão inseridos nos cursos de graduação e nos cursos de
graduação tecnológica, em consonância com seus projetos pedagógicos de curso.
Art.21- Cabe à secretaria acadêmica a responsabilidade do registro dos certificados de
acordo com o referido edital.
Art. 22 Serão conferidos certificados aos alunos considerados aptos pelo docente e que
obtiverem, no mínimo, 75% de frequência.

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS E TRANSITÓRIAS
Art.23 Os casos omissos serão analisados pela Pró- Diretoria Acadêmica e Coordenação
de Curso, podendo ser consultado um avaliador ad-hoc.
Art. 24 Este Regulamento se aplica aos alunos e aos professores envolvidos em
Atividades de Extensão.
§ Único- Este Regulamento entra em vigor, a partir de sua data de publicação e
aprovação no Conselho Superior da FAPCOM.
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ANEXO III – Regulamento de Monitoria

Regulamento de Monitoria
Título I
Das Diretrizes do Programa

Capítulo I
Da Caracterização
Art. 1° - A Faculdade Paulus de Tecnologia e Comunicação FAPCOM, implanta para
todos os seus alunos, devidamente matriculados, o PROGRAMA DE MONITORIA, cuja
organização administrativa didática - pedagógica, técnica e disciplinar reger-se-á pelo presente
REGULAMENTO.
Art. 2° - O Programa de Monitoria destina-se aos alunos regularmente matriculados nos
cursos de Jornalismo, Rádio, TV e Internet, Publicidade e Propaganda, Relações Públicas,
Filosofia e da graduação tecnológica em Fotografia e Produção Multimídia oferecidos pela
Faculdade Paulus de Tecnologia e Comunicação - FAPCOM.
§ 1º - O exercício da monitoria tem duração de um semestre letivo, compreendendo os
períodos de fevereiro a junho, inclusive, e de agosto a dezembro, inclusive.
§ 2º - Cabe ao professor e / ou solicitante definir o Plano de Trabalho de Monitoria
conforme o Anexo A.

Capítulo II
Dos Objetivos
I - Preparar o aluno para as atividades acadêmicas, profissionais e culturais,
compreendidas e assumidas numa relação de responsabilidade com a qualidade de ensino;
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II - Intensificar a cooperação entre discentes e docentes, criando condições de
aprofundamento teórico e desenvolvimento de habilidades relacionadas à atividade de ensino e
aprendizagem;
III - Contribuir para a melhoria do ensino de graduação, por meio da introdução de novas
práticas e experiências pedagógicas;
IV - Promover reforço ao processo ensino-aprendizagem;
V - Possibilitar o aprofundamento de conhecimento na área em que se desenvolve a
monitoria;
VI - Possibilitar ao aluno a iniciação científica, tendo por base seu trabalho desenvolvido
na monitoria.

Capítulo III
Das Atribuições
Art. 3° - São Atribuições do Monitor:
I - Orientar os alunos em seus estudos teóricos e práticos e outros compatíveis com seu
nível de conhecimento, desempenho e experiência da disciplina;
II - Auxiliar o corpo docente nos trabalhos práticos e experimentais em laboratórios
específicos;
III – Tornar-se mediação entre professores e alunos, visando o melhor ajustamento entre
a execução dos programas e o desenvolvimento natural da aprendizagem;
IV - Orientar os alunos na leitura, na compreensão e na interpretação de textos, visando
a melhor compreensão dos referenciais teóricos;
V - Contribuir na elaboração e na observação das normas de procedimentos e de
utilização dos laboratórios dos Cursos de Comunicação Social e suas habilitações.
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Parágrafo Único - É vedado ao Monitor:
I – Desempenhar atividades não inerentes à disciplina ou às atividades relativas ao
processo de ensino-aprendizagem;
II – Assumir tarefas ou obrigações próprias e exclusivas de professor, de aluno ou de
funcionário.

Art.4° - São atribuições do professor e / ou solicitante:
I – Apresentar Plano de Monitoria para a disciplina sob sua responsabilidade,
contemplando, conforme modelo do Anexo A:
Justificativa;
Objetivos;
Carga horária;
Número de vagas;
Atividades a serem desenvolvidas;
Dias da semana da monitoria e horários a serem cumpridos;
Sistema de avaliação do monitor.
II – Orientar, supervisionar e avaliar periodicamente o desenvolvimento do processo
de monitoria, buscando:
Planejar e programar as atividades de monitoria, juntamente com o aluno, estabelecendo
um plano para a disciplina a ser atendida;
Orientar o monitor quanto à metodologia a ser utilizada no atendimento aos alunos da
respectiva disciplina;
Acompanhar e orientar o monitor na execução das atividades, discutindo com ele as
questões teóricas e práticas, fornecendo-lhe subsídios necessários à sua formação;
Apresentar relatório semestral das atividades desenvolvidas pelos monitores;
Orientar, acompanhar e avaliar o desenvolvimento do projeto / trabalho do aluno
monitor.
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Título II
Do Processo de Monitoria

Capítulo I
Da Inscrição e Seleção dos Monitores (Admissão)

Art.5º - O Coordenador de curso, o professor e ou solicitante, identificarão as
necessidades da monitoria nas disciplinas ou do setor e seguirão os prazos estabelecidos em
calendário acadêmico.
§ 1° - A inscrição dos candidatos à monitoria será realizada na Secretaria Acadêmica,
conforme modelo de ficha própria.
§ 2° - A seleção será feita em função das demandas internas e / ou por meio de concurso
aberto (edital) e de classificação do monitor, tendo como base os seguintes critérios:
I - Análise do histórico escolar.
II - Aproveitamento da disciplina para a qual pleiteia a monitoria, na qual deverá constar
obrigatoriamente a aprovação.
III - Avaliação de conhecimento teórico e/ou prático sobre o conteúdo programático da
disciplina contido no projeto pedagógico do curso ou;
IV – Entrevista, que compreende uma avaliação do aluno quanto às suas habilidades,
competência e atitudes para a função.
§ 3º - Em caso de empate, usar os critérios do parágrafo 2º, obedecendo aos itens I, II e
III respectivamente.

Art.6º - A seleção dos monitores será realizada pelo professor solicitante e ratificada
pelo coordenador do curso.
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Art.7º - Será concedido ao aluno monitor FAPCOM bolsa de estudo de 50% para os
cursos de extensão, a ser realizada no semestre no qual o aluno desenvolver a monitoria.

Capítulo II
Da Designação do Monitor
Art. 8° - O monitor será designado a partir do preenchimento e assinatura do Termo de
Compromisso, conforme o Anexo B.
§1° - O exercício da monitoria não impedirá ao aluno de se candidatar novamente para
o semestre seguinte.
§ 2° - Em caso de vaga remanescente, deverá ser preenchida pelo primeiro excedente
no processo de seleção ou através de novo concurso.

Capítulo III
Da Avaliação do Monitor

Art. 9º - A avaliação do monitor será realizada pelo professor orientador, considerando
os seguintes critérios: assiduidade, desempenho técnico, desempenho pedagógico,
responsabilidade, compromisso, entrega dos relatórios das atividades desenvolvidas e aspectos
éticos.
§ 1°- O monitor deverá apresentar relatório final sobre o desenvolvimento de suas
atividades ao professor orientador e ou solicitante, ao final do semestre letivo em que
desenvolveu a monitoria.
§ 2°- Cabe ao professor orientador fazer a avaliação semestral do desempenho do
monitor.
§ 3° - Ao final do período de designação do monitor o professor solicitante deverá
apresentar à coordenação de curso, e este às assessorias uma avaliação final das atividades do
monitor (Anexo C) que deverá ser encaminhada à Pró-diretoria-Acadêmica no prazo máximo
de 30 (trinta) dias após o término do plano de trabalho.
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§ 4° - O não cumprimento do prazo estabelecido no parágrafo anterior acarretará a
suspensão de novos pedidos do professor.
§ 5° - A qualquer momento, o monitor que não desempenhar a contento suas funções
poderá ser desligado do Programa.
§ 6º - O monitor bolsista deverá entregar relatórios periódicos, conforme solicitação do
professor orientador/solicitante e entregar os resultados e a conclusão do trabalho de Iniciação
Científica para o mesmo, quando da natureza de pesquisa para a Iniciação Científica.

Art.10 - A supervisão geral do programa de monitoria é de responsabilidade do Pródiretor Acadêmico e o controle do programa de monitoria é de responsabilidade do coordenador
do Núcleo de Pesquisa e Extensão.

Art. 11 - Ao término da monitoria, o monitor que cumprir suas atividades regularmente,
receberá um Certificado, comprovando a sua participação, sendo o mesmo utilizado para
compor as horas em Atividades Complementares.

Art. 12 - Os trabalhos desenvolvidos em monitoria podem vir a ser aprofundados em
futuros projetos de Iniciação Científica.
Art. 13 – Os casos omissos serão analisados pela Pró-direção acadêmica e pelo
coordenador do Núcleo de Pesquisa e Extensão.

Pe. Valdir José de Castro
Diretor da FAPCOM
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ANEXO IV – Regulamento das Atividades Complementares (Fluxos e processos
documentados)

Regulamento das Atividades Complementares

CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1°. O presente Regulamento tem por finalidade normatizar as Atividades
Complementares, práticas acadêmicas obrigatórias cujo cumprimento é previsto na Resolução
do CNE/CES n. 2 de 18 de junho de 2007 e Parecer CNE/CES n.8/2007.
Art. 2º - As Atividades Complementares são, como o próprio nome sugere, compostas
por uma série de atividades realizadas pelo discente, devidamente matriculado na Fapcom, no
período extra-aula, dentro ou fora das dependências da Instituição. Seu caráter complementar
se dá, portanto, pela soma de experiências e conhecimentos adquiridos à sua formação
profissional e humanista.
Art.

3º

-

Conforme

previsto

em

legislação

vigente,

as

ATIVIDADES

COMPLEMENTARES dos cursos de graduação da FAPCOM não deverão exceder a 20%
(vinte por cento) da carga horária total de sua integralização.
§ 1º- Para o curso de JORNALISMO, serão exigidas, 200 horas de ATIVIDADES
COMPLEMENTARES, a iniciarem no terceiro semestre;
§ 2º- Para o curso de PUBLICIDADE E PROPAGANDO, serão exigidas 200 horas de
ATIVIDADES COMPLEMENTARES;
§ 3º- Para o curso de RÁDIO, TV E INTERNET, serão exigidas, 200 horas de
ATIVIDADES COMPLEMENTARES;
§ 4º- Para o curso de RELAÇÕES PÚBLICAS

serão exigidas, 200 horas de

ATIVIDADES COMPLEMENTARES;
§ 5º- Para o curso de FILOSOFIA, nas modalidades de Bacharelado e Licenciatura serão
exigidas, 200 horas de ATIVIDADES COMPLEMENTARES;
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§ 6º- Para os CURSOS TECNOLÓGICOS em FOTOGRAFIA E PRODUÇÃO
MULTIMIDIA

serão

exigidas,

no

mínimo,

160

horas

de

ATIVIDADES

COMPLEMENTARES.
Parágrafo único: o aluno da graduação tecnológica em Fotografia e Produção
Multimídia, deverá cumprir no mínimo 40 horas por semestre das

ATIVIDADES

COMPLEMENTARES.
Art. 4º - Não há limite máximo de realização de ATIVIDADES COMPLEMENTARES
por semestre, realizado pelo aluno. Todavia, só será considerada a quantidade de horas previstas
conforme distribuição da matriz curricular específica de cada curso, de acordo com o que será
apresentado neste regulamento.
CAPÍTULO II – DOS OBJETIVOS
Art. 5º - Complementar e enriquecer a formação interdisciplinar do discente por meio
de práticas que possibilitem a ampliação de suas referências e habilidades, assim como o
estabelecimento de relações entre os diversos saberes adquiridos na vida acadêmica.
Art. 6º - Contribuir com a formação profissional e humanista do aluno no processo de
aprendizado, através de estudos independentes, transversais, opcionais, de permanente e
contextualizada atuação profissional específica, de modo a favorecer a formação de sujeitos
autônomos e críticos, cientes de seus direitos e deveres enquanto futuros profissionais e
cidadãos.
CAPÍTULO III – DOS GRUPOS DE ATIVIDADE
Art. 7º - As Atividades Complementares estão organizadas e classificadas em diferentes
grupos, de acordo com suas características próprias. Também possuem diferentes atribuições
de carga horária e limite máximo (“teto”) de realização por semestre. Assim, não é possível que
o aluno valide eventuais horas excedentes de um tipo de atividade realizada, devendo buscar
não apenas a quantidade, mas a diversidade de atividades a fim de expandir as experiências e
as referências do aluno.
Art. 8º - Ao final desse regulamento é apresentada uma tabela de referências para o
aluno com a devida classificação das atividades em grupos e seus respectivos sistemas de
integralização em ensino, práticas investigativas e extensão.
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CAP. IV – DOS PRAZOS
Art. 9º - O aluno deverá realizar as Atividades Complementares, de acordo com prazos
e condições estabelecidas pelo calendário acadêmico.
Art. 10º - O aluno só poderá validar as Atividades Complementares realizadas no
semestre em curso. Não é permitido, portanto, cadastrar no semestre em curso, atividades
realizadas em semestres anteriores.
Art. 11 - Atividades realizadas no período de férias letivas poderão ser validadas no
semestre subsequente.
CAP V – DOS PROCEDIMENTOS E CONDIÇÕES DE VALIDAÇÃO
Art. 12 - É responsabilidade do aluno a realização das Atividades Complementares e o
seu respectivo cadastro junto ao Curso. Para tanto deverá encaminhar, até data limite a ser
fixada em cada semestre letivo em calendário acadêmico, a documentação comprobatória das
atividades realizadas naquele semestre letivo.
Art. 13 - Nos arquivos de cadastro das Atividades Complementares deverão constar:
nome do aluno, habilitação, período, ano, semestre (primeiro ou segundo), cópia legível do
comprovante de realização da atividade, nome da atividade e breve relatório contendo resumo
da atividade realizada, sua justificativa e relevância para a formação pessoal ou profissional.
(Conforme ANEXO 1)
Art. 14 - Cabe à coordenação de curso a validação das Atividades Complementares e
encaminhamento de Relatório Semestral para a Secretaria Acadêmica, ratificado pela Pródireção Acadêmica. (Conforme ANEXO 2). Em caso de realização de atividade fora do escopo
do presente regulamento, não comprovação de realização, falta ou carência de justificativa de
realização ou qualquer outra irregularidade, é facultado ao coordenador de curso a não
validação das referidas horas.
Parágrafo único: A não apresentação da quantidade mínima das Atividades
Complementares, exigidas em cada curso e em seus respectivos semestres, implicará no não
cumprimento

por

parte

do

aluno

no

componente

curricular

ATIVIDADES

COMPLEMENTARES.
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CAP VI – DOS GRUPOS DE ATIVIDADES
Art. 15 - As Atividades Complementares estão classificadas a seguir em pesquisa,
ensino e extensão. Cada tipo de atividade específica possui uma atribuição determinada de horas
e um limite máximo (“teto”) de realização por semestre. Não serão validadas, portanto, horas
de atividades que excedam o seus respectivos limites.
Art. 16 - A tabela abaixo deverá ser utilizada como parâmetro para cadastro das Atividades
Complementares, obedecendo-se à proporcionalidade prevista na atividade.
GRUPO 1: Extensão - Atividades Externas à Universidade
ATIVIDADE: Atividades Artísticas e Culturais (participação autoral em atividades artísticas
e culturais tais como: teatro, exposições, shows, etc.).
PONTUAÇÃO POR ATIVIDADE: 20
LIMITE DE PONTUAÇÃO DA ATIVIDADE POR SEMESTRE: 40

ATIVIDADE: Filmes (sala de cinema)
PONTUAÇÃO POR ATIVIDADE: 1 filme = 2 pontos
LIMITE DE PONTUAÇÃO DA ATIVIDADE POR SEMESTRE: 10

ATIVIDADE: Cursos (participação em cursos presenciais ou on-line e workshops que
trabalhem conteúdos específicos do Curso).
PONTUAÇÃO POR ATIVIDADE: 1 hora de curso = 1 ponto
LIMITE DE PONTUAÇÃO DA ATIVIDADE POR SEMESTRE: 40

ATIVIDADE: Eventos Técnico-científicos e congressos – ouvinte (participação congressos
e seminários como ouvinte).
PONTUAÇÃO POR ATIVIDADE: 1 hora = 1 ponto
LIMITE DE PONTUAÇÃO DA ATIVIDADE POR SEMESTRE: 40
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ATIVIDADE: Visitas Técnicas (visitas em estúdios, empresas, feiras e eventos relacionados
ao Curso).
PONTUAÇÃO POR ATIVIDADE: 5
LIMITE DE PONTUAÇÃO DA ATIVIDADE POR SEMESTRE: 30

ATIVIDADE: Visitas Culturais (visitas em exposições de museus, bienais de arte ou design;
em teatro, assistindo a peças; salas de música; em espaços e patrimônios culturais).
PONTUAÇÃO POR ATIVIDADE: 5
LIMITE DE PONTUAÇÃO DA ATIVIDADE POR SEMESTRE: 30

ATIVIDADE: Palestras como ouvinte (relacionadas às áreas do curso)
PONTUAÇÃO POR ATIVIDADE: 5
LIMITE DE PONTUAÇÃO DA ATIVIDADE POR SEMESTRE: 30

GRUPO 2: Ensino - Atividades Comunitária/Acadêmica
ATIVIDADE: Monitoria (participação em monitoria voluntária em eventos relacionados às
áreas.do Curso).
PONTUAÇÃO POR ATIVIDADE: 1 hora = 1 ponto
LIMITE DE PONTUAÇÃO DA ATIVIDADE POR SEMESTRE: 20

ATIVIDADE: Monitoria Voluntária (participação em monitoria voluntária de disciplinas
relacionadas ao Curso na Instituição)
PONTUAÇÃO POR ATIVIDADE: 40
LIMITE DE PONTUAÇÃO DA ATIVIDADE POR SEMESTRE: 40
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ATIVIDADE: Trabalho Voluntário em Instituição do 3º setor
PONTUAÇÃO POR ATIVIDADE: 1 hora = 1 ponto
LIMITE DE PONTUAÇÃO DA ATIVIDADE POR SEMESTRE: 40

ATIVIDADE: Curso de Aprimoramento acadêmico/Cultural.
PONTUAÇÃO POR ATIVIDADE: 1 hora por ponto
LIMITE DE PONTUAÇÃO DA ATIVIDADE POR SEMESTRE: 30

ATIVIDADE: Participação em projetos profissionais orientados por professor
(participação em pesquisa docente e projetos vinculado à Instituição).
PONTUAÇÃO POR ATIVIDADE: 1 hora = 1 ponto
LIMITE DE PONTUAÇÃO DA ATIVIDADE POR SEMESTRE: 40

ATIVIDADE: Participação como ouvinte em defesa de dissertação de mestrado ou tese de
doutorado com temas afins do Curso.
PONTUAÇÃO POR ATIVIDADE: 10 (por banca)
LIMITE DE PONTUAÇÃO DA ATIVIDADE POR SEMESTRE: 20

GRUPO 3: Pesquisa - Atividades de Iniciação Científica
ATIVIDADE: Participação individual em Projetos de Iniciação Científica
PONTUAÇÃO POR ATIVIDADE: 40
LIMITE DE PONTUAÇÃO DA ATIVIDADE POR SEMESTRE: 40

ATIVIDADE: Participação em Grupos de Estudos (participação em grupos de estudos com
a supervisão de um professor).
PONTUAÇÃO POR ATIVIDADE: 20
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LIMITE DE PONTUAÇÃO DA ATIVIDADE POR SEMESTRE: 20

ATIVIDADE: Publicação de artigos em periódicos científicos nacionais/internacionais e
anais de Congressos.
PONTUAÇÃO POR ATIVIDADE: 30
LIMITE DE PONTUAÇÃO DA ATIVIDADE POR SEMESTRE: 30

Atividades Específicas que promovam competências e habilidades
ATIVIDADE: Concursos da área (inscrição e realização)
PONTUAÇÃO POR ATIVIDADE: 20
LIMITE DE PONTUAÇÃO DA ATIVIDADE POR SEMESTRE: 20

ATIVIDADE: Concursos da área (seleção)
PONTUAÇÃO POR ATIVIDADE: 20
LIMITE DE PONTUAÇÃO DA ATIVIDADE POR SEMESTRE: 20

ATIVIDADE: Concursos da área (premiação)
PONTUAÇÃO POR ATIVIDADE: 30
LIMITE DE PONTUAÇÃO DA ATIVIDADE POR SEMESTRE: 30

ATIVIDADE: Teste com usuário (participação como usuário em teste de sites, games e demais
produtos relacionados ao Curso)
PONTUAÇÃO POR ATIVIDADE: 1 teste = 5 pontos
LIMITE DE PONTUAÇÃO DA ATIVIDADE POR SEMESTRE: 10

241

ATIVIDADE: Realização de projeto (participação de projeto próprio ou coletivo relacionado
às áreas do curso, tais como elaboração de sites, publicações, vídeos, ensaios fotográficos,
performances multimídia, etc.)
PONTUAÇÃO POR ATIVIDADE: 20
LIMITE DE PONTUAÇÃO DA ATIVIDADE POR SEMESTRE: 20
Art. 17 - É facultado ao aluno o eventual cadastro de outra atividade não relacionada na tabela
acima, desde que consultado anteriormente o coordenador do Curso para validação e
determinação da quantidade de pontos.

CAP VII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 18 - Casos eventuais de fraudes comprovadas na realização e/ou validação das Atividades
Complementares, implicarão no cancelamento integral dos créditos do aluno no semestre,
ficando este impedido de cadastrar novas atividades até o término do corrente semestre letivo.
Art. 19 - Os casos omissos serão resolvidos pela coordenação de curso.
Art. 20 – O presente regulamento passa a vigorar a partir da presente data, conforme aprovação
da direção e sua publicação.

Diretor
São Paulo – SP, 01 de março de 2014.
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RELATÓRIO DE ATIVIDADE COMPLEMENTAR REALIZADA

ALUNO:

RA:

SEMESTRE EM CURSO:
SEMESTRE DE INGRESSO:

/

CURSO DE:

DESCRIÇÃO DA ATIVIDADES REALIZADA
Instituição onde realizou a atividade:

Objetivo:

Em que agregou ao curso?

Contribuiu para a formação acadêmica ?

Contribuiu para a formação profissional?

QUANTIDADE DE HORAS:
QUANTIDADE DE HORAS VALIDADAS:
Parecer da Coordenação: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SÃO PAULO –SP,_______/_______/__________
_______________________________
Ciência do aluno

____________________________________
Visto da Coordenação
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RELATÓRIO SEMESTRAL DE CONTROLE DE ATIVIDADES COMPLEMENTARES
ALUNO:___________________________________________________ RA______________
SEMESTRE DE INGRESSO ______/___________ SEMESTRE EM CURSO _____________
CURSO_____________________________

Dados das Atividades Realizadas
n.

Descrição das Horas Comprovação
Atividades
S/N
Realizadas

Justificativa para Horas
atividades
sem Aprovadas
documentação
comprobatória

Total de Horas de Atividades Complementares Realizadas no Semestre

_______

Total de Horas Aprovadas pela Coordenação _______
São Paulo – SP, __________/___________/____________

___________________________
Ciência do Aluno

_____________________________
Visto do Coordenador
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ANEXO V – Regulamento do Estágio Curricular (Fluxos e Processos Documentados)

Regulamento de Estágios

CAPÍTULO I – DAS DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 1°. O presente Regulamento tem por finalidade normatizar os estágios
supervisionados, atividade acadêmica obrigatória cujo cumprimento segue as diretrizes da Lei
nº 11.788, de 25 de setembro de 2008.
Art. 2º - O estágio supervisionado é uma atividade acadêmica curricular realizada pelo
discente no período extra-aula, dentro ou fora das dependências da Instituição.
Art. 3º - O estágio supervisionado poderá ser realizado em instituições públicas,
privadas ou do terceiro setor, e também em setores e atividades internas da FAPCOM ou em
instituições coligadas, desde que seja devidamente realizado e registrado em áreas de atuação
correlatas e com a devida aprovação da coordenação do Curso.
Art. 4º - Conforme previsto em legislação vigente, o estágio supervisionado dos cursos
de graduação da FAPCOM não deverão exceder a 20% (vinte por cento) da carga horária total
de sua integralização. O estágio deverá ter a carga horária mínima de 40 horas, respeitando o
limite diário de 06 horas, conforme previsto no projeto pedagógico do curso e da instituição de
ensino, respeitando a Lei dos Estágios.
§ 1º- Para o curso de JORNALISMO, serão exigidas, no mínimo, 200 horas de Estágio;
§ 2º- Para o curso de PUBLICIDADE E PROPAGANDO, serão exigidas, no mínimo,
200 horas de Estágio;
§ 3º- Para o curso de RÁDIO, TV E INTERNET, serão exigidas, no mínimo, 200 horas
de Estágio;
§ 4º- Para o curso de RELAÇÕES PÚBLICAS serão exigidas, no mínimo, 200 horas de
Estágio;
§ 5º- Para o curso de FILOSOFIA, nas modalidades de Bacharelado e Licenciatura serão
exigidas, no mínimo, 200 horas de Estágio;
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§ 6º- Para os CURSOS SUPERIORES TECNOLÓGICOS serão exigidas, no mínimo,
80 horas de Estágio.
Art. 5º - Não há limite máximo de realização de Estágio por semestre. Todavia, só será
considerada a quantidade de horas previstas conforme distribuição da matriz curricular
específica de cada curso, de acordo com o que será apresentado neste regulamento.

CAPÍTULO II – DOS OBJETIVOS
Art. 6º - O estágio visa o aprendizado de competências próprias da atividade
profissional e a sua contextualização curricular, objetivando o desenvolvimento do educando
para a vida cidadã e para o trabalho, ao complementar e aplicar o conhecimento adquirido no
curso em uma atividade profissional, estabelecendo assim uma ligação direta entre a
experiência acadêmica e o mercado de trabalho.
Art. 7º - O Estágio possibilita uma atividade complementar a formação interdisciplinar
do discente por meio de práticas que ampliam suas referências e habilidades, assim como
desafiam suas competências na aplicação dos diversos saberes adquiridos na vida acadêmica.
Seu caráter complementar se dá, portanto, pela soma de experiências e conhecimentos
adquiridos à sua formação profissional e humanista.

CAP. III – DOS PRAZOS
Art. 8º - O aluno deverá se matricular regularmente em ESTÁGIO CURRICULAR, de
acordo com prazos e condições estabelecidas pela Secretaria.
Art. 9º - Os estágios realizados em período anterior ou no período de férias letivas
poderão ser validados no semestre subsequente, conforme os procedimentos e condições de
validação da atividade.

CAP IV – DAS EMPRESAS E FUNÇÕES
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Art. 10 - O estágio, remunerado ou não, deverá ser cumprido em empresas e instituições
de Comunicação e Educação em seus diversos segmentos conforme as especificidades de cada
curso.
§ 1º- Para o curso de RÁDIO, TV E INTERNET, o aluno poderá estagiar em emissoras
de rádio e televisão, Web rádio e Web TV; produtoras de áudio, cinema e vídeo; produtoras de
conteúdo para Internet; produtoras, centros e institutos culturais em seus setores de RTVI;
estúdios de animação; agências de comunicação; sites e portais de Internet; produtoras de
publicidade e propaganda; laboratórios e comércio de equipamentos de áudio e vídeo; e, em
escolas (cursos) de áudio, audiovisual e multimídia.
Art. 11 - O estagiário poderá exercer as atividades e funções nas empresas e instituições
acima expostas, conforme as especificidades de cada curso.
§ 1º- Para o curso de RÁDIO, TV E INTERNET, o aluno poderá estagiar exercendo as
funções e atividades da prática de produção em áudio, audiovisual, multimídia, e de
administração e gestão de empresas de comunicação, tais como: criação, roteiro, produção,
direção, edição, elaboração de projetos multimídia, redação para Internet, produção de
conteúdos para Internet, sonoplastia e sound design, trilha sonora, escolha de equipamentos e
acessórios, montagem e preparação de sets, seleção de equipe e casting, assistência de produção
e direção, visitas e seleção de locações, elaboração de orçamentos e cronogramas, operação de
áudio e de câmera de vídeo, operação de microfones e equipamentos complementares,
realização de vídeo documentário e institucional, realização de curtas, filmes comerciais e
animações, direção de arte e cenografia, direção de fotografia, iluminação e lighting design,
seleção e edição de sons e de imagens, registro de eventos, pós-produção e tratamento de áudio
e vídeo.

CAP V - DOS PROCEDIMENTOS E CONDIÇÕES DE VALIDAÇÃO
Art. 12 - É responsabilidade do aluno a realização do Estágio e o seu respectivo cadastro
junto ao Curso. Para tanto deverá encaminhar, até data limite a ser fixada em cada semestre
letivo, a documentação comprobatória do Estágio realizado naquele semestre letivo.
Art. 13 – O estágio é supervisionado diretamente pela coordenação do curso ou por um
professor responsável que possua experiência profissional na área relativa ao estágio do aluno.
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Este acompanhará a atividade por meio de contato inicial e final com o contratante: no início,
com carta de apresentação da FAPCOM e, no final, com uma declaração de conclusão do
estágio, com a carga horária realizada, assinada pela concedente. Além de orientação para o
aluno e acompanhamento de suas atividades por meio da Ficha de controle, assinada pela
concedente (conforme anexo 1) e relatório semestral elaborado pelo discente.
Art. 14 - Nos arquivos de cadastro dos Estágios deverão constar: nome do aluno, curso,
período, ano, semestre (primeiro ou segundo), cópia legível do comprovante de realização do
Estágio e celebração de termo de compromisso entre o educando, a parte concedente do estágio
e a instituição de ensino, e os relatórios semestrais do aluno que deverá descrever as atividades
que desenvolveu, com a indicação de datas e horas realizadas, além da assinatura do responsável
pelo estágio.
Art. 15 – Em caso de realização de atividade fora do escopo do presente regulamento,
não comprovação de realização, falta ou carência de justificativa de realização ou qualquer
outra irregularidade, é facultado ao coordenador de curso ou o professor responsável a não
validação das referidas horas.
Parágrafo único: A não apresentação da quantidade mínima da carga horária de Estágio
exigida em cada curso em seus respectivos semestres implicará na reprovação do aluno no
componente curricular Estágio, constando no histórico escolar o registro de Estágio Curricular:
realizado / não realizado.

CAP VI – DA PARTE CONCEDENTE
Art. 16 – As pessoas jurídicas de direito privado e os órgãos da administração pública
direta, autárquica e fundacional de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, do Distrito
Federal e dos Municípios, bem como profissionais liberais de nível superior devidamente
registrados em seus respectivos conselhos de fiscalização profissional, podem oferecer estágio,
observadas as seguintes obrigações, conforme Lei supracitada:
I – celebrar termo de compromisso com a instituição de ensino e o educando, zelando
por seu cumprimento;
II – ofertar instalações que tenham condições de proporcionar ao educando atividades
de aprendizagem social, profissional e cultural;
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III – indicar funcionário de seu quadro de pessoal, com formação ou experiência
profissional na área de conhecimento desenvolvida no curso do estagiário, para orientar e
supervisionar até 10 (dez) estagiários simultaneamente;
IV – contratar em favor do estagiário seguro contra acidentes pessoais, cuja apólice seja
compatível com valores de mercado, conforme fique estabelecido no termo de compromisso;
V – por ocasião do desligamento do estagiário, entregar termo de realização do estágio
com indicação resumida das atividades desenvolvidas, dos períodos e da avaliação de
desempenho;
VI – manter à disposição da fiscalização documentos que comprovem a relação de
estágio;
VII – auxiliar o estagiário na elaboração dos relatórios semestrais destinados à
instituição de ensino para a validação de carga horária e avaliação da atividade realizada,
conforme este Regulamento.

Art. 17 - Aplica-se ao estagiário a legislação relacionada à saúde e segurança no
trabalho, sendo sua implementação de responsabilidade da parte concedente do estágio.

CAP VII – DA PARTE DO ESTAGIÁRIO
Art. 18 – A jornada de atividade em estágio do aluno deverá constar do termo de
compromisso e ser compatível com as atividades escolares e não ultrapassar 6 (seis) horas
diárias e jornada de até 40 (quarenta) horas semanais.

Art. 19 – A duração do estágio, na mesma parte concedente, não poderá exceder 2 (dois)
anos, exceto quando se tratar de estagiário portador de deficiência.

Art. 20 - O estagiário poderá receber bolsa ou outra forma de auxílio e/ou remuneração
que venha a ser acordada com a empresa concedente.
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Art. 21 – O estagiário deverá elaborar um relatório descritivo das atividades realizadas
no estágio.

CAP VIII – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 22 – Casos eventuais de fraudes comprovadas na realização e/ou validação de
ESTÁGIO CURRICULAR, implicarão no cancelamento integral dos créditos do aluno no
semestre, ficando este impedido de cadastrar novas atividades até o término do corrente
semestre letivo.
Art. 23 – Toda documentação referente ao estágio será arquivada no prontuário do
aluno.
Art. 24 – Os casos omissos serão resolvidos pela coordenação de curso.
Art. 25 – O presente regulamento passa a vigorar a partir da presente data, conforme
aprovação da direção e sua publicação.

São Paulo, 10 de março de 2014.
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FICHA SEMESTRAL DE CONTROLE DE ESTÁGIO SUPERVISIONADO
ALUNO:___________________________________________________
RA______________
SEMESTRE

DE

INGRESSO

______/___________

SEMESTRE

EM

CURSO

_____________
CURSO_____________________________
Dados das Atividades de Estágio
Data

Descrição das Atividades Horas

Assinatura

Horas

Realizadas

do

Aprovadas

responsável

Total de Horas de Atividades no Semestre _______
Total de Horas Aprovadas pela Coordenação _______
São Paulo – SP, _____/________/______

__________________________________
Ciência do aluno
__________________________________
Visto da Coordenação
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ANEXO VI – Projeto de Acompanhamento de Egressos

PROGRAMA EGRESSO FAPCOM
I
Princípios Gerais
A Faculdade Paulus de Tecnologia e Comunicação – FAPCOM – assume como uma de
suas metas principais o acompanhamento e o atendimento ao seu egresso. O egresso FAPCOM
é fruto de anos de formação constante, onde a FAPCOM pode oferecer o melhor de seus
recursos investidos em corpo docente, corpo técnico-administrativo e infraestrutura.
A FAPCOM tem por princípio fundamental de sua missão o ser humano. Entende que
a dignidade, a liberdade e a autonomia são fundamentos que constituem o humano propriamente
dito, portanto esses princípios da Missão Institucional da FAPCOM devem acompanhar seus
egressos.
A FAPCOM, seu corpo docente, discente e técnico-administrativo tem ciência das
transformações constantes ocorridas na produção de novas tecnologias, mercado e no mundo
profissional. Para tanto atualiza frequentemente sua matriz curricular, promove cursos e
atividades de extensão, realiza eventos, congressos e mostras que integras universidade,
ambiente profissional e mercado.
O egresso FAPCOM constitui-se aqui ator principal deste cenário, onde regressa a
FAPCOM para interagir com o ambiente universitário colocando sua experiência que passa a
desafiar a Universidade para colocar-se de forma criativa e diferente frente as grandes
transformações da sociedade contemporânea. É neste espaço de interação FAPCOM – Egresso,
que constitui-se o Programa Egresso FAPCOM, onde dinamicamente a Universidade sai de si
e o Egresso busca novas formas de ampliar sua formação através de cursos de pós-graduação,
eventos e outros promovidos pela FAPCOM.
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II
Ações FAPCOM Para o Egresso
I - Canais
A FAPCOM utilizará de todos os canais disponíveis a seu alcance para estabelecer e
manter vinculações com seu egresso, a saber:
Envio de Email marketing;
Mensagem de texto para celular (SMS);
Contato Telefônico;
Site e Blog;
Redes Sociais (Facebook, Instagram, Twitter, Google Plus);
Eventos anuais que reúnam os egressos a ser realizado na FAPCOM com foco em
mercado, profissão e academia;
Ouvidoria;
Jornal FAP-Comunica com coluna fixa para Egresso
Web Rádio com espaço para entrevista do egresso em cada produção;
Publicação dos melhores trabalhos de Conclusão de Curso formato livro E-book, por
habilitação, em parceria com Paulus Editora. Cf. Anexo A - Normas Para Publicação.
Encontro semestral do egresso afim de apresentarem os melhores Trabalhos de
Conclusão De Curso aos alunos calouros, por habilitação;
Vídeo depoimento;
News Egresso FAPCOM;
Ações especificas por curso e habilitação, segundo planejamento anual e semestral nas
semanas de Workshop acadêmico.
II - Conteúdos
A FAPCOM colocará a disposição de seu egresso os seguintes conteúdos para
seus egressos:
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Convite para participação de eventos: Mostra de Tecnologia, Simpósio de
Comunicação, Seminário de Filosofia, Palestras em geral;
Divulgação para participação de Cursos de Extensão (20% de desconto para ex-alunos);
Divulgação para participação de Cursos de Idiomas (20% de desconto para ex-alunos);
Segunda Graduação: a FAPCOM oferece 50% de desconto para graduação e 30% de
desconto para graduação Tecnológica para ex-alunos;
Matérias sobre ex-alunos para divulgação no Blog;
Conteúdo de Comunicação, Tecnologia e Carreira no Blog da FAPCOM;
Divulgação Vagas na área de Comunicação no site e no perfil da FAPCOM no
Facebook e no Linkedin;
Feira de Livros Paulus de comunicação (50% desconto) e filosofia (30 % desconto)
Feira de Livros de Comunicação anual, que reunirá as editorias especializadas de
comunicação, desconto de mínimo de 20%.
III - Formação continuada
A FAPCOM sabe que com as transformações técnicas e sociais o espaço único
da sala de aula precisa de complementos, para tanto tem seu egresso em continua formação
profissional e acadêmica. A extensão e os cursos de pós-graduação lato sensu, são momentos
privilegiados para ampliar a formação de nosso egresso:
Comunicação;
Comunicação e Tecnologia;
Comunicação e Educação;
Extensão Comunitária;
Línguas;
Melhor Idade.
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IV - Realidade Socioeconômica
A FAPCOM é a maior interessada em ter informações sobre a realidade socioeconômica
de seus egressos. Deseja saber dos impactos sociais, rendas, inovação, empreendimentos de
seus egressos, assim como dificuldades encontradas em alocarem-se no mercado de trabalho e
rendas. Para tanto:
Manterá atualizada sua base de dados referente aos egressos;
Elaborará questionário socioeconômico aos seus egressos;
Promoverá encontros com egressos voltados a realidade profissional, acadêmica e
mercado.
Estes ações serão desenvolvidas via CPA, afim de constituir insumos para a gestão
acadêmica.
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ANEXO VII – Modelo de Relatório de autoavaliação do curso
Uma das etapas da autoavaliação de Curso visa diagnosticar o perfil do discente
ingressante enquanto instrumento fundamental para o processo pedagógico, já que permite
traçar estratégias e definir ações precisas de nivelamento de estudos, a fim de se evitar a evasão.
A proposta de autoavaliação de Curso contempla instrumentos que têm como principais
objetivos o autoconhecimento do Curso e das suas ações, de forma a assegurar sua qualidade,
bem como produzir conhecimentos a partir de diagnóstico, planejamento e execução de
atividades avaliativas, propiciando um programa sistemático e participativo desse processo.
Consequentemente, as ações formativas permitem o conhecimento, a revisão e a dinamização
de ações, a fim de promover uma permanente melhoria da qualidade e pertinência das atividades
desenvolvidas.
A metodologia da autoavaliação de Curso é desenvolvida utilizando-se de indicadores
que consideram o perfil Institucional e, também, as especificidades do Curso, e ainda, processos
avaliativos externos, de pertinência, a fim de subsidiar a comparabilidade. Esta metodologia
articuladora entre documentação, dados e indicadores, tem como objetivo levar à construção de
um perfil esclarecedor sobre o Curso. Para tanto, são considerados também os instrumentos e
os mecanismos de autoavaliação de Curso, já efetivados na Instituição, de forma a propiciar a
comparabilidade. Integram estes instrumentos, os relatórios de avaliação das visitas in loco, os
relatórios do Exame Nacional de Desempenho de Estudantes e outros documentos de relevância
para o processo, tais como projetos, programas, publicações, etc. Deve-se destacar que o
processo de autoavaliação proposto para esse Curso fundamenta-se no exercício constante de
reflexão e revisão de metodologias, a partir dos resultados obtidos em cada etapa e, também, de
sugestões advindas de reuniões com representantes de curso e outros mecanismos integradores
do processo de autoavaliação institucional e de cursos. A sistematização do processo é norteada
por um cronograma de atividades, em que se enfatiza a sensibilização dos envolvidos no
processo de ensino-aprendizagem, a fim de se conscientizar para a importância da
autoavaliação.
O processo de autoavaliação de curso encontra-se institucionalizado e como sendo um
dos aspectos relevantes no contexto do SINAES, permite a avaliação e planejamento de ações
que resultam em qualidade e eficácia do processo ensino- aprendizagem.
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ANEXO VIII – Regulamento de Laboratórios
NORMAS DE UTILIZAÇÃO
APRESENTAÇÃO:
O objetivo do núcleo de Laboratórios de Comunicação e Multimídia da FAPCOM é
promover a prática profissional dentro do ambiente acadêmico, possibilitando ao aluno um
amplo contato com as atividades profissionais que irá desempenhar no mercado de trabalho.
A estrutura dos Laboratórios de Comunicação e Multimídia foi montada para fornecer
ao corpo docente e discente o suporte técnico necessário para realização dos projetos
audiovisuais e multimídia. É formado pelos seguintes laboratórios
4 Laboratórios de Multimídia.
1 Estúdio de TV e vídeo digital
1 Técnica do estúdio de TV e Vídeo (Switcher)
4 Salas de Pós-produção de TV e vídeo digital
1 Estúdio de Rádio e Áudio Digital
1 Estúdio de Fotografia
Este documento descreve as normas e os procedimentos que devem ser adotados por
alunos, professores e funcionários, a fim de otimizar a utilização da estrutura:
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO:
Segunda a sexta-feira: 07h30min às 22h30 e Sábados: 08h00 às 16h00.
REGRAS GERAIS:
Vale lembrar que, ao solicitar aos alunos um trabalho prático em que o uso dos estúdios
se faça necessário, o professor deverá antes se comunicar com a equipe técnica responsável pela
execução da atividade para que seja discutida a melhor forma de executá-la, evitando que os
alunos cheguem aos laboratórios para agendar um trabalho cuja dinâmica eles desconhecem.
1. A utilização dos Laboratórios de Comunicação e Multimídia é de prioridade das
disciplinas técnicas, ou seja, disciplinas práticas em que o aluno tenha orientação de um
professor.
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2. Para o melhor aproveitamento do tempo nos estúdios, é exigido aos alunos o
planejamento prévio de suas atividades. Não será iniciado nenhum trabalho em que o aluno não
tenha uma lauda ou um roteiro pronto. É imprescindível que o técnico possua uma cópia que
deve ser providenciada pelos alunos.
3. Os estúdios devem ser utilizados com finalidade estritamente acadêmica.
4. As aulas regulares ministradas pelos professores necessitam de agendamento prévio.
Recomenda-se, que o professor comunique com antecedência os materiais que serão usados na
aula, a fim de que os técnicos possam prepará-los previamente.
5. Aconselhamos o agendamento com uma semana de antecedência para evitar falta de
horário disponível.
6. As desistências na utilização dos estúdios devem ser comunicadas com, pelo menos,
um dia de antecedência. Deste modo, professores ou alunos inscritos em eventual lista de espera
poderão ser avisados, por e-mail, a tempo de fazerem uso do espaço, confirmando este
agendamento por telefone.
7. O uso e o manuseio dos equipamentos deverão ficar a cargo dos técnicos, à exceção
de situações específicas previstas nos planos pedagógicos de cada curso.8. Os agendamentos
feitos por alunos devem ser efetuados no próprio estúdio, mediante o preenchimento da ficha
de autorização assinada pelo professor da disciplina, nos horários já indicados.
8.1 Os agendamentos feitos por professores poderão ser efetuados por e-mail, desde que
o professor certifique-se de que recebeu confirmação da solicitação. Não serão aceitos
agendamento enviados no domingo para atendimento na segunda-feira, e o mesmo vale para
dias seguintes aos feriados.
9. As necessidades técnicas serão estabelecidas de comum acordo com a coordenação
de operações. Na ficha de autorização, devem constar as seguintes informações: tipo de
equipamento, características, quantidade, tipo de fita, indicação do estúdio, data, horário do uso
além de nome completo e número do registro acadêmico de todos dos integrantes de cada grupo,
telefones, turma, disciplina, horário do trabalho, título do trabalho, roteiro, nome e assinatura
do professor responsável. O roteiro/storyboard/lauda deve estar anexo. Ao aluno será expedido
um comprovante da autorização.
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10. A tolerância para eventuais atrasos será sempre de quinze minutos. Após esse
período, o agendamento será cancelado, e o professor será informado, perdendo o aluno o
direito de remarcar prontamente o horário – o que o colocará no fim da fila dos agendamentos.
11. Alunos e técnicos devem relatar aos coordenadores de curso e à supervisão dos
laboratórios, sempre que necessário qualquer ocorrência que possam impedir o bom andamento
dos trabalhos.
12. Os alunos deverão selecionar previamente músicas, trilhas e material para vinhetas
(computação).
13. É de responsabilidade do aluno trazer materiais como: folhas sulfite, cópias, dvds,
cds, mídias em geral que serão usadas durante o processo.
14. É importante para o aproveitamento integral do tempo nos estúdios de gravação que
os grupos discutam e resolvam os problemas de produção, como atores, figurinos e cenários
antes do horário de uso.
15. Para a edição de vídeo, os alunos deverão comparecer à sala de pós-produção com
o material bruto decupado.
16. No caso da disciplina Telejornalismo, os alunos deverão ter previamente gravado o
“texto off”.
17. Danos e extravios dos equipamentos em posse dos alunos estão sujeitos á cobrança
equivalente ao prejuízo causado.
18. Atrasos na devolução de equipamentos acarretarão em suspensão do aluno ao uso
da estrutura de estúdio em uma semana e a recorrência, suspensão de um mês. Isso não se aplica
as aulas nos estúdios, que poderão ser assistidas normalmente.
19. Recomenda-se ao usuário a gravação de segurança do arquivo e ou projeto, uma vez
que o uso dos equipamentos é feito por um grande número de alunos.
20. Os trabalhos finalizados deverão ser retirados do arquivo em até quinze dias após a
finalização, quando, então, serão apagados. O aluno que deve arquivar seus trabalhos.
RESTRIÇÕES:
• É proibida a utilização da Internet.
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• Não é permitido fumar, comer ou beber no interior dos estúdios.
• Não é permitido instalar, copiar ou apagar fontes, programas e arquivos de outros
usuários.
• NENHUM TRABALHO PODERÁ SER EXECUTADO SEM A PRESENÇA DO
PROFESSOR OU TÉCNICO RESPONSÁVEL.
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ANEXO IX – Regulamento de Estúdios

Laboratório de Comunicação e Multimídia FAPCOM - Apresentação
O Laboratório de Comunicação e Multimídia FAPCOM é um espaço destinado a
atender todos os cursos da Faculdade Paulus de Comunicação e Tecnologia, nas quais estejam
envolvidas práticas de produção audiovisual. Neste espaço os alunos e professores poderão
contar com o apoio de profissionais, todos bacharéis em Comunicação Social com habilitação
em Rádio e TV e/ou Jornalismo e/ou Fotografia. O horário de funcionamento é de 07h30min
às 22h40min de segunda-feira à sexta-feira e, também, aos sábados de 08h00min às 16h00min.

Estúdios
Caracterização Geral
O objetivo do Laboratório de Comunicação e Multimídia é promover a prática
profissional dentro do ambiente acadêmico, possibilitando ao aluno contato com as atividades
profissionais que irá desempenhar no mercado de trabalho e, também, a experiência criativa na
busca de inovação e qualidade.
O Laboratório de Comunicação e Multimídia, no 2º subsolo, é formado por:
Estúdio de Fotografia com 100m2.
Estúdio de Rádio com 73 m2.
Estúdio de TV e Sala Técnica, totalizando 150m2.
3 Salas de Ilha de Edição e Pós-produção totalizando 32m²
Almoxarifado com 16m².

Utilização dos Estúdios
A utilização do Laboratório de Comunicação e Multimídia, bem como o empréstimo de
equipamentos para atividade externa, é autorizada pelo Professor, de acordo com as
necessidades técnicas para realização das atividades planejadas, através de e-mail, enviado para
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a coordenação dos estúdios. Depois de autorizado pelo professor, os alunos agendam, junto aos
técnicos, data e horário para o atendimento.
Com o trabalho realizado o professor deve comunicar ao respectivo laboratório se a
produção deverá integrar o portfólio da Instituição.
A estrutura dos estúdios foi montada para atender as necessidades dos alunos e
professores de todos os cursos de graduação da FAPCOM, nos trabalhos acadêmicos que
envolvam a prática da produção audiovisual.
Vale lembrar que ao solicitar aos alunos um trabalho prático em que o uso dos estúdios
se faça necessário, o professor deverá antes se comunicar com a equipe técnica responsável pela
execução da atividade para que seja discutida a melhor forma de executá-la, evitando que os
alunos cheguem aos laboratórios para agendar um trabalho cuja dinâmica eles desconhecem.

Regras gerais de utilização
1. A utilização dos estúdios de TV é de prioridade das disciplinas técnicas, ou seja,
disciplinas práticas em que o aluno tenha orientação de um professor.
2. Para o melhor aproveitamento do tempo nos estúdios, é exigido aos alunos o
planejamento prévio de suas atividades. Não será iniciado nenhum trabalho em que o aluno não
tenha uma lauda ou um roteiro pronto. É imprescindível que o técnico possua uma cópia que
deve ser providenciada pelos alunos.
3. Os estúdios devem ser utilizados com finalidade estritamente acadêmica.
4. As aulas regulares ministradas pelos professores necessitam de agendamento prévio.
Recomenda-se, que o professor comunique com antecedência os materiais que serão usados na
aula, a fim de que os técnicos possam prepará-los previamente.
5. Aconselhamos o agendamento com uma semana de antecedência para evitar falta de
horário disponível.
6. As desistências na utilização dos estúdios devem ser comunicadas com, pelo menos,
um dia de antecedência. Deste modo, professores ou alunos inscritos em eventual lista de espera
poderão ser avisados, por e-mail, a tempo de fazerem uso do espaço, confirmando este
agendamento por telefone.
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7. O uso e o manuseio dos equipamentos deverão ficar a cargo dos técnicos, à exceção
de situações específicas previstas nos planos pedagógicos de cada curso.
8. Os agendamentos feitos por alunos devem ser efetuados no próprio estúdio, mediante
autorização por e-mail, enviado pelo professor da disciplina.
8.1 Os agendamentos feitos por professores poderão ser efetuados por e-mail, desde que
o professor certifique-se de que recebeu confirmação da solicitação. Não serão aceitos
agendamento enviados no domingo para atendimento na segunda-feira, e o mesmo vale para
dias seguintes á feriados.
9. As necessidades técnicas serão estabelecidas de comum acordo entre a coordenação
pedagógica e coordenação de estúdios. No e-mail de autorização, recomendamos constar as
seguintes informações: tipo de equipamento, características, quantidade, indicação do estúdio,
data, horário do uso além de nome completo e número do registro acadêmico de todos dos
integrantes de cada grupo, telefones, turma, disciplina, horário do trabalho, título do trabalho,
roteiro, nome e contato do professor responsável. O roteiro/storyboard/lauda deve estar anexo.
Ao aluno será enviado um e-mail de confirmação de agendamento.
10. A tolerância para eventuais atrasos será sempre de quinze minutos. Após esse
período, o agendamento será cancelado, e o professor será informado, perdendo o aluno o
direito de remarcar prontamente o horário – o que o colocará no fim da fila dos agendamentos.
11. Alunos e técnicos devem relatar aos coordenadores de curso e à supervisão dos
estúdios, sempre que necessário, quaisquer ocorrências que possam impedir o bom andamento
dos trabalhos.
12. Os alunos deverão selecionar previamente músicas, trilhas e material para vinhetas
(computação).
13. É de responsabilidade do aluno trazer materiais como: folhas sulfite, cópias, dvds,
cds, mídias em geral que serão usadas durante o processo.
14. É importante para o aproveitamento integral do tempo nos estúdios de gravação que
os grupos discutam e resolvam os problemas de produção, como atores, figurinos e cenários
antes do horário de uso.
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15. Para a edição de áudio ou vídeo, os alunos deverão ter em mãos a decupagem dos
arquivos antes de entrar na ilha de edição.
16. No caso da disciplina Telejornalismo, os alunos deverão ter previamente gravado o
“texto off”.
17. Danos e extravios dos equipamentos em posse dos alunos estão sujeitos á cobrança
equivalente ao prejuízo causado.
18. Atrasos na devolução de equipamentos acarretarão em suspensão do aluno ao uso
da estrutura de estúdio em uma semana e a recorrência, suspensão de um mês. Isso não se aplica
as aulas nos estúdios, que poderão ser assistidas normalmente.
19. Recomenda-se ao usuário a gravação de segurança do arquivo e ou projeto, uma vez
que o uso dos equipamentos é feito por um grande número de alunos .
20. Os trabalhos finalizados deverão ser retirados do arquivo em até quinze dias após a
finalização, quando, então, serão apagados. O aluno que deve arquivar seus trabalhos.
Restrições:
• não é permitido fumar, comer ou beber no interior dos estúdios.
• não é permitido instalar, copiar ou apagar fontes, programas e arquivos de outros
usuários.
• nenhum trabalho poderá ser executado sem a presença de um técnico responsável pelos
Estúdios.
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ANEXO X – Regulamento da Biblioteca

Regulamento interno – Biblioteca FAPCOM
Cadastro
O usuário da Biblioteca deverá efetuar e habilitar seu cadastro para que possa usufruir
dos serviços on-line. Poderão associar-se alunos, professores e funcionários da FAPCOM. Faça
seu cadastro!!!
Ao efetuar seu cadastro solicite seu login e senha para a atendente para que possa utilizar
os serviços on-line. O aluno pode realizar alteração de sua senha após a primeira ativação do
cadastro.
Horário
A Biblioteca funciona de segunda a sexta-feira das 8h00 às 21h45 e aos sábados das
8h00 às 11h45. Nos meses de julho e janeiro (Férias) a Biblioteca funcionará em horário
diferenciado.
Pesquisa
A Biblioteca oferece aos usuários, salas de estudo individual e em grupos, amplo acervo,
terminais de computadores exclusivos para pesquisa do acervo e leitura de mídias digitais.
Acervo
A Biblioteca possui amplo acervo de livros, periódicos, obras de referência, e outros. A
Biblioteca é de acesso semi-aberto.
Consultas
O acervo poderá ser consultado via internet (no site da Fapcom) ou nos terminais
internos da Biblioteca. Por AUTOR, digite o sobrenome; por TÍTULO, digite o título; por
ASSUNTO, digite a palavra-chave referente ao tema de sua pesquisa; ou opte por outras
informações sobre o material pesquisado. Escolha apenas um tipo de entrada por vez, ou autor,
ou título, ou assunto, nunca preencha todos os campos de uma só vez. Para PERIÓDICOS,
digite o título do periódico. ARTIGOS de PERIÓDICOS, digite o sobrenome do autor ou o
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título do artigo. Caso não encontre a obra procurada, dirija-se ao balcão de informações para
confirmar se a mesma não faz parte do acervo.
Consultas às obras de referência, DVDs, CDs, periódicos e jornais podem ser solicitadas
direto com as atendentes.
Empréstimos e Devoluções
Só poderão retirar obras da Biblioteca os associados. Não serão emprestadas obras de
referência (Dicionários, enciclopédias, jornais, etc.) e trabalhos acadêmicos (TCCs e
monografias), estas obras poderão ser consultadas no setor. Os associados poderão retirar até 4
obras por vez. O empréstimo será feito por 7 dias consecutivos, podendo ser renovado caso não
haja reserva. DVDs e periódicos serão emprestados por 2 dias consecutivos. Não haverá
empréstimo nos períodos de férias letivas. Os associados que atrasarem na entrega das obras
estão sujeitos à penalidades diárias, na qual se contam sábados, domingos e feriados. É de
inteira responsabilidade do usuário acompanhar os prazos de devolução das obras. O associado
em atraso deverá pagar à Biblioteca multa diária de R$ 2,00 por dia e por obra atrasada. O não
cumprimento das penalidades implicará na suspensão temporária do associado. O sistema de
cobrança de penalidades está sujeito à alterações, verifique no início de cada semestre. Caso o
usuário solicite uma obra que esteja emprestada, poderá reservá-la pelo sistema. O associado
que estiver em lista de espera de alguma obra deverá comparecer à Biblioteca para verificar se
o material já está disponível. A reserva de obras é válida por 48 horas após a liberação.
Ao usuário, não será permitida a reserva de obras já em seu poder. Os professores
poderão sugerir a suspensão temporária de empréstimo para obras que estejam dentro de sua
área de trabalho e colocá-la em reserva especial, mediante solicitação à bibliotecária. Não será
renovado o empréstimo de obras com devolução em atraso. A renovação poderá ser feita na
Biblioteca, pelos terminais ou pela internet.
Em caso de extravio ou dano de obras, o usuário deverá restituí-la por exemplar idêntico
ou ressarcir a Biblioteca com o valor correspondente estipulado pela bibliotecária responsável.
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ANEXO XI – Atos autorizativos
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ANEXO XII – ESPECIFICIDADES DO CURSO

Projeto 1) Viagem exploratória

RELATÓRIO Final - Plano de Trabalho Professor
Tempo Parcial / Integral

Professor / Pesquisador Responsável

( x ) Parcial

( ) Integral

Nome: Leslye Revely dos Santos Arguello
Titulação: Mestre
Cursos envolvidos: Filosofia, Jornalismo, Relações Públicas, Publicidade e Propaganda,
Rádio, TV e Internet, Produção Multimídia e Fotografia
Nome do Projeto: Relatório Final - Plano de Trabalho Professor Parcial
Núcleo Alocado: Extensão

Professores / Pesquisadores envolvidos: Leslye Revely
Alunos envolvidos: Alunos de todos semestres e habilitações

Objetivos Iniciais:
Projetos desenvolvidos no 2º semestre de 2015 como Professor Parcial (Carga Horária
de 5 horas por semana):

1) Em atendimento aos requisitos legais de Políticas ambientais, Étnico-Raciais e
Direitos Humanos foi organizado as seguintes atividades de extensão:
a) – Viagem com os alunos para Piedade-SP : Promoção da experiência de pesquisar in
loco a cultura brasileira; Incentivo a pesquisa de lugares e costumes peculiares como economia,
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artesanatos, culinária, linguagem, comportamentos, natureza, arquiteturas, entre outros;
Estímulo o conhecimento e a percepção de outras formas de expressões artísticas e estéticas,
com uma vivência étnico-racial. Proporcionar experiências de caráter coletivo para aprimorar
consciência de equipe, trabalho em grupo e comunicação.

Resultados alcançados:
Projeto 1) A viagem foi realizada no final de Semana de 1 e 2 de novembro, para o
município de Piedade (interior de São Paulo), uma região extremamente preocupada com a
sustentabilidade. A cidade Piedade fica próxima a Ibiúna (rod. Raposo Tavares até KM 45,
depois, Rod. Bunjiro Nakao, até KM 86 e depois mais 7km – terra/asfalto), com distância de
aproximadamente 100 km da Fapcom. Na década de 1990 ficou conhecida como "capital
mundial da cebola". Atualmente tem uma agricultura mais variada, baseada na olericultura, em
modo de produção familiar, com inúmeros sítios produtores.

A região abastece uma

porcentagem razoável (algo em torno de 30%) dos hortifrutis que chegam diariamente ao
Ceagesp. A agricultura convencional é realizada, com utilização de adubos, herbicidas e
agrotóxicos. Existem também núcleos de agricultura orgânica. Criação de camarões da Malásia,
produção de mel, alcachofras, e outras culturas alternativas. A agricultura familiar predomina,
com incidência dos descendentes de japoneses, alemães e italianos, além dos negros,
descendentes de escravos. A cidade surge (séculos XVIII/XIX) por ser um pouso acolhedor no
caminho dos tropeiros que transportavam parte da produção do interior do estado de São Paulo
em lombo de burro até Registro (Vale do Ribeira), de onde seguiam em barcaças até Iguape, e
de lá, para o "mundo". Nesta época, (séc. XIX) Iguape era o 3º maior porto brasileiro. O Prof.
Marcelo Caldeira que nos acompanhou, participou da formação do Conselho de Turismo da
cidade há 20 anos. É uma região de serra (Serra de São Francisco) com altitudes entre 600 e
1200 m. Clima ameno e ar puríssimo. Aproximadamente 50 % da cobertura vegetal é composta
por mata atlântica. Na região temos uma barragem construída pela Light em 1914 (represa de
Itupararanga) que é bem bonita e conceitualmente considerada moderna até hoje. Abastece de
água a região de Sorocaba e produz energia elétrica para a indústria de alumínio (cidade de
Alumínio - grupo Votorantim). Há ainda na região minas de exploração de calcáreo para a
produção de cimento pelo grupo Votorantim que é o maior grupo industrial da região. Fica
próxima (30 km) da Fazenda Ipanema, 1ª siderúrgica do país, nos tempos do Império. A
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hospedagem foi no sítio do Prof. Marcelo Caldeira que nos recebeu para as aulas, alimentações
e pousada de sábado para domingo.

Cronograma das Refeições: Almoço sábado Sítio Caminho das Águas (dista +/- 4 km
do Sitio Horizonte onde nos hospedaremos). Jantar sábado - Pizza assada no forno à lenha no
Sítio Horizonte. Café da manhã - Pães/ sanduíches de frios (queijo, mortadela, presunto), bolos,
geléia, café com leite e sucos. Almoço domingo - a definir

Objetivos Acadêmicos:
-

Apresentar aos alunos os métodos de produção de alimentos vegetais; - Estabelecer a

relação entre meio ambiente, produção agropecuária e sustentabilidade; - Apresentar um bioma
(mata atlântica) que à época do Descobrimento, cobria 92% da área do estado de São Paulo; Estabelecer relação entre alimentação e saúde;

Fontes

para

pesquisa

e

fotos:

www.piedade.sp.gov.br/

;www.piedade.tur.br/;

www.caminhodasaguas.com
Alunos Participantes:

NOMES

SEMESTRE

Curso

1

Ana Beatriz Fonseca

5º

Rádio, TV e Internet

2

Andressa Aparecida de Oliveira

5º

Relações Públicas

3

Bruna Santos Barreto

5º

Jornalismo

4

Bruna Amorin

8º

Rádio, TV e Internet

5

Camila Bastos

5º

Rádio, TV e Internet

6

Carolina Hanke

8º

Rádio, TV e Internet

7

Diego Rosa

5º

Relações Públicas

8

Denis do Nascimento

1º

Relações Públicas

9

Gustavo Moraes

5º

Rádio, TV e Internet
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10

Iris Ferreira Leite

4º

Rádio, TV e Internet

11

Juliana Cristina Simoes

5º

Jornalismo

12

Juliana Vianna

5º

Jornalismo

13

Juliane Alvarenga

1º

Jornalismo

14

Kaio Nunes

5º

Jornalismo

15

Pamella da Silva

5º

Jornalismo

16

Paulo Tavione

3º

Jornalismo

17

Ritchely Lopes

6º

Jornalismo

18

Thales Ribeiro

5º

Rádio, TV e Internet

19

Vivian Guilhem

4º

Rádio, TV e Internet

20

William Santos de Morais

1º

Filosofia

Professores
Marcelo Caldeira

Professor

Leslye Revely

Professora

Elinaldo Meira

Professor

Passeios e Programações Realizadas:

- Almoço no Caminho das Águas, de camarão da Malásia, produtor de organismos
aquáticos. No inverno ele normalmente fica sem as matrizes (envia para o Vale do Ribeira) e
já havia adiantado que só terá o processo funcionando plenamente após o meio do mês de
Outubro. Nós almoçamos no lugar e visitamos o espaço rapidamente. O lugar é muito bonito,
bem estruturado, com tanques, muitos aquários, quiosques e restaurante.
- No Sítio Horizonte, onde ficamos hospedados, verificamos que 60% era de mata
atlântica preservada, alguns pontos interessantes como nascentes, tanques, trilhas na mata,
forno para carvão (desativado), criação de animais. Na hospedagem tínhamos 5 quartos (suítes),
salão de jogos com pebolim, ping-pong e sinuca, TV e antena parabólica, 7 banheiros no total
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sendo 6 com chuveiro, refeitório com fogão industrial, forno e fogão à lenha. No lazer também
piscina, quadra de vôlei e campo de futebol.
Algumas edificações do sítio foram desenvolvidas segundo critérios de sustentabilidade,
sendo que uma das casa tem 90% do material construtivo, reciclado.
- Nessa viagem, os alunos visitaram uma propriedade de produção agrícola hidropônica;
- Caminhada por trilha de Mata Atlântica / piscina, futebol, confraternização (Sítio
Horizonte)
- Noite da Pizza no sábado (Sítio Horizonte)
- Fogueira (sábado/noite) (Sítio Horizonte)
Os alunos realizaram uma série de registros audiovisuais sobre a viagem, logo abaixo
uma pequena amostra dessa produção:
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Caminho das Águas – Produtor Camarão

Trilha no Sítio Novo Horizonte – Mata Atlântica, Produções Orgânicas e Casa
Sustentável

Visita Produção Hidropônica

274

275

Projeto 2) A Exposição Direitos Humanos aconteceu na Fapcom de 20 a 30 de

outubro de 2014, fruto de um projeto interdisciplinar que envolveu diferentes professores,
semestres, cursos e alunos. O propósito e provocação partiu de um texto do Teixeira Coelho
sobre os Direitos Culturais. No total foram cerca de 50 obras espalhadas pela faculdade entre
fotografias, cartazes, instalações, performances, teatro, vídeos, entre outros.

Professores Participantes: Leslye Revely; Cleuza Sakamoto; Fernanda Iarossi; Lilian
Crepaldi; Marco Moretto; Gleice Divitiis; Fernanda Budag; Decio Ana Maria Guimarães Jorge;
Carlos Frucci; Giovanni Vella, Isabel Orestes Silveira, Décio Forni.
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Projeto 02:
#FOTOPINTURANAFAPCOM
(Fotopintura na Fapcom)
Exposição:
Mostra coletiva de trabalhos fruto da disciplina “Arte e Tecnologia”
Local:
Fapcom (Andar -2)
Datas:
15 a 17 de abril de 2015 (versão parcial)
Professor responsável:
Elinaldo Meira (orientador da atividade)
Alunos:
3°s semestres de Tecnológico em Fotografia e Multimídia. Períodos matutino e noturno.
Material produzido:

Projeto 03: Mostra Fotográfica e Oficina Multimídia “Pequenos Afetos para um Tempo de Tantas Memórias”
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Exposição: Mostra coletiva de trabalhos fruto das disciplinas “Linguagem Fotográfica”
e “Arte e Tecnologia”
Local: Fapcom (Andar -2)
Datas: Mostra Fotográfica:
25/3 a 2/4/2015 – Período: Integral
Oficina Multimídia: 25 e 26 de março de 2015 – Períodos: Matutino e Noturno
Professor responsável:
Elinaldo Meira (orientador da atividade)
Alunos:
1°s semestres dos cursos de Publicidade e Propaganda, Tecnológico em Fotografia e
RTVi – Período noturno.
3°s semestres de Tecnológico em Fotografia e Multimídia.
Material produzido:
a) Exposição:
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b) Oficina:

Projeto 04: Saídas Fotográficas monitoradas por professores
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a) Parque Ibirapuera – Fotografia Esportes
b) Centro antigo de São Paulo – Exploração arquitetônica
c) Exposições: MASP, MUBE, MAC, MIS e Hospital Matarazzo
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Projeto 05: Convênio Alunos E.E. Major Arcy

INSTRUMENTO PARTICULAR DE TERMO DE CONVÊNIO

A FAPCOM - Faculdade PAULUS de Tecnologia e Comunicação, inscrita no
CNPJ/MF sob o nº. 61.287.546/0041-57, estabelecida na Rua Major Maragliano, nº 191, Vila
Mariana, São Paulo, neste ato representado por seu vice-diretor, Pe. Valdecir Pereira Uveda,
doravante denominada simplesmente FAPCOM, e a E. E. Major Arcy, inscrita no CNPJ sob
nº 49336407/0001-83 (APM), Ato de criação da Escola: LEI 9.728 de 09/02/1967 - publicação
DOE 10/12/1967, sediada à Rua Dr José de Queiroz Aranha, 451 - Vila Mariana - São Paulo –
SP, pertencente à Diretoria de Ensino Centro Sul, doravante denominada CONVENIADA,
resolvem firmar o presente TERMO DE PARCERIA.
O Termo de Convênio tem por objetivo a realização do Projeto Múltiplas Linguagens,
articulado com o Centro de produção Filosófica, do Curso de Filosofia. Através do Projeto
Múltiplas Linguagens, professores e alunos da FAPCOM, de diferentes cursos, irão
desenvolver atividades didático-pedagógicas nas dependências da CONVENIADA, em
articulação com seus projetos, professores e estrutura físico-administrativa.
Da parte da FACOM, o Projeto Múltiplas Linguagens atende a sua Missão e também
exigências relacionadas a suas atividades de Extensão. Constitui ainda importante oportunidade
para seus alunos desenvolverem atividades práticas e de estágio curricular. Além de ser uma
forma de contribuir com o conhecimento produzido e transmitido em suas diversas atividades
de ensino-aprendizagem.
Sendo assim, a FAPCOM disponibilizará professores, relacionados às disciplinas
práticas e de estágio, para juntamente com os alunos organizarem e executarem atividades
didático-pedagógicas, como aulas, oficinas, workshops, que vão ao encontro das necessidades
e anseios da CONVENIADA.
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As atividades serão realizadas exclusivamente nas dependências da CONVENIADA.
Contudo, professores e alunos da CONVENIADA poderão participar dos eventos organizados
pela FAPCOM sem nenhum custo de participação.
De sua parte, a CONVENIADA declara colaborar com o suporte necessário à
consecução do projeto, disponibilizando sua estrutura física e/ou pessoal para atender aos
propósitos de execução das atividades relativas ao projeto acima citado, além de estar ciente da
seleção e participação de alunos e/ou professores dessa escola no referido projeto.
O Convênio tem prazo previsto de 04 (quatro) meses, podendo ser prorrogada pelo
mesmo prazo ou desfeita, através de comum acordo entre as partes. Em nenhuma hipótese, o
Projeto Múltiplas Linguagens implicará vínculos administrativos e/ou empregatícios, de
qualquer espécie, nem qualquer forma de ganho ou lucro.
E, por estarem assim acordados com os termos condições estabelecidas, os partícipes
firmam o presente instrumento.

São Paulo, 01 de março de 2015.
FAPCOM - Faculdade PAULUS de Tecnologia e Comunicação
Pe. Valdecir Pereira Uveda
Vice-diretor
E. E. MAJOR ARCY
Profa. Eliane
Diretora
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Projeto 06) Organização da MOSTRA FAPCOM DE TECNOLOGIA

III Mostra de Tecnologia da Fapcom
Tema: A Tecnologia Criativa – Mercado e Oportunidades
A FAPCOM, Faculdade Paulus de Tecnologia e Comunicação, promoverá a III Mostra
FAPCOM de Tecnologia, nos dias 25 e 26 de março (quarta e quinta-feira), das 8h às 22h30,
com o objetivo apresentar para a comunidade acadêmica (alunos, professores, funcionários e
convidados) os caminhos criativos da tecnologia que geram novos mercados e oportunidades
de trabalho. A intenção é reunir empresas de tecnologia e comunicação que a possam estimular
a criatividade e abrir horizontes no setor.
A Mostra de Tecnologia da Fapcom pretende criar um ambiente propício para apresentar
trabalhos de alunos (egressos e em curso), realizar parcerias, estabelecer network com empresas
e fornecedores, e refletir sobre as possibilidades do setor tecnológico.
Na primeira edição do evento, que aconteceu em agosto de 2013, a FAPCOM reuniu
diversas empresas como: Epson, Yamaha, Kramer, Shure, entre outras referências no mercado
audiovisual, que permitiram ao público interagir com equipamentos de tecnologia de ponta
voltados para o mercado de comunicação.
Em 2014 a segunda edição atraiu empresas de tecnologia e fornecedores de audiovisual:
INFOCOMM, Neocontrol, Discabos, MaxiÁudio, Kramer, Epson, Revista HomeTheater, Casa
Digital, Editora Segmento, Netprime Consulting, Analysys Consultoria, LatinPress,
Transmedia Play, Fabrico, Loc Show, HR High Resolution, Totvs, Revista CULT, AVSC,
Ibope
O evento terá workshops com empresas apresentando os novos produtos, palestras sobre o
mercado de tecnologia e comunicação, exposição de equipamentos e soluções de tecnologia.

Serviço
Datas e horário: 25 e 26 de março de 2015, das 8h às 22h30.
Local: FAPCOM - Rua Major Maragliano, 191 - Vila Mariana – SP.
Inscrições pelo site: www.fapcom.edu.br/especial/mostradetecnologia
Informações pelo 0800 709 8707 ou pelo e-mail: eventos@fapcom.edu.br
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ANEXO XIII – Regulamento Projetos Interdisciplinares

FAPCOM – FACULDADE PAULUS DE COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA
CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM PRODUÇÃO MULTIMÍDIA

REGULAMENTO DO PROJETO INTERDISCIPLINAR DO
SEGUNDO SEMESTRE
2015_2

Art. 1º - O tema do trabalho a ser desenvolvido no semestre será:
Tema: ÉTNICO RACIAL
Subtema: Olhares Estrangeiros em São Paulo

O tema “Olhares Estrangeiros em São Paulo” foi sugerido para provocar uma reflexão
sobre as diversas etnias e raças que compõe a cidade de São Paulo. Com isso o grupo irá
produzir uma peça gráfica a ser escolhida e um blog próprio (com o processo criativo) que
apresente as reflexões e as pesquisas realizadas.

Art. 2º - Objetivo: A partir de pesquisas teóricas e referenciais sobre a cidade de São
Paulo os alunos deverão escolher um assunto sobre a multiplicidade cultural trazida e absorvida
pelos estrangeiros na cidade. Com isso o grupo irá produzir uma peça gráfica a ser escolhida e
um blog próprio (com o processo criativo) que apresente as reflexões e as pesquisas realizadas.
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Parágrafo único: Objetivos por disciplina
Mídias Sociais: Definições das estratégias de divulgação do
trabalho.

Ilustração vetorial: Produção de itens gráficos para a peça.

Língua Inglesa: Versão dos textos internos e legendas em inglês.

Design Gráfico: Orientação do trabalho geral, acompanhamento
das etapas e finalização

Art. 3º - Grupos de Trabalho: Os grupos deverão ser compostos por no mínimo três
e no máximo sete integrantes.

Art. 4º - Etapas do Projeto Interdisciplinar – Cronograma

Etapa 01: Pesquisa e Projeto: 05 setembro a 09 de Outubro
A primeira etapa consiste em duas orientações com o professor coordenador. Na
primeira reunião o grupo deverá apresentar sua proposta de trabalho. Na segunda orientação o
grupo deverá apresentar o resultado das pesquisas abaixo, com entrega para o dia 09 de
Outubro, valendo a nota do primeiro bimestre da disciplina, acrescida da participação das
orientações:
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a) Pesquisa Teórica e Estética - “O que?”
- O aluno deverá pesquisar a abordagem do assunto em livros, revistas,
filmes, programas de televisão, conversar com pessoas entre outros meios e ao
fim escrever o texto de “Introdução”. O texto deverá apresentar o assunto e seu
contexto (histórico, social, político). Na sequência o texto deverá indicar as
principais referências estéticas que serão utilizadas. Por fim destacar qual o
objetivo do trabalho. O presente texto deverá ter no mínimo 4.000 caracteres
contando o espaço entre palavras.

b) Justificativa – “ Por que?
- O que justifica a abordagem escolhida pelo grupo? Porque esse assunto
tem importância? Quais outros trabalhos já foram feitos deste tema e como
foram feitos? Por fim, qual é a pergunta que o trabalho busca resolver?

c) Processo Criativo e Memorial de Produção – “Como?”
- Para responder a pergunta inicial iremos utilizar quais técnicas? Qual o
formato? Como iremos produzir, qual é a sequência do processo de criação até
o memorial de produção?

d) Elaboração de um cronograma de trabalho – “ Quando?”
- O cronograma é um plano de atividades e etapas de produção descritas
no item acima, porém descritas por semana.

Etapa 02: Produção do Trabalho: 09 de Outubro a 17 de Outubro
A segunda etapa terá foco na parte prática e executiva do trabalho. A terceira orientação
terá foco nos memoriais de produção e na metodologia do trabalho. Neste período o aluno
poderá solicitar retirada de equipamento, utilização dos estúdios e dos laboratórios.
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Etapa 03: Finalização do Trabalho: 17 de Outubro a 24 de Novembro
O grupo terá até o dia 14 de Novembro para realizar os ajustes de pós produção,
tratamento de imagens e finalizar a diagramação e assim entregar o material fotográfico para
aprovação até o dia 14 de novembro. Após a aprovação os alunos terão até o dia 24 de
novembro para encaminhar para impressão da peça gráfica e textos, encadernação dos
materiais, gravação dos CD´s e entrega do trabalho.
Art. 5º – Linha de Pesquisa: O presente Projeto Interdisciplinar se insere na linha 02
das práticas investigativas da FAPCOM, a saber:
Linha 02 – Comunicação: Tecnologias, Mídias e Ambiente Digital
A FAPCOM estabelece para a “linha de pesquisa 2” a relação da Comunicação com as
Tecnologias, considerando que na contemporaneidade a vida humana é condicionada pelas
Mídias e pelo Ambiente Digital.1. As tecnologias (como dimensão que envolve o
conhecimento técnico, científico, modos produtivos e as ferramentas de comunicação); 2. As
Mídias (como instrumentos de transmissão de informação por meios impressos, eletrônicos e
digitais). 3. O Ambiente Digital (como o novo espaço das redes de relações humanas
proporcionado pelas tecnologias digitais). O núcleo de pesquisa de a FAPCOM objetiva
investigar criticamente a Comunicação e a sua interconexão com as Tecnologias, o Ambiente
Digital e as Mídias a partir dos ferramentais oferecidos pelas ciências.

Art. 6º - Orientação dos Projetos: As orientações dos respectivos grupos serão dadas
pelo professor-orientador da disciplina de Projeto Interdisciplinar II, prof. Adriano Miranda.
Além do auxílio e co-orientação dos professores das disciplinas acima citadas em horários de
aulas. Será apresentado aos alunos um calendário aulas, atendimento e produção dos trabalhos.

Art. 7º - Entrega do Projeto:
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Parágrafo 1º: Itens para entregar
a) Texto apresentação do trabalho: com no mínimo 4.000 caracteres contendo a
seguinte estrutura: introdução ao tema, questão temática, objetivo do trabalho,
metodologia de produção (fotos e diagramação), justificativa do tema e referenciais
visuais. Entregue impresso e incluso no CD ou DVD-ROM.
b) Memorial de produção: trata-se de um relatório de cada uma das etapas citadas
no art. 4º, descrevendo (como um diário, um making of) os desafios e processos da
produção do trabalho prático. Deverá ser publicado em alguma plataforma online
(blog, site entre outros) e entregue impresso e incluso no CD ou DVD-ROM.
c) Projeto Gráfico: Texto e Lay-out. Exige-se por grupo as seguintes características
do projeto gráfico: revista (mínimo 20 páginas), fotolivro (mínimo 20 páginas) e
cartazes (mínimo 10 peças), outras sugestões serão analisadas pelo professor
orientador. Entregue impresso e incluso no CD ou DVD-ROM.
d) Fotografias: Todas as imagens deverão vir acompanhadas do EXIF – metadado da
fotografia digital com no mínimo as seguintes informações: Lente, obturador,
diafragma, sensibilidade (ISO), câmera utilizada e data e horário que a fotografia
foi tirada. As imagens deverão vir em duas versões (bruta e tratada digitalmente
material gráfico deverá ser entregue impresso e incluso no CD ou DVD-ROM.
e) Textos internos: Cada texto da peça gráfica deverá ter tradução para o inglês.

Parágrafo 2º: Data, local e forma de entrega:
A entrega deverá ser realizada até a data de 24 de novembro de 2015 na secretaria da
Fapcom. O grupo deverá preencher a ficha de entrega que está no anexo. O grupo deverá
providenciar 03 cópias impressas encadernadas em espiral e 03 cópias de DVD-ROM com os
respectivos conteúdos. A peça gráfica impressa não precisa ter cópias apenas necessitam a
aprovação do professor orientador.

Art. 8º - Avaliação: Os trabalhos serão em duas etapas: a primeira será atribuída uma
nota de desenvolvimento de trabalho e orientação em uma avaliação no final do primeiro
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bimestre. A segunda nota será referente ao trabalho final, que será avaliado por 03 professores
selecionados, e a nota do trabalho será a média dessas três notas.

Art. 9º - Critérios de Avaliação: qualidade e aproveitamento das pesquisas teóricas e
referenciais, fundamentação do conceito de criação, conteúdo próprio desenvolvido, plano de
trabalho, qualidade das fotografias, criatividade, apuro técnico e apresentação do projeto.

Art. 10º - Sistema de notas: a nota do projeto interdisciplinar corresponde a 40% da
nota do 2º bimestre das seguintes disciplinas:
- Mídias Sociais
- Ilustração vetorial
- Língua Inglesa
- Design Gráfico

Art. 11º - Devolutiva: Os professores avaliadores de cada projeto irão realizar um breve
relatório realçando os principais pontos observados, orientando o grupo naquilo que precisa ser
melhorado de maneira justificada. Busca-se assim um retorno não apenas quantitativo, mas
também qualitativo do trabalho realizado.

Art. 12º - Banca de Mercado: Os trabalhos que obtiverem a nota 9,0 ou 10,0 serão
convidados a apresentar o trabalho no semestre seguinte em uma “ banca de mercado”,
composta por profissionais externos. A banca ingressará na programação da Mostra Fapcom
de Tecnologia em 2016_1.
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Art. 13º - Observações Finais: Implicará em nota igual a 0 (zero) a não entrega do
projeto na data definida, a não participação do grupo nas orientações e a constatação de plágio
ou de terceirização do projeto.

§ Único: Casos omissos serão resolvidos pela coordenação de curso, ouvidos os
alunos, professores do semestre e NDE.

FICHA DE ENTREGA - PROJETO INTERDISCIPLINAR II
2015/02 – 1º SEMESTRE
NOME: ______________________________________________ RA: ____________
Contato do grupo

CURSO: ( ) Fotografia ( ) Prod. Multimídia PERÍODO: ( ) DIURNO ( ) NOTURNO
TEL.:

______________________

E

-

MAIL:__________________________________
DEMAIS INTEGRANTES DO GRUPO:
NOME:_______________________________________________RA:____________
_
NOME:_______________________________________________RA:____________
_
NOME:_______________________________________________RA:____________
_
NOME:_______________________________________________RA:____________
_
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NOME:_______________________________________________RA:____________
_
NOME:_______________________________________________RA:____________
_
NOME:_______________________________________________RA:____________
_
NOME:_______________________________________________RA:____________
_
MATERIAL ENTREGUE:
( ) 03 cópias do Projeto Interdisciplinar, parte textual encadernada em espiral
devidamente identificado e 03 cópias do trabalho e fotografias CD-Rom ou DVD-Rom
(para serem distribuídas aos membros da banca avaliadora).

TÍTULO

DO

TRABALHO:

_____________________________________________________________________
Professor Disciplina de Projeto
_____________________________________________________________________
Obs. _________________________________________________________________

Data: ____/____/_______.
___________________________
Assinatura do aluno

Uso Exclusivo da Secretaria: ____________________________________________
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_____________________________________________________________________
Recebido por: ___________________________________Data: ____/____/_______
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ANEXO XIV – Regulamento Projetos Multimídia

REGULAMENTO PROJETO I e II
FOTOGRAFIA E PRODUÇÃO MULTIMÍDIA – 2015/2

CAPÍTULO I - DA DEFINIÇÃO

Art. 1º - O presente Regulamento é exclusivo dos Cursos de Graduação Tecnológica e
normatiza a metodologia de ensino e de avaliação dos Projetos dos Cursos Tecnológicos.
Art. 2º - Os Projetos dos Cursos Tecnológicos integram as matrizes na condição de
disciplinas obrigatórias à integralização das matrizes curriculares.
Art.3º - O produto final da disciplina denominada de Projeto deve ser realizado,
observando a Missão, Visão e Valores que embasa o Plano de Desenvolvimento Institucional
da FAPCOM, a saber:
a) Missão
Promover o ser humano por meio de uma formação integrada às áreas de
comunicação, filosofia e tecnologia, com sólidos conhecimentos teóricos e
práticos, para atuar no mundo do trabalho com profissionalismo, ética e
responsabilidade social.
b) Visão
Ser uma instituição de referência acadêmica nas áreas de comunicação,
filosofia e tecnologia, que integra conhecimentos teóricos e práticos, associados
aos valores humanísticos e culturais, aliados à criatividade e inovação.
c) Valores
Os valores que norteiam a FAPCOM se fundamentam em princípios
cristãos, expressos no modo de ser do apóstolo Paulo, marcado pela
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universalidade, respeito ao próximo, diálogo com as culturas, ética, justiça e
solidariedade.

CAPÍTULO II - DOS PRINCÍPIOS
Art. 4º - Os Projetos dos Cursos Tecnológicos têm por princípios:


Vivenciar a investigação como método de conhecimento e de ensino-aprendizagem.



Contribuir para o diálogo entre as disciplinas que integram os respectivos períodos
letivos e a articulação teórico-prática dos conhecimentos científicos e tecnológicos
próprios de cada curso.



Integrar a prática do ensino, à pesquisa e à extensão na formação acadêmica.



Articularem-se de forma horizontal e vertical de modo que possam contribuir na prática
profissional.



Desenvolver uma concepção e postura metodológica com vistas à interdisciplinaridade.



Demonstrar o método de pesquisa e de produção conforme sua área de formação.



Vivenciar experiências de produção profissional específica do curso.



Exercer a argumentação, escrita e oral, a fim de dar cumprimento às exigências gerais
de formação.



Desenvolver a prática investigativa, orientada por princípios éticos.



A produção do conhecimento como prática social historicamente situada

CAPÍTULO III - PROJETOS CURSOS TECNÓLOGOS: CONCEITO E SUAS
ETAPAS

Art. 5º - Os Projetos dos Cursos Tecnológicos visam estimular a prática investigativa
que exige domínio conceitual e teórico aplicado à produção na área específica de atuação
profissional.
Art. 6º - Em todas as suas etapas de elaboração, o Projeto deverá ser realizado em grupo,
de no mínimo 3 (três) e no máximo 5 (cinco) alunos.
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Art. 7º – Na Etapa I, no terceiro semestre, o aluno deverá desenvolver o conceito do
projeto na disciplina Projeto I e desenvolver o planejamento desde sua concepção até
finalização na disciplina Projeto II.

Seção I - DA DISCIPLINA E ORIENTAÇÃO DOS PROJETOS
Art. 8º - O professor-orientador é o responsável pelo desenvolvimento do plano de
trabalho em conformidade com o plano de ensino da disciplina. O cronograma será estipulado
conforme as atividades do grupo para cumprir os prazos de elaboração do Projeto e o plano de
aula.
§ 1º – É responsabilidade do professor-orientador o acompanhamento do
desenvolvimento do projeto, bem como a indicação da bibliografia teórico-prática.
§ 2º - Cabe ao professor-orientador atender presencialmente seus alunos no
horário da disciplina, de acordo com calendário aprovado pela coordenação de curso. O
professor poderá utilizar o meio online para entrega e andamento de trabalhos.
Art. 9º - O professor-orientador da disciplina Projeto I e Projeto II será responsável pelas
atividades concernentes ao Projeto que o grupo deverá cumprir no penúltimo e último semestre,
respectivamente.
Art.10º - Compete ao professor-orientador, no terceiro semestre, por meio de avaliação
da disciplina Projeto I aprovar ou reprovar o aluno, impedindo de matricular-se na disciplina
Projeto II.
Art. 11º - Os Projetos Experimentais deverão ser desenvolvidos nos Laboratórios da
Faculdade Paulus de Tecnologia e Comunicação, respeitando-se a agenda e regulamento dos
Laboratórios de Rádio, TV, Fotografia, Informática e Pós-produção.
Parágrafo Único – Os custos de produção ficarão, exclusivamente, sob
responsabilidade do(s) aluno(s).
Art. 12º - Para a utilização dos estúdios da FAPCOM, os grupos deverão cumprir:
I – Preparação do roteiro de gravação, edição ou esboço da produção fotográfica
os quais deverão ser aprovados pelo professor-orientador;
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II - Os alunos deverão agendar a utilização dos equipamentos com antecedência,
respeitando os horários de aulas nos laboratórios;
III – É vedado o agendamento de uma mesma atividade, por um único grupo,
em dias consecutivos;
IV – O cancelamento ou não utilização dos equipamentos no horário reservado
implicará suspensão de uma semana para novo agendamento.
Art. 13º - Na produção, todas as atividades devem ser executadas predominantemente
pelos integrantes do grupo, tais como locução/narração, fotografia, produção de texto e de
material gráfico, etc.

Seção II - LINHAS DE PRÁTICAS INVESTIGATIVAS DOS PROJETOS

Art. 14º - Os Projetos dos Cursos Tecnológicos, independentemente de sua modalidade,
deverá inserir-se em uma das três linhas das práticas investigativas da FAPCOM, a saber:

I. Linha 1: Comunicação: sociedade, educação e cultura.
A FAPCOM estabelece para a “linha de investigação 1” o estudo que contempla a
relação da Comunicação com a Cultura, a Sociedade e a Educação, tendo presente que essas
três dimensões da vida humana são fundamentais para a construção da sociedade e para a
formação do homem contemporâneo: 1. A cultura (como a “ambiência” formada pelo homem
e influenciado por ela); 2. A sociedade (como o conjunto de pessoas que compartilham
propósitos, gostos, preocupações e costumes, e que integram entre si, constituindo uma
comunidade) e 3. A educação (que envolve os processos de ensinar e de aprender). O núcleo
das práticas investigativas da FAPCOM se propõe investigar a Comunicação e a sua
interconexão com a Cultura, a Sociedade e a Educação, na construção da visão sobre o mundo.
II. Linha 2: Comunicação: tecnologias, ambiente digital e mídias.
A FAPCOM estabelece para a “linha de investigação 2” a relação da Comunicação com
as Tecnologias, considerando que na contemporaneidade a vida humana é condicionada pelas
Mídias e pelo Ambiente Digital.1. As tecnologias (como dimensão que envolve o conhecimento
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técnico, científico, modos produtivos e as ferramentas de comunicação); 2. As Mídias (como
instrumentos de transmissão de informação por meios impressos, eletrônicos e digitais). 3. O
Ambiente Digital (como o novo espaço das redes de relações humanas, proporcionado pelas
tecnologias digitais). O núcleo das práticas investigativas da FAPCOM objetiva investigar
criticamente a Comunicação e a sua interconexão com as Tecnologias, o Ambiente Digital e as
Mídias a partir dos ferramentais oferecidos pelas ciências.

III. Linha 3: Comunicação: filosofia, ética e religião.
A FAPCOM estabelece para a “linha de investigação 3” a relação da Comunicação com
a Filosofia, a Ética e a Religião três elementos fundamentais na formação de valores que
defendem a vida em todas as suas manifestações. 1. A Filosofia (como estudo de problemas
fundamentais, relacionados à existência, ao conhecimento, à verdade, aos valores morais e
estéticos, à mente, à lógica e à linguagem); 2. A Ética (como área dedicada aos estudos dos
valores morais e princípios ideais para o comportamento humano) e 3. A Religião (como o
conjunto de sistemas culturais e de crenças, além de visões de mundo, que estabelecem os
símbolos que relacionam a humanidade com a espiritualidade e seus próprios valores morais).
O núcleo das práticas investigativas da FAPCOM se propõe investigar a Comunicação e a sua
interconexão com a Filosofia, a Ética e a Religião. Esta linha orientará as investigações para os
conteúdos das mídias impressas, eletrônicas e digitais e sua influência na formação de valores,
do senso crítico e do compromisso social e ecológico do homem contemporâneo.

Art. 15º - Compete ao Núcleo Docente Estruturante - NDE, em conjunto com os
docentes do curso, a articulação, a sistematização e melhor adequação das linhas das práticas
investigativas pertinentes aos cursos.

CAPÍTULO IV - DOS OBJETIVOS
Art.16º - Objetivo Geral: Desenvolver a capacidade de aplicação, de forma integrada,
dos conhecimentos científicos, tecnológicos, filosóficos adquiridos durante o curso por meio
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da execução de um trabalho final. Relacionar ao resultado (teórico e prático) mais abrangente
para o qual o projeto pretende contribuir.
Art.17º - Objetivos Específicos:


Despertar o interesse pela pesquisa de inovação tecnológica em particular.



Estimular o espírito investigativo e, prioritariamente, a construção do conhecimento de
forma coletiva.

Art.18º - Produzir conhecimentos, soluções tecnológicas e informações voltadas para o
desenvolvimento dos projetos acadêmicos e da pesquisa na FAPCOM.

Art.19º - Contribuir para o fortalecimento da pesquisa tecnológica no âmbito
institucional e do curso.

CAPÍTULO V - DAS ETAPAS DE PRODUÇÃO
Art.20º - A realização se dará em duas etapas, iniciando no terceiro semestre dos cursos
de Fotografia e Produção Multimídia, vinculado prioritariamente a disciplinas específicas de
cada semestre: Projeto I (terceiro semestre) e Projeto II (quarto semestre). Outras disciplinas
poderão servir de suporte e complemento para o desenvolvimento do trabalho.
Art.21º - Na etapa I (terceiro semestre), inserida na disciplina Projeto Fotográfico ou
Multimídia I o aluno deverá apresentar os seguintes itens:
I - Introdução: Descrição do projeto a ser desenvolvido e delimitação do tema.
Indicação de suas principais referências conceituais, estéticas, qual a finalidades e
justificativa. Esta apresentação deve destacar os principais tópicos do trabalho.
II – Justificativa: Exposição da relevância do projeto a ser desenvolvido,
aplicações, históricos e perspectivas. Apresentação de projetos semelhantes já
desenvolvidos e o diferencial deste Projeto. Apresentação do alcance do projeto e
relevância em relação à área específica de formação.
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Definir exatamente o que se espera atingir até o final do trabalho. Inclui,
também, os produtos que se espera gerar com a execução do trabalho.
IV – Quadro teórico-prático: apresentação da inserção do projeto dentro das
pesquisas teóricas e registros práticos existentes e revisão da bibliografia fundamental.
Fundamentação dos conceitos teóricos e práticos empregados.
V – Metodologia: explicitação dos métodos e técnicas, abordagem e estratégias
para a produção prática. É o caminho traçado para atingir os objetivos do projeto. Devese elaborar um conjunto de procedimentos que, articulados numa sequência lógica,
permitam atingir os objetivos preestabelecidos pelo projeto.
VI – Referências Bibliográficas: trata-se de uma lista em ordem alfabética das
obras que foram utilizadas para a elaboração do trabalho. Para referenciar corretamente
tais publicações, devem ser seguidas as normas da Associação Brasileira de Normas
Técnicas (ABNT) conforme Manual de Normas Técnicas Para Trabalhos Acadêmicos
- FAPCOM.
VII – Cronograma de atividades: plano de execução das atividades descritas
na metodologia do projeto. É mais fácil elaborar este plano na forma de um quadro,
mostrando o detalhamento por semanas nas quais se pretende executar cada atividade,
contemplando a Etapa II (quarto semestre).

CAPÍTULO VI - DO PROCESSO DA AVALIAÇÃO DE APRENDIZAGEM

Art.22º - A avaliação do processo ensino-aprendizagem deve ter como parâmetros os
princípios do projeto pedagógico, os objetivos gerais e específicos dos cursos e do perfil do
egresso de cada curso.
Art.23º - A avaliação deverá ser contínua e cumulativa, assumindo, de forma integrada,
no processo ensino aprendizagem, as funções diagnóstica, formativa e somativa, com
preponderância dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos.
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CAPÍTULO VII - DA BANCA
Seção I - QUALIFICAÇÃO – ETAPA I
Art.24º - Os projetos deverão obedecer ao limite mínimo de 20 (vinte) e máximo de 70
(setenta) páginas, incluindo anexos e apêndices.
Art.25º - Ao final do terceiro semestre dos cursos, para análise do resultado das
atividades realizadas pelo grupo, os alunos deverão efetuar apresentação em banca, em data
prevista no calendário acadêmico da FAPCOM, que deverá emitir parecer sobre o trabalho,
tecendo colaborações e considerações sobre os aspectos positivos e negativos do mesmo.
§ 1º – A Coordenação de Curso, juntamente com o professor-orientador,
nomeará a banca de qualificação que, obrigatoriamente, contará com a presença do
professor-orientador e de outros dois professores da FAPCOM.
§ 2º – Deverão ser entregues, na Secretaria da FAPCOM, 03 (três) cópias
impressas do Projeto, encadernadas em espiral, em envelope fechado, no prazo fixado
no calendário institucional, que serão encaminhadas para cada membro da banca pelo
coordenador do curso, obedecendo-se à estrutura no art. 21º.
Art.26º - Os membros da banca de qualificação têm como função avaliar a pertinência
e viabilidade do projeto, observando os elementos essenciais presentes no art. 21º do presente
regulamento, a coerência da proposta diante do tema/modalidade e da bibliografia, o
desenvolvimento do cronograma de trabalho, conforme prescrito no artigo anterior.
Parágrafo único – O orientador e os avaliadores emitirão parecer e nota de 0
(zero) a 10 (dez) de acordo com a Ficha de Avaliação da Banca de Qualificação,
contendo as observações dos examinadores e o resultado de aprovação ou não na
disciplina.
Art.27º - O cumprimento integral desta etapa, uma vez avaliado pelo Orientador e
componentes da Banca, implicará aprovação dos alunos, para que prossiga para a disciplina
Projeto II.
§ 1º – A avaliação terá nota de 0 (zero) a 10 (dez). A nota final será a média das
notas dos dois avaliadores e do orientador. O trabalho final em conjunto com a avaliação
de primeiro bimestre com média de 0 (zero) a 5,5 (cinco e meio) estará reprovado, de 6
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(seis) a 10 (dez) o trabalho estará aprovado. No caso de reprovação, o aluno deverá
cursar a Etapa I no semestre seguinte.
§ 2 No caso de reprovação, o aluno deverá se matricular nas DP´s das disciplinas
Projeto I, obrigando o aluno a refazer o Projeto de acordo com os prazos estipulados em
calendário acadêmico para inscrição na secretaria.

SEÇÃO II - DA BANCA EXAMINADORA – ETAPA II
Art.28º - Os trabalhos deverão obedecer ao limite mínimo de 40 (sessenta) e máximo de
120 (cento e vinte) páginas, incluindo anexos e apêndices.
Art.29º - O Projeto II (Fotografia ou Multimídia) ou Etapa II será apresentado, no final
do último semestre do curso, pelo grupo, perante banca examinadora, composta por dois
professores e pelo orientador, que a presidirá, com a possibilidade de um professor convidado
externo, designados pela Coordenação e pelo Orientador.
§1º - Deverão ser entregues na Secretaria da FAPCOM 03 (três) cópias
impressas do trabalho, encadernadas em espiral, em envelope fechado, no prazo fixado
no calendário institucional, que serão encaminhadas para cada membro da banca pelo
coordenador, 01 (uma) cópia digitalizada em meio digital (CD ou DVD) e, ainda, 01
(uma) cópia devidamente encadernada (lombada quadrada) em capa dura na cor
verde, para encaminhamento posterior à biblioteca, quando da revisão final do trabalho
apresentado.
§ 2º - O arquivamento da cópia do trabalho junto à Biblioteca da FAPCOM está
atrelado à sua qualidade de conteúdo e apresentação, ficando essa decisão aos cuidados
da banca examinadora.
§ 3º - É de exclusiva responsabilidade do professor-orientador a decisão de
submeter seus orientandos à Banca Examinadora, devendo, em caso negativo, os alunos
ficarem reprovados em Projeto - Etapa II.
§ 4º - Na documentação de avaliação da Etapa II deverá ser anexada a ficha de
avaliação da banca de qualificação (Etapa I), a fim de que os examinadores possam ter
acesso às informações discutidas pelos integrantes da banca de qualificação.
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§ 5º - A apresentação será realizada em data definida pela Coordenação,
conforme calendário acadêmico, em evento público, devendo durar no máximo 01
(uma) hora.
§ 6º - Antes da apresentação do aluno, os trabalhos da banca serão iniciados pelo
seu presidente, passando-se a palavra para a arguição de um dos examinadores, seguida
da réplica do aluno. O mesmo procedimento será repetido com o outro examinador.
§ 7º - Ao professor-orientador, presidente da banca, não compete qualquer tipo
de comentário ou resposta, além da abertura, controle do tempo, encaminhamento de
arguição para os examinadores e encerramento dos trabalhos. Não deve, portanto,
responder, justificar ou emitir qualquer palavra em nome do grupo.
§ 8º - Será considerado aprovado o grupo que atender satisfatoriamente aos
quesitos de redação acadêmica, produto e arguição oral. A avaliação terá nota de 0
(zero) a 10 (dez). A nota final será a média das notas dos dois avaliadores e do
orientador. O trabalho final em conjunto com a avaliação de primeiro bimestre com
média com média de 0 (zero) a 5,5 (cinco e meio) estará reprovado, de 6 (seis) a 8,5
(oito e meio) estará aprovado, mas não será indicado para integrar o Acervo da
Biblioteca da FAPCOM, de 9 (nove) a 10 (dez) o trabalho estará aprovado e será
indicado para arquivamento na Biblioteca da FAPCOM. No caso de reprovação, o aluno
deverá cursar a Etapa II no semestre seguinte.

Art.30º - No caso de reprovação, o aluno deverá se matricular na DP da(s) disciplina(s)
específica(s) referente a cada etapa (Projeto I ou Projeto II), de acordo com os prazos
estipulados em calendário acadêmico para o semestre seguinte.

CAPÍTULO VIII - DAS ESPECIFICIDADES DOS CURSOS
Seção I - FOTOGRAFIA: OBJETIVOS E ESPECIFICIDADES DE PRODUÇÃO
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Art.31º - O Projeto em Fotografia deve contemplar as etapas de pesquisa de temas,
criação e produção de um projeto fotográfico, utilizando múltiplas linguagens e formas de
expressão. Deve ser apresentado sob a forma de produtos de naturezas técnica, conceitual e
artística, acompanhado além dos itens descritos no art. 21º de um memorial descritivo e
analítico. A Fotografia deve ser inserida como elemento principal e não apenas um suporte para
produções fotojornalísticas, publicitárias ou editoriais. Assim, exige-se uma visão autônoma da
Fotografia, priorizando as possibilidades empreendedoras e de execução de produtos
compatíveis à realidade de mercado.

Art.32º - O Projeto consiste em três partes: memorial descritivo e analítico, projeto
fotográfico e apresentação do projeto. O memorial descritivo e analítico deverá apresentar: capa
(nome da instituição, do curso, do aluno, do professor-orientador, da banca avaliadora, título
do projeto, local, ano de apresentação), dedicatória (opcional), agradecimentos (opcional),
sinopse (600 caracteres sem espaço) em português, inglês e espanhol, texto de apresentação do
projeto introdução do memorial (contendo, obrigatoriamente os objetivos e justificativas do
projeto), conceito de criação,

descrição da produção fotográfica, recursos técnicos,

cronograma, orçamento, considerações finais, bibliografia, outras fontes / referências e anexos
(opcional).

Parágrafo único – As peças adicionais (fotografias, fotolivros, entre outros)
deverão ser incluídas, desde que pertençam ao escopo técnico e criativo do Curso e que
possuam a anuência do professor orientador.

Art.33º - Considerando a multiplicidade de técnicas e peças possíveis, o pré-projeto
deverá ser aprovado na disciplina Projeto Fotográfico I.

Art.34º - Todas as peças e materiais apresentados deverão ser produzidos
exclusivamente pelo grupo, apresentar uma qualidade técnica de produção e finalização
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satisfatória e refletir a proposta (conceito de criação) e a própria identidade visual do projeto.
Com isso, definimos alguns pressupostos para os trabalhos:

§1º- Os trabalhos deverão ser apresentados em formato digital (arquivo .pdf) e
impresso.
§2º – O mínimo que se exige para uma produção fotográfica é uma média de 20
fotos por componente do grupo.
§3º- Mesmo o trabalho sendo em grupo, deverá o aluno demonstrar sua
autonomia e individualidade na produção como um todo, em todas as etapas.

Art.35º - A segunda etapa finaliza o projeto que deverá contemplar os seguintes
elementos, mesmo que em diferentes capítulos:
● Introdução – apresentação, delimitação do tema, objetivos e justificativa do trabalho.
● Processo de Criação – descrição de todas as atividades desenvolvidas, discussões,
pesquisas, referências e todos os elementos projetuais.
● Demandas do Produto – definição conceitual do produto; perfil do público-alvo;
descrição do produto (linguagem e formato); análise de viabilidade; orçamento efetivo
(valores efetivamente gastos), orçamento fictício (valores praticados no mercado),
fluxograma de produção, cronograma de atividades, projeção comercial e demais
prospecções.
● Considerações Finais – Comentários reflexivos sobre o que se aprendeu durante a
elaboração do projeto; assim como eventuais rumos para possíveis desdobramentos do
trabalho.
● Referências bibliográficas – de acordo com as normas da ABNT.
● Outras fontes de consulta – sites, filmes, CDs, etc, de acordo com as normas da ABNT.
● Anexos - Documentos complementares correspondentes à produção (rascunhos,
croquis, fichas, roteiros, fotos, e-mails, documentos etc.).
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Parágrafo Único – A diagramação do memorial descritivo e analítico deve dialogar
com o próprio projeto, apresentando tratamento de imagens adequado e apresentação
criativa e autoral.

Art.36º - Caso haja necessidade todas as peças deverão estar disponíveis na modalidade
on-line (site) e off-line (impressas), esta última entregue em 3 (três) cópias devidamente
produzidas, finalizadas e identificadas.

Art.37º - Novas cópias poderão ser entregues pelos discentes após a defesa, mediante
solicitação de alteração / melhorias por parte da banca examinadora.

Art.38º - Os trabalhos indicados pela banca farão parte do acervo do Curso e poderão
fazer novas apresentações no semestre seguinte para uma banca extra, denominada "banca de
mercado".

Parágrafo Único. A “banca de mercado”, de caráter opcional e não curricular,
apresenta a possibilidade de os alunos apresentarem seus projetos para profissionais
externos à FAPCOM, estreitando sua relação com o mercado, possibilitando outras
apreciações sobre seu trabalho, novo networking, além de eventuais dicas e conselhos
para seu futuro profissional.

Art.39º - Os projetos serão avaliados com parâmetros específicos e integrados,
explicitados em documento que permitirá retorno qualitativo do professor-orientador para seus
alunos.

Art.40º - Os critérios de avaliação a serem considerados são:
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§1º - Memorial Descritivo: conteúdo, apresentação, coerência entre pesquisa e
proposta de criação, metodologia, criatividade, comunicação e expressão textual e
visual.
§2º - Apresentação oral: domínio do tema, clareza na exposição, organização,
postura, adequação e qualidade dos recursos utilizados, adequação ao tempo de
exposição, criatividade e qualidade das respostas.
§3º - Fotografia: conceito, técnica, linguagem visual e pós produção.
§4º - Coerência na proposta: forma, conteúdo, descrição e atualização.
§5º - Avaliação integrada: criatividade, domínio técnico, linguagem, conteúdo,
identidade, qualidade e integração do projeto como um todo.
Art.41º - Caso seja, a qualquer momento, inclusive após a apresentação final, constatada
violação à legislação de direitos autorais, tais como contratação, plágio ou terceirização do
projeto ou de qualquer de suas partes, o grupo será automaticamente reprovado e sujeito às
demais sanções acadêmicas e legais previstas pela legislação vigente.

Art.42º - Havendo atraso na apresentação, não entrega de qualquer uma das peças, ou
descumprimento das normas do regimento do Projeto, o caso será levado ao Núcleo Docente
Estruturante do Curso que decidirá de forma soberana as sanções disciplinares.

Seção II - PRODUÇÃO MULTIMÍDIA: OBJETIVOS E ESPECIFICIDADES

Art.43º - Os objetivos do Projeto Multimídia são: levar o aluno a utilizar múltiplas
linguagens midiáticas, a elaborar e desenvolver um trabalho de pesquisa e criação projetual
multimídia; e permitir identificar e relacionar os conhecimentos adquiridos durante o Curso,
exercitando o seu aprendizado no desenvolvimento de uma pesquisa, na defesa de um projeto
e de uma proposta conceitual e de criação multimídia.

309

Art.44º - O trabalho consiste no desenvolvimento e apresentação de um produto
integrado (conteúdo, viabilidade e divulgação) que apresente: peças gráficas, fotografia, vídeo,
animação, áudio, site, blog (diário de produção), memorial descritivo e analítico impresso, além
da apresentação em si. Todas as peças devem ser produzidas exclusivamente pelo grupo, estar
bem produzidas e refletir a proposta (conceito de criação) e a própria identidade visual do
projeto. Convêm ressaltar que os produtos poderão ser protótipos e modelos a serem
desenvolvidos.

Art.45º - O Projeto consiste em três partes: memorial descritivo e analítico, projeto de
produto multimídia e apresentação do produto. O memorial descritivo e analítico deverá
apresentar: capa (nome da instituição, do curso, do aluno, do orientador, da banca avaliadora,
título do projeto, local, ano de apresentação), dedicatória (opcional), agradecimentos
(opcional), sinopse (600 caracteres sem espaço) em português, inglês e espanhol, texto de
apresentação do projeto (1 lauda), introdução do memorial (contendo, obrigatoriamente, os
objetivos e justificativas do projeto), conceito de criação, descrição da produção, viabilidade
de mercado, recursos técnicos, cronograma, orçamento, considerações finais, bibliografia,
outras fontes / referências e anexos (opcional).

Parágrafo único – Peças adicionais podem ser incluídas, desde que pertençam
ao escopo técnico e criativo do Curso e que possuam a anuência do professor orientador.

Art.46º - Considerando a multiplicidade de técnicas e peças possíveis, o projeto a ser
desenvolvido deverá ser aprovado em banca de qualificação ao final do terceiro semestre.

Art.47º - Todas as peças e materiais apresentados devem ser produzidos exclusivamente
pelo grupo, apresentar uma qualidade técnica de produção e finalização satisfatória e refletir a
proposta (conceito de criação) e a própria identidade visual do projeto. Com isso, definimos
alguns pressupostos para os trabalhos:
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§1º - Os trabalhos deverão ser apresentados em formato digital (arquivo .pdf) e
impresso.
§2º – Não irá exigir do grupo o trabalho de desenvolvimento técnico de
programação, mas a arquitetura da informação e a finalização de uma estrutura visual
de apresentação.
§3º- Mesmo o trabalho sendo em grupo, deverá o aluno demonstrar sua
autonomia e individualidade na produção como um todo, em todas as etapas.

Art.48º - A segunda etapa finaliza o projeto que deverá contemplar os seguintes
elementos, mesmo que em diferentes capítulos:
● Introdução – apresentação, delimitação do tema, objetivos e justificativa do trabalho.
● Processo de Criação – descrição de todas as atividades desenvolvidas, discussões,
pesquisas, referências e todos os elementos projetuais.
● Demandas do Produto – definição conceitual do produto; perfil do público-alvo;
descrição do produto (linguagem e formato); análise de viabilidade; orçamento efetivo
(valores efetivamente gastos); orçamento fictício (valores praticados no mercado),
fluxograma de produção; cronograma de atividades; projeção comercial e demais
prospecções.
● Considerações Finais – Comentários reflexivos sobre o que se aprendeu durante a
elaboração do projeto, assim como eventuais rumos para possíveis desdobramentos do
trabalho.
● Referências bibliográficas – de acordo com as normas da ABNT.
● Outras fontes de consulta – sites, filmes, CDs, etc, de acordo com as normas da ABNT.
● Anexos - Documentos complementares correspondentes à produção (rascunhos,
croquis, fichas, roteiros, fotos, e-mails, documentos etc.).

Parágrafo Único – A diagramação do memorial descritivo e analítico deve dialogar
com o próprio projeto, apresentando tratamento de imagens adequado e apresentação
criativa e autoral.
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Art.49º - Todas as peças deverão estar disponíveis na modalidade on-line (site) e offline (impressas), esta última entregue em 3 (três) cópias devidamente produzidas, finalizadas e
identificadas.

Art.50º - Caso seja necessário, novas cópias poderão ser entregues pelos discentes após
a defesa, mediante solicitação de alteração / melhorias por parte da banca examinadora.

Art.51º - Os trabalhos indicados pela banca farão parte do acervo do Curso e poderão
fazer novas apresentações no semestre seguinte para uma banca extra, denominada "banca de
mercado".

Parágrafo Único. A “banca de mercado”, de caráter opcional e não curricular,
apresenta a possibilidade de os alunos apresentarem seus projetos para profissionais
externos à FAPCOM, estreitando sua relação com o mercado, possibilitando outras
apreciações sobre seu trabalho, novo networking, além de eventuais dicas e conselhos
para seu futuro profissional.

Art.52º - Os projetos serão avaliados com parâmetros específicos e integrados
explicitados em documento que permitirá retorno qualitativo do orientador para seus alunos.

Art.53º - Os critérios de avaliação a serem considerados são:
● Memorial Descritivo: conteúdo, apresentação, coerência entre pesquisa e proposta de
criação, metodologia, criatividade, comunicação e expressão textual e visual.
● Apresentação oral: domínio do tema, clareza na exposição, organização, postura,
adequação e qualidade dos recursos utilizados, adequação ao tempo de exposição,
criatividade e qualidade das respostas.
● Blog: forma, conteúdo, descrição e atualização.
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● Site: funcionalidade, criatividade, conteúdo, interfaces e integração.
● Peças Gráficas: qualidade gráfica, diagramação e criatividade.
● Fotografia: conceito, enquadramento e acabamento.
● Vídeo: roteiro, edição e finalização.
● Animação: estética, linguagem e movimento.
● Áudio: linguagem, captação, edição, finalização e integração com as demais peças.
● Avaliação integrada: criatividade, domínio técnico, linguagem, conteúdo, identidade,
qualidade e integração do projeto como um todo.
● Eventuais casos omissos serão resolvidos pela Coordenação de Curso, ouvidos
professores orientadores, NDE e alunos.

Art.54º - Caso seja, a qualquer momento, inclusive após a apresentação final, constatada
violação à legislação de direitos autorais, tais como contratação, plágio ou terceirização do
projeto ou de qualquer de suas partes, o grupo será automaticamente reprovado e sujeito às
demais sanções acadêmicas e legais previstas pela legislação vigente.

Art.55º - Havendo atraso na apresentação, não entrega de qualquer uma das peças, ou
descumprimento das normas do regimento do Projeto, o caso será levado ao Núcleo Docente
Estruturante do Curso que decidirá de forma soberana as sanções disciplinares.

CAPÍTULO IX - DA PUBLICAÇÃO
Art.56º - A publicação de partes ou resultados finais do Projeto será realizada somente
mediante a aprovação do professor-orientador, com o devido consentimento de todos os
componentes do grupo.

§ 1º - A publicação dos resultados da disciplina em qualquer meio, deve fazer
menção e a vinculação à Instituição promotora da pesquisa: FAPCOM, FAPESP, CNPq
etc.
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§ 2º - A menção do vínculo no trabalho final, com a Instituição promotora deve
ocorrer até três anos após a realização da disciplina, em qualquer meio publicada.

Art.57º - A FAPCOM incentiva a apresentação e publicação das peças finais, conforme
políticas próprias para participação discente e docente em congressos e eventos científicos.

CAPÍTULO X - DOS RESULTADOS
Art.58º - A FAPCOM incentiva a divulgação dos resultados e produtos finais da
pesquisa em revista acadêmica própria, Jornal FAPCOMUNICA, Web Rádio FAPCOM e
outras revistas e meios especializados dos cursos destinados ao trabalho de pesquisa.
Parágrafo Único--Fica vedado aos professores envolvidos diretamente ou
indiretamente na elaboração do projeto de utilizar (mesmo que em partes) o material de
pesquisa dos alunos em trabalhos acadêmicos ou culturais de sua autoria.

CAPÍTULO XI - DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

Art.59º - Os alunos deverão observar as duas etapas de elaboração e produção do Projeto
(Fotográfico ou Multimídia), observados os prazos estabelecidos no calendário acadêmico.
Art.60º - O Projeto deve ser obrigatoriamente de autoria própria dos alunos, sendo
vedada sua terceirização. É igualmente proibida a cópia parcial ou na íntegra, de trabalhos de
terceiros, sob caracterização de plágio, crime previsto no artigo 184 do Código Penal Brasileiro.
Parágrafo Único- Caso sejam constatados, a qualquer momento, trabalhos
terceirizados ou plagiados, o aluno será considerado reprovado na disciplina e será
atribuída, automaticamente, a nota zero.
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Art.61º - A redação segue as normas técnicas estabelecidas no Manual de Normas
Técnicas para trabalhos acadêmicos - FAPCOM.
Art.62º - O professor-orientador deverá atender aos seguintes requisitos:
a) Ser Mestre ou Doutor;
b) Possuir publicação científica em meios especializados e participação em congressos,
seminários, simpósios, encontros das áreas específicas nos últimos três anos;
c) Ter ao menos um ano de vínculo institucional à FAPCOM;
d) Estar vinculado a uma das três linhas de práticas investigativas da FAPCOM.

CAPÍTULO XII - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art.63º - Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação de Curso, após consulta
às Assessorias e da pró-direção acadêmica.
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