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APRESENTAÇÃO
A Faculdade Paulus de Tecnologia e Comunicação (FAPCOM) possui, desde 2006, o
bacharelado em Comunicação Social, com habilitação em Rádio e TV, autorizado pela Portaria
nº 2.122 de 16/06/2005 e com renovação de reconhecimento pela Portaria MEC nº 1.347 de
15/12/2017. Foi um dos quatro cursos pioneiros da instituição. No ENADE de 2009, o curso
conquistou o melhor conceito entre os cursos de mesma habilitação de instituições privadas na
cidade de São Paulo. Seguindo a mudança proposta pelo próprio Ministério da Educação (emec 85774), o curso passou a integrar a Internet em sua nomenclatura em 2012, tornando-se
Rádio, TV e Internet. Esta mudança acentuou a necessidade de uma avaliação e atualização da
matriz curricular do curso, o que foi realizado de maneira colegiada, resultando numa nova
proposta de matriz que entrou em vigor em 2014.
O Curso de Rádio, TV e Internet da FAPCOM foi projetado seguindo a missão, a visão
e os 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 em
áudio, audiovisual e multimídia, principalmente para as mídias rádio, televisão e Internet,
associados aos valores humanísticos e culturais, aliados à criatividade e à inovação.
Para atingir seus objetivos e obter êxito na formação do perfil desejado dos futuros
profissionais, foi estabelecido um perfil fundamentado em quatro dimensões basilares:
1)
As diretrizes curriculares para os cursos de Comunicação Social.
2)
Referenciais curriculares nacionais dos cursos de Bacharelado e Licenciatura.
3)
A missão, a visão e os valores institucionais da FAPCOM, centrados na
dimensão reflexiva da relação da Comunicação, Filosofia e Tecnologia, buscando permitir
que seus egressos tenham ação criativa e transformadora da realidade; que sejam produtores
da inclusão social e do desenvolvimento da cidadania com valores éticos e humanísticos,
conforme o seu Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI) e Projeto Pedagógico
Institucional (PPI).
4)
Os resultados do ENADE e/ou das avaliações in loco e autoavaliações como
insumos que nos orientam para avaliação e atualização do perfil do curso.
Assim, este presente Projeto Pedagógico estabelece o perfil, metas, objetivos,
princípios norteadores, metodologia e organização curricular do curso. Sintetiza toda a
sistematização do curso para nortear o seu andamento de forma a se conduzir no presente e
no futuro, possibilitando formação comprometida e responsável.
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1. DA MANTENEDORA

A mantenedora da FAPCOM, a Pia Sociedade de São Paulo, é uma sociedade civil
filantrópica, composta de religiosos: padres e irmãos pertencentes à Igreja Católica Apostólica
Romana, cujos membros são conhecidos pela denominação de “paulinos”. No Brasil, o trabalho
da Pia Sociedade de São Paulo é reconhecido sob a marca PAULUS (resultado da atualização
realizada em 1994, até quando era conhecida como Edições Paulinas). Além da área editorial,
tanto no Brasil como em ouros 35 países onde está presente, a congregação atua em diversas
áreas da comunicação: rádios, televisão, internet, produção de vídeos, institutos de formação
em comunicação.
A Congregação religiosa nasceu na cidade de Alba, Itália, em 20 de agosto de 1914,
com o objetivo de contribuir para com a humanidade e a Igreja, no século que se iniciava, no
campo da imprensa. Com o passar dos anos, 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 humana. A intuição do fundador não
dizia respeito somente à comunicação estritamente religiosa. Em 1954, padre Tiago Alberione
orientava os paulinos a procurarem, em sua comunicação, chegar a toda a sociedade e
abranger o conjunto dos saberes: “Não tratar somente de religião, mas falar de tudo
cristãmente; à semelhança de uma Universidade Católica que, se for completa, leciona
teologia, filosofia, letras, medicina, economia, política, ciências naturais etc.” norteada pelos
valores humanos e cristãos (História Carismática da Família Paulina, n. 87).
Os membros da Pia Sociedade de São Paulo partem do princípio de que o cristianismo
é estritamente ligado ao humanismo (o cristianismo é a religião do Deus que se fez homem);
a ética e os valores cristãos coerentes com o Evangelho são similares à ética e aos valores
humanísticos genuínos e altruístas. Assim, fraternidade, solidariedade, justiça social, senso
de partilha, respeito à dignidade do ser humano, tolerância, diálogo, compromisso social,
especialmente com os mais fragilizados da sociedade, são valores cristãos, mas também do
conjunto da humanidade, os quais a congregação procura assumir como necessários para a
edificação de um mundo melhor.
Após a Fundação na Itália, em 1914, a congregação expandiu-se para outros países,
sendo o primeiro o Brasil, onde iniciou sua atuação na cidade de São Paulo, no ano de 1931.
A primeira casa da congregação em terras brasileiras está situada em local vizinho ao lugar
onde hoje funciona a FAPCOM. As primeiras publicações dos Paulinos no Brasil foram o
jornal A imprensa, voltado para os imigrantes italianos, e a primeira edição do Novo
Testamento editada no Brasil. Desenvolveu-se paulatinamente ao longo das décadas,
ampliando sua atividade editorial, tornando-se hoje um editorial multimedial. Atualmente, a
PAULUS possui, além da Faculdade, uma editora, uma gravadora, uma gráfica, um centro de
logística e distribuição situados em São Paulo e uma rede de trinta livrarias presentes em
quase todo o território nacional.
Por meio do seu Departamento de Assistência Social, a Pia Sociedade de São Paulo
destina parte de sua receita bruta à realização de Programas e Projetos Sociais. Além das
7

bolsas de estudos na FAPCOM, o Departamento de Assistência Social desenvolve cursos e
ações em todo o país e na faculdade, em parceria com as livrarias Paulus, todos coordenados
e certificados em parceria com a Faculdade. Dentre esses cursos, teve início no ano de 2016
o curso de Pós-Graduação lato sensu em Gestão de Serviços do SUAS (Sistema único de
Assistência Social), ofertado gratuitamente a pessoas que comprovem vínculos com entidades
do terceiro setor. A Paulus mantém também três centros de juventude, dois na cidade de São
Paulo (Freguesia do Ó e Vila Mariana) e um em Osasco.
A FAPCOM concretiza a primeira experiência dos paulinos na área do ensino
superior, o que era um sonho antigo da congregação em nível mundial. Atualmente existem
Centros de Formação em outros países (México, Índia e Filipinas), sendo que a FAPCOM,
como pioneira, tem servido de referência para esses centros de formação.
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2. DA MANTIDA: FACULDADE PAULUS DE TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO –
FAPCOM
Código MEC: 2811
Organização Acadêmica: Faculdade
Categoria Administrativa: Privada - Sem fins lucrativos.
A FAPCOM possui único campus, localizado na Rua Major Maragliano, 191 Vila
Mariana – São Paulo – SP - CEP 04017-030 - <www.fapcom.edu.br>. Fone: (011) 21398501. No primeiro semestre de 2017, a FAPCOM possui 1262 alunos matriculados; 63
professores, sendo: 20 doutores, 37 mestres e 6 especialistas. O quadro técnico-administrativo
é composto por 56 colaboradores.
2.1 Histórico
A FAPCOM foi Credenciada pela Portaria Nº 2.121, de 16 de junho de 2005,
publicada no D.O.U Nº 116, segunda-feira, 20 de junho de 2005 - Seção 1 – p. 28.
Recredenciada pela Portaria n. 867, de 12 de agosto de 2016, publicada no D.O.U. n. 156,
segunda-feira, 15 de agosto de 2016, seção 1, p. 10. A Faculdade iniciou suas atividades com
a área de Comunicação Social, ofertando quatro cursos: Jornalismo, autorizado pela Portaria
nº 2.122 de 16/06/2005, teve sua Renovação de Reconhecimento pela Portaria MEC nº 704,
de 18/12/2013, publicada no D.O.U de 19/12/2013; Publicidade e Propaganda, autorizado
pela Portaria nº 2.122 de 16/06/2005, teve sua Renovação de reconhecimento pela Portaria
MEC nº 704, de 18/12/2013, publicada no D.O.U de 19/12/2013; Rádio, TV e Internet,
autorizado pela Portaria nº 2.122 de 16/06/2005, com renovação de reconhecimento pela
Portaria MEC nº 1.347 de 15/12/2017, publicada no D.O.U. de 18/12/2017. Relações
Públicas, autorizado pela Portaria nº 2.122 de 16/06/2005, com renovação de reconhecimento
pela Portaria MEC nº 744 de 25/11/2016, publicada no D.O.U. de 28/11/2016. Esses quatro
primeiros cursos tiveram as primeiras turmas formadas em 2009.
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 reconhecimento pela Portaria MEC nº 67, de
29/01/2015, publicada no D.O.U de 30/01/2015. O curso de Filosofia - Licenciatura,
autorizado pela Portaria nº 114 de 07/03/2013, D.O.U 08/03/2013 e reconhecido pela Portaria
MEC nº 248, de 30/06/2016, publicada no D.O.U de 01/07/2016. 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 e reconhecido pela Portaria MEC nº 249, de 30/06/2016,
publicada no D.O.U de 01/07/2016. 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 e reconhecido pela
Portaria MEC nº 248, de 30/06/2016, publicada no D.O.U de 01/07/2016. No ano de 2014 foi
autorizado o curso de Tecnologia em Produção Audiovisual, Portaria nº 670 de 11 de
novembro de 2014.
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Em 2016, a FAPCOM iniciou seu primeiro curso de pós-graduação lato sensu em
Gestão de Serviços do SUAS (Sistema único de Assistência Social), em parceria com o
Departamento de Assistência Social da Paulus, e prevê a criação de outros cursos de Pósgraduação lato sensu, a partir da consolidação dos cursos de graduação.
A instituição também atua de maneira ampla no campo da extensão, em atividades e
cursos próprios de seu núcleo de extensão e em outras atividades e cursos em parceria com a
Assistência Social da Paulus e com a rede de livrarias da editora, atuando também em
conjunto com as coordenações de curso. No campo da Pesquisa, a Faculdade atua com o
Núcleo de Práticas investigativas, o qual tem evoluído junto com a IES, contando hoje com
diversos grupos de Iniciação Científica, com envolvimento significativo do corpo docente e
discente.
2.2. Perfil Institucional
A Faculdade Paulus de Tecnologia e Comunicação, FAPCOM, não nasceu para ser
mais uma instituição de Ensino Superior na cidade de São Paulo, já com tantas opções neste
campo. A FAPCOM nasceu para ser um diferencial e uma referência no Ensino de
Comunicação integrada, Filosofia e Tecnologia, com o objetivo de formar profissionais com
sólida base humanística, ética e crítica, aliada a capacidades e habilidades práticas. Mantida
pela Pia Sociedade de São Paulo (Paulus), que tem a docência como parte fundamental de sua
missão. Inaugurada em 31 de outubro de 2005, a FAPCOM tem atrás de si uma história de
mais de 100 anos no mundo e mais de 80 no Brasil, a Paulus, com todo o seu trabalho editorial
e Multimedial. O ensino na FAPCOM está pautado pelos valores institucionais próprios de
seu carisma fundacional, de abertura e diálogo com as culturas, o que motiva o compromisso
com a formação crítica e humanística.
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 mundo do trabalho e o desenvolvimento da cidadania. 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;
entre todas as partes envolvidas no processo de ensino-aprendizagem na instituição: gestores,
professores, alunos, corpo técnico administrativo e sociedade.
2.3 Missão, Visão e Valores
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.
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 a criatividade e inovação.
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Valores: 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. Objetivos e metas
A FAPCOM, em coerência com sua missão, visão e valores, estabelece os seguintes
objetivos institucionais em seu PDI:
a) defender o compromisso com a democracia, a educação e a justiça social,
incrementando a inserção social da Instituição, articulando-se no espaço local, regional e
nacional;
b) promover a qualidade acadêmica e privilegiar a qualificação formal e social dos
indivíduos, proporcionando o desenvolvimento de ações político-acadêmicas e
administrativas pertinentes à sua missão;
c) ampliar as fronteiras e a diversidade do conhecimento, integrando, de forma
pertinente, as ações de ensino, as práticas investigativas e a extensão;
d) adotar um sistema de avaliação e acompanhamento contínuos das ações que
configuram o trabalho institucional, realçando parâmetros e critérios compatíveis com o
cumprimento de sua missão;
e) contribuir na formação de profissionais na área de comunicação social, filosofia e
tecnologia, preparando-os para a inserção nos setores profissionais e para a participação no
desenvolvimento da sociedade brasileira;
f) garantir o cumprimento de suas ações, modernizando os processos de trabalho e
adequando a estrutura organizacional de recursos humanos, físicos, gerenciais e tecnológicos
às exigências de sua missão acadêmica, técnica e administrativa;
g) promover a divulgação de conhecimentos filosóficos, culturais, científicos e
técnicos, que constituem patrimônio da humanidade, comunicando o saber através do ensino,
de publicações ou de outras formas de comunicação;
h) estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os
nacionais e regionais, prestando serviços especializados à comunidade;
i) estabelecer com a comunidade local relação de reciprocidade;
j) verticalizar-se no ensino, práticas investigativas, extensão e pós-graduação lato
sensu de comunicação, filosofia e tecnologia.

2.4 Indicadores de qualidade
A FAPCOM 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:
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1) Nas avaliações in loco, para fins de autorização, reconhecimento e renovação de
reconhecimento de curso, a Instituição apresenta o seguinte cenário, para os atos avaliativos,
compreendendo o período de 2010 a 2017.
a) Autorização e reconhecimento do Curso de Jornalismo: Conceito atribuído nas
avaliações in loco: 4. Renovação de reconhecimento: 4.
b) Autorização e reconhecimento do Curso de Publicidade e Propaganda: Conceito
atribuído nas avaliações in loco: 4. Renovação de reconhecimento: 4.
c) Autorização e reconhecimento do Curso de Rádio, Televisão e Internet: Conceito
atribuído na avaliação in loco: 4. Renovação de reconhecimento: 5.
d) Autorização do Curso de Relações Públicas: Conceito atribuído nas avaliações in
loco: 4. Renovação de reconhecimento: 4.
e) Autorização do Curso de Filosofia - Bacharelado: Conceito atribuído na avaliação
in loco: 3. Reconhecimento: 4.
f) Autorização do Curso de Filosofia - Licenciatura: Conceito atribuído na avaliação
in loco: 3. Reconhecimento: 5.
g) Autorização do Curso de Tecnologia em Fotografia: Conceito atribuído na avaliação
in loco: 4. Reconhecimento: 4.
h) Autorização do Curso de Tecnologia em Produção Multimídia: Conceito atribuído
na avaliação in loco: 4. Reconhecimento: 4.
i) Autorização do Curso Superior de Tecnologia em Produção Audiovisual: Conceito
atribuído na avaliação in loco: 5.
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 2015, divulgados em 2017:
- Curso: Publicidade e Propaganda; Conceitos: ENADE 04; CPC 04;
- Curso: Jornalismo; Conceitos: ENADE 04; 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) 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.
- Os ciclos/anos não elencados nos intervalos não contam com conceitos, pelo fato
da IES não possuir cursos convocados para o ENADE no período.
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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.
2.5. Linhas norteadoras de pesquisa da FAPCOM
Linha I - Comunicação, Cultura, Sociedade e Educação
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 influenciada 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.
Linha II – Comunicação: Tecnologias, Mídias e Ambiente Digital
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.
Linha III – Comunicação: Filosofia, Ética e Religião
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.
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3. CONTEXTUALIZAÇÃO E CONCEPÇÃO DO CURSO
3.1. Histórico
A implantação das primeiras emissoras de rádio, na década de 1920, e sua posterior
profissionalização observada a partir da década de 1930 possibilitou o surgimento da
profissão de Radialista. A chegada da televisão ao mercado nacional, na década de 1950,
ampliou o campo de trabalho deste profissional. Porém, foi apenas na década de 1960 que
surgiu o primeiro curso superior da área de Rádio e TV. De acordo com o professor José
Marques de Melo, em entrevista concedida para as autoras Maria Cláudia Santos e Nair Prata1,
“o primeiro curso de Rádio-TV foi criado pela Escola de Comunicação e Artes (ECA), da
USP, em 1966, e começou a funcionar em 1967”. A criação da Escola de Comunicações
Culturais (posteriormente Escola de Comunicações e Artes), da Universidade de São Paulo
(USP), incluía as áreas de Jornalismo, Rádio e Televisão, Arte Dramática, Cinema,
Biblioteconomia, Documentação e Relações Públicas.2
Os sindicatos de radialistas conseguiram o reconhecimento legal da profissão no final
dos anos 1970. A regulamentação da profissão ocorreu, em 1979, por meio do Decreto 84.134,
de 30 de outubro, que dispõe sobre a Lei 6.615, de 16 de dezembro de 1978. As atividades
especificadas pela lei estão agrupadas em três setores de atuação: administração; produção e
técnica. Conhecida como a Lei do Radialista, elimina o registro provisório da categoria, mas
não prevê a obrigatoriedade do diploma em curso superior de qualquer natureza. O radialista
deve ter o registro da Delegacia Regional do Trabalho para o exercício da profissão.
Na FAPCOM, o curso de Rádio, TV e Internet conta com uma integração didáticopedagógica com as demais habilitações do curso de Comunicação Social, proporcionando ao
aluno uma formação integrada em Comunicação, Filosofia e Tecnologia. O domínio técnico
e a formação humanística adquiridos no curso possibilitam uma atuação nas mais variadas
frentes do mercado em Comunicação e, em particular, para a prática em áudio, audiovisual e
multimídia.
O curso teve primeira turma iniciando em 2006, cuja conclusão ocorreu em 2009.
Ainda no ano de 2009 iniciou-se a segunda matriz curricular do curso, vigente até 2013. Entre
os anos de 2012 e 2013 o NDE e o Colegiado do curso foram convocados para discutir a
atualização da matriz curricular, em um processo finalizado no início de 2014, quando
iniciou-se a atual matriz do curso, matriz que prioriza a integração entre a teoria e a prática, a
interdisciplinaridade e a flexibilização curricular a partir das disciplinas optativas, estágio
curricular e atividades complementares.

Em “Cursos de Graduação em Radialismo no Brasil: Trajetória e Cenário”, in: Anais do XXXV Congresso
Brasileiro
de
Comunicação,
Intercom,
Fortaleza-CE,
2012.
Disponível
em:
<http://www.intercom.org.br/sis/2012/resumos/R7-2119-1.pdf>. Acessado em 10/11/2013.
2
Atualmente, Radialismo não consta na lista de cursos oferecidos pela USP.
1
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Após 10 anos de início de sua primeira turma, o curso de Rádio, TV e Internet da
Fapcom coleciona expressivos resultados, com egressos ocupando importantes posições em
empresas do setor e em universidades.
Em outubro de 2014, teve início o projeto de extensão universitária “Web Rádio
Fapcom”. O projeto é subordinado à coordenação do curso de Rádio, Tv e Internet e foi
atualizado em março de 2016, quando passou a se chamar “Rádio Fapcom”. Na rádio são
produzidos programas pelos alunos estagiários, sendo que pelo menos um estagiário é do
curso de Jornalismo e um estagiário é do curso de Rádio, TV e Internet. A programação da
Rádio é aberta também para a produção sonora e radiofônica de outros cursos, bem como para
a produção voluntária de programas por parte dos alunos, configurando-se assim como um
importante veículo-laboratório para nossos alunos.
Em de abril de 2017, ocorreu o lançamento da Fapcom TV, web-tv cuja intenção
também é de ser um importante espaço de experimentação e desenvolvimento profissional
discente.
3.2. Dados legais do curso
O curso de Rádio, TV e Internet da Fapcom é um curso de Bacharelado em
Comunicação Social, com Habilitação em Rádio, TV e Internet. É oferecido no Campus da
FAPCOM, localizado na Rua Major Maragliano, 191, Vila Mariana – São Paulo/SP.
O curso foi autorizado pela Portaria n° 2.122 de 16/06/2005. A implantação do curso
ocorreu no primeiro semestre de 2006, com a formação de sua primeira turma. O
reconhecimento do curso ocorreu em 2009, com a publicação da Portaria SESu/MEC 940, em
15/07/2009. Na ocasião, a avaliação do curso foi nota 4. A renovação do reconhecimento
ocorreu em 2017, pela Portaria MEC nº 1.347 de 15/12/2017, publicada no D.O.U. de
18/12/2017. Na ocasião a nota do curso foi 5.
O curso pertence à área de conhecimento Comunicação e Informação, grande área de
Comunicação e Área Específica de Rádio e Televisão. Segundo os Referenciais Curriculares
Nacionais (2010)3, curso de Rádio, Tv e Internet deve ter carga horária mínima de 2.700 horas
e ser integralizado em 4 anos. Na FAPCOM, o curso é ofertado com a carga horária total de
3.270 horas. É ofertado na modalidade de curso regular de Formação Específica, presencial,
com regime semestral, com:

Número de vagas totais anuais: 100, sendo:
- Matutino: 50 vagas;
- Noturno: 50 vagas;

Organização curricular: oito semestres;

Integralização curricular
- Mínimo: 8 semestres (4 anos)
3

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO. Referenciais Curriculares Nacionais dos Cursos de Bacharelado e
Licenciatura/ Secretaria de Educação Superior. – Brasília: Ministério da Educação, Secretaria de Educação
Superior,
2010.
<http://portal.mec.gov.br/index.php?Itemid=313&id=181&option=com_content&view=article>. Acessado em
21 out. 2013.
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- Máximo: 12 semestres (6 anos)
3.2.1 Processo de ingresso
Há três modalidades diferentes para ingresso no curso:
Vestibular tradicional e agendado: Realiza-se em uma única fase, constando de
provas unificadas, de caráter classificatório, envolvendo questões de múltipla escolha,
abrangendo os conteúdos específicos do Ensino Médio e a realização obrigatória de uma
redação em língua portuguesa, em datas previamente estabelecidas pela FAPCOM, ou
agendadas pelos(as) candidatos(as), com divulgação disponível em página eletrônica, no
endereço: www.fapcom.edu.br (Modalidades Vestibular Tradicional ou Agendado).
Por meio do ENEM: A FAPCOM possibilita o ingresso mediante os resultados do
ENEM (De acordo com Portaria Nº 436, de 5 de Setembro de 2014) como forma exclusiva
de seleção. Esta forma de Processo Seletivo substitui a nota do vestibular, para isso, o
candidato deverá ter participado do ENEM, a partir da edição de 2010 e que tenha obtido
média das notas nas provas igual ou superior a 300 pontos.
Portador de diploma de ensino superior/segunda faculdade e transferência:
Realizam-se em três fases (Análise curricular; Redação e Entrevista com coordenador do
curso), em datas previamente estabelecidas pela FAPCOM e agendadas pelos (as) candidatos
(as), com divulgação disponível em página eletrônica da FAPCOM, no endereço:
www.fapcom.edu.br (Modalidades Portador de Diploma de Ensino Superior/Segunda
Graduação ou Transferência). As possibilidades de receber alunos transferidos ocorrem
quando há vagas remanescentes.
3.3. Contexto educacional, inserção local e regional do curso,
empregabilidade
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 20164, que considera educação, longevidade e renda, é, segundo o PNUD (Programa das
Nações Unidas para o Desenvolvimento) de 0,754 (alto) no Brasil, 0,819 (alto) no Estado de
São Paulo e de 0,805 no município de São Paulo.
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 as
maiores cidades da região, uma cidade com um perfil altamente internacionalizado.
Diante desse quadro, as demandas por desenvolvimento tecnológico, criatividade
comunicação e espírito empreendedor são crescentes. Com isso, a necessidade de preparar
jovens e adultos para um mercado tão promissor como a comunicação e as tecnologias ganha
estímulos concretos. Todavia, não se pode embarcar nessa tendência sem se pensar reflexiva
e criticamente a relação entre sucesso profissional e aparato tecnológico, enquanto
4

Cf.
ONU.
PNUD. Desenvolvimento
Humano
e
IDH. Disponível
<http://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/idh0.html>. Acesso em: 03 abr. 2017.

em:
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possibilidades e limites da realização pessoal e humana. Precisamos reconhecer que a cidade
de São Paulo, sendo um centro de inovação e produção de comunicação e cultura, informação
e conhecimentos científicos, insere-se na lógica da dinâmica da cultura digital em que as
referências concretas se transformam ou se dissipam a cada instante.
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
adjacências, perfazendo mais de 1.200.000 habitantes nesta vizinhança mais próxima. Suas
instalações estão posicionadas muito próximas à 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, demanda considerar a
heterogeneidade do perfil sociodomiciliar do corpo discente da Instituição.
A grande maioria de alunos da FAPCOM provém não somente da capital, mas
sobretudo da Região Metropolitana de São Paulo (RMSP), por exemplo, Guarulhos, Taboão
da Serra, Diadema, Osasco, Carapicuíba, Poá, São Bernardo do Campo, Ferraz de
Vasconcelos, Caieiras, Ribeirão Pires, Suzano, Cotia, Franco da Rocha, Mauá e outras.

Região Metropolitana de São Paulo (RMSP)

O mapa acima permite observar a extensão da RMSP, cuja população, segundo o
último Censo de 2016 IBGE é de cerca de 21.242.939 habitantes5 (cerca de metade de todo o
5

Cf. Empresa Paulista de Planejamento Metropolitano S/A. Sobre a RMSP. Disponível em:
<https://www.emplasa.sp.gov.br/RMSP>. Acesso em: 03 abr. 2017.
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Estado de São Paulo), distribuídos entre as cidades de: Arujá, Barueri, Biritiba-Mirim,
Caieiras, Cajamar, 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.
A FAPCOM também vai ao encontro do Programa Nacional de Educação (PNE 2011-2020) 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 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 das classes sociais mais baixas.
Contexto educacional
Em relação ao município de São Paulo, cuja população é de cerca de 12.000.000 de
habitantes, é destacadamente um dos grandes polos 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, de comunicação e financeiros tornaram
a cidade de São Paulo um vetor de negócios, demandando continuamente capacitação das
pessoas que habitam a cidade e seu entorno.
O estado de São Paulo possui 1.885.281 alunos regulares no ensino médio. O
município possui, ainda, 1.390 Escolas de Ensino Médio, responsáveis por 520.003
matrículas, distribuídas entre ensino normal e técnico; público (federal, estadual e municipal)
e privado6.
Em relação ao ensino superior, o município de São Paulo possui os seguintes dados:
IES

Cursos

Vagas

Matrículas Ingressantes

Concluintes

Brasil

2.364

33.501

6.142.149

8.027.297

2.346.695

1.016.713

Pública

295

10.769

571.894

1.952.145

490.680

218.365

Federal

107

6.313

329.564

1.214.635

308.504

111.157

Estadual

120

3.709

175.687

618.633

146.049

87.886

Municipal

68

747

66.643

118.877

36.127

19.322

Privada

2.069

22.732

5.570.255

6.075.152

1.856.015

798.348

6

Cf. MEC/INEP. Sinopses e estatísticas da educação básica, ano de 2016. Disponível em:
<http://inep.gov.br/web/guest/sinopses-estatisticas-da-educacao-basica>. Acesso em: 03 abr. 2017.
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Estado de
São Paulo

577

7.578

1.160.512

1.704.616

662.531

259.593

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
Cidade de
São Paulo

498

6.480

1.080.629

1.468.090

591.389

226.661

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

-

-

-

-

-

-

Privada

133

2.202

473.258

566.731

250.504

94.334

Fonte: MEC/INEP. Sinopses Estatísticas da Educação Superior – Graduação. Disponível em:
<http://inep.gov.br/web/guest/sinopses-estatisticas-da-educacao-superior>. Acesso em: 03 abr. 2017.

A cidade de São Paulo se configura como um dos principais centros formadores,
produtores, distribuidores e consumidores de produtos comunicacionais no país, e em todo o
mundo. A estrutura de telecomunicações disponível na grande São Paulo e a presença de
grandes empresas de mídia na região, bem como de produtoras de áudio, vídeo, cinema e
internet possibilitam um amplo potencial de chances de emprego aos nossos egressos.
A inserção e empregabilidade do curso
Com relação à situação econômica da região de atuação da FAPCOM, consoante os
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.
A cidade de São Paulo responde por cerca de 30% do mercado nacional de
audiovisual, atrás apenas do Rio de Janeiro. A criação da SP Cine (Agência Municipal de
fomento a atividades ligadas ao cinema, TV, games e novas mídias), 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.
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Também se destaca a importância da área de Rádio, Televisão e Internet no contexto
social nacional, pois, de acordo com a Pesquisa Brasileira de Mídia (PBM) 2015: hábitos de
consumo de mídia pela população brasileira (referente ao ano de 2014), as três áreas do curso
(Internet, Televisão e Rádio) figuram entre as principais fontes nacionais de informação e
entretenimento. De acordo com a pesquisa, 95% dos entrevistados afirmam assistir televisão,
sendo que para 73% da população é um hábito diário.
O Rádio figura como segundo meio de comunicação mais utilizado pelos brasileiros,
com 55% da população afirmando utilizar o veículo como fonte de informação e
entretenimento; quando questionado sobre o hábito diário de ouvir rádio a porcentagem é de
30% da população. Ainda de acordo com a PBM 2015, 48% da população brasileira utiliza a
Internet, sendo que diariamente a porcentagem da população que a utiliza é de 37%. Quando
a comparação é entre o tempo diante da TV versus o tempo de uso da Internet, a TV perde
para a Internet tanto no período de segunda a sexta (4h31min diante da TV enquanto a Internet
tem em média a atenção do público por 4h59min) quanto no final de semana (4h14min para
TV; 4h24 min para a Internet).
Na cidade de São Paulo, onde o Curso de Rádio, Televisão e Internet da FAPCOM é
ofertado, temos a presença da maior parte das principais emissoras de rádio e televisão do
país e de mais de 300 empresas produtoras de som e audiovisual e estúdios de gravação,
conforme dados do anuário de mídias digitais (2016). Considerando como base a lista das 16
redes nacionais de televisão cuja transmissão é obrigatória nas operadoras de TV por
assinatura, conforme a lei 12.485/2011, temos 15 redes de televisão que são geradas em
cidades da Grande São Paulo ou que produzem alguns programas na capital paulista.
Na região, também temos a atuação de outros segmentos da área de Rádio, TV e
Internet que representam nacionalmente a área do curso como: entidades e associações
representativas (sindicatos patronais e de empregados, associações como a ABERT –
Associação Brasileira das Emissoras de Rádio e Televisão, ABTU – Associação Brasileira de
Televisão Universitária e a ABTA – Associação Brasileira de TV por Assinatura), empresas
de mídia out-of-home (telas em ambientes públicos), empresas de venda e locação de
equipamentos, editoras especializadas (livros, jornais e revistas), espaços expositivos,
empresas produtoras de cursos on-line e via satélite, acervos temáticos e eventos (mostras,
festivais, feiras, cursos, palestras e workshops) e portais de Internet (UOL, Terra, IG,
Globo/G1). Também em São Paulo há escritórios de representação das principais redes sociais
de nível mundial (Facebook, Twitter, Google e Linkedin) e portais de vídeo/serviços de
streaming (YouTube, Netflix). Além da perspectiva profissional, este panorama favorece
também a prática das atividades complementares, trabalhos de conclusão de curso (TCC),
estágios curriculares e extra-curriculares, possibilitando a formação interdisciplinar por meio
da ampliação de referências e repertório de seu corpo discente.
Observa-se também, na grande São Paulo, um aumento no investimento publicitário
em mídia, em especial na televisão. A publicidade nos meios de comunicação cresceu 33%,
passando de aproximadamente R$ 23 bilhões em 2009, para R$ 30 bilhões em 2014. Desta
verba, segundo dados da Kantar Ibope Media, em 2014 cerca de 58% eram destinados à TV
e 9% ao rádio. Em 2016, segundo o mesmo instituto, a TV aumentou sua participação para
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61,3%, seguido pela Tv por assinatura (11,8%) e pelo jornal (11,5%). A Internet vem logo
atrás, com investimento ao longo de 2015 de R$ 10.364.429, equivalente a 7,8% do
investimento publicitário.
Observou-se também um crescimento quanto ao investimento publicitário em TV
aberta na cidade de São Paulo (imagem abaixo), cujo investimento saltou de R$ 11.909
bilhões em 2010 para R$ 18.870 bilhões em 2014. Quanto aos 5 maiores mercados brasileiros,
São Paulo lidera, ao absorver 23,8% da verba nacional de publicidade.

Figura 1: Evolução dos investimentos na Tv Aberta em São Paulo.
Fonte: Kantar Ibope Media.

Diante do exposto, é natural que a cidade abrigasse também Bacharelados em Rádio,
Televisão e Internet em Instituições de Ensino Superior que buscam formar um profissional
que “(...) atua no planejamento, produção e gestão de conteúdos radiofônicos, televisivos e
multimidiáticos” em atividades em que “(...) interpreta, recria e registra a realidade
sociocultural por meio de texto, som e imagem” (Referenciais Curriculares Nacionais dos
Cursos de Bacharelado e Licenciatura, 2010).
Nesse universo da comunicação e do Ensino Superior na cidade de São Paulo, a
FAPCOM tem como perfil valorizar a educação como fator de formação integrada do cidadão,
enfatizando a relação entre ética, competência profissional e transformação social, integrando
a Comunicação, a Filosofia e a Tecnologia, conforme seu PDI. Na FAPCOM se faz um
esforço pela integração de teoria e prática, visando uma formação humanística e profissional
sólida como perfil desejado do egresso. Esse esforço perpassa as disciplinas e componentes
curriculares. Enfatiza-se o incentivo à participação nos programas de iniciação científica, nos
projetos interdisciplinares, em estágios e atividades complementares pertinentes ao curso e na
qualificação dos trabalhos de conclusão de curso (TCC), atividades que contemplam não só
uma visão acadêmica, mas também aproximada ao mundo do trabalho, bem como a inserção
social de suas produções.
A nomenclatura atual do curso (Rádio, TV e Internet) representou, além da atualização
do mesmo diante das transformações introduzidas pela Internet, uma padronização no nome
do Curso – que assume pequenas variações em outras Instituições.
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Assim, o curso de RTVI da FAPCOM destaca-se dos demais 43 cursos da cidade e do
país pela concepção de seu perfil de curso e de egresso e de suas componentes curriculares,
que permitem a articulação teórico-prática, a articulação interdisciplinar de RTVI com às
demais áreas da comunicação e também a interface com a Filosofia, com uma sólida formação
humanística, ética e social.
3.4. Concepção e visão acadêmica do curso
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 da comunicação. A FAPCOM e o curso de RTVI valorizam a fundo as
conquistas e desafios da cidadania, da democracia, do pluralismo de ideias e opiniões, dos
direitos humanos, da justiça social, e do desenvolvimento justo e sustentável e da diversidade
da cultura brasileira.
Esta formação é fundamental para a prática das atribuições profissionais da área de
Rádio, TV e Internet, no exercício das funções de criação, direção, produção e edição de
produtos radiofônicos, televisivos, videográficos, multimídia para Internet e outras mídias,
suportes, aplicativos e plataformas digitais
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 fomenta a criação de
histórias, formas de entretenimento e de engajamento político em suas produções em áudio,
audiovisual e multimídia. 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 de Rádio, TV e Internet, 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).
As atividades de ensino objetivam conteúdos, técnicas e conhecimentos integrados da
Comunicação, Filosofia e Tecnologia por meio de metodologias ativas, identificando
situações-problema. 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.
A rápida evolução tecnológica aquece e atrai investimentos para o mercado
audiovisual, democratizando o processo de produção e distribuição de conteúdo e exigindo
profissionais capazes de responder adequadamente aos contextos de constantes
transformações produtivas e de veiculação.
Nesse novo contexto, o curso de Rádio, TV e Internet da FAPCOM procura uma
renovação constante, atenta às mudanças de novas tecnologias, com diferentes plataformas e
suportes, como a Internet e as plataformas móveis, formando profissionais responsáveis
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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.
Os valores que norteiam o Curso de Rádio, TV e Internet da FAPCOM se
fundamentam nos valores humanísticos e culturais, aliados à criatividade e ao compromisso
social, o que representa um diferencial na formação do egresso. Diante da realidade da
convergência dos meios, da associação entre telecomunicações e tecnologia móvel, vê-se que
o mercado necessita de profissionais capazes de lidar com as mudanças culturais da realidade
e propor soluções inovadoras a partir do pensamento reflexivo.
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 de Rádio, TV e Internet da FAPCOM busca motivar o novo profissional da área a
desenvolver uma visão arguta sobre os sistemas sociais, as transformações dos meios e dos
processos de produção midiática, buscando também ações transformadoras da sociedade com
solidariedade e respeito à dignidade humana.
As disciplinas práticas atendem plenamente à categoria profissional, desde a produção
para Rádio, TV e Internet, com produções em áudio, audiovisual e multimídia, em sua atuação
no planejamento, produção, e gestão de conteúdo, como em suas diferentes funções e
atividades técnicas. 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.
3.5. Objetivos do curso (gerais e específicos)
O objetivo do curso de Rádio, TV e Internet da FAPCOM é a formação de
profissionais com sólida formação filosófica, crítica e reflexiva sobre a importância da
Comunicação na Sociedade e para o cidadão, que utilizem a tecnologia e as técnicas de
produção como importantes modos de pensar a cultura e o entretenimento, com ampla atuação
no mercado profissional. Os trabalhos desenvolvem conhecimentos e habilidades técnicas
profissionais com responsabilidade social e ética, promovendo a diversidade cultural, a
informação de interesse público, a inovação de estilos de produção e o diálogo constante com
a sociedade. Assim, o novo profissional formado em Rádio, TV e Internet poderá atuar como
produtor intelectual e agente da cidadania, capaz de divulgar a diversidade cultural brasileira
e paulista, dialogando com as inovações tecnológicas e transformações políticas
contemporâneas.
O Curso de Rádio, TV e Internet também objetiva:
a) Promover as competências profissionais, tecnológicas e sociais do aluno no ambiente
de criação, produção, distribuição e recepção dos produtos em áudio, audiovisual e
multimídia, considerando que práticas profissionais, tecnológicas e sociais relacionadas
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b)

c)

d)
e)

f)

à comunicação são inserções culturais e também manifestações da ordem política e
econômica.
Refletir a diversidade e a dinâmica das demandas sociais e profissionais ante os limites
e possibilidades tecnológicas, no que diz respeito à percepção do som, imagem,
hipertexto, hipermídia, capacitando-se diante da complexidade e velocidade da
sociedade informacional contemporânea.
Capacitar o aluno a ter visão integrada da Comunicação, Filosofia e Tecnologia,
possibilitando-o soluções profissionais, tecnológicas e audiovisuais que considerem os
processos e as dinâmicas distintas das diversas modalidades comunicacionais.
Ensinar o uso de ferramentas e técnicas que permitam execução e inovação de soluções
e projetos em áudio, audiovisual e multimídia eficazes para a área de comunicação.
Desenvolver as funções típicas da produção audiovisual e as demais funções
profissionais ou empresariais existentes na área da comunicação, e ainda com outras
áreas sociais, culturais e econômicas com as quais a comunicação faz interface.
Incentivar a gestão de empresas de Comunicação em Rádio, TV e Internet; e
administração de produtoras de áudio e vídeo particulares.

3.6. Justificativas
A justificativa do curso de Rádio, TV e Internet da FAPCOM está diretamente
relacionada a sua missão, visão e valores (conforme PDI), buscando promover o ser humano
por meio de uma formação integrada das áreas de Comunicação, Filosofia e Tecnologia, com
conhecimentos teóricos e práticos, para atuar no mundo do trabalho com profissionalismo,
ética e responsabilidade social. A integração entre teoria e prática, com reforço da formação
humanística e interface com a Filosofia é uma das características da FAPCOM e um
diferencial em relação aos demais cursos de comunicação existentes na cidade de São Paulo
e no Brasil.
Como já demonstrado na contextualização, o campo de trabalho em RTVI na região
metropolitana de São Paulo é amplo. Na cidade se encontra grande parte das principais
emissoras de rádio e televisão do país e mais de 300 empresas produtoras de som e audiovisual
e estúdios de gravação e diversos outros segmentos e entidades representativas desse campo,
conforme dados do anuário de mídias digitais (2016).
De acordo com dados do Kantar IBOPE Media referente ao investimento publicitário
em mídia no ano de 2016, constatou-se que foram investidos R$ 129.984.446,00, número que
coloca o Brasil entre os seis maiores mercados mundiais, ao lado de Estados Unidos, China,
Japão, Alemanha e Reino Unido, e à frente de importantes potências mundiais, como França,
Austrália, Canadá e Coreia do Sul.
Deste valor, as participações das mídias atinentes ao universo do Curso de Rádio,
Televisão e Internet representam quase 80% (78,4%) do total, sendo: TV Aberta 55,1%, TV
por Assinatura 12,6%, Internet 4,4%, Rádio 3,8% e Cinema 0,4%. Tais dados se mostram
relevantes na medida em que boa parte das produções sonoras e audiovisuais veiculadas em
emissoras comerciais de rádio e televisão e de canais na Internet é patrocinada por tais
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investimentos. Além disso, em justaposição com outros dados, permite constatar o célere
crescimento do setor no país.
Segundo o estudo “Dados Gerais do Mercado Audiovisual Brasileiro”, realizado pelo
Observatório Brasileiro do Cinema e Audiovisual (OCA)7, houve crescimento considerável
nos últimos cinco anos em praticamente todos os aspectos levantados – destacando-se o
aumento de ingressos de cinema per capita, de assinaturas de TV Paga e do número de
aparelhos celulares.
Levando em conta os últimos aspectos destacados, podemos perceber a demanda da
produção de conteúdo em som e imagem para alimentar estes canais. No primeiro caso, o
aumento do número de aparelhos celulares abre caminho para novas produções, na medida
em que os planos de telefonia móvel, acesso à internet via tecnologia 4G (que permite
conexões de alta velocidade em telefones celulares e modens portáteis) e os smartphones e
tablets facilitam a conectividade, tornando este dispositivo móvel cada vez mais ubíquo. Isso
indica uma perspectiva de aumento no número de usuários e melhoria na qualidade de
serviços oferecidos, favorecendo a produção e transmissão de novos conteúdos audiovisuais
pensados especificamente para tais dispositivos pela Internet.
Evolução da área de produção e distribuição de conteúdo audiovisual
pela TV e Internet
Indicador

2006

2007 2008 2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Domicílios com TV
(milhões) ¹

50,3

52,6 54,8 56,0

54,5

59,4

61,1

63,3

65,1

ND

Canais de TV Paga ²

ND

ND

106

118

116

165

177

188

200

ND

ND

ND

ND

ND

ND

ND

13

19

23

22

ND

ND

6,3

7,4

9,8

12,7

16,2

18,0

19,6

19,6

ND

ND

ND

9

ND

ND

19

26

25

31

Obras brasileiras
lançadas em DVD

ND

ND

78

104

89

87

66

72

35

35

Obras brasileiras
lançadas em Blu-ray

ND

ND

1

3

9

22

20

17

19

12

2006

2007 2008 2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

Número de Canais
Brasileiros de Espaço
Qualificado ³
Número de
Assinantes de TV
Paga (milhões) 4
Serviços de Vídeo
por Demanda

Indicador

7

Disponível em <http://oca.ancine.gov.br/rel_programastv.htm>. Acesso em: 06 fev. 2017.
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Participação de
público dos filmes
brasileiros
Lançamentos
brasileiros sobre
total

11,00 11,54 9,90 14,27 19,05 12,35 10,68 18,59 12,25 13,00
%
%
%
%
%
%
%
%
%
%
21,52 23,93 24,3 26,50 24,42 29,67 25,54 32,49 29,01 28,92
%
%
1%
%
%
%
%
%
%
%

Ingressos per capita

0,49

0,48 0,47 0,59

0,71

Preço médio do
ingresso

7,70

7,98 8,16 8,61

9,35 10,13 11,01 11,73 12,57 13,59

Habitantes por sala

88.377

86.729

86.471

83.171

90.749

0,74

81.794

0,76

77.067

0,74

75.068

0,77

71.585

0,85

68.037

Fonte: Observatório Brasileiro do Cinema e Audiovisual – OCA (2015).

Outro importante marco para o crescimento do setor foi a Lei 12.485/2011, também
conhecida como Lei da TV Paga. Em vigor desde 2012, a Lei estipula uma cota mínima de
três horas e meia semanais de exibição de produção nacional durante o horário nobre de todos
os canais de televisão por acesso condicionado (assinatura), além de garantir pelo menos um
terço de canais brasileiros por pacote, oferecido pelas operadoras. Também de acordo com a
ANCINE (Agência Nacional de Cinema)8: “Um dos principais objetivos da lei é aumentar a
produção e a circulação de conteúdo audiovisual brasileiro, diversificado e de qualidade,
gerando emprego, renda, royalties, mais profissionalismo e fortalecimento da cultura
nacional”.
O crescimento do setor audiovisual se deve, em grande parte, a três fatores: a criação,
em 2006, do Fundo Setorial do Audiovisual (FSA), por meio do qual o governo federal passou
a investir diretamente no fomento da cadeia produtiva do setor; a entrada em vigor, em 2011,
da Lei 12.485 – popularmente conhecida como Lei da TV Paga –, que obrigou os canais de
televisão por assinatura a colocar, gradativamente até 2014, pelo menos três horas e 30
minutos de programação nacional por semana e estimulou a criação de canais com conteúdo
nacional (canais brasileiros de espaço qualificado); e o interesse crescente de distribuidoras e
canais de TV por assinatura em investir em produções nacionais para aumentar sua
identificação com o público brasileiro. Segundo a Ancine, a arrecadação de recursos para
investimento na área cresceu 17 vezes entre 2012 e 2013 e o número de produções nacionais
pulou de 1.926 em 2011 para 3.298 em 2013, de acordo com o registro de Certificados de
Produto Brasileiro (CPB) emitidos pela agência. Tudo isso faz com que o Brasil ocupe hoje

8

ANCINE. Nova Lei da TV Paga estimula concorrência e liberdade de escolha: Preços de pacotes devem
cair e assinantes terão acesso à programação mais diversificada. Disponível em: <http://www.ancine.gov.br/salaimprensa/noticias/nova-lei-da-tv-paga-estimula-concorr-ncia-e-liberdade-de-escolha>. Acesso em: 03 abr.
2017.
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o 12º lugar na lista das maiores economias do setor audiovisual. Mas o governo almeja o
quinto lugar e está dando incentivos à área9.
Ainda sobre a produção para televisão, tem-se um expressivo consumo da
programação de entretenimento na TV brasileira aberta, como se pode verificar pelo
Monitoramento da Ancine – Informe de Acompanhamento do Mercado (2015)10, que aponta
o percentual de horas de Programação dividido nas categorias de Educação com 2,8%,
Entretenimento com 49,3%, Informação com 20,6%, Publicidade com 5,9%, e outros com
21,4%.
Segundo o Monitoramento da Programação da TV Paga da Ancine11, o serviço de TV
Paga manteve o crescimento durante o ano de 2014, atingindo uma base de 19.574 milhões
de assinantes – taxa de crescimento de aproximadamente 10%. Considerando a média de 3,2
pessoas por domicílio, divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística12, o
serviço é distribuído para aproximadamente 62,6 milhões de pessoas.
Sobre a categoria de programação destaca-se também a produção de entretenimento
com os programas de ficção e variedades, conforme tabela abaixo.
Além da televisão e do cinema, devemos considerar hoje que as telas, outrora
restritas a estes dois meios, são quase onipresentes em nossa cultura. Estão presentes não
apenas nas casas e salas de cinema, mas em inúmeros estabelecimentos comerciais (como
lojas, salão de cabeleireiros, academias de ginástica e supermercados – na forma chamada de
mídia out-of-home também presente em transporte público), auditórios, salas de aula,
computadores e em dispositivos móveis como tablets e smartphones. Parte significativa da
demanda destas telas é suprida por produtoras audiovisuais, que também atendem a produções
específicas pensadas para os mercados corporativo, publicitário, educativo, entre outros.
Em termos de produção sonora, a pesquisa divulgada pela ABERT (Associação
Brasileira das Emissoras de Rádio e Televisão)13, em 2013, mostra que o Brasil possui cerca
de 9.589 emissoras comerciais, comunitárias e educativas (nas faixas de AM, FM, Ondas
Tropicais, Ondas Médias, Ondas Curtas e Rádios Comunitárias) – sendo cerca de 1.500
emissoras localizadas no Estado de São Paulo. O estudo revela que o número de aparelhos
convencionais de rádio passa de 200 milhões, além de cerca de 90 milhões de aparelhos
receptores disponíveis em automóveis e aparelhos celulares. Além disso, cerca de 80% das
emissoras do país já transmitem sua programação de maneira simultânea na Internet.

9

Dados disponíveis em: <http://economia.terra.com.br/vida-de-empresario/mercado-audiovisual-cresce-masainda-falta-profissionalismo,2a5651ca8b964410VgnVCM20000099cceb0aRCRD.html>. Acesso em: 03 abr.
2017.
10
Disponível em: <http://oca.ancine.gov.br/sites/default/files/televisao/pdf/informe_tvaberta_2015.pdf>.
Acesso em: 03 abr. 2017.
11
Observatório Brasileiro do Cinema e do Audiovisual – OCA. Informe de Acompanhamento de Mercado - Tv
Aberta. 2015.
Disponível
em:
<http://oca.ancine.gov.br/sites/default/files/televisao/pdf/informe_tvaberta_2014.pdf>. Acesso em: 03/04?2172017.
12
Fonte: PNAD 2011, IBGE, disponível em: <http://oca.ancine.gov.br/media/SAM/2013/Programacao/InformeTVPaga2013.pdf>. Acesso em: 03 abr. 2017.
13
Disponível em: <http://www.abert.org.br/web/>. Acesso em 06 fev. 2017.
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Está aliado ao aumento da demanda de produção de conteúdo para rádio, televisão e
internet o barateamento dos insumos de produção, como câmeras, refletores, microfones e
computadores, que tornam esta produção cada vez mais acessível e dinâmica. Ao mesmo
tempo, parte significativa deste mercado se torna altamente profissionalizada, fato este
consolidado pela projeção da produção brasileira no exterior e das recorrentes coproduções
internacionais – o que também abre novas perspectivas ao setor.
Atualmente, o profissional da área de Rádio, TV e Internet precisa desenvolver
projetos para várias mídias, num entendimento da cultura da convergência. Para isso, tornase fundamental pensar nos novos públicos, que não mais se dedicam a uma mídia, mas
navegam por todas em busca de informação, entretenimento e cultura, além da troca de
experiências e opiniões com as novas formas de conversação on-line, em particular com as
redes sociais.
Assim, o curso promove o entendimento da produção em áudio, audiovisual e
multimídia, voltados principalmente para as mídias Rádio, TV e Internet, como um processo
e um produto cultural amplo e complexo, que se relaciona, portanto, com tecnologias,
códigos, linguagens e a produção de sentido manifestos sob diferentes formas da imagem, do
som e de suas novas articulações e interações em rede.
3.7. Articulação do curso com o PDI
O perfil do Curso de Rádio, TV e Internet da FAPCOM está diretamente relacionado
à missão, à visão e aos valores da IES, conforme seu PDI, 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. Pretende, com isso, ser um curso de
referência acadêmica ao integrar conhecimentos teóricos e práticos, associados aos valores
humanísticos e culturais, aliados à criatividade e inovação.
3.8. Perfil do egresso, competências e habilidades
O perfil de egresso do curso de RTVI está estabelecido com base em quatro dimensões
basilares: 1)as diretrizes curriculares para os cursos de Comunicação Social; 2) os
Referenciais curriculares Nacionais dos Cursos de Bacharelado e Licenciatura; 3) o PDI, a
missão, a visão e os valores institucionais da FAPCOM; 4) as auto-avaliações desenvolvidas
ao longo do curso, como as reuniões de NDE, Colegiado e Representantes de turmas,
relatórios de auto-avaliação do MEC, da coordenação , relatórios da CPA, relatórios de
estágio e contato com egressos. O curso valoriza a relação da comunicação, filosofia e tecnologia,
com o objetivo de dar integração entre teoria e prática; conhecimento e habilidades profissionais
aliadas à capacidade de reflexão e de crítica.

O curso visa a formação do seguinte perfil de egresso:
I.
Profissionais com capacidade crítica de criação e inovação, com embasamento
conceitual e aptidão para o debate e escolha de linguagens, norteados por critérios humanistas.
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Com isso, se busca que o egresso, aja criativamente no mundo, seja transformador da
sociedade, propiciador de inclusão social e do desenvolvimento da cidadania, com valores
éticos e humanistas.
Competências e Habilidades desse item:

˗

˗
˗

˗
˗

Competência para compreender os fenômenos sociais, com reflexão ética e
filosófica a respeito da conduta do ser humano, tendo em vista o suporte do aparato
tecnológico e comunicacional no momento de suas decisões e aplicações
profissionais.
Competência para as práticas investigativas sobre a área de Rádio, TV e Internet e
compreendendo as relações entre Comunicação, Filosofia e Tecnologia.
Competência para compreensão das incidências culturais, éticas, educacionais e
comerciais da produção audiovisual mediatizada em uma sociedade de
comunicação;
Habilidade para a percepção holística dos processos comunicacionais e
habilidades argumentativas.
Habilidade para lidar com as mudanças culturais e da realidade e de promover
soluções inovadoras a partir do pensamento reflexivo.

II.
Os alunos são estimulados a verem o trabalho como realização humana e criação. A
cultura compreendendo o modo de vida, os valores éticos e estéticos que orientam a
sociedade. Integrando essas dimensões, a teoria e a prática, a pesquisa, o ensino e a extensão,
se supera o ensino enciclopédico, que não permite estabelecer relações concretas entre o que
se estuda e a realidade em que se vive. O egresso da FAPCOM possui o embasamento e as
habilidades para aplicar aquilo que estudou à sua realidade concreta.
Competências e Habilidades desse item:

˗

˗

˗
˗

Competência para uma visão reflexiva e crítica da condição humana, considerando
o ambiente comunicacional e tecnológico como ferramenta integradora de
aspectos sociais, políticos, econômicos e culturais;
Competência para a visão arguta sobre os sistemas sociais, as transformações dos
meios e dos processos de produção midiática, buscando também ações
transformadoras da sociedade com solidariedade e respeito à dignidade humana.
Habilidade de atuação em seu campo de trabalho, promovendo a diversidade
artística e cultural, investigando a história e a realidade em busca de informação;
Habilidade de atuação como produtor intelectual e agente da cidadania, dialogando
com as inovações tecnológicas e transformações políticas contemporâneas.

III.
Os egressos saem com preparação para serem profissionais versáteis, capazes de
potencializar as características e as formas expressivas do áudio, audiovisual e produção
multimídia atendendo às demandas do mercado e da sociedade.
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Competências e Habilidades desse item:

˗

˗

˗
˗

˗

Competência para uma visão integradora da comunicação social, da filosofia e da
tecnologia que o leve a interagir com outros sistemas sociais, desenvolvendo uma
comunicação de qualidade, sem se conformar com os meios, mas transformandoos;
Competência para a utilização crítica e reflexiva do instrumental teórico-prático
oferecido no curso, sendo, portanto, competente para posicionar-se de um ponto
de vista ético-político sobre o exercício do poder na comunicação, sobre as
repercussões sociais que enseja e ainda sobre as necessidades da sociedade
contemporânea em relação à comunicação social.
Habilidade para a identificação de situações-problemas e criação de soluções em
Rádio, Televisão e Internet.
Habilidade para criação e produção de conteúdo audiovisuais ou multimidiáticos
com análise crítica referentes às mídias e suas relações com a sociedade e com o
indivíduo;
Habilidade para a concepção de projetos de criação e produção audiovisual em
formatos e estética adequados à sua veiculação nos meios massivos ou ligados à
área de Rádio, Televisão e Internet e seus respectivos públicos;

IV.
O curso também visa uma atitude empreendedora por parte dos egressos, como forma
de pensar criticamente a área de atuação e propor soluções criativas ou inovadoras em um
mercado dinâmico. O processo de formação do curso integra ciência, trabalho e cultura. A
ciência compreendida como os conhecimentos produzidos pela humanidade; a compreensão
e a explicação da realidade que possibilitam a intervenção sobre ela. O trabalho entendido
como realização humana e prática econômica, colaborando para o desenvolvimento
responsável e justo; contribuindo para um país e um mundo melhor.
Competências e Habilidades desse item:

˗

˗
˗
˗

Competência para o planejamento e ação empreendedora consciente da relação
mercado, Estado e ser humano, compreendendo a comunicação social, a filosofia
e a tecnologia não apenas como mercado de trabalho, mas como campo promissor
de oportunidades, de soluções criativas e de promoção de uma melhor qualidade
de vida;
Competência para o gerenciamento de equipes e produções sonoras, audiovisuais
e de Internet.
Habilidade para a ação e atitude empreendedora e para a criação de soluções e
novos negócios em Rádio, Televisão e Internet.
Habilidade para promover projetos de gestão de empresas de Rádio, TV e Internet;
e administração de produtoras de áudio e vídeo particulares, tendo domínio sobre
a legislação referente à área.
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V.
Os alunos também são estimulados a atuarem como gestores de suas carreiras, bem
como atuar na gestão de produções sonoras, audiovisuais e multimídia. O curso também
fornece subsídios para que o egresso atue como gestor de empresas ligadas ao setor, bem
como a departamentos relacionados a área de Rádio, Televisão e Internet.
Competências e Habilidades desse item:

˗

˗
˗

˗

˗

˗
˗

Competência para o Planejamento, Criação, Produção e Difusão de mensagem
audiovisual com o apoio de ferramentas e técnicas de Comunicação e Tecnologia
nas mídias que compõem a área de atuação curso.
Competência para o gerenciamento de equipes e produções sonoras, audiovisuais
e de Internet.
Competência para a ação e atitude empreendedora para a criação de soluções e
novos negócios envolvendo produções em áudio, vídeo, multimídia, hipermídia e
internet.
Habilidade para conceber projetos de criação e produção audiovisual em formatos
e estética adequados à sua veiculação no rádio e televisão, e em projetos autorais
de exibição alternativa, documentários e curtas-metragens em vídeo, além de
conteúdo para Internet e outras mídias digitais e seus respectivos públicos;
Habilidade para promover projetos de gestão de empresas de Rádio, TV e Internet;
e administração de produtoras de áudio e vídeo particulares, tendo domínio sobre
a legislação brasileira referente à área.
Habilidade para captar e gerenciar recursos técnicos e financeiros para a
viabilização de projetos audiovisuais e de Internet.
Habilidade para desenvolver atividades de produção, criação, administração,
direção, técnica coordenação e produção em emissoras e produtoras de Rádio e
Televisão, em Web Rádios e Web TVs, em Portais de internet e em produtoras
multimídia.

3.9. Referenciais epistemológicos e educacionais do curso
A regulamentação da profissão de Radialista ocorreu, em 1979, por meio do Decreto
84.134, de 30 de outubro, que dispõe sobre a Lei 6.615, de 16 de dezembro de 1978. As
atividades especificadas pela lei estão agrupadas em três setores de atuação: administração;
produção e técnica. O radialista deve ter o registro da Delegacia Regional do Trabalho para o
exercício da profissão.
Como mencionado no ponto anterior, o curso de RTVI da FAPCOM está em sintonia
com as Diretrizes curriculares para os cursos de Comunicação Social; os Referenciais
curriculares Nacionais dos Cursos de Bacharelado e Licenciatura; o PDI, a missão, a visão e
os valores institucionais da Instituição.
As mudanças aceleradas que se verificam no mundo do trabalho repercutem sobre as
instituições de ensino e apontam para uma questão estrutural quanto ao futuro da relação entre
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educação e trabalho. 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
formação para o trabalho, a melhoria da qualidade de ensino, a promoção da sustentabilidade
socioambiental, 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.
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4. PRINCÍPIOS NORTEADORES DO PLANO POLÍTICO-PEDAGÓGICO DO
CURSO
A FAPCOM tem como meta um ensino diferenciado em comunicação, integrado à
filosofia e às tecnologias, com sólida integração entre teoria e prática nas diferentes
disciplinas e atividades de ensino-aprendizagem; entre ensino, pesquisa e extensão,
concebendo esse tripé do ensino superior não como elementos estanques e separados, mas
devendo perpassar todas as atividades seja em sala, laboratórios especializados e em
atividades extraclasse, envolvendo os alunos como sujeitos ativos de sua aprendizagem, em
esforço de aplicação das metodologias ativas. A instituição possui linhas norteadoras de
pesquisa gerais e as específicas de cada curso, que norteiam as atividades de práticas
investigativas, de extensão, de formação de alunos e professores. A iniciação científica está
organizada em grupos que integram os temas de estudo dos alunos às pesquisas dos
professores. A IES tem dado grande importância ao Núcleo de Práticas Investigativas e ao de
Extensão.
4.1. Integração teoria e prática
É um diferencial dos cursos de comunicação da FAPCOM a sólida integração entre
teoria e prática, o que se aplica também ao curso de RTVI. Os cursos não têm apenas algumas
pinceladas de teorias para cumprir o mínimo necessário, mas têm consistente formação teórica
não desligada da solidez da formação prática, com acento na formação humanística e ética e
na interface comunicação e filosofia; com esforço de ajudar os alunos e professores a
compreenderem e realizarem essa integração.
Não cedemos à visão utilitarista e esvaziadora do ensino superior difundida sobretudo
a partir de âmbitos extrauniversitários e de interesses imediatistas e pragmáticos do mercado
de formar apenas na dimensão prática, técnica, sem capacidade de reflexão, de crítica e
criatividade. Muitas vezes cedendo ao intuito de formação de mão de obra barata e sem
capacidade de assumir funções mais complexas. Essas concepções são propaladas
amplamente no mundo atual, levando muitos jovens a pensarem que esse é o caminho, ou
mesmo a juventude e até mesmo professores podem ceder à sedução da prática, deixando de
lado a teoria, a sedução apenas do uso dos equipamentos de comunicação, sem a devida base
humanística, teórica e ética para utilizá-los bem e com qualidade. A boa integração entre
teoria e prática leva à formação de profissionais mais capazes e competentes, que saibam unir
a produção comunicacional à intelectual e sejam agentes de cidadania, dialogando com as
inovações tecnológicas e transformações políticas e sociais contemporâneas.
Um utilitarismo sem ética leva ao totalitarismo; no campo da comunicação, leva ao
que tem ocorrido tanto na realidade brasileira: comunicação sem compromisso com o
desenvolvimento social, antidemocrática, apoiando golpes políticos e regimes totalitários.
Quando apenas a utilidade e o pragmatismo imediato se erguem como critério principal, as
perdas podem ser dramáticas: desde os abusos de uma ciência sem limites, além dela mesma,
até o totalitarismo político que se aviva facilmente quando se elimina qualquer referência
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superior ao mero cálculo de poder e de dinheiro. A universidade encarna um ideal que não
deve ser desvirtuado nem por ideologias fechadas ao diálogo racional, nem por servilismos a
uma lógica utilitarista de simples mercado, que vê o homem como mero consumidor ou
“apertador de botões”.
No curso de Rádio, TV e Internet da FAPCOM, as disciplinas dos eixos de estudos
comunicação, fundamentos humanísticos e do eixo de metodologia do trabalho científico e
produção de textos fornecem a base conceitual para a criação de produtos sonoros,
audiovisuais e multimidiáticos. Também há a integração entre as disciplinas de um mesmo
semestre. Essa integração é possível a partir de projetos interdisciplinares nos quais as
especificidades de cada disciplina fornecem a base para a produção de um mesmo projeto
prático. Essa integração tem ocorrido em semestres específicos do curso, no qual as
disciplinas do eixo teórico fornecem a base conceitual enquanto a disciplina de eixo prático
fornece subsídio para a produção de um produto sonoro, visual, audiovisual, interativo ou
multimidiático. Essa integração pode ocorrer entre disciplinas de um mesmo semestre, como
por exemplo entre as disciplinas de Antropologia e Fotografia e Iluminação (2º semestre) ou
Direção para TV - Ao Vivo e Fundamentos e Desenvolvimento Social e Político Brasileiro
(5º semestre); ou entre disciplinas de semestres diferentes, como ocorre entre Produção para
TV e Vídeo, Edição de Vídeo (4º semestre) e Cultura Brasileira (3º semestre).
Também há integração entre teoria e práticas em ações do curso que simulam a prática
profissional. Além dos trabalhos práticos em disciplinas, é oferecida ao professor das matérias
de Produção e Direção (tanto em Rádio, em TV ou em Internet) a possibilidade de sua matéria
fazer a transmissão de eventos institucionais, em uma estrutura de transmissão que simula,
via internet, a estrutura interna de uma emissora de rádio ou televisão. Tal ação é possível
pois há integração técnica entre os estúdios de áudio e vídeo e o auditório da FAPCOM.
Desta forma é possível estabelecer uma interligação explícita entre a teoria e a prática,
simulando situações reais da prática profissional e unificando atividades intelectuais de base
científica com atividades práticas instrumentais que aliam a tecnologia e o trabalho
profissional.
4.2. Relação ensino, pesquisa e extensão
Os Núcleos de Extensão e de Práticas investigativas agem como fomentadores e
aglutinadores das práticas de pesquisa e de extensão, mas também os coordenadores e
professores são estimulados a fomentarem e a se comprometerem com essas práticas; seja nas
atividades específicas de extensão e/ou pesquisa, seja na programação das disciplinas.
A extensionalidade e a pesquisa aparecem de maneira transversal ao longo do curso,
em disciplinas que trabalham conteúdos complementares ou com aplicação teórica-prática em
projetos desenvolvidos em disciplinas e ações como a Semana de direitos humanos, Simpósio
de comunicação, Seminário de filosofia e comunicação; Simpósio de Educação; Fórum de
comunicação; Encontros de Iniciação Científica; Semana do Meio Ambiente, eventos que
promovem a produção acadêmica e o conhecimento gerado a partir de ações de extensão e
pesquisa.
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Os grupos de iniciação científica (Cf.: item 9.3 desse PPC) ocorrem regularmente,
com edital próprio divulgado no final de cada semestre para início de suas atividades no
semestre seguinte. A Iniciação Científica da FAPCOM possui ementas próprias para cada
grupo de pesquisa e é regida por um regulamento específico para a área. Pretende-se, ainda
em 2017, a implantação de grupos de iniciação tecnológica e iniciação artística, com moldes
similares ao que ocorre na iniciação científica.
A cada ano o núcleo de extensão, a partir de edital, elabora ampla programação de
cursos de extensão, abertos à comunidade externa e interna, com custos acessíveis. A
programação é sempre divulgada no início de cada ano e, ao longo de todo o ano. Em parceria
com o setor de assistência social da Paulus, a cada ano também ocorre ampla programação de
cursos e outras atividades extensionistas voltados para o terceiro setor e entidades
assistenciais e sem fins lucrativos. Toda essa programação é oferecida gratuitamente,
mediante comprovação de vínculo com essas entidades. Essa programação, tanto a que ocorre
no campus, como a que acontece em diversos lugares de São Paulo e do Brasil, em parceria
com a Paulus e suas livrarias, é preparada e certificada pela FAPCOM e pelo setor se
Assistência Social da Paulus. No ano de 2016, teve início também um curso de Pós-graduação
Lato sensu em Gestão e Serviços do SUAS que integra a formação nesse campo aos
conhecimentos, competências e habilidades do campo da comunicação.
Com relação aos docentes, a FAPCOM incentiva formação e a produção docente a
partir da possibilidade de promoção estipulada pelo quadro de carreira docente, bem como ao
incentivo para a publicação de livros, artigos e participação em congressos da área de
comunicação, filosofia e tecnologia. Em parceria com a editora Paulus, a FAPCOM publica
a coleção Cadernos de Comunicação, com livros voltados para alunos de graduação, escritos
por professores da Faculdade; também os e-books com os melhores TCCs, que são publicados
no site da faculdade; a revista COMFILOTEC, com produção de alunos no campo da
Comunicação, Filosofia e Tecnologia. No primeiro semestre de 2017 foi lançada também a
Revista científica PAULUS ACADÊMICA, editada na faculdade, em parceria com a editora.
Como projeto de extensão, a FAPCOM e o curso de Rádio, TV e Internet promovem
a Rádio FAPCOM, web rádio com acesso livre à comunidade interna e externa que possibilita
a difusão da produção técnica e científica docente e discente, bem como a experimentação e
o desenvolvimento de novos formatos em Rádio. Ainda em 2017, teve início a FAPCOM TV,
web tv com missão será similar à da Rádio FAPCOM. O Curso também, em parceria com o
Núcleo de Extensão desenvolve diversos cursos de extensão abertos às comunidades interna
e externa.
No curso de RTVI, a pesquisa também é contemplada nas disciplinas voltadas para a
concepção do trabalho científico, seja de forma geral na área da comunicação ou de forma
específica na área de Rádio, Televisão e Internet. Desta forma terá o aluno subsídios para a
produção acadêmica nas disciplinas do curso, no trabalho de conclusão de curso e nos artigos
produzidos no programa de Iniciação Científica.
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4.3. Interdisciplinaridade
Na FAPCOM, os cursos de Comunicação Social, Filosofia e Tecnologia acontecem
em constante interdisciplinaridade, que se dá por diversas formas. A matriz curricular orienta
a formação do discente, estimulando o princípio da interdisciplinaridade, em consonância
com os objetivos do curso e o perfil profissional do egresso.
Procura-se que os professores tenham formação e afinidade para a reflexão e o
trabalho interdisciplinar nos três campos principais em que a FAPCOM atua e também se
fomenta o cultivo da interdisciplinaridade por docentes e discentes entre os nove cursos que
ocorrem na faculdade e entre as diversas disciplinas de cada curso.
Dentre os eixos de Formação dos cursos, existe um eixo comum, que reúne alunos de
cursos diferentes em algumas disciplinas, o que fomenta o diálogo, a interdisciplinaridade e
o enriquecimento mútuo entre os alunos, professores e as respectivas habilidades e
competências de cada curso. Em cada graduação, a interdisciplinaridade é fomentada pela
elaboração de um trabalho interdisciplinar, envolvendo todas as disciplinas de um mesmo
semestre. Entre as disciplinas oferecidas na matriz curricular como optativas, uma das
possibilidades é cursar uma ou mais disciplinas em outro curso, à escolha dos alunos, sob
orientação do coordenador de curso.
Diversas atividades acadêmicas são compartilhadas pelos cursos como inciativas para
fomentar a interdisciplinaridade: Fórum de Comunicação; Seminário de Filosofia e
Comunicação; Simpósio de Comunicação; Encontros de Iniciação Científica; Simpósio de
Comunicação; eventos artísticos e culturais; Semana dos Direitos Humanos; Semana do Meio
Ambiente. Esses dois últimos itens têm atividades próprias, mas também abordagem
transversal em diversas disciplinas, nas semanas escolhidas no calendário acadêmico anual.
No curso de Rádio, TV Internet, várias disciplinas específicas desenvolvem projetos
de trabalhos práticos que integram diferentes etapas de ensino e aprendizagem de conceitos,
de produção, de linguagens, procedimentos e técnicas. São exemplos, os trabalhos práticos
desenvolvidos para as disciplinas de “Produção para rádio e Mídias sonoras” e “Edição de
áudio”, quando se possibilita integrar as atividades de produção, com a criação de roteiro e
captação sonora na primeira disciplina e a finalização do produto na segunda, integrando as
técnicas e etapas de produção na elaboração de um único produto. Da mesma forma, trabalhase com as disciplinas de “Produção para TV e vídeo” e “Edição de vídeo”. Ou ainda, em
disciplinas como “Transmídia e projetos multiplataformas”, “roteiro interativo” e
“dramaturgia audiovisual”, buscando promover a integração de diferentes conhecimentos
conceituais, competências técnicas e habilidades na prática inovadora de produção.
4.4. Flexibilidade curricular
O princípio maior da flexibilização é permitir aos alunos fazerem escolhas próprias
além da estrutura pré-determinada do curso e de sua matriz curricular, permitindo que o aluno
tenha participação no ritmo e na direção do curso, utilizando da melhor forma os mecanismos
que a faculdade oferece em termos de atividades acadêmicas na composição de seu currículo.
A FAPCOM, atendendo à 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 às
diversidades e às necessidades do aluno, estabelece que as matrizes curriculares de seus cursos
atendam aos princípios da flexibilidade, autonomia, atualização.
A Flexibilidade atende à realidade imprevisível do mundo moderno em constantes
transformações, o qual exige qualificações profissionais que implicam em novos modos de
produção ainda inconcebíveis no momento atual, sabe-se apenas que o profissional deve ser
de 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. A 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 seu percurso curricular,
construir os seus conhecimentos e produzir academicamente.
No curso de Rádio, TV e Internet são feitas constantes atualizações da matriz
curricular, das ementas, conteúdos, programas e bibliografias das disciplinas, com base na
interação entre alunos, professores, coordenação e direção. Além disso, a flexibilização
acontece por meio das Atividades Complementares (conforme regulamento próprio – Anexo
I, p. 150); Estágios curriculares (cf.: regulamento próprio- Anexo III, p. 176); monitoria (cf.
regulamento próprio); duas disciplinas optativas de 68 horas cada, alocadas nos dois últimos
semestres e que são definidas conforme as escolhas das turmas, sendo que os alunos também
podem escolher cursar como optativas disciplinas em outros cursos da faculdade; cursos e
atividades extensionistas, promovidos intra e extracampus, como seminários, simpósios,
apresentações culturais, visitas técnicas, exposições, produção para a Rádio e TV FAPCOM,
participação em coletivos de comunicação.
4.5. Linhas de pesquisa específicas do curso
As linhas de pesquisas específicas do curso de Rádio, TV e Internet foram criadas em
sintonia com as linhas norteadoras de pesquisa da FAPCOM, com o PDI e o perfil da
faculdade e do curso. O objetivo das linhas é nortear e favorecer a qualificação dos trabalhos
de conclusão de curso e de iniciação científica. Outro objetivo da criação das linhas
específicas é a de identificar os principais campos de interesse de pesquisa do curso, bem
como relacionar as pesquisas dos alunos com as dos professores.
Linha 1: Práticas investigativas em produção de ficção em áudio e audiovisual
Estudo das narrativas e linguagens sonoras e audiovisuais. Gêneros e formatos
ficcionais para Rádio, TV, Internet e novas mídias. Estudo da viabilidade técnica e comercial.
Produção experimental de novos gêneros e formatos ficcionais para a veiculação em
emissoras de Rádio, canais de TV e portais de internet.
Linha 2: Práticas investigativas em roteiro e planejamento de produção em
rádio, TV e internet
Estudo e desenvolvimento dos diferentes tipos de roteiro. Planejamento de produção
de programas para rádio, televisão e internet. Desenvolvimento de novas linguagens e
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formatos. Estudo e produção dos programas para a veiculação em canais de TV, emissoras de
rádio e portais de internet.
Linha 3: Práticas investigativas em planejamento e produção de
documentários e formatos similares.
Estudo e desenvolvimento de documentários e narrativas sonoras e audiovisuais de
fatos do cotidiano, acontecimentos passados, presentes ou tendências para o futuro. Práticas
de investigação e produção de narrativas documentais. Estudo da inter-relação entre
documentários e outros gêneros. Roteiro e planejamento de produção para documentários e
produções similares.
Linha 4: Produção audiovisual interativa, transmídia e para internet
Estudo de linguagem, gêneros e formatos de produtos sonoros, audiovisuais e de
internet que explorem e investiguem as características da interatividade, da transmídia e do
potencial comunicacional da internet. Produção experimental de áudio ou audiovisual para
Internet e novas mídias.
4.6. Metodologia dos processos de ensino-aprendizagem
O Curso de RTVI da FAPCOM fundamenta a formação educacional e profissional,
em epistemologia ativa, orientada por quatro pilares: aprender a aprender; aprender a fazer;
aprender a conviver; aprender a ser, enfatizando a construção do conhecimento, o
desenvolvimento de capacidades e de habilidades.
a. 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 e em grupo para:
classificar, mapear, armazenar informações, compreender criticamente a realidade de modo
geral e a do espaço pedagógico-educacional, gerando possibilidades de intervenção.
b. Aprender a fazer: Refere-se à capacidade de aplicar o conhecimento, ou seja, à
aprendizagem voltada para o desempenho profissional. O empenho de esforços acadêmicos e
administrativos para que os alunos tenham condições necessárias a uma formação que interaja
com as necessidades e práticas profissionais e as necessidades do mundo atual em contínua
modificação. Algumas habilidades e competências impõem-se nesse processo: o trabalho em
equipe, flexibilidade na ação, capacidade de resolver problemas e conhecimento de
planejamento.
c. Aprender a conviver: A diversidade social e cultural, as transformações e
interações entre os diversos povos e culturas, o avanço das comunicações colocam o discente
e o cidadão 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
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objetivos que demandam ações cooperativas. Este paradigma objetiva formar o profissional,
ao mesmo tempo generalista e singular, bem como ético, crítico e reflexivo.
d. 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 éticopolítica: 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.
A metodologia dos processos de ensino-aprendizagem do curso de Rádio, TV e
Internet foram pensadas de forma a permitir uma ampla possibilidade de atividades que
potencializem a formação de profissionais autônomos e cidadãos. A estrutura curricular do
curso possibilita não só o aprendizado transversal em diferentes áreas, mas também que o
professor utilize metodologias do tipo problema-resposta, aulas práticas em estúdio e
laboratórios, que incentivem situações que valorizem a criatividade e o senso crítico.
Por ser uma área que está em constante evolução e por abranger os veículos mais
ágeis na transmissão de informação, utilizamos as tecnologias de informação e comunicação
como um importante aliado em nossas aulas. Todas as salas de aula da FAPCOM possuem
computadores, Datashow e sistemas de som, que permitem o uso de áudio e vídeo ao longo
das aulas, bem como pesquisas a conteúdos on-line. Também é possível que o professor traga
seu próprio equipamento de TIC (como tablets, notebooks e celulares) para demonstrações
práticas de softwares e aplicativos cuja plataforma seja diferente da adotada nos computadores
da instituição.
Nas aulas em laboratório de informática, o professor e os alunos possuem à
disposição uma estrutura atualizada em termos de software (programas de computador) e
hardware (equipamentos). Nessas aulas é possível que o professor acompanhe pessoalmente
as atividades que os alunos estão desenvolvendo, sendo também possível que o aluno
acompanhe as aulas no Datashow ou diretamente na tela de seu computador. Desta forma
além do aluno acompanhar passo a passo a resolução de uma situação problema, ele pode
comparar seu resultado com o desenvolvido pelo professor.
Tanto no laboratório de informática quanto nos estúdios de áudio, televisão e
fotografia os alunos estão organizados em turmas pequenas, o que permite um
acompanhamento mais próximo por parte do professor e uma maior possibilidade de uso e
aprendizado nos equipamentos.
Nos estúdios de áudio (rádio) e televisão a dinâmica da aula simula situações reais
encontradas em emissoras de rádio, emissoras de televisão, produtoras de áudio e vídeo,
portais de internet e emissoras de web rádios e web tvs. Para essas aulas são escalados
professores com formação acadêmica e experiência profissional na área, o que reforça o
diálogo entre as situações simuladas ao longo do curso e a realidade do mundo do trabalho.
Também há o direcionamento para que o conteúdo dessas produções dialogue com as demais
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disciplinas do curso, com outros cursos da instituição e com a sociedade, promovendo assim
o diálogo interdisciplinar mediado pelas situações propostas nas aulas do curso.
Os alunos são acompanhados de perto pelo professor e pelos técnicos da FAPCOM,
que são profissionais treinados para o atendimento ao aluno e que também possuem formação
na área de comunicação. Há também a possibilidade de monitoria (cf. regulamento próprio)
cujo edital de seleção é divulgado no final de cada semestre. Na monitoria o aluno que se
destacou em uma determinada disciplina poderá auxiliar o professor nos semestres seguintes,
acompanhando os alunos como tutor ao longo das aulas e/ou atendendo aos alunos em horário
fora de aula para a solução de dúvidas e acompanhamento na execução de projetos daquela
disciplina.
Também é possível que o aluno de Rádio, TV e Internet complemente e flexibilize
sua formação ao longo do curso a partir das atividades complementares, que podem ser
executadas na própria instituição (como é o caso da produção voluntária de programas para a
Rádio e TV FAPCOM), ou fora, como é o caso de participações autorais em peças de teatro
ou coletivos de comunicação, visitas técnicas e culturais, entre outras possibilidades. O aluno
também pode flexibilizar sua formação escolhendo, no 7º e 8º semestres do curso, disciplinas
de outros cursos que possam aprimorar sua formação.
A FAPCOM possui um núcleo de apoio ao discente que acompanha os alunos ao
longo do curso e dedica especial atenção aos alunos portadores de necessidades especiais e
orienta coordenadores, professores e corpo-técnico administrativo em relação a como
conduzir o trabalho com esses alunos. As ações do Núcleo são definidas em conjunto com as
coordenações de curso. Em casos específicos, os professores também são consultados para a
definição da melhor forma de acompanhamento discente.
4.7. Procedimentos de avaliação de ensino-aprendizagem
A metodologia de avaliação de ensino-aprendizagem do curso de Rádio, TV e
Internet tem caráter formativo, ou seja, é desenvolvida no decorrer do processo,
acompanhando a construção do conhecimento e das habilidades pelos alunos 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.
a.
Procedimentos do processo de avaliação de aprendizagem: A
avaliação de aprendizagem do Curso de Rádio, TV e Internet 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,
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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,
tornando-se 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.
b. Avaliação Processual: O curso, 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 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.
c. 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 que tem como objetivo aproximar o aluno dos acontecimentos
atuais, aferir a evolução da formação nas disciplinas principais do curso e dos conteúdos de
formação geral e específica; fomentar a leitura. Ou seja, a prova global favorece não só a
avaliação da aprendizagem como a avaliação do curso.
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 e das disciplinas.
As avaliações acontecem em programação elaborada pelos professores e verificadas
pela coordenação, seguindo os seguintes requisitos: a nota do primeiro bimestre pode ser
distribuída em diversas atividades, valendo de 0 a 10 ao todo; a nota do segundo bimestre é
distribuída entre obrigatoriamente 2 pontos para a Prova Global, até 3 pontos em atividades
diversas a critério do professor (que pode optar em não utilizar deste instrumento) e no
mínimo 5 pontos na prova semestral (caso o professor não utilize os 3 pontos em outras
atividades, a prova semestral deve valer obrigatoriamente 8 pontos). Tais pontuações são
somadas e divididas por 2, obtendo-se a média semestral. São considerados aprovados na
disciplina os alunos que tiverem frequência mínima de 75% às aulas e que obtiverem média
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de aproveitamento igual ou superior a 8,0 (oito), que, neste caso, ficam dispensados do exame
final. Fará exame o aluno que tiver obtido média semestral inferior a 8,0 (oito) e não inferior
a 4,0 (quatro) e que não tenha sido reprovado por falta. O Exame é pontuado de 0 a 10, seu
resultado é somado com a média semestral e dividido por 2, sendo aprovado o aluno que
obtiver média final igual ou superior a 6,0 (seis).
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5. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DO CURSO
O curso de Rádio, TV e Internet da FAPCOM foi formulado tendo como base as
principais leis e normas da educação superior, em especial, as Diretrizes curriculares para os
cursos de Comunicação Social; os Referenciais curriculares Nacionais dos Cursos de
Bacharelado e Licenciatura, o PDI da FAPCOM e os instrumentos de auto avaliação do curso.
Sua duração é de 3270 horas, distribuídas em 8 semestres letivos (4 anos), conforme dispõe a
resolução n° 02, de 18 jun. 2007, do Conselho Nacional de Educação. A carga horária das
atividades complementares (200 horas) e estágio (200 horas) seguem a resolução 2/2007, com
carga horária de 200 horas para cada tipo de atividade, não ultrapassa os 20% da carga horária
total do curso. A LDB (Lei de diretrizes de bases da educação) também é seguida quanto a
formação e regime de trabalho do corpo docente, oferta de vagas e organização curricular do
curso. O currículo do curso de Rádio, Televisão e Internet também está de acordo com este
projeto pedagógico e com o Plano de Desenvolvimento Institucional da FAPCOM para o
período 2015-2019. O curso segue os princípios, metas e objetivos do PDI da FAPCOM.
5.1. Concepção da matriz Curricular em articulação com a concepção do
curso e perfil do egresso
A matriz curricular substitui a grade curricular. Grade curricular é apenas a “soma das
partes”, enquanto que matriz curricular constitui-se na “articulação das antigas disciplinas em
componentes curriculares, áreas ou módulos, em torno de eixos [...]. Com isso, a matriz
curricular, na perspectiva da sinergia, é maior do que a soma das partes (ANASTASIOU,
2007, p. 56). A matriz curricular do curso de Rádio, TV e Internet da FAPCOM foi planejada
de forma a atender as atividades profissionais e acadêmicas da área, observou-se a dinâmica
atual do mundo do trabalho, o perfil do curso e o perfil do egresso. Assim, o curso passou a
incluir a denominação “Internet” em seu nome e novas disciplinas que permitiram a
atualização do antigo curso de Rádio e TV para um curso mais amplo e atual.
A matriz curricular do curso de Rádio, TV e Internet está dividida em seis eixos, sendo
três de formação em Comunicação Social (Fundamentos Humanísticos, Estudos da
Comunicação e Metodologia do Trabalho Científico e Produção de Textos) e outros três eixos
específicos da área de Rádio, Televisão e Internet (Eixo Teórico, Eixo Teórico-Prático e Eixo
Prático).
A atual matriz contempla a integração entre teoria e prática entre as disciplinas de
diferentes eixos, bem como a flexibilização curricular e a interdisciplinaridade a partir das
Atividades Complementares, Estágios, Trabalho de conclusão de curso e disciplinas
optativas.
A concepção da matriz ocorreu de forma colegiada, pois os professores do curso foram
convocados em diferentes ocasiões ao longo dos anos de 2012 e 2013. A contribuição dos
professores teve como base o contato que cada um tem com o mercado de Rádio, Televisão e
Internet e com a demanda apontada pelos alunos em aula, o que possibilitou uma ampla visão
sobre a área e sobre o perfil pretendido ao curso a partir de então.
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5.2. Matriz curricular
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1º ao 4º Semestre do curso:
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5º ao 8º Semestre:
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Carga horária dos componentes curriculares obrigatórios
Carga horária dos componentes curriculares eletivos
Carga horária dos estágios curriculares
Carga horária das atividades acadêmicas científico-culturais
Carga horária do trabalho de conclusão de curso
Carga horária total do curso

2.560 horas
160 horas
200 horas
200 horas
150 horas
3.270 horas

5.3. Núcleos e eixos disciplinares
A matriz curricular do curso de Rádio, TV e Internet segue seis eixos de formação:
O primeiro eixo da matriz é o de fundamentos humanísticos e éticos em que
se desenvolve o conhecimento sobre arte e cultura; estética, filosofia; sociologia ecologia,
economia e sustentabilidades, direitos humanos, questões étnicos-raciais, políticas públicas;
a reflexão sobre as novas tecnologias e a cibercultura, redes sociais e convergências digitais;
o debate crítico sobre a sociodiversidade, as relações de gênero, democracia e cidadania.
Neste eixo, verifica-se uma atenção para a formação de um profissional ético, crítico e
comprometido com a sociedade em que vive. Propõe-se, portanto, um refinamento da
integração didático-pedagógica com as outras habilitações do Curso de Comunicação Social
e com o curso de Filosofia. Disciplinas que compõem o eixo: “Sociologia Geral” (34hs);
“Filosofia” (68hs); “Antropologia Teológica” (34hs); “Ética” (68); “Cultura Brasileira”
(34hs); “Estética” (34hs); “Fundamentos e Desenvolvimento Social e Político Brasileiro” (68
hs); “Economia e Sustentabilidade” (34hs); “Filosofia da Linguagem” (68hs); “Filosofia da
Tecnologia” (34hs).
No segundo eixo, Estudos da Comunicação, se desenvolve o conhecimento
reflexivo sobre a área de Comunicação e sua relação com a sociedade; em perspectiva
histórica e das escolas e pensadores até a atualidade; a semiótica, sociologia e a psicologia da
comunicação. Disciplinas que compõem o eixo: “Teorias da Comunicação I: História”
(34hs); “Teorias da Comunicação II: Escolas e Pensadores” (68hs); “Teorias da Comunicação
III: Cibercultura” (34hs); “Sociologia da Comunicação” (34h); “Psicologia da Comunicação”
(34hs); “Semiótica da Comunicação” (34hs).
No terceiro eixo, Metodologia do trabalho científico e produção de textos,
os alunos são preparados para a produção acadêmica e experimental; a leitura; a redação,
interpretação e desenvolvimento de textos, capacitando o aluno para a análise e argumentação
de maneira geral; e também buscando uma fundamentação metodológica e estudo das relações
entre Ciência, Tecnologia e sociedade. Desenvolve-se a base conceitual e metodológica para
a elaboração dos trabalhos acadêmicos desde uma simples resenha informativa até o projeto
de TCC; capacitando ainda o aluno para a pesquisa na área de Comunicação Social e Pósgraduação. Disciplinas que compõem o eixo: “Leitura e produção de textos I” (34hs); “Leitura
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e produção de textos II” (34hs); “Métodos e técnicas de Pesquisa” (34hs); “Métodos
quantitativos” (34hs); “Metodologia científica” (68hs); e “Lógica” (68hs).
O quarto eixo é o de Formação Teórica em RTVI, cujo objetivo é capacitar o
futuro profissional da área de RTVI a conhecer história, linguagens e teorias do Rádio, TV e
Internet em suas relações com a cultura e realidade social, econômica e política, considerando
principalmente a diversidade da cultura regional e o processo de internacionalização da
produção audiovisual; conhecer linguagens e gêneros da criação em áudio, audiovisual e
multimídia, percebendo-os como espaços abertos à experimentação e à constante inovação;
possibilitando formatar novos projetos de produção com ética e visão transformadora da
sociedade. Disciplinas que compõem eixo: “Introdução a RTVI: História e Teorias” (68hs);
“Linguagem fotográfica” (34hs); “Legislação aplicada a RTVI” (34hs); “Trilha sonora”
(34hs); “Pesquisa e elaboração de Projetos em RTVI” (68hs); “Transmídia e Projetos
Multiplataformas” (34hs); “Tópicos Avançados em comunicação - I” (68hs); “Tópicos
Avançados em Comunicação - II” (68hs) e “Produção Executiva e Marketing Cultural”
(34hs).
O Eixo de Formação Teórico-prática em RTVI, tem como objetivo capacitar o
futuro profissional da área de RTVI a desempenhar atividades na geração de produtos em
áudio, audiovisual e multimídia em suas especialidades criativas, como escrever roteiros
originais para realização de projetos audiovisuais; adaptar textos; responder pela direção,
realização e transmissão de programas para rádio e TV; produzir e conduzir entrevistas,
apresentar programas, editar e finalizar programas; redigir e produzir conteúdo para Internet
e novas mídias; compreender a influência cultural, ética e educacional da produção
audiovisual; desempenhar atividades na geração e disseminação de produtos em áudio,
audiovisual e multimídia em suas especialidades de gestão, como planejar, orçar e produzir
programas e produtos para serem gravados ou transmitidos; administrar, planejar e orçar a
estrutura de emissoras ou produtoras, trabalhando com dados de audiência, pesquisas de
mercado e estratégias para o produto, o programa, a emissora, a produtora; gerir projetos e
setores técnicos e administrativos. Disciplinas que compõem o eixo: “Roteiro para Rádio e
Mídias sonoras” (34hs); “Produção para Rádio e mídias sonoras” (34hs); “Roteiro para TV e
vídeo”(34hs); “Roteiro interativo” (34hs); “Direção para Rádio – ao vivo” (68hs); “Produção
de áudio para Internet e Web rádio” (34hs); “Produção para TV e vídeo” (68hs); “Direção de
TV – ao vivo” (68hs); “Direção de arte e cenografia” (34hs); “Produção Audiovisual para
Internet e Web TV” (34hs); “Dramaturgia audiovisual” (34hs); “Produção educativa para
RTVI” (34hs); “Empreendedorismo e Gestão de empresas de RTVI” (34hs); “Documentário”
(34hs); “Produção multimídia experimental” (68hs); “Atividades complementares” (200hs);
“Trabalho de Conclusão de Curso - I” (50hs); “Trabalho de Conclusão de Curso - II” (50hs);
“Trabalho de Conclusão de Curso - III” (50hs); “Produção de Trabalho de Conclusão de Curso
I” (68hs); “Produção de Trabalho de Conclusão de Curso II” (68hs).
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Por fim, o Eixo de Formação prática em RTVI, objetiva capacitar o futuro
profissional da área de RTVI em suas habilidades técnicas e operacionais; trabalhar em grupo,
reconhecendo a equipe e suas individualidades, respeitar pontos de vista diferentes e buscar
construir produtos em áudio, audiovisual e multimídia de forma coletiva, compartilhada e
democrática, inclusive com profissionais de outras áreas, e ser capaz de propor soluções
técnicas, conceituais e criativas; operar de maneira plena e integrada equipamentos e
softwares; captar imagens e sons; iluminar cenas em estúdio e externas; gravar narrações e
locuções; decupar material bruto, selecionar, manipular e tratar textos, sons e imagens; editar
imagens e sons; colorizar, aplicar filtros, efeitos e máscaras; mixar e masterizar sons; produzir
efeitos visuais e videografismos; produzir sound design e sonorizações; pós-produzir e
finalizar produtos multimídia; criar portfólio com produção em áudio, vídeo e multimídia.
Disciplinas que compõem o eixo: “Tecnologias de produção aplicadas a RTVI”
(34hs); “Edição de áudio” (34hs); “Fotografia e iluminação” (34hs); “Técnicas de locução”
(34hs); “Edição de vídeo” (34hs); “Técnicas de animação” (34); “Videografismo e Arte
Digital” (34hs); “Pós-produção multimídia” (34hs); e “Estágio curricular” (200hs).
5.4. Disciplinas eletivas
As disciplinas eletivas objetivam a flexibilização e a atualização curricular. Os alunos
que cursarão as disciplinas optativas são ouvidos no final do semestre anterior à ocorrência
da disciplina, para que sugiram os conteúdos de acordo com necessidades que sentiram ao
longo do curso ou do que observam no mercado de trabalho. Também é oferecida a opção de
o aluno cursar a optativa em outros cursos, de forma a ampliar sua formação profissional.
Atualmente há algumas disciplinas previstas e a cada turma é sempre dada a oportunidade de
sugerir outras que julgue necessárias, dentro dos espaços previstos na matriz curricular para
essa finalidade:
Direção de fotografia/linguagem Audiovisual – 68 hs
Ementa: Iluminação de Audiovisuais para Cinema/Cinema Publicitário, Televisão e
Internet. Iluminação clássica e/ou com efeitos em imagens paradas ou em movimento. Uso
dos diversos equipamentos e acessórios de iluminação. Uso de filtros em refletores e em
câmeras. Colorimetria. Balanceamento de cor com diferentes fontes de luz. Iluminação como
elemento narrativo. Iluminação de Audiovisuais com multicâmeras. Linguagem
Visual/Audiovisual para Cinema/Cinema Publicitário, Televisão e Internet. Enquadração,
enquadramento e composição/distribuição da figura num plano. Enquadramento, movimento
de câmera e justaposição de imagens. Sintaxe Visual/Audiovisual. Desenvolvimento da
narrativa Visual/Audiovisual.
Tópicos Avançados em RTVI I – 68 hs
Ementa: Estudo avançado do contexto atual da área Rádio, Televisão e Internet. Análise
crítica e atualização de questões importantes sobre linguagem, história e produção
contemporânea da área específica de Rádio, TV e Internet.
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Tópicos Avançados em RTVI II – 68 hs
Ementa: Estudo do contexto atual do universo do profissional de rádio, televisão e internet.
O futuro profissional e suas conexões com o mundo e a sociedade, a cultura e a tecnologia.
Análise crítica e atualização de questões importantes sobre formação, mercado de trabalho,
categorias trabalhistas e novas frentes de produção e pesquisa voltados para área específica
de Rádio, TV e Internet.
Libras – 34 hs
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.
5.5. Atividades complementares
As atividades complementares visam respeitar a individualidade dos alunos no que
tange a sua formação no sentido de viabilizar um maior aprofundamento nas áreas específicas
de interesse de cada aluno, integrando o processo de formação e tendo como objetivo a busca
do conhecimento, o desenvolvimento do raciocínio, de habilidades e de competências, a
interdisciplinaridade, o incentivo à participação em eventos científicos, de práticas
investigativas e extensão, em áreas relacionadas ao curso. Seus objetivos são o de flexibilizar
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. Acrescenta-se a isso o fortalecimento da
responsabilidade do aluno como protagonista do processo de ensino e de aprendizagem diante
de sua efetiva participação em situações de aprendizado.
A diversidade e multiplicidade de atividades complementares previstas/implantadas
permitem ampla flexibilização curricular. São previstas e normatizadas por Regulamento
próprio (Cf. Anexo I, p. 150). O curso exige 200 horas de atividades complementares,
conforme os parâmetros abaixo (referentes ao Regulamento das Atividades Complementares
– Anexo), validadas mediante apresentação de comprovantes e relatórios.
As atividades complementares são previstas em três grupos:
Grupo 1: Extensão
- Atividades Artísticas e Culturais (participação autoral em atividades artísticas e culturais
tais como: teatro, exposições, shows etc.).
- Cursos (participação em cursos presenciais ou on-line e workshops que trabalhem conteúdo
específico do Curso, como oficinas de roteiro, direção de arte e cenografia, criação de Web
site, locução e dublagem etc.).
- Eventos Técnico-científicos e congressos – ouvinte (participação congressos e seminários
como ouvinte, Seminário de Filosofia da FAPCOM, Simpósio Paulus de Comunicação,
Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Intercom, Encontro da SOCINE –
Sociedade Brasileira de Estudos de Cinema e Audiovisual, Conferência SET Expo etc.).
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- Visitas Técnicas (visitas em estúdios, produtoras de áudio, vídeo, cinema, emissoras de
rádio e TV, feiras de equipamentos, Mostra de Tecnologia da FAPCOM etc.).
- 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).
- Palestras como ouvinte (relacionadas à área de cinema, rádio, televisão e Internet).
- Filmes (sala de cinema)
Grupo 2: Ensino - Atividades Comunitária/Acadêmica
- Monitoria (participação em monitoria voluntária em eventos relacionados à área do curso
de Rádio, TV e Internet).
- Monitoria Voluntária (participação em monitoria voluntária de disciplinas relacionadas
ao Curso na Instituição).
- Trabalho Voluntário em Instituição do 3º setor.
- Curso de Aprimoramento acadêmico/Cultural.
- Participação em projetos profissionais orientados por professor (participação em prática
investigativa docente e projetos vinculados à Instituição).
- Participação como ouvinte em defesa de dissertação de mestrado ou tese de doutorado
com temas afins do Curso de Rádio, TV e Internet.
Grupo 3: Pesquisa - 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.
Atividades Específicas que promovam competências e habilidades
- Concursos da área (inscrição e realização).
- Concursos da área (seleção).
- Concursos da área (premiação em exposições, mostras e festivais, como a Mostra de
Talentos da FAPCOM).
- Teste com usuário (participação como usuário em teste de sites, games e demais
produtos relacionados ao Curso).
- Realização de projeto (participação de projeto próprio ou coletivo relacionado às áreas
do curso, tais como elaboração de sites, publicações, vídeos, programas de rádio e TV,
Web Rádio e Web TV, ensaios fotográficos, performance multimídia etc.).
5.6. Estágio curricular supervisionado
O estágio constitui espaço privilegiado de aprendizagem, que permite ao estudante
integrar-se ao mundo do trabalho, deparando com situações, relacionamentos, técnicas e
posturas do ambiente profissional que enriquecem e complementam sua formação acadêmica
e empreendedora. O estudante da FAPCOM deve ser orientado e assumir atitude proativa no
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sentido de harmonizar as dimensões da formação profissional com as dimensões do
desenvolvimento humanístico e cultural. Por isso, é preciso valorizar o estágio acadêmico
como atividade pedagógica, que coloca a aprendizagem como experiência, proporcionando
ao aluno a oportunidade de aplicar as teorias e reflexões críticas aprendidas, no conteúdo de
diversas disciplinas e também de reforçar seu aprendizado em situações concretas que o
estágio proporciona.
De acordo com legislação vigente destaca-se a Lei 11.788 de 25/09/2008, que define
o estágio como o “ato educativo escolar supervisionado, desenvolvido no ambiente de
trabalho, que visa à preparação para o trabalho produtivo do estudante, proporcionando
aprendizagem social, profissional e cultural, através da sua participação em atividades de
trabalho, vinculadas à sua área de formação acadêmico-profissional”.
O Estágio Supervisionado é uma atividade obrigatória para o Curso de Rádio, TV e
Internet, de acordo com a matriz do curso, e segue as normas do Regulamento de Estágios
Curricular Supervisionado da FAPCOM (Anexo III, p. 176). O estágio deve acontecer a partir
do quinto semestre, com carga horária de 200 horas. Sua realização possibilita uma importante
ligação do curso de Rádio, TV e Internet com a atualidade do mundo do trabalho, trazendo
subsídios para a constante avaliação do curso e para adequação do curso ao perfil do egresso.
O comprovante de horas trabalhadas, assinado pelo supervisor da empresa, e o
relatório, avaliado pelo supervisor responsável, são os documentos que comprovam o
cumprimento do Estágio (conforme o Regulamento de Estágios).
Para o curso de Rádio, TV e Internet o aluno poderá estagiar em atividades
relacionadas ao campo do curso, em emissoras de rádio e televisão, Web rádio e Web TV;
produtoras de áudio, cinema e vídeo; produtoras de conteúdo para Internet; 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; empresas em geral que possuam setores de RTVI,
Universidades e em escolas (cursos) de áudio, audiovisual e multimídia. Os estágios também
podem ser realizados em setores e atividades internas da FAPCOM, em especial no Projeto
de Extensão da Rádio FAPCOM (desde 2014), entre outras oportunidades e convênios com
emissoras e produtoras.
A coordenação do curso deverá fomentar os convênios para estágios e dar suporte aos
supervisores e alunos na obtenção de oportunidades de estágios e no desenvolvimento dos
mesmos.
5.7. Trabalho de conclusão de curso
O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC), em consonância com os Referenciais
Curriculares Nacionais dos Cursos de Bacharelado e Licenciatura e as Diretrizes Curriculares
para os cursos de Comunicação Social, é um componente curricular obrigatório para a
integralização do curso e constitui-se em uma atividade acadêmica, com abordagem científica
e experimental, que deve ser elaborada individualmente ou em grupo, de acordo com normas
técnicas de formatação estabelecidas pela FAPCOM em Regulamento próprio (Anexo II, p.
156).
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O TCC de Rádio, TV e Internet da FAPCOM deve ser realizado, observando a
missão, valores, visão, e a ética que integram o PDI e com o estabelecido para o curso por
este PPC. Deve-se levar em conta também a articulação dos trabalhos de conclusão de curso
com a atualidade da profissão a ser exercida pelo egresso. O regulamento e as linhas de
pesquisa específicas do curso orientam e asseguram essa sintonia. São modalidades de
Trabalho de Conclusão de Curso de Rádio, TV e Internet:
a. Monografia: prática investigativa que envolve o uso de conceitos e arcabouço
teórico.
b. Projeto Experimental: prática investigativa que exige um domínio conceitual e
teórico aplicado à produção na área específica de atuação profissional.
Para a realização do Projeto Experimental do Curso de Rádio, TV e Internet, os
alunos deverão escolher uma das linhas de pesquisa e uma das modalidades de conhecimento
específico das áreas a seguir:
a. produção sonora.
b. produção audiovisual.
c. produção multimídia.
Os trabalhos de conclusão de curso do curso de Rádio, TV e Internet são
desenvolvidos de acordo com as linhas norteadoras de pesquisa da FAPCOM, e também em
consonância com as linhas de pesquisas específicas do curso de Rádio, TV e Internet.
Linhas norteadoras de Pesquisa da FAPCOM:
Linha I - Comunicação, Cultura, Sociedade e Educação
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 influenciada 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.
Linha II – Comunicação: Tecnologias, Mídias e Ambiente Digital
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
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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.
Linha III – Comunicação: Filosofia, Ética e Religião
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.
Linhas de pesquisa específicas do curso de Rádio, TV e Internet: (Cf.: item 4.5 desse PPC,
p. 39)
a. Linha específica 1: Práticas investigativas em produção de ficção em áudio e
audiovisual.
b. Linha específica 2: Práticas investigativas em roteiro e planejamento de produção
em rádio, TV e internet.
c. Linha específica 3: Práticas investigativas em planejamento e produção de
documentários e formatos similares.
d. Linha específica 4: Produção audiovisual interativa, transmídia e para internet.
Os objetivos gerais são:
a. Demonstrar o domínio conceitual e teórico da área de formação;
b. Proporcionar experiências de produção profissional específicas do Curso;
c. Levar ao exercício de argumentação, escrita e oral, a fim de dar cumprimento às
exigências gerais de formação;
d. Desenvolver a prática investigativa orientada por princípios éticos.
Os objetivos específicos são:
a. Proporcionar ao aluno uma visão prática do processo da comunicação com a
sociedade, com domínio dos conceitos teóricos de criação, linguagem, história e produção em
áudio, audiovisual e multimídia;
b. Estimular a análise estratégica das mídias, principalmente da produção cultural,
informativa e de entretenimento, do atual panorama da comunicação radiofônica, televisiva e
da cibercultura;
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c. Valorizar criatividade, ética e inovação, mediante o uso de novos instrumentos de
comunicação, das possibilidades de linguagens e da utilização da tecnologia.
O Trabalho de conclusão de curso é realizado ao longo dos três últimos semestres do
curso. No sexto semestre o projeto começa a ser produzido, dentro da disciplina de “Pesquisa
e Elaboração de Projetos em RTVI”, disciplina ministrada pelo coordenador do curso ou por
professor com ampla experiência na produção de projetos de TCC e na área de RTVI. Ao
término do semestre, além do projeto desenvolvido na disciplina e da respectiva nota atribuída
pelo professor, o(s) aluno(s) entregam um relatório de produção do projeto, conforme modelo
disponibilizado aos alunos, cuja avaliação permite validar 50 horas da componente curricular
“Trabalho de Conclusão de Curso I”.
No sétimo semestre, a coordenação do curso atribui um orientador ao trabalho. As
orientações são semanais e objetivam direcionar a produção do projeto. Mensalmente o
orientador entrega à coordenação um relatório de orientação, com a síntese dos encontros. Ao
término do semestre, o(s) aluno(s) protocolam a entrega de três cópias do projeto impresso à
secretaria, e entregam um relatório de produção do projeto, conforme modelo disponibilizado
aos alunos, cuja avaliação por parte da coordenação e do orientador permite validar 50 horas
da componente curricular “Trabalho de Conclusão de Curso II”.
No oitavo semestre permanece o trabalho de orientação. O aluno(a) ou grupo deve
desenvolver a monografia ou o projeto experimental, concluindo-o ao término do semestre.
Deve protocolar na secretaria a entrega de uma cópia encadernada em capa dura na cor
vermelha, três cópias em espiral e quatro cópias do produto desenvolvido, caso seja um
projeto experimental. Também deverá ser entregue um artigo de até 10 páginas, com a síntese
do projeto, conforme regulamento do Trabalho de Conclusão de Curso (Anexo II). O Artigo,
avaliado pelo orientador e pela coordenação de curso permite validar as 50 horas da
componente curricular “Trabalho de Conclusão de Curso III”.
A avaliação do trabalho por uma banca avaliadora no 7º e 8º semestres do curso,
composta pelo orientador e por 2 professores (sendo que, no 8º semestre, um dos professores
poderá ser substituído por um profissional da área), possibilita a nota da disciplina “Produção
do Trabalho de Conclusão de Curso I” e “Produção do Trabalho de Conclusão de Curso II”,
respectivamente.
É de natureza obrigatória apresentar no texto do trabalho os processos, etapas e
funções de produção, com um memorial descritivo da pesquisa e análise de referências
criativas, estudo histórico e de linguagem dos gêneros e formatos de produção, análise e
planejamento de produção (cronograma, público-alvo, viabilidade e exibição, orçamento real
e de mercado, plano de negócios etc.), além de pautas, roteiros e espelhos formatados.
Os projetos devem respeitar os parâmetros básicos de produções exigidas no Curso
de Rádio, Televisão e Internet:
a. Técnica: qualidade técnica necessária para exibição broadcasting, respeitando as
características formais dos produtos escolhidos, seus suportes e plataformas de exibição.
b. Linguagem: diálogo com as possibilidades das estéticas sonoras, audiovisuais e das
várias interfaces digitais com Internet, novos suportes e/ou plataformas, em seus vários
gêneros e formatos, desenvolvidos sem deixar de lado marcas autorais.
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c. Retórica: seleção de tema e subtema, articulação do conteúdo, sua pertinência,
relevância e adequação ao público-alvo proposto e aos objetivos do projeto.
d. Negócios: prospecção do projeto em função de seus objetivos, tais como: perfil de
público-alvo; análise de mídia com pesquisa de viabilidade e inserção em emissoras, portais
e sites da Internet, mostras e festivais; estudo sobre o perfil de emissoras e canais de exibição,
grade de programação; elaboração de orçamento detalhado, cronograma e planejamento de
produção.
e. Experimentação: criatividade e inovação, mediante o uso de novos instrumentos de
comunicação e da utilização da tecnologia.
Os projetos em Rádio, TV e Internet devem abranger ainda uma análise da mídia,
contemplando o estudo de produções semelhantes (concorrentes diretos e indiretos),
diferenciais do produto proposto e desdobramentos do projeto, como desenvolvimento de
produtos multimídia e roteiros transmídia, por exemplo.
Os trabalhos na área de Produção Sonora devem abranger temas de discussão, análise
e produção voltados para a linguagem sonora e musical, em particular a radiofônica,
contemplando qualquer produção em áudio em seus diversos gêneros e formatos, como
radionovela, radioteatro, seriados, documentários, programas de variedades, programas
especiais, entrevistas, debates, podcasts entre outros.
Os trabalhos na área de Produção Audiovisual devem contemplar temas de
discussão, análise e produção voltados para a linguagem audiovisual, em particular a
televisiva, contemplando qualquer tipo de produção audiovisual em seus vários gêneros e
formatos, tais como telenovela, minissérie, programas de auditório, programas de variedades,
programas temáticos, documentários, ficção em curta metragem, animação, videocast, entre
outros.
Os trabalhos na área de Produção Multimídia devem contemplar temas de discussão,
análise e produção voltados para as linguagens e as interfaces digitais da cibercultura,
contemplando novas propostas de integração das mídias, novos conteúdos para Internet,
novos suportes e plataformas em seus vários desdobramentos de convergência tecnológica
(integração da produção de texto, design gráfico, fotografia, áudio, vídeo, animação etc.).
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6. POLÍTICAS INSTITUCIONAIS NO ÂMBITO DO CURSO
6.1. Formas de autoavaliação do curso
A autoavaliação do curso e de seu PPC acontece mediante as pesquisas e relatórios da
Comissão Própria de Avaliação (CPA) da faculdade; os relatórios de avaliação das visitas in
loco para reconhecimento do curso; o acompanhamento contínuo da coordenação e direção;
o acompanhamento contínuo e reuniões periódicas do Núcleo Docente Estruturante (NDE) e
do colegiado; reuniões periódicas com professores e representantes de turmas. A Prova global
e os relatórios de métricas de seus resultados são também um importante instrumento
autoavaliativo. A cada início do ano, com base no relatório da CPA e na interação com essas
diversas instâncias, o coordenador elabora um relatório autoavaliativo do curso, apontando
fragilidades identificadas e ações para superá-las.
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, 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.
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.
Os mecanismos institucionais de autoavaliação do projeto pedagógico são práticas e
procedimentos adotados institucionalmente de forma regular. A responsabilidade dos mesmos
é compartilhada pela Coordenação pelo Núcleo Docente Estruturante (NDE) e Colegiado do
Curso, contando com o apoio fundamental da Assessoria 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 de forma a desenvolver
mecanismos e instrumentos que permitam a reavaliação da qualidade do processo
educacional.
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6.2. Estratégias de ações em decorrência das autoavaliações e avaliações
externas
Os processos avaliativos devem gerar estímulos para mudanças e transformações,
bem como promover a autoconsciência, a partir dos princípios básicos de globalidade, de
comparabilidade, de legitimidade dos procedimentos, de 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 autoavaliação do Curso ocorre
de maneira contínua, a partir de 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, a este acrescido, de forma contextual, o
perfil da autoavaliação da IES.
A partir dos resultados das avaliações mencionadas no tópico anterior, a CPA e o
relatório de autoavaliação do curso indicam medidas e ações que são assumidas como
responsabilidade compartilhada pela Diretoria, Coordenação de Curso, Núcleo Docente
Estruturante (NDE), Colegiado e Corpo Docente. Assim, os resultados das avaliações
externas e de autoavaliação são consideradas no âmbito do curso, afim de propiciar subsídios
à reflexão do Projeto Pedagógico, de sua efetiva aplicação e seu aprimoramento.
6.3. Políticas de apoio ao discente
A FAPCOM, em conformidade com sua política de suporte ao desenvolvimento
acadêmico de seu alunado, e de acordo com a legislação, instituiu o Núcleo de Apoio ao
Discente (NAD), que reúne um conjunto de ações e setores que buscam oferecer auxílio frente
a diferentes necessidades ou especialidades. As atividades e setores envolvidos no NAD são:
Programa de Nivelamento Acadêmico; Núcleo de Inclusão, Acessibilidade e Aprendizagem;
Atendimento Psicopedagógico e à Carreira; Atividades de Extensão; Central de Estágios;
Tecnologia da Informação e Comunicação; Ouvidoria.
6.3.1. Núcleo de Inclusão, Acessibilidade e Aprendizagem
O Núcleo de Inclusão, Acessibilidade e Aprendizagem é uma iniciativa da FAPCOM
em atender à Lei nº 7.853, de 24 de outubro de 1989, que dispõe sobre o pleno exercício dos
direitos individuais e sociais de pessoas com deficiências, garantindo-lhes uma efetiva
integração social. Para tanto, a IES procura colocar em prática o Decreto nº 5.296/2004 e o
decreto 7611/2011, estabelecendo diretrizes para o acompanhamento diferenciado e
prioritário das pessoas portadoras de deficiência de natureza diversa, aquelas que apresentam
mobilidade reduzida e, ainda, aquelas que apresentam características relativas ao espectro
autista (Lei nº 12.764/2012), visando sua permanência, participação e melhor aproveitamento
do universo acadêmico.
A FAPCOM possui estrutura física planejada para atender portadores dos mais
diversos tipos de deficiências físicas ou portadores de mobilidade reduzida. A IES está
comprometida com as inúmeras esferas da acessibilidade e inclusão social de discentes com
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necessidades especiais adequando os aspectos de acessibilidade exigidos pelo Ministério da
Educação, ou seja, a acessibilidade arquitetônica, de comunicação, atitudinal e pedagógica.
Conforme levantamento realizado pelo NAD no final do ano de 2016, o Núcleo atende
2 alunos do curso de RTVI com dificuldade de locomoção, um aluno portador de epilepsia e
um aluno com características do espectro autista. Tais casos são acompanhados pelo núcleo e
pela coordenação de curso, que atuam em sintonia para resolver demandas específicas de cada
caso.
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.
O Núcleo de Inclusão, Acessibilidade e Aprendizagem tem suas atividades integradas
ao cotidiano do funcionamento acadêmico e administrativo, estabelecendo relações de
cooperação junto às Coordenações de Cursos e Secretaria Acadêmica, bem como junto aos
Docentes e ao contexto da sala de aula, na medida em que são eles que mais diretamente
observam dificuldades e necessidades diferenciadas apresentadas pelos Discentes.
O atendimento do Núcleo de Inclusão, Acessibilidade e Aprendizagem acontece de
maneira individual e em orientação às turmas de alunos, e poderá envolver a família quando
for considerado relevante para o melhor entendimento e auxílio ao Discente.
Além do acompanhamento e apoio aos portadores de deficiências, o núcleo também
acompanha os alunos portadores de espectro autista e alunos que estão passando por situações
de desgaste psicológico, como estresse e depressão.
As ações do núcleo têm contribuído muito para o planejamento das atividades de
ensino, práticas investigativas e extensão do curso de Rádio, TV e Internet. 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 à pratica da produção, bem como de um atuante acompanhamento do
aluno durante sua formação acadêmica.
6.3.2. Atendimento Psicopedagógico e à Carreira
A FAPCOM oferece a atividade de Atendimento Psicopedagógico e à Carreira ao
Discente que deseja buscar auxílio para problemas de aprendizagem e direcionamento de
carreiras. Para tanto, mantém horários de plantão em que são oferecidos atendimentos
individuais e propõe atividades em grupo para a abordagem de dificuldades ou necessidades
apresentadas no processo de estudo ou elaboração de projetos.
O Atendimento Psicopedagógico e à Carreira procura contemplar ainda, oficinas,
palestras e reuniões de orientações acadêmicas em que cada demanda (individual ou de
grupos) possa ser acolhida e receba um acompanhamento que busque soluções concretas.
A atividade de Atendimento Psicopedagógico possui uma planilha de horários de plantão
fixada na porta da sala de atendimento a cada semestre e divulgada no site da IES. As demais
atividades (oficinas ou palestras) são programadas e oferecidas dentro do calendário letivo
semestral.
59

Há dois semestres são mantidos horários fixos semanais na pré-aula do período
noturno e na pós-aula do período matutino, em que se realiza a Roda da Con-versa, que
consiste em um espaço aberto aos Discentes que podem comparecer sem agendamento prévio
e compartilhar o momento com os presentes, tratando os assuntos de sua necessidade
psicopedagógica.
6.3.3. Políticas de Bolsa, incentivo aos estudos e financiamento
alternativo (PROUNI, FIES, incentivos e bolsas próprias)
Por conta do perfil de sua Mantenedora, como empresa filantrópica, e de seu caráter
confessional, a FAPCOM oferece várias oportunidades de concessão de bolsas de estudo.
Cerca de 90% dos alunos possui alguma forma de bolsa ou apoio econômico ao estudo. Dentre
estes, o maior número é beneficiário do PROUNI (Programa Universidade para Todos), que
tem como finalidade a concessão de bolsas de estudo integrais e parciais em cursos de
graduação, seguindo os critérios e procedimentos estabelecidos pelo governo federal. A
Faculdade também concede bolsas próprias e incentivo parcial ao estudo, seguindo critérios
similares aos do PROUNI, estabelecido em Regulamento Próprio de Benefícios e
disponibiliza também o Programa de Pagamento Alternativo, que, conforme regulamento,
propicia aos alunos estender o pagamento das mensalidades por mais tempo que o tempo de
integralização dos cursos; bem como a faculdade participar do FIES (Fundo de Financiamento
Estudantil).
O Departamento de Serviço Social da Paulus colabora com a FAPCOM nos critérios,
acompanhamento, adequação às leis e no processo de avaliação de concessão dessas bolsas e
apoio aos estudos. Os documentos, que regularizam diretrizes e procedimentos para as bolsas,
são amplamente divulgados no site da FAPCOM, murais, redes sociais, comunicação direta
com os alunos.
A Secretaria é o órgão responsável pela regularidade da situação financeira do aluno,
adimplência e inadimplência, envolvendo o financiamento estudantil, a concessão de bolsas
provenientes do Prouni e do Fies, bem como acompanhar a Política Financeira da FAPCOM
na concessão de bolsas e demais descontos.
6.3.4 – Nivelamento/Monitoria de Disciplinas
Os projetos de Nivelamento Acadêmico são atividades de Extensão Universitária que
têm por objetivo reformação, a formação dos alunos que tenham fragilidades provenientes
das etapas anteriores de estudo, capacitando os alunos para melhor acompanhar o curso
superior.
Em especial, verifica-se que o desempenho em competências básicas, como leitura e
escrita estão muito aquém do desejado entre os egressos do ensino médio. Tal realidade
também é constatada entre os alunos ingressantes em nossa IES. Constando essa necessidade,
a FAPCOM oferece continuamente, de forma gratuita, cursos de extensão focados em
gramática, leitura, redação e interpretação de textos, em diversos horários: sábados pela
manhã; pós-aula matutino e pré-aula noturno, durante a semana. Mediante o Processo
seletivo, se verificam os alunos com mais dificuldades e se recomenda a participação no
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nivelamento. Entretanto, os cursos são abertos a todos os alunos de qualquer semestre. Além
da Língua Portuguesa e redação, são oferecidos outros cursos ou oficinas de nivelamento,
com base em necessidades constadas. A FAPCOM, seus coordenadores e corpo docente
também direcionam esforço na percepção de fragilidades, no apoio e reforço nas próprias
disciplinas e no incentivo à leitura, que é um dos objetivos da Prova Global, realizada
semestralmente.
Por sua vez, o programa de monitoria da FAPCOM, regido por regulamento próprio,
objetiva a complementação profissional do discente, bem como a ambientação deste à prática
acadêmica. É proveitoso para os alunos monitores, que reforçam suas habilidades, e aos que
possuem fragilidades, pois recebem o apoio dos monitores. Ao final de cada semestre os
professores de disciplinas do curso optam por disponibilizar vagas para monitoria em sua
disciplina e estabelecem em conjunto com o aluno um plano de trabalho.
O regulamento próprio de monitoria supervisionada estabelece as diretrizes para a
atuação dos monitores nas disciplinas ou em eventos institucionais, em situações de prática
profissional ou acadêmica. O regulamento determina os prazos de abertura de edital para a
oferta de monitorias, bem como as condições para tal oferta. Ao final de cada semestre os
professores determinam a oferta de vagas para monitoria em suas disciplinas.
A aprovação para o início da monitoria é de responsabilidade da coordenação de curso,
que ouve a opinião dos professores, verifica o desempenho acadêmico do aluno naquela
disciplina e entrevista o aluno quando necessário.
O professor da disciplina e o aluno monitor estabelecem um plano de trabalho, que
será acompanhado pela coordenação do curso. No caso de eventos, a coordenação do curso
acompanha os monitores em conjunto com o departamento de eventos da FAPCOM e propõe
atividades relacionadas à área. A monitoria de disciplina pode ocorrer como um horário de
plantão do Monitor para o acompanhamento de estudos dos alunos ou como um
acompanhamento do monitor às aulas, auxiliando os professores nas disciplinas.
6.3.5. Espaço de apoio social e integração com assistência social da
mantenedora
A FAPCOM trabalha de maneira integrada com o Departamento de Assistência
Social da Pia Sociedade de São Paulo (PAULUS), mantenedora da instituição, em diversas
frentes: na avaliação e concessão de bolsas e de incentivo econômico aos estudos; na
preparação, oferta e certificação de cursos de extensão em São Paulo, no campus da faculdade,
em outros lugares e na maioria dos estados do país (tais cursos são voltados para membros de
entidades do terceiro setor, ongs, para jovens e crianças beneficiados, com vagas também para
alunos da FAPCOM); em atividades de extensão comunitária com alunos e professores da
FAPCOM; no curso de Pós-graduação latu sensu em Gestão de Serviços do SUAS (Sistema
Unificado de Assistência Social), que integra Assistência Social, Gestão e Comunicação. O
departamento de integração funciona no 1º andar e é um importante elo no desenvolvimento
de ações educacionais e profissionais.
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6.3.6. Apoio à participação em eventos e à publicação de trabalhos
A FAPCOM incentiva o corpo docente e discente a participar, com a apresentação
de trabalhos científicos ou experimentais, em Congressos e outros eventos acadêmicos e das
áreas profissionais dos cursos. O apoio é regido por regulamento próprio. Para o Intercom
regional são selecionados três trabalhos por curso para os quais se concede apoio de custo aos
discentes envolvidos ou representante do grupo. Destes trabalhos, os que forem selecionados
para o Intercom Nacional também recebem apoio de custo à participação. Além destes, a
FAPCOM incentiva a participação de discentes, nos seguintes Congressos, por curso:
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) CONIC (Congresso Nacional de Iniciação Científica) e, em
outros congressos e eventos, mediante encaminhamento da proposta e aprovação por parte da
direção.
Aos docentes se concede apoio na forma de abonamento de faltas para a participação
nesses congressos acima elencados, no Congresso da Compós e em outros congressos e
eventos de suas áreas de atuação, mediante envio de proposta e aprovação por parte da
direção.
Além dos eventos externos, a FAPCOM promove diversos eventos próprios, com
participação de alunos e professores, como: Simpósio de Comunicação, Fórum de
Comunicação, Seminário de Filosofia e Comunicação; Encontros de Iniciação Científica;
outros para exposição de suas investigações. Também a revista dos alunos de graduação, a
COMFILOTEC, e a coleção de e-books, constituem espaços para a publicação dos resultados
de trabalhos discentes; bem como a coleção Cadernos de Comunicação e a revista Paulus
Acadêmica propiciam a pesquisa e a divulgação científica das pesquisas de professores da
faculdade e de outras IES.
6.3.7. Política de contenção de evasão
Preocupada com a evasão em seus cursos de graduação e em concordância com sua
missão, visão e valores voltados para a formação superior e para a melhoria da situação de
vida a partir das possibilidades profissionais oriundas da formação superior, a FAPCOM
procura tomar medidas para a contenção da evasão.
É de responsabilidade dos coordenadores acompanhar a retenção dos alunos,
identificar alunos em situação com tendência à evasão, seja por excesso de ausências, por
problemas financeiros, familiares e de saúde e mau desempenho nos estudos. Para isso,
estimula-se a colaboração dos professores e da secretaria na identificação de problemas.
Identificados os problemas, o coordenador procura conversar e apoiar, podendo recorrer à
direção e ao Núcleo de Apoio ao Discente para essa finalidade. A secretaria acadêmica
também colabora, ao identificar alunos que manifestam desejo de trancar a matrícula ou que
abandonam o curso, repassando informação à coordenação e direção para que tais alunos
62

sejam contatados; bem como lançando os motivos no sistema, para que se possam ter
informações sistemáticas a respeito, para avaliação e tomada de dicções e medidas
acadêmicas e administrativas.
6.3.8. Ouvidoria
O atendimento da ouvidoria funciona com horário pré-estabelecido às terças-feiras das
09h às 11hs, e às quintas-feiras das 20h às 22hs, 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. As
reclamações, críticas e/ou sugestões são repassadas aos diretores, coordenadores ou
responsáveis de setores e respondidas via ouvidoria. Os registros são feitos de forma manual
e eletrônica, sintetizados em relatórios mensais escritos pelo ouvidor, e dirigidos à Direção
da FAPCOM.
6.4. Política de acompanhamento de egressos
A FAPCOM mantém diversas formas de contato e integração com os egressos e destes
com os alunos atuais. O relacionamento entre os egressos e a faculdade tem acontecido no
acompanhamento planejado, mas também pelo fato de os egressos procurarem
espontaneamente a faculdade para visitas, participação em eventos e parcerias profissionais,
como no caso do ex-aluno de RTVI, que fez parceria com a faculdade para a produção de um
longa-metragem no qual atuou como diretor, dentre tantos outros casos.
A central de egressos da FAPCOM faz, anualmente, contatos com os egressos para
atualização de informações, de dados para contatos e sobre a inserção no mundo do trabalho,
realidade socioeconômica atual, renda, impacto do curso em sua vida. A CPA envia
questionários avaliativos aos egressos. Nas acolhidas de ingressantes, os egressos do semestre
anterior são convidados a apresentar seus TCCs. Bem como, periodicamente, a faculdade
promove encontros com egressos, junto aos eventos acadêmicos, em especial, durante o
Fórum de Comunicação. Outra possibilidade é a publicação de depoimentos em vídeo ou
texto sobre a inserção profissional dos egressos, os quais são postados no site e nas redes
sociais da faculdade.
Objetiva-se com isso um reconhecimento sobre as questões do dia a dia, o proveito do
curso para a inserção profissional e levantamento de informações sobre aspectos a serem
melhorados no curso.
Outro espaço de relacionamento com os egressos do curso de RTVI são a web TV e a
web rádio, nas quais os alunos são convidados a mostrar seu TCC ou outros trabalhos
acadêmicos e trabalhos profissionais. Ou também, no caso de quem fez TCC na modalidade
monografia, os melhores trabalhos são selecionados para publicação no formato e-book.
Outra iniciativa importante são os auxílios concedidos à participação de Mostras,
Festivais e Eventos universitários, onde os alunos podem apresentar seus TCCs e outros
trabalhos acadêmicos, 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).
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Os egressos são sempre convidados via e-mail e redes sociais para participarem nos
eventos da FAPCOM; no caso dos que desejam cursar uma segunda graduação, concede-se
50% de desconto; bem como se divulgam no site, blog ou redes sociais informações relevantes
sobre as áreas de interesse dos egressos e oportunidades de trabalho.
6.5. Políticas de comunicação interna e externa (inclui atendimento da
Portaria Normativa No 40)
O curso de Rádio, TV e Internet, em atendimento à Portaria Normativa n. 40 (alterada
pela portaria normativa MEC n. 23 de 29/12/2010) divulga o seu Projeto Pedagógico através
de cópia impressa disponível na Biblioteca da FAPCOM; em apresentações e interações
realizadas pela coordenação com os alunos em salas de aula e em reuniões periódicas com os
representantes de turmas, conforme registros em atas, e com os professores. O PPC também
é disponibilizado na sala dos professores e é feita uma síntese distribuída aos alunos no
formato impresso e digital. Junto à secretaria, em local de amplo acesso ao público, são
disponibilizadas todas as informações exigidas pela portaria n. 40.
Os resultados e avaliações externas do INEP/MEC tanto relativos ao curso como à
faculdade são amplamente divulgados, assim como os resultados das pesquisas e avaliações
da CPA.
A Política de comunicação interna e externa envolve toda a equipe. É princípio da
FAPCOM valorizar a constante comunicação entre todas as partes, direção, coordenações,
professores, corpo técnico-administrativo, alunos e egressos. Os alunos e professores têm
sempre fácil acesso e constante possibilidade de interação com os coordenadores e diretores.
A comunicação fica a encargo do setor de marketing e comunicação e do Comitê de
Marketing institucional, do qual participam representantes docentes, diretores e coordenação
de marketing. Toda política e iniciativas de marketing e comunicação são acompanhadas por
diretores e coordenadores que participam e apoiam tais iniciativas, seguindo o regimento e as
atribuições próprias das funções.
6.6. Políticas e estratégias institucionais para a Educação Ambiental
O curso de Rádio, TV e Internet possui, entre os seis eixos norteadores da matriz
curricular, o eixo de fundamentos humanísticos que se desenvolve a partir do conhecimento
sobre cultura e filosofia; envolvendo questões de ecologia, políticas públicas e econômicas; a
atenção às novas tecnologias, redes sociais e convergências digitais; o debate crítico sobre a
sociodiversidade, sustentabilidade, democracia e cidadania. Neste eixo verifica-se uma
atenção para a formação de um profissional ético, crítico e comprometido com a sociedade
em que vive. Entre as disciplinas que desenvolvem este eixo de ensino e aprendizagem e uma
atenção para o debate sobre as Políticas de Educação Ambiental estão: “Sociologia Geral”;
“Ética”; “Fundamentos e Desenvolvimento Social e Político Brasileiro”; “Economia e
Sustentabilidade”, além de outras que abordam transversalmente a temática ambiental. Na
Semana de Meio Ambiente, que acontece anualmente, conforme o calendário acadêmico, as
diversas disciplinas do Eixo Comum desenvolvem, no contexto de suas disciplinas, atividades
relacionadas às questões ambientais propostas a cada ano.
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Entre as disciplinas que desenvolvem o eixo de ensino e aprendizagem teórico-prático
específico do curso de Rádio, TV e Internet, com atenção especial para o debate da Educação
ambiental, estão: “Produção de Áudio para Internet e Web Rádio”; “Produção
Audiovisual para Internet e Web TV”; “Produção Educativa para RTVI”; entre outras.
Estas disciplinas incluem atividades práticas de criação com temática ambiental, tanto de
prestação de serviços como com produções mais aprofundadas como documentários. A
disciplina de “Produção Educativa para RTVI”, por exemplo, buscará abordar temas de
preservação do equilíbrio do meio ambiente como exercício da cidadania e de estratégias de
ensino e aprendizagem que trabalham além de conhecimentos específicos, também a
formação de cidadãos atuantes na sociedade, atentos aos seus direitos e deveres em relação
ao seu bairro, cidade, país e mundo. A programação da Web Rádio e da Web TV inclui
diversos programas com temática ambiental. A temática ambiental também é incluída com
frequência nos eventos acadêmicos, em atividades e cursos de extensão e em diversas
inciativas no campus, como a coleta seletiva.
Assim, o curso de Rádio, TV e Internet da FAPCOM articula seus conteúdos com o
proposto pela regulamentação da resolução CNE/CP n° 02/2012; pela lei n° 9.795 de
27/04/1999 e pelo decreto n° 4.281 de 25/06/2002, que regulamenta a lei n° 9.795/99,
possibilitando um importante espaço para o debate das questões ecológicas e ambientais na
formação dos futuros radialistas.
6.7. Políticas e estratégias institucionais para a Educação das Relações
Étnico-Raciais
O Curso de Rádio, TV e Internet inclui a educação das relações étnico-raciais na visão
e na dinâmica de disciplinas do eixo de formação geral e de formação específica, em algumas
disciplinas, mas também de maneira transversal em diversas disciplinas e eventos. Em geral
o curso tem uma base humanística sólida, o que é uma das características da FAPCOM. Nessa
base já entram de maneira ampla a reflexão sobre a existência humana, a diversidade, o
respeito às diferenças e superação de preconceitos. Algumas disciplinas assumem diretamente
a educação étnico racial, como é o caso da disciplina Cultura Brasileira (Estudo da cultura
brasileira e suas diferentes manifestações: cultura popular, literatura, música, cinema, artes
plásticas e visuais, entre outras. História e composição da diversidade étnica brasileira, da
mestiçagem, com especial atenção às culturas afro-brasileira e indígenas e sua importância
para o país) e Fundamentos e Desenvolvimento Social e Político Brasileiro, reflexão sobre
a formação do Estado brasileiro e as relações de poder. O panorama político e social do
desenvolvimento da sociedade brasileira, a visão econômica e evolutiva do Brasil e suas
implicações para o cenário atual. E as disciplinas específicas e práticas do curso, tais como:
Produção para Rádio e Mídias Sonoras, que inclui as relações étnico-raciais e a história e
cultura afro-brasileira e indígena aplicada na prática das atividades de produção em áudio;
Produção para TV e vídeo, que aplica na prática de produção e vídeo as questões, as relações
étnico-raciais e a história e cultura afro-brasileira e indígena.
Na semana da consciência negra e em outros eventos, todos os anos são realizados
painéis com debatedores, seminários e palestras, atividades teatrais e musicais, com a
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presença de profissionais convidados, alunos e professores, e a troca de experiências e
informações atuais, importantes e necessárias à formação de profissionais com visão do
desenvolvimento social e do real e efetivo compromisso profissional e das organizações com
as questões étnico-raciais, com o progresso e o bem-estar social.
Também atividades e cursos de extensão e a programação da Web rádio e Web TV
incluem a produção de programas voltados para as temáticas étnico-raciais; a importância
atual da cultura afro-brasileira e indígena. A proposta é de se trabalhar conscientização,
informação e cultura com produções temáticas especiais, documentários e entrevistas com
qualidade de pesquisa e novas abordagens estéticas.
Dessa forma, o curso atende de maneira ampla o Parecer CNE/CP nº 03 mar. 2004, e
a Resolução CNE/CP nº 01 jun. 2004.
A FAPCOM também tem a satisfação de ser uma das instituições de ensino superior
do Brasil, proporcionalmente com relação ao seu tamanho, com o maior número de alunos
negros e de inclusão social. Bem como tem-se o cuidado na seleção de professores e de
pessoal do corpo técnico-administrativo para que também representem a diversidade cultural
e étnica do país.
6.8. Políticas e estratégias institucionais para a Educação em Direitos
Humanos
O humanismo, a cidadania, a democracia, os valores sociais e a dignidade da pessoa
humana integram os princípios fundamentais da FAPCOM e refletem concreta e fortemente
no currículo de seus cursos e nas práticas e políticas institucionais. Atendendo aos princípios,
missão e valores da faculdade e em atendimento à Resolução CNE/CP nº 1/2012, o curso de
RTVI inclui, de maneira transversal, interdisciplinar e também no programa de algumas
disciplinas a educação em Direitos Humanos: Antropologia Teológica, que discute a
concepção de ser humano, com base em valores da diversidade religiosa e social brasileira;
Ética, discussão da relação da Ética com os direitos humanos; Fundamentos e
Desenvolvimento Social e Político Brasileiro, questões relativas aos direitos humanos
atinentes à temática da disciplina; Legislação aplicada a RTVI, tópico sobre a legislação da
área específica do curso no que diz respeito aos direitos humanos; Documentário,
planejamento de documentários temáticos sobre Direitos Humanos. Além dessas disciplinas
específicas, a temática dos direitos humanos é abordada transversalmente em todas as
disciplinas de base humanística do curso; em cursos de extensão e atividades extensionistas;
seminários; eventos acadêmicos; na programação da Web Rádio e Web TV; em trabalhos
interdisciplinares.
Todos os anos, a Faculdade realiza a Semana de Direitos Humanos, conforme o
calendário acadêmico. Essa semana, cada ano, tem um foco temático e texto escolhido, que é
trabalhado transversalmente nas disciplinas do eixo comum em aspectos atinentes à própria
disciplina. O tema também é trabalhado em outras atividades, seja em mesas de debate,
palestras, apresentações artísticas, psicodramas etc.
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6.9. Formação em LIBRAS
Em atendimento à lei nº 10.436/2002, conforme Decreto nº 5.626, de 22 dez. 2005,
que dispõe sobre a oferta de Libras − Língua Brasileira de Sinais − como componente
curricular nos cursos de graduação nos cursos de graduação, a FAPCOM oferece Libras como
disciplina optativa para todos os cursos. A disciplina tem carga horária de 34hs, estuda a
cultura do surdo; o vocabulário proporciona habilidade gramatical e discursiva. Os alunos
podem cursar seja como optativa, seja como atividade complementar do curso de RTVI.
6.10. Convênios e Parcerias do curso
A coordenação do curso tem como uma de suas atribuições o estabelecimento de
convênios com entidades e empresas das áreas do curso, sejam convênios temporários, sejam
permanentes. Alguns dos principais convênios permanentes atuais do curso são:
- SET (Sociedade de Engenharia de Televisão)
Em fevereiro de 2017, a coordenação do curso de Rádio, TV e Internet e a SET
(sociedade de engenharia de televisão) iniciaram conversa para uma parceria entre as duas
instituições. Desta forma será possível uma aproximação da FAPCOM com grandes empresas
do setor, possibilitando oportunidades de estágio e atividades complementares, a participação
de alunos e professores em condições especiais no congresso anual da SET, realizado em São
Paulo no mês de agosto e a atualização docente e discente das tecnologias disponíveis no
mercado de radiodifusão como um todo.
- SBT (Sistema Brasileiro de Televisão)
O curso de Rádio, Tv e Internet da FAPCOM possui convênio com o SBT, uma das
principais redes de Televisão do país, que permite a realização de estágios por parte dos
discentes do curso, com possibilidade de efetivação ao longo ou término do curso.
- Damásio Educacional
Instituição educacional na área do Direito, a Damásio possui cursos de graduação, pósgraduação, cursos preparatórios para o exame da Ordem dos Advogados do Brasil (OAB) e
carreiras públicas. No convênio estabelecido com a FAPCOM, os alunos têm a possibilidade
de estagiar nos setores responsáveis pelos cursos a distância ministrados via internet e via
satélite.
- TeleObjetiva Estúdio de Comunicação Ltda.
O convênio com a empresa TeleObjetiva iniciou em 2016. A empresa é especializada
na transmissão de eventos ao vivo via Internet e produção audiovisual para Internet e TV, e
trouxe ao curso o conhecimento para a dinâmica de transmissões ao vivo via internet.
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7. GESTÃO DO CURSO
A FAPCOM, para efeitos de gestão acadêmica e administrativa, tem em sua estrutura
os órgãos deliberativos, normativos, consultivos, executivos, avaliativos, propositivos e de
apoio regidos por regulamentos próprios e Manual de Atribuições. A lista completa de tais
órgãos e suas funções principais encontram-se no Regimento Geral. Destacamos aqui, as
funções mais atinentes ao funcionamento do curso de RTVI.
7.1. Direção da Faculdade
A Direção ocorre de maneira colegiada, presidida pelo Diretor, auxiliado pelo Pródiretor Acadêmico e Pró-diretor Administrativo. É órgão executivo superior de coordenação
e supervisão das atividades na FAPCOM. O Diretor e os Pró-diretores Acadêmico e
Administrativo são designados pela presidência da Mantenedora, com mandatos de dois anos,
permitida a recondução.
- Diretor: acompanha, supervisiona, zela e coordena a consolidação das políticas e processos
acadêmicos e administrativos, de recursos humanos, financeiros; representa a instância
máxima na administração da instituição. Coordena o Conselho Superior e representa a
faculdade junto à mantenedora e seu conselho.
Atualmente, o diretor da FAPCOM é o Padre Antônio Iraildo Alves de Brito.
Doutorando em Comunicação e Semiótica Pela Pontifícia Universidade Católica de São
Paulo; Mestre em Letras, Cultura e Regionalidade pela Universidade de Caxias do Sul (2009).
Possui graduação em Comunicação Social – Habilitação em Jornalismo pela Universidade de
Caxias do Sul (2005), graduação em filosofia pela Universidade de Caxias do Sul (2009),
graduação em Teologia pela Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia (BH, 2012).
- Pró-Diretor acadêmico: responde pela área acadêmica, supervisionando o trabalho dos
coordenadores de cursos, de extensão, de práticas investigativas e do assessor acadêmico.
Responde também pelos professores da instituição, pelos projetos pedagógicos e demais
assuntos da área acadêmica.
Atualmente, o pró-diretor acadêmico da FAPCOM é o Padre Jakson Ferreira de
Alencar. Doutor em Comunicação e Semiótica pela Pontifícia Universidade Católica de São
Paulo (2016) e mestre pelo mesmo programa (2011); possui graduação em Comunicação
Social com habilitação em Jornalismo pela Universidade São Marcos (SP – 2001) e em
Teologia pela Faculdade Jesuíta de Filosofia e Teologia (MG – 2006), onde cursou também
dois anos do curso de Filosofia. Tem experiência de 18 anos de atuação no campo editorial,
na editora Paulus, onde foi vice-diretor editorial entre 2008 e 2012, editor de literatura infantil
e juvenil, de apoio pedagógico e editor da revista Vida Pastoral.
- Pró-Diretor administrativo: responde pela parte econômica, e de infraestrutura da
faculdade, pelo corpo técnico-administrativo e pela aplicação da política de bolsas de estudo.
O atual pró-diretor administrativo é o Padre Valdecir Pereira Uveda, que também
acumula a função de vice-diretor. Possui graduação em Filosofia pela Pontifícia Universidade
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Católica de Campinas (1997), graduação em Teologia pelo Instituto São Paulo de Estudos
Superiores (2002), especialização em Gestão empresarial pela Faculdade São Luís (2004) e
Mestrado em Administração pela Universidade de Caxias do Sul (2011). Também é diretor
administrativo da Mantenedora.
7.2. Conselho Superior
O Conselho Superior é a instância máxima de deliberação da FAPCOM. O Conselho
reúne-se ordinariamente no início e final de cada semestre e, extraordinariamente, quando
convocado pelo Diretor. É composto:
˗ Pelo Diretor da FAPCOM (Pe. Antonio Iraildo Alves de Brito);
˗ Pelo Diretor Geral da Pia Sociedade de São Paulo (Mantenedora – Pe. Paulo Sérgio
Bazaglia);
˗ Pelo Vice-Diretor e pró-diretor administrativo da FAPCOM (Pe. Valdecir Pereira
Uveda);
˗ Pela Pró-Direção Acadêmica (Pe. Jakson Ferreira de Alencar);
˗ Pela Assessoria Acadêmica (Prof. Dr. Claudenir Módolo Alves);
˗ Por um representante do corpo docente (Prof. Dr. Wagner Barge Belmonte);
˗ Por um representante do corpo discente, regularmente matriculado (Rodrigo Moura
de Oliveira);
Os representantes docente, discente e do corpo técnico administrativo são escolhidos
pelos pares em lista tríplice, da qual a direção escolhe um nome. Têm mandato de um ano,
podendo ser reconduzidos por igual período.
7.3. Conselho da Mantenedora
O Conselho da Mantenedora é composto por membros da Pia Sociedade de São Paulo,
nomeados pelo seu presidente e seu Conselho. Os mandatos têm duração de dois anos,
podendo ser reconduzidos por iguais períodos. Reúne-se ordinariamente uma vez por
semestre ou, extraordinariamente, quando necessário. Tem como função refletir sobre o
funcionamento da faculdade, opinar e deliberar sobre iniciativas e políticas principais.
Acompanhar a gestão da instituição e seu orçamento; aprovar o Plano de Desenvolvimento
Institucional (PDI) e o Projeto Pedagógico Institucional (PPI), enviando-o para o Conselho
Superior; aprovar a implantação de cursos de graduação, as práticas investigativas, e de
extensão propostos pela FAPCOM; avaliar resultados de relatórios anuais da FAPCOM;
avaliar convênios com instituições nacionais e internacionais.

7.3. Assessoria acadêmica
A Assessoria Acadêmica é cargo de confiança da Direção, exercido por membro
docente indicado pelo Diretor da FAPCOM, após consultar os Pró-diretores Acadêmico e
Administrativo, para o exercício de dois anos, permitida sua recondução. Subsidia a direção
e as coordenações de curso, bem como as coordenações de práticas investigativas e de
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extensão. Exerce também a função de PI (Procurador Institucional junto ao MEC/INEP).
Desempenha importante papel no acompanhamento das ações institucionais e acadêmicas,
supervisionando também a execução da legislação educacional vigente, preparando as visitas
in loco para recredenciamento Institucional e Reconhecimento dos cursos. Assessora a
Direção e os Pró-diretores Acadêmico e Administrativo em assuntos do âmbito acadêmico e
administrativo, na elaboração do Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI); do Projeto
Pedagógico Institucional (PPI), dos Planos Político-pedagógicos de Cursos e dos
Regulamentos.
O Assessor acadêmico atual é o Prof. Dr. Claudenir Módolo Alves, que possui
licenciatura em Filosofia pela Universidade São Francisco (1998); bacharelado em Teologia
pela Pontifícia Faculdade de Teologia Nossa Senhora Assunção (2002); bacharelado em
Relações Internacionais pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (2012); mestrado
em Filosofia pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (2005); mestrado em
Ciências da Comunicação pela Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo
(2009), e doutorado em Ciências da Comunicação pela Universidade de São Paulo (2017).
Atua também na área editorial, na editora Paulus.
7.4. Coordenação do curso
A Coordenação de Curso é função executiva, exercida por docente mediante processo
seletivo, para o exercício por dois anos, permitida sua recondução para iguais períodos. Lidera
e é referência do curso, nos âmbitos internos e externos. Convoca e preside as reuniões do
Colegiado do curso e do Núcleo Docente Estruturante (NDE); é responsável pelos registros
em atas do curso; é responsável por reuniões mensais com alunos representantes de classe,
conforme calendário institucional para a atividade, e pelo relatório resultante destas reuniões;
cumpre e faz cumprir o Estatuto, o Regimento Geral, o Projeto Pedagógico do Curso, as
normas e leis emanadas dos órgãos superiores e governamentais; é responsável pela
elaboração final do PPC, da sua execução e do alinhamento do curso com os perfis expressos
nos documentos institucionais PDI, PPI e PPC e com os instrumentos de avaliação do
INEP/MEC. Lidera e acompanha a organização didático pedagógica do curso; o processo de
construção do projeto pedagógico; a elaboração e execução da matriz curricular vigente e seus
desdobramentos tais como: acompanha o relatório de usos dos laboratórios e estúdios,
acompanha o índice bibliométrico do curso, a execução dos Planos de Ensino e dos
cronogramas específicos; estimula a produção inovadora a partir dos TCCs e projetos
experimentais; lidera a organização do calendário das bancas dos Trabalhos de Conclusão de
Curso e Projetos experimentais; propõe e coordena eventos no âmbito do curso; acompanha
e revisa os regulamentos no âmbito do curso; estimula a produção voltada à acessibilidade;
acompanha o cumprimento dos requisitos legais; incentiva as novas metodologias de ensino
e aprendizagem para os eixos de formação teórica e prática do curso e sua integração;
incentiva a produção de trabalhos interdisciplinares; acompanha a atividade dos professores
e colabora na seleção de docentes. Zela pela qualidade, atualização do curso e por sua
integração com o mundo do trabalho.
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A assessoria acadêmica, a assistente de direção e coordenação e o núcleo de eventos,
estágios e egressos são órgãos importantes no auxílio das funções e atividades da
coordenação. Toda a documentação do curso e o acervo acadêmico são gerenciados pela
assistente de direção e pela coordenação.
A coordenação do curso de Rádio, TV e Internet é desempenhada atualmente pelo
professor Ms. Fernando Mariano de Siqueira. Graduado em Rádio e TV pela Universidade
São Judas Tadeu (2002); Mestre em Comunicação e Tecnologia pela USCS (Universidade
Municipal de São Caetano do Sul - 2012), e especializado em Criação Visual e Multimídia
pela Universidade São Judas Tadeu (2004). Atua na área de TV/Vídeo desde 2001. Foi
produtor e editor no SBT (2002-2006) e na produtora Vídeo In, ligada à TV Gazeta de São
Paulo (2001). Possui experiência em Internet e Web Rádio e TV, áreas nas quais trabalha
desde 2003. Possui experiência em gestão de produtoras, tendo dirigido a produtora Art Haus
(2003-2005) / Engenho de conteúdo (2005-2010), responsável por web TVs, web rádios e
portal de conteúdo. Foi coordenador do curso técnico em Multimídia no Liceu de Artes e
Ofícios de São Paulo (2008-2010). Professor desde 2005, com passagens pelo Centro
Universitário de Santo André (UniA 2005-2009); Centro Universitário Belas Artes de São
Paulo (2011), Escola Paulista de Artes (2005) e Faculdade das Américas (a partir de 2011). É
sócio e administrador da TeleObjetiva (a partir de 2012), produtora de vídeo especializada em
produções audiovisuais para Internet e responsável pelo portal de cursos a distância LAB401.
Na FAPCOM é professor desde março de 2009 e possui regime de dedicação Integral,
contratado CLT, com doze horas em sala de aula e vinte e oito horas dedicadas à coordenação
do Curso de Rádio, TV e Internet.
7.5. Colegiado do curso
O Colegiado de Curso, órgão deliberativo e normativo, contribui na elaboração, apreciação e
execução do Projeto Pedagógico do Curso; deliberar sobre as ementas e o conteúdo
programático das disciplinas, as linhas das práticas investigativas do curso, atividades de
extensão, atividades acadêmicas complementares, estágios curriculares de sua área de
atuação, programa de monitoria, zelando pelo cumprimento dos planos de ensino; acompanha
a avaliação periódica do curso na forma definida pelo Conselho Superior, propondo medidas
para a melhoria da qualidade de ensino; reflete sobre a adequação da formação docente às
disciplinas curriculares; reflete sobre os relatórios de avaliação internos e externos que dizem
respeito ao curso; aprecia as recomendações dos docentes e discentes, sobre assuntos de
interesse do Curso. É presidido pelo coordenador de curso e composto por mais cinco
representantes do corpo docente do curso e um representante discente, regularmente
matriculado, votado por lista tríplice, designado pelo Diretor, depois de ouvidas as pródireções Acadêmica e Administrativa.
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.
Atualmente os membros do colegiado do Curso de Rádio, TV e Internet são:
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- Coordenador do Curso: Prof. Ms. Fernando Mariano de Siqueira (regime de trabalho:
Integral; disciplinas: Introdução ao Rádio, TV e Internet: história e teorias; Fotografia e
Iluminação; Videografismo e Arte Digital).
- Prof. Ms. Claudio Fatigatti (regime de trabalho: tempo parcial – disciplinas: Leitura
e Produção de Texto I e II)
- Prof. Ms. Wellington Dias (regime de trabalho: tempo parcial – disciplinas: Produção
de Áudio para Internet e WebRádio; Produção Audiovisual para Internet e WebTV;
Dramaturgia Audiovisual; Legislação aplicada ao Rádio, TV e Internet).
- Prof. Dr. Lawrence Rocha Shum (regime de trabalho: horista – disciplina: Edição de
Áudio, Técnicas de Locução, Trilha Sonora),
- Prof. Dr. Elinaldo Meira (regime de trabalho: tempo parcial – disciplinas: Roteiro
para TV e Vídeo, Pesquisa e Elaboração de Projetos em Rádio, TV e Internet.)
- Prof. Marcelo Caldeira (regime de trabalho: horista – disciplinas: Produção para TV
e Vídeo, Documentário).
7.6. Núcleo Docente Estruturante (NDE)
O Núcleo Docente Estruturante (NDE) tem caráter consultivo para o acompanhamento
do curso. Constitui-se de um grupo de cinco docentes do curso, com atribuição acadêmica de
atuação no processo de concepção, acompanhamento, consolidação e contínua atualização do
projeto pedagógico do curso, visando sua qualificação. São docentes com participação
destacada e que exerçam liderança acadêmica no âmbito do curso, percebida na produção de
conhecimentos na área, no desenvolvimento do ensino, em extensão universitária e atuação
profissional, e que atuem e colaborem para o desenvolvimento do curso. O NDE tem como
atribuições: contribuir para a consolidação PPC, em especial do perfil do curso e do perfil
profissional do egresso; zelar pela integração curricular interdisciplinar entre as diferentes
atividades de ensino constantes no currículo; indica formas de incentivo ao desenvolvimento
de linhas de práticas investigativas e extensão, oriundas de necessidades e potenciais
percebidos no curso, nas exigências do mundo do trabalho e afinadas com as políticas
públicas, leis e diretrizes relativas à área de conhecimento do curso. É assegurada a estratégia
de renovação parcial dos integrantes do NDE, de modo a dar continuidade ao processo de
acompanhamento do curso.
O Núcleo Docente Estruturante do Curso de Rádio, TV e Internet atualmente está
composto pelos seguintes professores:
˗ Prof. Ms. Fernando Mariano de Siqueira, Regime Integral, coordenador do curso
e do NDE; docente do curso desde março de 2009, coordenador desde janeiro de
2016. Disciplinas: Introdução ao Rádio, TV e Internet: história e teorias;
Fotografia e Iluminação; Direção de TV: Ao Vivo; Videografismo e Arte Digital
˗ Prof. Dr. Elinaldo da Silva Meira, Regime Parcial; professor do curso desde março
de 2013. Disciplinas: Roteiro para TV e Vídeo, Pesquisa e Elaboração de Projetos
em Rádio, TV e Internet.
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˗

˗

˗

Prof. Esp. Lucas Jahnel Cangelli. Regime: Parcial; professor do curso desde agosto
de 2014. Disciplinas: Tecnologias de Produção aplicadas em Rádio, TV e Internet,
Edição de Vídeo, Técnicas de animação, Pós-produção multimídia
Prof. Ms. Wellington Dias de Melo, Regime Integral, professor do curso desde
agosto de 2016. Disciplinas: Produção de Áudio para Internet e WebRádio;
Produção Audiovisual para Internet e WebTV; Dramaturgia Audiovisual;
Legislação aplicada ao Rádio, TV e Internet.
Prof. Ms. Vanderlei Postigo, Regime Integral, professor do curso desde junho de
2011. Disciplinas: Produção do Trabalho de Conclusão de Curso I e II.

7.7. Corpo Técnico-administrativo
O corpo-técnico administrativo da FAPCOM é composto por cinquenta e nove (59)
colaboradores que, além de se empenharem para atender aos critérios de melhorias
institucionais através da acolhida, do atendimento e do fluxo de informações, da gestão de
documentações e protocolos, do planejamento econômico-financeiro, da conservação,
manutenção e limpeza da faculdade, se co-responsabilizam na formação e educação de nossos
alunos. Os membros do corpo-técnico administrativo que trabalham diretamente no campus
estão distribuídos da seguinte maneira:
˗ Administrativo: 01
˗ Web Rádio e Web TV: 02
˗ Biblioteca: 05
˗ Diretoria: 01; diretores: 03
˗ Inspetores de aluno: 02
˗ Manutenção: 02
˗ Marketing e comunicação, eventos, central de egressos e estágio: 07
˗ Ouvidoria: 01
˗ Secretaria: 09
˗ Serviços Gerais:10
˗ Suporte de TI: 02
˗ Suporte nos estúdios: 07
Ainda, com o apoio da Mantenedora – Central Administrativa, sediada na Rua
Francisco Cruz, 229, Vila Mariana - São Paulo/SP, próxima à localização da instituição, a
faculdade conta com o trabalho dos departamentos que se encontram unificados e prestam
serviço para todas as áreas da mantenedora, totalizando 140 colaboradores, a saber:
departamento de tecnologia da informação; contábil, fiscal, tributário, financeiro e recursos
humanos; de mídias digitais, difusão e editorial; ademais, do departamento de assistência
social.
De tal modo, contamos com o suporte técnico de procedimento e manutenção de
sistemas que auxilia docentes, discentes e corpo-administrativo através da configuração de
computadores, softwares e redes, além das necessidades específicas dos departamentos, como
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validação de dados, sistemas, programas e recursos midiáticos. Ainda, consultoria contábil,
jurídica, tributária e financeira que nos ampara desde o processo de seleção, perpassando pelas
análises detalhadas de impostos, contratos e negociações, pelo apoio no fluxo financeiro, até
o auxílio diante dos órgãos públicos e referente ao registro patrimonial.
Igualmente, apoio na captação de oportunidades através de pesquisas de marketing,
disponibilização do banco de imagens, apoio na comunicação e conexão com o público
interno e externo, além da contribuição com propostas e medidas de atualização diante do
mercado e do suporte gestão da mídia digital e impresso.
Para o estacionamento, a FAPCOM, amparada pelo contrato de concessão com a
empresa Kar Via Park Estacionamento e Garagens, conta com o suporte de seis 06
funcionários, dentre eles manobristas e recepcionistas, que cuidam do desenvolvimento das
atividades do estacionamento, totalizando duzentas vagas distribuídas em dois pavimentos,
com atendimento de segunda-feira a sexta-feira das 07h00min às 23h30min e aos sábados e
domingos, em caso de eventos.
Referente à vigilância, o contrato com a empresa Bell’s Serviços e Mão de Obra
salvaguarda os serviços de portaria e controle de acesso, assim como toda segurança
patrimonial, sendo os postos ocupados pelo total de dez 10 funcionários, com 2 postos de 24
horas de segunda-feira a domingo e 01 posto de 44 horas semanais, de segunda a sexta-feira
das 07h00min às 16h00min e aos sábados das 07h00min às 11h00min. Por fim, o contrato
com a empresa Trampi Comércio de Alimentos e Bebidas, referente à concessão do espaço
da cantina, com o suporte de seis 06 funcionários, garante o bom atendimento, restrito ao
público interno, de segunda a sexta das 07h00min às 22h00min.
7.7.1. Política de capacitação do corpo técnico-administrativo
A política de capacitação do corpo técnico-administrativo desenvolvida pela
FAPCOM tem como objetivo promover iniciativas voltadas para o desenvolvimento das
competências pessoais, coletivas e institucionais, estimulando, por sua vez, pela dialética,
prática e teoria, a motivação para uma educação continuada, atualizada e participativa,
despertando através da consciência crítica, do aperfeiçoamento moral e da conscientização
social o compromisso de ser agente educativo. Seguem algumas de nossas práticas:
- Concessão de Bolsa Colaborador FAPCOM – auxílio educação: Concessão de duas
bolsas integrais por auxiliar, conforme Convenção Coletiva de Trabalho 2016/2018 –
Sindicato dos Auxiliares da Administração Escolar de São Paulo (SAAESP), referente aos
cursos de graduação oferecidos pela faculdade (Audiovisual, Filosofia, Fotografia,
Jornalismo, Multimídia, Publicidade e Propaganda, Radio, TV e Internet e Relações
Públicas). Ainda, se o colaborador ou seus dependentes utilizarem as duas bolsas gratuitas,
havendo outros dependentes poderão cursar qualquer curso com 50% de desconto.
- Diversos cursos, oficinas, workshops e treinamentos: Realizados na FAPCOM,
na Central administrativa da Paulus ou realizados em outras instituições de formação
específica (registros e listagem completa são mantidos na pró-direção administrativa).
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- Programa Portas Abertas – Direção Geral da PAULUS: Programa mensal que tem
como objetivo o encontro com um colaborador de cada unidade da PAULUS e a Direção
Geral a fim de conhecer e trocar opiniões sobre a realidade de cada unidade, sendo também
momento oportuno de apresentar sugestões de melhorias, conhecer os desafios de outras
unidades e setores, a interação com os demais colaboradores, além de ouvir e compartilhar de
novas ideias e conhecer bem de perto a realidade global da PAULUS.
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8. CORPO DOCENTE
8.1. Perfil do corpo docente
A FAPCOM e o curso de Rádio, TV e Internet têm como princípio para a composição
do corpo docente que este atenda ao conceito máximo (5) no que tange a titulação, experiência
profissional e de docência no ensino superior (conforme os números 2.6; 2.7; 2.9 e 2.11 do
Instrumento de avaliação de cursos em vigência). Ou seja, no mínimo 75% doutorado e/ou
mestrado; que no mínimo 35% tenha doutorado; com média de pelo menos 3 anos de
experiência profissional na área do curso em que leciona e de 3 anos de docência no ensino
superior. A FAPCOM mantém o grau de excelência muito superior ao que é exigido pelo
conceito máximo no quesito quantidade média de alunos por docente (2.12 do Instrumento de
avaliação de cursos). Quanto ao regime de trabalho em Tempo Integral e Tempo Parcial,
FAPCOM visa a manter o grau de excelência, com pelo menos 60% dos professores nesses
regimes.
A FAPCOM visa também a que seu corpo docente tenha sintonia, quanto à formação
e atuação profissional, com a Missão, os Valores e os Objetivos da FAPCOM conforme
expostos no início deste documento (p. 11); tenham formação e experiência profissional para
atender ao perfil do curso e ao perfil do egresso; interesse e compromisso com a pesquisa e a
extensão acadêmicas; conduta ética e o bom relacionamento com a equipe e com os alunos;
atualização acadêmica, profissional e didática; comprometimento com a qualidade do curso
como um todo e não apenas com suas disciplinas; produção científica, técnica, artística e
cultural (pelo menos 50% dos professores com nove produções nos últimos três anos. Cf.:
Instrumento de avaliação de cursos, 2.14); atenção à acessibilidade pedagógica e atitudinal;
assiduidade e pontualidade. A seleção de professores é feita via edital, análise de currículos,
aula teste e entrevista, sendo a decisão de contratação colegiada entre membros da direção e
da coordenação. Procura-se na seleção manter a diversidade no corpo docente, seja a
diversidade cultural e étnica, seja das habilidades, das experiências e da proveniência de
programas de pós-graduação e de graduações.
Os docentes admitidos da FAPCOM são contratados de acordo com o Quadro de
Carreira Docente, podendo incluir-se nessas três categorias:
˗ 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;
˗ Regime de Tempo Especial ou Horista (RTH): contratado em regime diferente dos
contidos nos incisos 1 e 2 acima.
8.2. Política de capacitação do corpo docente
Visando a contínua capacitação do corpo docente, a FAPCOM oferece:
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- Workshops e semanas de formação e atualização para os docentes semestralmente;
- Incentivo à formação contínua, com promoção no quadro de carreira;
- Apoio à participação em cursos de curta duração;
- Apoio à participação em eventos, conforme política própria;
- Autoavaliações via CPA e reuniões de representantes de turma, com feedback por parte da
CPA e coordenadores;
8.3. Corpo docente: titulação, experiência acadêmica e profissional

Professor

Titulação

Regime de
Trabalho

Experiência
geral e
profissional

Experiência
no ensino
Disciplinas
superior

Alessandra de
Castro Barros
Marassi

Mestre

Integral

27 anos

3 anos

Métodos Quantitativos

Alexandre Barbosa

Doutor

Parcial

19 anos

19 anos

Tópicos avançados em
Comunicação II

Mestre

Horista

44 anos

15 anos

Produção para Rádio e
Mídias Sonoras; Roteiro
para Rádio e Mídias
Sonoras, Direção para
Rádio: Ao Vivo

Mestre

Horista

32 anos

3 anos

Sociologia Geral

Mestre

Parcial

38 anos

35 anos

Linguagem Fotográfica

Carlos Eduardo
Souza Aguiar

Doutor

Parcial

16 anos

1 ano

Carlos Jacinto
Nascimento Motta

Doutor

Parcial

30 anos

12 anos

Claudenir Módolo
Alves

Doutor

Integral

24 anos

9 anos

Claudio Fatigatti

Mestre

Parcial

49 anos

31 anos

Cleusa Kazue
Sakamoto

Doutora

Parcial

36 anos

35 anos

Psicologia da Comunicação,
Metodologia Científica

Doutor

Parcial

24 anos

15 anos

Produção Educativa em
RTVI, Legislação aplicada a
RTVI

Mestre

Horista

17 anos

17 anos

Métodos Quantitativos

Décio Ferreira Forni Doutor

Parcial

32 anos

15 anos

Empreendedorismo e
Gestão de empresas em
Rádio, TV e Internet

Arlete Aparecida
Taboada
Aurimar Pacheco
Ferreira
Carlos Eduardo
Frucci

Daniel Amadei
Gonçalves
Barbiellini
Daniel Bento
Paletta

Sociologia da Comunicação,
Teoria da Comunicação III:
Cibercultura
Filosofia da Linguagem,
Lógica I
Fundamentos e
Desenvolvimento Social e
Político Brasileiro, Ética,
Teoria da Comunicação III:
Cibercultura
Leitura e Produção de
Textos I e II
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Deise da Roza
Oliveira

Especialista Horista

27 anos

22 anos

Direção de TV: Ao vivo
Roteiro para TV e Vídeo;
Pesquisa e Elaboração de
Projetos em Rádio, TV e
Internet
Produção de Áudio para
Internet e WebRádio,
Produção Audiovisual para
Internet e WebTV

Elinaldo da Silva
Meira

Doutor

Parcial

26 anos

16 anos

Erick Borges Vieira

Especialista Horista

19 anos

5 anos

Mestre

Parcial

44 anos

28 anos

Linguagem Fotográfica

Especialista Horista

27 anos

16 anos

Produção Multimídia
Experimental

Doutora

Parcial

14 anos

11 anos

Metodologia Científica

Mestre

Parcial

13 anos

9 anos

Roteiro Interativo

Erivam Morais de
Oliveira
Fabiana Mendes
Sanches Garcia
Fernanda Elouise
Budag
Fernanda Iarossi
Pinto

Fernando Mariano
de Siqueira

Introdução para Rádio, TV e
Internet: História e Teorias;
Videografismo e Arte Digital;
Fotografia e Iluminação,
Atividades Complementares,
Estágio
Antropologia Teológica
Métodos e Técnicas de
Pesquisa
Teoria da Comunicação I e
II

Mestre

Integral

12 anos

12 anos

Giovanni Vella
Isabel Orestes
Silveira

Mestre

Parcial

4 anos

4 anos

Doutora

Horista

31 anos

13 anos

João Elias Nery

Doutor

Horista

31 anos

24 anos

Lawrence Rocha
Shum

Doutor

Horista

33 anos

19 anos

Leslye Revely dos
Santos Arguello

Mestre

Horista

18 anos

09 anos

Lucas Jahnel
Cangelli

Especialista Parcial

09 anos

03 anos

Luiz de Camargo
Pires Neto

Mestre

07 anos

03 anos

Filosofia, Lógica I

Horista

Edição de Áudio, Técnicas
de Locução, Trilha Sonora
Cultura Brasileira, Direção
de Arte e Cenografia;
Dramaturgia Audiovisual
Tecnologias de Produção
aplicadas em Rádio, TV e
Internet, Edição de Vídeo,
Técnicas de animação, Pósprodução multimídia

Marcella Schneider
Faria

Mestre

Parcial

16 anos

09 anos

Sociologia da Comunicação,
Tópicos Avançados em
Comunicação I, Semiótica
da Comunicação

Marcelo Caldeira
Baptista

Especialista Horista

37 anos

17 anos

Produção para TV e Vídeo,
Documentário

Marcia Furtado
Avanza

Doutora

Integral

43 anos

16 anos

Direção para Rádio: Ao vivo

Maurício Donato

Mestre

Horista

15 anos

15 anos

Direção de TV: Ao Vivo;
Produção Executiva e
Marketing Cultural

Rovilson Robbi
Britto

Doutor

Parcial

16 anos

10 anos

Teoria da Comunicação II

78

Sérgio José
Andreucci Júnior

Mestre

Integral

33 anos

23 anos

Teoria da Comunicação I

Thiago Calçado

Doutor

Parcial

23 anos

11 anos

Economia e
Sustentabilidade, Filosofia
da Tecnologia

Tiago Souza
Machado Casado

Mestre

Integral

20 anos

09 anos

Estética, Ética

Vanderlei Postigo

Mestre

Integral

28 anos

16 anos

Produção do Trabalho de
Conclusão de Curso I e II

Wagner Barge
Belmonte

Doutor

Parcial

31 anos

15 anos

Wellington Dias de
Melo

Mestre

Integral

21 anos

06 anos

Wesley Moreira
Pinheiro

Mestre

Parcial

16 anos

03 anos

Yoshio Maurício da
Silva Tanaka

Especialista Horista

14 anos

6 Anos

Roteiro para Rádio e Mídias
Sonoras
Produção Audiovisual para
Internet e WebTV;
Dramaturgia Audiovisual
Empreendedorismo e
Gestão de empresas em
Rádio, TV e Internet
Transmídia e projetos
multiplataformas

Titulação

Regime de Trabalho

Total

Especialista

Parcial

1

Especialista

Horista

5

Mestre

Horista

6

Mestre

Parcial

7

Mestre

Integral

6

Doutor

Horista

3

Doutor

Parcial

11

Doutor

Integral
Total

2
41
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9. EMENTÁRIO E BIBLIOGRAFIAS
9.1. Ementas e bibliografia das disciplinas
1º SEMESTRE
Filosofia (Cód 2082) - 68 hs
Ementa: Introdução ao discurso e questões que marcam os momentos fundamentais da
história do pensamento ocidental. 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, 2015. – (101/C414f)
DESCARTES, Renée. O discurso do método: para bem conduzir a própria razão e procurar
a verdade nas ciências. São Paulo: Paulus, 2002. – (14Descartes/D485d)
PLATÃO. A República. Lisboa: Fundação Calouste Gulbenkian, 1993. – (14Platão/P777r)
Bibliografia Complementar
CHAUÍ, Marilena. Convite à filosofia. 14.ed. São Paulo: Ática, 2012. – (101/C437c)
MONDIN, Battista. Introdução à filosofia. São Paulo: Paulus, 2014. – (101/M749i)
PRADEAU, Jean-François. História da filosofia. 2.ed. Petrópolis: Vozes, 2012. –
(101(091)/P914h)
PRADEAU, Jean-François; BRISSON, Luc. Vocabulário de Platão. São Paulo: Martins
Fontes, 2010. – (14Platão/B872v)
REALE, Giovanni; ANTISERI, Dario. História da filosofia: filosofia pagã e antiga. 5.ed.
São Paulo: Paulus, 2011. v.1 – (101(091)/R223h)
REALE, Giovanni; ANTISERI, Dario. História da filosofia: patrística e escolástica. 4.ed.
São Paulo: Paulus, 2011. v.2 – (101(091)/R223h)
TEIXEIRA, João de Fernandes. Por que estudar filosofia? São Paulo: Paulus, 2016. –
(101/T266p)
Leitura e Produção de Textos I (Cód 2163) - 34 hs
Ementa: Estudo da comunicação verbal e não verbal; do processo de leitura e produção de
textos conforme a norma padrão, interpretação de gêneros textuais e revisão de aspectos
gramaticais pertinentes à escrita na modalidade formal.
Bibliografia Básica
AMADO, Jorge. A morte e a morte de Quincas Berro D’Água. São Paulo: Companhia das
Letras, 2015. – (821.134.3(81)-3/A494mq)
AZEVEDO, Aluísio. O cortiço. São Paulo: Paulus, 2014. – (821.134.3(81)-3/A986co)
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CUNHA, Celso; CINTRA, Luiz Fernando. Nova gramática do português contemporâneo.
5.ed. Rio de Janeiro: Lexicon, 2008. - (811.134.3/C977ng)
Bibliografia Complementar
FERRAREZI JUNIOR, Celso. Gramática do brasileiro. São Paulo: Globo, 2008. –
(811.134.3/F426g)
FIORIN, José Luiz; SAVIOLI, Francisco Platão. Para entender o texto. 17.ed. São Paulo:
Ática, 2012. - (81’42/F553p)
GARCIA, Othon. Comunicação em prosa moderna: aprenda a escrever, aprendendo a
pensar. 27.ed. Rio de Janeiro: FGV, 2012. – (808/G21c)
KOCH, Ingedore Villaça; ELIAS, Vanda Maria. Ler e compreender os sentidos do texto.
3.ed. São Paulo: Contexto, 2011. - (81’42/K81Lc)
SACCONI, Luiz A. Nossa gramática completa Sacconi. 31.ed. São Paulo: Nova Geração,
2011. – (811.134.3/S125n)
Linguagem Fotográfica (2172) - 34hs
Ementa: A articulação de elementos constituintes da linguagem fotográfica. A poética da
visualidade fotográfica. O percurso histórico da fotografia e o seu desenvolvimento social. A
fotografia brasileira, seus estilos e tendências. A linguagem fotográfica aplicada à
comunicação.
Bibliografia Básica
BAURET, Gabriel. A fotografia: história, estilos, tendências, aplicações. Lisboa: Edições 70,
2015. – (77/B341f)
CHIARELLI, Tadeu; FABRIS, Anna Teresa. O desafio do olhar: fotografia e artes Visuais.
São Paulo: Martins Fontes, 2011. – (77.01/F122de)
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. – (77(81)/C872f)
DUBOIS, Philippe. O ato fotográfico e outros ensaios. 14.ed. Campinas: Papirus, 2014. –
(77/D879a)
KOSSOY, Boris. Hercule Florence: a descoberta isolada da fotografia no Brasil. 3.ed. São
Paulo: EDUSP, 2006. – (77(81)/K88h)
ORLANDINI, Carolina (Colab.). Fotografia: os mestres. São Paulo: Scala, 2010. –
(77.0/O79f)
SOUGEZ, Marie-Loup. História da fotografia. Lisboa: Dinalivro, 2001. – (77(091)/S693h)
Sociologia Geral (Cód 2280) – 34 hs
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
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das teorias sociológicas clássicas e do processo de formação da sociedade capitalista até a
atualidade. 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)
MARX, Karl; ENGELS, Friedrich. A ideologia alemã. 3.ed. São Paulo: Martins Fontes,
2008. – (141.82/M355i)
Bibliografia Complementar
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)
RIUTORT, Philippe. Compêndio de sociologia. São Paulo: Paulus, 2008. – (316/R514p)
VÉRAS, Maura Pardini Bicudo. Introdução à sociologia: Marx, Durkheim e Weber,
referências fundamentais. São Paulo: Paulus, 2014. – (316/V584i)
WEBER, Max. A ética protestante e o espírito do capitalismo. São Paulo: Companhia das
Letras, 2015. – (316.282/W383e)
Teorias da Comunicação I: História da Comunicação – (Cód 2304) – 34 hs
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.
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.
16.ed. São Paulo: Loyola, 2014. – (316.77/M92h)
Bibliografia Complementar
Anuário Unesco (Eletrônico): Metodista de Comunicação Regional. São Bernardo do
Campo: UMESP, 2006. 23 cm. Disponível em: <http://www.revistas.usp.br/>. Acesso
em: 24 fev. 2017.
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)
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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, 2013. – (316.77:007/S222c)
SOUZA, Jorge Pedro de. Elementos de Teoria e Pesquisa da Comunicação e dos Media.
Porto: Biblioteca on-line de Ciências da Comunicação, 2006. Disponível em:
<http://www.bocc.ubi.pt/pag/sousa-jorge-pedro-elementos-teoria-pequisacomunicacao-media.pdf>. Acesso em 25 out. 2016.
WOLTON, Dominique. É preciso salvar a comunicação. São Paulo: Paulus, 2006. –
(316.77/W849e)
Introdução a Rádio, TV e Internet: Histórias e Teorias (2139) - 68 hs
Ementa: Os principais conceitos e características das linguagens do rádio, TV e Internet.
Gêneros e formatos de produção para rádio, televisão e Internet. História do rádio, da televisão
e da Internet no Brasil. A convergência das mídias. Teorias do som, da imagem, audiovisual
e hipermídia. Uma visão abrangente da área, do mercado de trabalho e das atividades do
profissional de RTVI.
Bibliografia Básica
A televisão na era digital. São Paulo: Summus, 2010. –

CANNITO, Newton.
(654.197/C228t)
PRADO, Magaly. História do rádio no Brasil. São Paulo: Da Boa Prosa, 2012. –
(654.195/P918h)
RIBEIRO, Ana Paula Goulart; SACRAMENTO, Igor; ROXO, Marco (Orgs.). História da
televisão no Brasil. São Paulo: Contexto, 2010. – (654.197/R367h)
Bibliografia Complementar
Rebeca. Revista Brasileira de Estudos de Cinema e Audiovisual (Eletrônico). São Paulo:
Socine, 2012.
FERREIRA FILHO, Marcilio da Silva. Rádio e televisão. São Paulo: Jurua, 2013. –
(654.195/F441r)
MACHADO, Arlindo. A televisão levada a sério. 6.ed. São Paulo: SENAC, 2014. –
(654.197/M129t)
MASCARELLO, Fernando (Org.). História do cinema mundial. 7.ed. Campinas: Papirus,
2012. – (791.43(091)/M361h)
MEDITSCH, Eduardo. Teorias do rádio: textos e contextos. Florianópolis: Insular, 2008.
v.1-2. – (654.195/M443t)
PRATA. Nair. Webradio: novos gêneros, novas formas de interação. 2.ed. Florianópolis:
Insular, 2012. – (654.195/P924w)
Roteiro para Rádio e Mídias Sonoras (Cód. 2271) - 34 hs
Ementa: Regras de redação para Rádio. Criação e desenvolvimento de roteiros para rádio e
mídias sonoras. Os textos para diferentes gêneros e formatos radiofônicos. O texto
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informativo, narrativo e descritivo. Constituintes da linguagem radiofônica: trilha, efeito,
silêncio, palavra falada. As técnicas de redação específicas para o veículo rádio, da pauta à
edição de textos. Prática de redação na lauda radiofônica.
Bibliografia Básica
Rádio: teoria e prática.

FERRARETTO, Luiz Artur.
São Paulo: Summus, 2014. –
(654.195/F426ra)
JOSÉ, Carmem Lúcia; SERGL, Marcos Júlio. Voz e roteiros radiofônicos. São Paulo:
Paulus, 2015. – (654.195/J71v)
TAVARES, Reynaldo C. Histórias que o rádio não contou. 3.ed. São Paulo: Paulus, 2014.
– (654.195/T233h)

Bibliografia Complementar
BARBOSA FILHO, André. Gêneros radiofônicos. 2.ed. São Paulo: Paulinas, 2009. –
(654.195/B195g)
CABRAL, Sérgio. A MPB na era do rádio. São Paulo: Lazuli, 2011. – (781.7/C122m)
MCLEISH, Robert. Produção de rádio: um guia abrangente da produção radiofônica.
3.ed. São Paulo: Summus, 2001. – (654.195/M429p)
PORCHAT, Maria Elisa. Manual de radiojornalismo Jovem Pan. 3.ed. São Paulo: Ática,
2004. – (654.195/P87m)
SCHAFER, R. Murray. Educação sonora: 100 exercícios de escuta e criação de sons. São
Paulo: Melhoramentos, 2011. – (78.01/S321e)
Tecnologias de Produção Aplicadas à RTVI (2292) - 34 hs
Ementa: As principais tecnologias de produção para rádio e televisão. Redes interativas.
Equipamentos de captação de áudio e vídeo (câmeras, microfones, gravadores, etc.) e seus
princípios operacionais. As novas tecnologias de comunicação digital. As tecnologias de
redes de computadores. Criação de pontos de acesso ao ciberespaço a partir de redes de
intercâmbio de informação.
Bibliografia Básica
ALVES, Márcia. Mídia e produção audiovisual. Curitiba: IBPEX, 2012. – (316.77/A 48m)
ANG, Tom. Vídeo digital: uma introdução. 2.ed. São Paulo: SENAC, 2012. –
(004.4’274/A587v)
HAUSMAN, Carl et al. Rádio: produção, programação e performance. São Paulo:
Cengage Learning, 2011. – (654.195/H318p)
Bibliografia complementar
AMOS, S. W. Manual técnico de TV, rádio & som: equipamento de rádio e TV. São
Paulo: Hemus, 2004. – (654.195/A547m)
DAVIE, Bruce; PETERSON, Larry L. (Orgs.). Redes de computadores: uma abordagem
de sistemas. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013. – (004.7/P578r)
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FERREIRA, Daniela Carvalho Monteiro; PAIVA, José Eduardo Ribeiro de. O áudio na
internet: uma orientação para os profissionais de comunicação e tecnologia.
Uberlândia: Edibrás, 2008. – (316.772.3/F44a)
TRIGO, Thales. Equipamento fotográfico: teoria e prática. 5.ed. São Paulo: SENAC,
2012. – (771/T747e)
ZETTL, Herbert. Manual de produção de televisão. 10.ed. São Paulo: Cengage Learning,
2011. – (654.197/Z58m)
2º SEMESTRE
Antropologia Teológica - (Cód 2008) - 34 hs
Ementa: Reflexão sobre a antropologia teológica e sua importância na constituição da
sociedade ocidental contemporânea. Introdução aos conceitos de ser humano e moral a partir
da teologia. A percepção das categorias teológicas e da religiosidade na população e nos meios
de comunicação social. Conceituação de transcendência e alteridade na relação entre teologia,
filosofia e comunicação. Relações entre os direitos humanos, teologia e sociedade.
Bibliografia Básica
BONDER, Nilton. A alma imoral: traição e tradição através dos tempos. Rio de Janeiro:
Rocco, 1998. - (572:21/B694a)
ELIADE, Mircea. O sagrado e o profano: a essência das religiões. 3.ed. São Paulo: Martins
Fontes, 2012. - (21/E41s)
RAMPAZZO, Lino. Antropologia: religiões e valores cristãos. São Paulo: Paulus, 2014.(101:572/R148a)
ZILLES, Urbano. Antropologia teológica. São Paulo: Paulus, 2011. - (233.11/Z65a)
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)
Leitura e Produção de Textos II - (Cód 2166) – 34 hs
Ementa: Ampliação das possibilidades de leitura e escrita para a prática profissional. A
Produção de Texto como subsídio para as demais disciplinas e a reflexão teoria-prática por
meio de relatos fundamentados, seguindo os princípios da metodologia científica.
Bibliografia Básica
KOCH, Ingedore; ELIAS, Vanda Maria. Ler e compreender os sentidos do texto. 3.ed. São
Paulo: Contexto, 2011. – (81’42/K81Lc)
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ORWELL, George. A revolução dos bichos. São Paulo: Companhia das Letras, 2015. (821.111-3/O89r)
RAMOS, Graciliano. São Bernardo. São Paulo: Record, 2014. – (821.134.3(81) -3/R143sb)
Bibliografia Complementar
BLIKSTEIN, Izidoro. Técnicas de comunicação escrita. São Paulo: Contexto, 2016. (801.82/B596t)
FIORIN, José Luiz. Elementos de análise do discurso. São Paulo: Contexto, 2008. (81’42/F553el)
GARCIA, Othon Moacyr. Comunicação em prosa moderna. 22. ed. Rio de Janeiro: FGV,
2012. - (808/G21c)
MARCUSCHI, Luiz Antônio. Produção textual, análise de gêneros e compreensão. São
Paulo: Parábola, 2008. - (81’42/M277p)
MEYER, Bernard. A arte de argumentar. São Paulo: WMF Martins Fontes, 2011. (808.56/M559a)
SAVIOLI, Francisco Platão; FIORIN, José Luiz. Lições de texto: leitura e redação. São
Paulo: Ática, 2012. - (81’42/F553L)
Métodos e Técnicas de Pesquisa (2187) – 34 hs
Ementa: A disciplina aborda os métodos e as técnicas de pesquisa e do fazer científico: o
domínio das normas da ABNT, resenha informativa e crítica, fichamento, resumo, elaboração
de seminários; a ética em pesquisa e a reflexão sobre o plágio. Introduz a iniciação científica
e apresenta os elementos para elaboração de projetos de pesquisa.
Bibliografia Básica
DALBERIO, Osvaldo; DALBERIO, Maria Célia Borges. Metodologia Científica. São
Paulo: Paulus, 2014. - (001.8/D288me)
LIBANIO, João Batista. Introdução à vida intelectual. São Paulo: Loyola, 2014. (316.7/L664i)
SAKAMOTO, Cleusa Kazue; SILVEIRA, Isabel Orestes. Como fazer projetos de iniciação
científica. São Paulo: Paulus, 2014. - (001.8/S152c)
SILVA, Juremir Machado da. O que pesquisar quer dizer: como fazer textos acadêmicos
sem medo da ABNT e da CAPES. Porto Alegre: Sulina, 2010.
Bibliografia Complementar
BOAVENTURA, Edivaldo M. Como ordenar as ideias. 9.ed. São Paulo: Ática, 2009. (001.8/B636c)
DUARTE, Jorge (Org). Métodos e técnicas de pesquisa em comunicação. 2.ed. São Paulo:
Atlas, 2010. - (001.8/D872m)
GAIO, Roberta. Metodologia de pesquisa e produção do conhecimento. Petrópolis: Vozes,
2008. - (001.8/G136m)
LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Metodologia científica. 6.ed. São
Paulo: Atlas, 2011. - (001.89/L195m)
TEIXEIRA, Elizabeth. As três metodologias: acadêmica, da ciência e da pesquisa. 1.ed. São
Paulo: Vozes, 2013. - (001.8/T265t)
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Sociologia da Comunicação – (Cód 2278) – 34 hs
Ementa: Estudo das relações entre comunicação e sociedade, mercado e funções sociais.
Discussão dos impactos das mídias na constituição do sujeito e da sociedade contemporâneos.
Busca de novos paradigmas na reflexão acerca das novas tecnologias e novas mídias e suas
implicações no meio social.
Bibliografia Básica
BRETON, Philippe. Sociologia da comunicação. São Paulo: Loyola, 2011. - (316.77/B852s)
MAIGRET, Éric. Sociologia da comunicação e das mídias. São Paulo: SENAC, 2010. (316.77/M19s)
MIÈGE, Bernard. A sociedade tecida pela comunicação: técnicas da informação e da
comunicação entre inovação e enraizamento social. São Paulo: Paulus, 2009. (316.77/M574s)
Bibliografia Complementar
FOUCAULT, Michael. Microfísica do poder. 26.ed. Rio de Janeiro: Graal, 2013. (321.01/F86m)
LIPOVETSKY, Gilles; SERROY, Jean. A cultura mundo. São Paulo: Companhia das
Letras, 2013. - (316.7/L74c)
LIPOVETSKY, Gilles. A era do vazio: ensaio sobre o individualismo contemporâneo. São
Paulo: Manole, 2009. - (17.035.1/L74e)
Novos Estudos. São Paulo: CEBRAP, 1988. Quadrimestral. ISSN 0101-3300.
TRIVINHO, Eugênio. A dromocracia cibercultural: lógica da vida humana na civilização
mediático avançada. São Paulo: Paulus, 2007. - (316.77/T759d)
WEBER, Max. Ciência e política: duas vocações. 16.ed. São Paulo: Cultrix, 2010. (321.01/W383c)
Teorias da Comunicação II: Escolas e Pensadores – (Cód 2306) – 68 hs
Ementa: Apresentação das diversas correntes teóricas da comunicação com foco nos meios
de comunicação de massa. Estudo da relação das teorias com a sociedade, economia, cultura,
política e tecnologia em cada momento histórico.
Bibliografia Básica
HOHFELDT, Antonio. Teorias da comunicação: conceitos, escolas e tendências. Petrópolis:
Vozes, 2010. - (316.77/H659t)
MARCONDES FILHO, Ciro. Para entender a comunicação: contatos antecipados com a
nova teoria. São Paulo: Paulus, 2008. - (316.77/M27p)
WOLF, Mauro. Teorias das comunicações de massa. São Paulo: Martins Fontes, 2012. (316.77/W837ti)
Bibliografia Complementar
CRAIG, Robert; MARTINO, Luiz C. (Orgs). Teorias da comunicação: muitas ou poucas?
Cotia: Ateliê, 2007. - (316.77/M34tc)
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HALL, Stuart; SILVA, Tomaz Tadeu da; WOODWARD, Kathryn (Orgs.). Identidade e
diferença: a perspectiva dos estudos culturais. 14.ed. Rio de Janeiro: Vozes, 2014. (316.7/H184id)
MARCONDES FILHO, Ciro (Org.). Dicionário da comunicação. 2.ed. São Paulo: Paulus,
2014. - (R316.77/M27dc)
MARCONDES FILHO, Ciro. O princípio da razão durante. São Paulo: Paulus, 2011.
(Tomo I-III) - (316.77/M27pr)
MARTÍN-BARBERO, Jesús. Dos meios às mediações. 2.ed. Rio de Janeiro: UFRJ, 2003. (316.77/M334d)
McLUHAN, Herbert Marshall. Os meios de comunicação como extensões do homem. São
Paulo: Cultrix, 2007. - (316.774/M145m)
Novos Olhares [Eletrônico]: Revista de Estudos Sobre Práticas de Recepção a Produtos
Midiáticos. São Paulo: ECA-USP, 1998.
SOUZA, Jorge Pedro de. Elementos de teoria e pesquisa da comunicação e dos media.
Porto: Biblioteca on-line de Ciências da Comunicação, 2006. PDF disponível em: <
http://www.bocc.ubi.pt/pag/sousa-jorge-pedro-elementos-teoria-pequisa-comunicacaomedia.pdf>. Acesso em 25 out. 2006.
Edição de Áudio (2059) - 34 hs
Ementa Técnicas de edição, montagem e pós-produção de produtos em áudio. Os
processos de mixagem e masterização. Tecnologia digital para edição de áudio. Princípios
básicos do software de edição e pós-produção sonora. Exercícios práticos de edição e
exportação em diversos formatos.
Bibliografia Básica
BARNWELL, Jane. Fundamentos da produção cinematográfica. Porto Alegre:
Bookman, 2013. – (791.44/B242f)
HAUSMAN, Carl; MESSERE, Fritz; O’DONNELL, Lewis; BENOIT, Philip. Rádio:
produção, programação e performance. São Paulo: cengage Learning, 2010. –
(654.195/H318p)
MARTINS, Vinicius Alves Portela. Fundamentos da atividade cinematográfica e
audiovisual. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012. – (791.44.075/M347f)
Bibliografia complementar
AVILA, Renato Nogueira Perez. Streaming: aprenda a criar e instalar sua rádio ou TV
na Internet. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2008. – 9004internet/A972s) – (5ex)
FARJOUN, Daniel. Mix: o poder da mixagem. 2.ed. Rio de Janeiro: Música & Tecnologia,
2012. – (681.84/F244m)
FERREIRA, Daniela Carvalho Monteiro; PAIVA, José Eduardo Ribeiro de. O áudio na
Internet: uma orientação para os profissionais de comunicação e tecnologia.
Uberlândia: Edibrás, 2008. – (316.772.3/F44a)
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HENRIQUES, Fábio. Guia de mixagem. Rio de Janeiro: Música & Tecnologia, 2007. –
(681.84/H449g)
PAULA FILHO, Wilson de Pádua. Multimídia: conceitos e aplicações. 2.ed. Rio de
Janeiro: LTC, 2013. – (004.4’27/P347m)
RATTON, Miguel. Dicionário de áudio e tecnologia musical. 2.ed. Rio de Janeiro: Música
& Tecnologia, 2009. – (681.8/R185d)
VALLE, Solón de. Manual prático de acústica. Rio de Janeiro: Música e Tecnologia, 2009.
– (681.8/V273m)
Fotografia e Iluminação (2098) - 34 hs
Ementa: A fotografia aplicada no cinema, vídeo e na televisão. O desenvolvimento
tecnológico da captação de imagens. Equipamentos e composição fotográfica aplicada. Os
princípios fundamentais da iluminação em estúdio e externas. Exercícios de captação de
imagens e iluminação para a produção audiovisual.
Bibliografia Básica
ANG, Tom. Vídeo digital: uma introdução. 2.ed. São Paulo: SENAC, 2012. –
(004.4’274/A587v)
DUBOIS, Philippe. O ato fotográfico e outros ensaios. 14.ed. Campinas: Papirus, 2014. –
(77/D879a)
TRIGO, Thales. Equipamento fotográfico: teoria e prática. 5.ed. São Paulo: SENAC,
2012. – (771/T747e)
Bibliografia complementar
FATORELLI, Antônio. Fotografia contemporânea entre o cinema, o vídeo e as novas
mídias. Rio de Janeiro: SENAC, 2013. – (77/F263f)
HURTER, Bill. A luz perfeita: guia de iluminação para fotógrafos. 3.ed. Balneário
Camboriú: Photos, 2010. – (771.2/H946L)
JESUS, Adriano Miranda. Estratégias do olhar fotográfico. São Paulo: Paulus, 2015. –
(77.0/J56e)
Rua. Revista Universitária do Audiovisual (Eletrônico). São Carlos (SP): UFSCAR.
SOULAGES, François. Estética da fotografia: perda e permanência. São Paulo: SENAC,
2010. – (77.01/S694e)
WESTON, Chris. Dominando sua câmera digital. Porto Alegre: Bookman, 2011. –
(771.3/W543d)
Produção Para Rádio e Mídias Sonoras (2241) - 68 hs
Ementa: Técnicas de planejamento e produção de programas para rádio, de diferentes
gêneros e formatos. A emissora de rádio e a programação radiofônica. Técnicas de gravação
no estúdio de rádio. Técnicas, recursos e organização da produção gravada e ao vivo.
Sonoplastia e princípios de locução. Práticas de produção para rádio e mídias sonoras. As
relações étnico-raciais e a história e cultura afro-brasileira e indígena aplicada na prática das
atividades de produção em áudio.
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Bibliografia Básica
BARBOSA FILHO, André. Gêneros radiofônicos. 2.ed. São Paulo: Paulinas, 2009. –
(654.195/B195g)
JOSÉ, Carmem Lúcia; SERGL, Marcos Júlio. Voz e roteiros radiofônicos. São Paulo:
Paulus, 2015. – (654.195/J71v)
PRADO, Magaly. História do rádio no Brasil. São Paulo: Boa Prosa, 2012. –
(654.195/P918h)
Bibliografia complementar
FERREIRA FILHO, Marcilio da Silva. Rádio e televisão. Curitiba: Juruá Editora, 2013. –
(654.195/F441r)
GOMES, Ana Luisa. Na boca do rádio. São Paulo: Aderaldo & Rothchild, 2007. –
(654.195/G612n)
MAGNONI, Antonio Francisco (Org.). O novo rádio: cenários de radiodifusão na era digital.
São Paulo: SENAC, 2010. – (654.195/M176n)
MCLEISH, Robert. Produção de rádio. 3.ed. São Paulo: Summus, 2001. – (654.195/M429p)
PRADO, Magaly. Produção de rádio: um manual prático para professores e alunos. Rio de
Janeiro: Campus, 2006. – (654.195/P918p)
Significação - Revista de Cultura Audiovisual [Eletrônico]. São Paulo: ECA-USP, 2011.
Disponível em: <http://www.revistas.usp.br/significacao/search>. Acesso em: 24
fev. 2017.

3º SEMESTRE
Cultura Brasileira – (Cód 2042) - 34 hs
Ementa: Estudo da cultura brasileira e suas diferentes manifestações: cultura popular,
literatura, música, cinema, artes plásticas e visuais, entre outras. História e composição da
diversidade étnica brasileira, da mestiçagem, com especial atenção às culturas afro-brasileira
e indígenas e sua importância para o país. História e Cultura Afro-Brasileira e sua importância
na formação do cidadão e da cidadania.
Bibliografia Básica
HOLANDA, Sérgio Buarque de. Raízes do Brasil. 27.ed. São Paulo: Companhia das Letras,
2015. – (316.7(81)/H669r)
ORTIZ, Renato. Cultura brasileira e identidade nacional. 5.ed. São Paulo: Brasiliense, 2006.
– (316.7(81)/O89c)
RIBEIRO, Darcy. O povo brasileiro: a formação e o sentido do Brasil. 3.ed. São Paulo:
Companhia das Letras, 2010. - (572.028(81)/R368p)
Bibliografia Complementar
BOSI, Alfredo. (Org.) Cultura brasileira: temas e situações. 4.ed. São Paulo: Ática, 2012.
- (316.7(81)/B755c)
CHAUÍ, Marilena. Cidadania cultural: o direito à cultura. São Paulo: Fundação Perseu
Abramo, 2010. - (316.7/C437cs)
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FRIAS FILHO, Otavio. Seleção natural: ensaios de cultura e política. São Paulo:
Publifolha, 2009. - (821.134.3(81)-4/F944s)
NAPOLITANO, Marcos. Cultura brasileira: utopia e massificação (1950-1980). 3.ed. São
Paulo: Contexto, 2008. - (316.7(81)/N174c)
ORTIZ, Renato. A moderna tradição brasileira: cultura brasileira e indústria cultural.
5.ed. São Paulo: Brasiliense, 2006. - (316.7/O89m)
WILLIAMS, Raymond. Palavras-chave: um vocabulário de cultura e sociedade. São
Paulo: Boitempo, 2011. - (316.7/W691p)
Ética - (Cód 2078) - 68 hs
Ementa: Reflexão sobre os fundamentos filosóficos da ética e abordagem histórico-crítica
de suas matrizes clássicas. A ética grega e seus desdobramentos na civilização ocidental. O
desenvolvimento da ética nas relações públicas e privadas. Ética e alteridade. Análise do
conceito de justiça a partir da ética filosófica. Ética e Moral na atualidade. Ética, cidadania,
sustentabilidade e meio ambiente. O debate sobre educação em Direitos Humanos.
Bibliografia Básica
ARISTÓTELES. Ética a Nicômano. 4.ed. São Paulo: Edipro, 2014. – (14Aristóteles/A75en)
BAUMAN, Zygmunt. Ética pós-moderna. 3.ed. São Paulo: Paulus, 2006. – (172/B341e)
VAZ, Henrique Cláudio de Lima. Escritos de Filosofia IV: introdução à ética filosófica 1.
7.ed. São Paulo: Loyola, 2015. – (101(08)/V495e)
Bibliografia Complementar
ESPINOSA, Baruch. Ética. 3.ed. Belo Horizonte: Autentica, 2013. – (17/S742e)
HOMERO. Odisséia. São Paulo: Companhia das Letras, 2011. – (821.14/H726o)
KANT, Immanuel. Crítica da razão prática. São Paulo: Martins Fontes, 2011. –
(14Kant/K25cr)
MAQUIAVEL, Nicolau. O Príncipe. Petrópolis: Vozes, 2011. – (321.01/M136p)
PLATÃO. A república. 2.ed. São Paulo: Edipro, 2014. – (14Platão/P777r)
TOMÁS DE AQUINO, Santo. Suma teológica. São Paulo: Loyola, 2009. – (21(08)/T611s)
Métodos Quantitativos (2188) – 34 hs
Ementa: Histórico e aplicação dos métodos quantitativos de pesquisa. Formas de análise de
dados, suas diferenciações. Apresentação e discussão dos elementos da estatística descritiva
e suas implicações. Planejamento, programação e coleta de dados.
Bibliografia Básica
MATTAR, João. Metodologia científica na era da informática. 3.ed. São Paulo: Saraiva,
2014. – (001.8/M386me)
VERGARA, Sylvia Constant. Métodos de coleta de dados no campo. 2.ed. São Paulo: Atlas,
2012. – (001.891/V612m) – (10ex)
VIEIRA, Sonia. Como elaborar questionários. São Paulo: Atlas, 2009. – (001.891/V718c)
Bibliografia Complementar
ALMEIDA, Alberto Carlos. Erros nas pesquisas eleitorais. Rio de Janeiro: Record, 2009. –
(316.653/A444er)
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CASTANHEIRA, Nelson Pereira. Métodos quantitativos. Curitiba: IBPEX, 2008. –
(519.22/C341me)
COSTA, Giovani Gláucio de Oliveira. Curso de estatística básica. São Paulo Atlas, 2011. –
(519.223/C872c)
LAPPONI, Juan Carlos. Estatística usando o Excell. Rio de Janeiro: Elsevier: Campus,
2005. – (004Excel/L322e)
ROSENTAL, Claude; FRÉMONTIER-Murphy, Camille. Introdução aos métodos
quantitativos em ciências humanas e sociais. Lisboa: Instituto Piaget, 2002. –
(519.22/R728in)
Teorias da Comunicação III: Cibercultura – (Cód 2308) - 68 hs
Ementa: Estudo de textos de autores contemporâneos que tratam da cibercultura, a cultura
produzida pelas mídias digitais, em seus diversos aspectos e impactos na sociedade.
Bibliografia Básica
MARTINO, Luís Mauro Sá. Teoria das mídias digitais. 2.ed. Petrópolis: Vozes, 2015. –
(316.77/M34t)
RUDIGER, Francisco. As teorias da cibercultura. Porto Alegre: Sulina, 2013.
SANTAELLA, Lucia. Linguagens líquidas na era da mobilidade. 2.ed. São Paulo: Paulus,
2011. – (316.77/S222L)
Bibliografia Complementar
CASTELLS, Manuel. A sociedade em rede. 9.ed. São Paulo: Paz e Terra, 2010. –
(316.42/C344s)
JENKINS, Henry. Cultura da convergência. 2.ed. São Paulo: Aleph, 2012. – (316.77/J51c)
LÉVY, Pierre. A inteligência coletiva: por uma antropologia do ciberespaço. 5.ed. São
Paulo: Loyola, 2007. – (316.772.5/L65i)
NEGROPONTE, Nicholas. A vida digital. São Paulo: Companhia das Letras, 2003. –
(316.772.3/N325v)
SOUZA, Jorge Pedro de. Elementos de teoria e pesquisa da comunicação e dos media.
Porto: Biblioteca on-line de Ciências da Comunicação, 2006. Disponível em:
<http://www.bocc.ubi.pt/pag/sousa-jorge-pedro-elementos-teoria-pequisacomunicacao-media.pdf>. Acesso em 25 out. 2006.
WOLTON, Dominique. Internet, e depois? Porto Alegre: Sulina, 2012.
Direção Para Rádio (Ao Vivo) (2053) - 68 hs
Ementa: Conceitos e aplicações de Direção em Rádio. Direção Artística e Direção
Comercial. Direção de programas e novos projetos em áudio. A relação entre a produção e a
direção do programa radiofônico. A prática de direção e produção ao vivo.
Bibliografia Básica
HAUSMAN, Carl. Rádio: produção, programação e performance. São Paulo: Cengage
Learning, 2011. – (654.195/H318p
PRADO, Magaly. História do rádio no Brasil. São Paulo: Boa Prosa, 2012. –
(654.195/P918h)
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PRATA, Nair. Web rádio: novos gêneros, novas formas de interação. Florianópolis:
Insular, 2012. – (654.195/P924w)
Bibliografia complementar
FERRARETTO, Luiz Artur. Rádio: o veículo, a história e a técnica. 2.ed. Porto Alegre:
Sagra Luzzatto, 2001. – (654.195/F426r)
GOMES, Ana Luisa Zaniboni. Na boca do rádio. São Paulo: Aderaldo & Rothchild, 2007.
– (654.195/G612n)
MAGNONI, Antonio Francisco. (Org.). O novo rádio: cenários de radiodifusão na era
digital. São Paulo: Senac, 2010. – (654.195/M176n)
MCLEISH, Robert. Produção de rádio. 3.ed. São Paulo: Summus, 2001. – (654.195/M429p)
PRADO, Magaly. Produção de rádio: um manual prático. Rio de Janeiro: Campus, 2006.
– (654.195/P918p)
Roteiro para TV e Vídeo (2272) - 34 hs
Ementa: Regras de redação para TV. Criação e desenvolvimento de roteiros para televisão.
Os textos para diferentes gêneros e formatos televisivos. O texto informativo, narrativo e
descritivo. As técnicas de redação específicas para o veículo TV, da pauta à edição de textos.
Prática de redação na lauda televisiva.
Bibliografia Básica
CAMPOS, Flávio. Roteiro de cinema e televisão. 3.ed. Rio de Janeiro: Zahar, 2014. –
(791.44/C212r)
COMPARATO, Doc. Da criação ao roteiro: teoria e prática. São Paulo: Summus, 2009. –
(791.44/C731d)
PALLOTTINI, Renata. Dramaturgia de televisão. São Paulo: Perspectiva, 2012. –
(654.197/P195d)
Bibliografia Complementar
BARRETO, Tiago. Vende-se em 30 segundos: manual do roteiro para filme publicitário. São
Paulo: Senac, 2004. – (659.152/B264v)
MACHADO, Arlindo. A televisão levada a sério. 6.ed. São Paulo: SENAC, 2014. –
(654.197/M129t)
PATERNOSTRO, Vera. O texto na TV. 15.ed. Rio de Janeiro: Campus, 1999. –
(654.19/P335t)
REY, Marcos. O roteirista profissional: TV e cinema. 3.ed. São Paulo: Ática, 2010. –
(654.19/R351r)
Revista de Audiovisual Sala 206 [Eletrônico]. Vitória: Universidade Federal do Espírito
Santo (UFES), 2011. Disponível em: <http://periodicos.ufes.br/sala206/index>. Acesso em:
24 fev. 2017.
STEMPEL, Tom. Por dentro do roteiro. Rio de Janeiro: Zahar, 2011. – (791.44/S849p)
Técnicas de Locução (2285) - 34 hs
Ementa: As possibilidades da voz profissional em suas atividades de locução, narração,
interpretação e apresentação para Rádio, televisão e Internet. A voz na produção sonora e
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audiovisual. A locução para Rádio. A apresentação e narração para TV. A prática de locução:
interpretação e ritmo. Direção de locução, comentário e narração.
Bibliografia Básica
BARBOSA FILHO, André. Gêneros radiofônicos. 2.ed. São Paulo: Paulinas, 2009. –
(654.195/B195g)
CÉSAR, Cyro. Como falar no rádio. 11.ed. São Paulo: Summus, 2009. – (654.195/C414c)
PRATA, Nair. Web rádio: novos gêneros, novas formas de interação. Florianópolis: Insular,
2012.
Bibliografia complementar
AMATO, Rita de Cássia Fucci. Manual de saúde vocal. São Paulo: Atlas, 2010. –
9808.5/A524m)
HAUSMAN, Carl. Rádio: produção, programação e performance. São Paulo: Cengage
Learning, 2011. – (654.195/H318p)
KYRILLOS, Leny. Voz e corpo na TV. São Paulo: Globo, 2006. – (654.197/K99v)
MACHADO, José. Apresentador de TV. Lisboa: Lidel, 2004. – (654.197/M131a)
ZUMTHOR, Paul. Introdução à poesia oral. Belo Horizonte: UFMG, 2010. – (82-1/Z88i)

4º SEMESTRE
Estética – (Cód 2074) - 34 hs
Ementa: Introdução crítica e histórica às principias teorias estéticas acerca da arte e do fazer
artístico. A crítica da faculdade do juízo em Kant e a discussão estética da modernidade.
Estética e filosofia contemporânea.
Bibliografia Básica
DUARTE, Rodrigo. O belo autônomo: textos clássicos de estética. 2.ed. Belo Horizonte:
Autêntica: Crisálida, 2012. – (111.85/D874b)
KANT, Immanuel. Crítica da faculdade de juízo. 3.ed. Rio de Janeiro: Forense
Universitária, 2012. – (111.852/K25cr)
KIVY, Peter. Estética: fundamentos e questões de filosofia da arte. São Paulo: Paulus, 2008.
– (7.01/K68e)
Bibliografia Complementar
DUFRENNE, Michel. Estética e filosofia. 3.ed. São Paulo: Perspectiva, 2012. –
(111.82/D911e)
HEGEL, Georg W. F. A fenomenologia do espírito. Estética ideia e o ideal.
Estética do belo artístico e o ideal. Introdução à história da filosofia. São Paulo: Abril
Cultural, 1980. (Os Pensadores). – (14(082)/H363fe)
HEIDEGGER, Martin. A origem da obra de arte. Lisboa: Edições 70, 2010. – (7.01/H37or)
HUISMAN, Denis. A estética. 4.ed. Lisboa: Edições 70, 2013. – (111.852/H891e)
MERLEAU-PONTY, Maurice. O olho e o espírito. São Paulo: Cosac Naif, 2004. –
(101(44)/M534o)
Metodologia Científica – (Cód 2184) - 68 hs
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Ementa: Aborda os tipos possíveis de conhecimento, tais como senso comum, mítico,
religioso, estético, filosófico e científico; os fundamentos e o conceito de ciência; sua história
e desenvolvimento; a linguagem científica; a filosofia da ciência, o método científico e os
tipos de pesquisa científica. Relacionando ciência e comunicação, a disciplina capacitará o
aluno para a construção do projeto de pesquisa científica e suas responsabilidades éticas.
Bibliografia Básica
DALBERIO, Maria Célia Borges; DALBERIO, Osvaldo. Metodologia científica: desafios e
caminhos. São Paulo: Paulus, 2014. - (001.8/D288me)
KUHN, Thomas. A estrutura das revoluções científicas. 10. ed. São Paulo: Perspectiva,
2011. – (101.1/k98e)
POPPER, Karl. A lógica da pesquisa científica. 2. ed. São Paulo: Cultrix, 2013. –
(001.8/P467L)
SAKAMOTO, Cleusa Kazue; SILVEIRA, Isabel Orestes. Como fazer projetos de iniciação
científica. São Paulo: Paulus, 2014. – (001.8/S152c)
Bibliografia Complementar
ALVES, Ruben. Filosofia da ciência: introdução ao jogo e suas regras. 16. ed. São Paulo;
Loyola, 2011. – (101.1/A482f)
CHALMERS, F. Alan. O que é ciência afinal? São Paulo: Brasiliense, 1993. – (50/C426q)
ECO, Umberto. Como se faz uma tese. 21.ed. São Paulo: Perspectiva, 2008. – (001.8/A568i)
GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 5.ed. São Paulo: Atlas, 2010. –
(001.8/G392c)
MARCONDES, C. Filho. O princípio da razão durante: o conceito de comunicação e a
epistemologia metapórica. Tomo V. São Paulo: Paulus, 2010. – (316.77/M27pr)
MARQUES, J. Melo. Teoria e metodologia da comunicação: tendências do século XXI.
São Paulo: Paulus, 2015. – (316.77/M485tm)
SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. 23.ed. São Paulo:
Cortez, 2012. – (001.8/S525m)
Psicologia da Comunicação (2255) – 34 hs
Ementa: Aspectos psicológicos que permeiam a relação entre público e meios de
comunicação de massa. Processos psicológicos básicos e recepção da informação mediática.
Análise psicossocial do comportamento do indivíduo e do público ante a comunicação. O
papel dos meios da comunicação de massa na produção da subjetividade. Avaliação ética da
aplicação da psicologia à comunicação social.
Bibliografia Básica
BOCK, Ana Maria Bahia; FURTADO, Odair; TEIXEIRA, Maria de Lourdes Trassi.
Psicologias: uma introdução ao estudo de psicologia. 14. ed. São Paulo: Saraiva, 2009.
– (159.9/\B648ps)
EIRIZIK, Claudio Laks; BASSOLS, Ana Margareth Siqueira. O ciclo da vida humana. 2.ed.
São Paulo: Artmed, 2013. – (616.89/E37c)
STROCHI, Maria Cristina. Psicologia da comunicação. São Paulo: Paulus, 2007. –
(316.77/S913p)
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Bibliografia Complementar
DEL PRETE, Zilda. A.P.; DEL PRETE, Almir (Orgs.) Psicologia das habilidades sociais:
diversidade teórica e suas implicações. 7.ed. Petrópolis: Vozes, 2010. –
(37.015.3/D431ps)
DIAS, Elsa Oliveira. A teoria do amadurecimento de D.W. Winnicott. São Paulo: DWW
Editorial, 2014. – (159.964.2/D532t)
GARDNER, Howard. Cinco mentes para o futuro. São Paulo: Artmed, 2007. –
(159.95/G214c)
STOCKER, Michael; HEGEMAN, Elizabeth. O valor das emoções. São Paulo: Palas
Athena, 2002. – (159.942/S882v)
ARAÚJO, Tarso. Almanaque das drogas: um guia informal para o debate nacional. 2.ed.
Rio de Janeiro: Leya, 2014. – (364.272/A866a)
Semiótica da Comunicação – (Cód 2274) - 34 hs
Ementa: A semiótica como uma teoria da mediação por signos fundamentada
filosoficamente. Semiótica como forma de análise da produção de sentido na comunicação.
O estudo dos signos em diversos autores; relações entre fenomenologia e semiótica;
definições e classificações. Realidade, signo e comunicação. Conceito, estrutura e
articulações do signo: dicotomias e tricotomias. Leitura semiótica dos discursos da mídia.
Bibliografia Básica
NÖTH, Winfried. Panorama da semiótica. 4.ed. São Paulo: Annablume, 2009. –
(81’22/N79p)
SANTAELLA, Lucia; NÖTH, Winfried. Comunicação e semiótica. São Paulo: Hacker,
2004. – (316.77/S222cs)
SANTAELLA, Lucia. O que é semiótica. São Paulo: Brasiliense, 2012. – (81’22/S222q)
Bibliografia Complementar
COELHO NETTO, Jose Teixeira. Semiótica, informação e comunicação. 6.ed. São Paulo:
Perspectiva, 2003. – (316.77/C617s)
ECO, Umberto. Tratado geral de semiótica. 4.ed. São Paulo: Perspectiva, 2009. –
(81’22/E22t)
HALL, Sean. Isto significa isso. Isso significa aquilo: guia de semiótica para iniciantes. São
Paulo: Rosari, 2008. – (81’22/H184i)
NÖTH, Winfried. A semiótica no século XX. 3.ed. São Paulo: Annablume, 2009. –
(81’22/N79s)
PEIRCE, Charles Sanders. Semiótica. 4.ed. São Paulo: Perspectiva, 2010. – (81’22/P425se)
Edição de Vídeo (2061) - 34 hs
Ementa: Técnicas de edição, montagem e pós-produção de produtos em audiovisual.
Tecnologia digital para edição. Princípios Básicos do software de edição de vídeo e exercícios
práticos de edição com transições e efeitos, correção de cor, geração de caracteres e
exportação em diversos formatos.
Bibliografia Básica
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ANG, Tom. Video digital: uma introdução. São Paulo: Senac, 2012. – (004.4’274/A587v)
BARNWEL, Jane. Fundamentos de produção cinematográfica. Porto Alegre: Bookman,
2013. – (791.44/B242f)
EDGAR-HUNT, Robert; MARLAND, Johnn; RAWLE, Steven. A linguagem do cinema –
Fundamentos de cinema. Porto Alegre: Bookman, 2013. – (791.43/E25L)
Bibliografia complementar
BLOCK, Bruce. A narrativa visual: criando a estrutura visual para cinema, TV e mídias
digitais. São Paulo: Elsevier, 2010. – (791.44/B611n)
DANCYGER, Ken. Técnicas de edição para cinema e vídeo. Rio de Janeiro: Campus, 2003.
– (791.43/D175t)
MACHADO, Arlindo. A televisão levada a sério. 6.ed. São Paulo: SENAC, 2014. –
(654.197/M129t)
MURCH, Walter. Num piscar de olhos: a edição de filmes sob a ótica de um mestre. Rio de
Janeiro: Jorge Zahar, 2004. – (791.43/M949n)
RODRIGUES, Chris. O cinema e a produção. 3.ed. Rio de Janeiro: Lamparina, 2010. –
(791.44/R612c)
Legislação Aplicada a RTVI (2157) - 34 hs
Ementa: Ética e Deontologia da Comunicação: análise comparada da legislação para Rádio,
TV e Internet. Os procedimentos de outorga dos serviços de radiodifusão no direito brasileiro:
regimes jurídicos, restrições legais e constitucionais. O serviço de radiodifusão comercial,
educativo, comunitário. Políticas de comunicação e a legislação vigente para a produção para
Rádio, TV e Internet. Direitos autorais e políticas públicas de produção cultural. Legislação
e direitos humanos.
Bibliografia Básica
FERREIRA FILHO, Marcilio da Silva. Rádio e televisão: o novo procedimento para
concessão. Curitiba: Juruá, 2013. – (654.195/F441r)
JONAS, Hans. O princípio responsabilidade: ensaio de uma ética para a civilização
tecnológica. Rio de Janeiro: Contraponto: PUC-Rio, 2011. – (17/J66pr)
LEMOS, André; LEVY, Pierre. O futuro da Internet: em direção a uma ciberdemocracia
planetária. São Paulo: Paulus, 2014. – (316.774/L576f)
LIMA, Venício Artur de. Regulação das comunicações: história, poder e direitos. São Paulo:
Paulus, 2011. (316.77/L711re)
Bibliografia Complementar
BAUMAN, Zygmunt. Ética pós-moderna. 3.ed. São Paulo: Paulus, 2006. – (172/B341e)
COUTINHO, Angélica; SANTOS, Rafael dos. (Org.). Políticas públicas e regulação do
audiovisual. Curitiba: CRV, 2012. – (791.43/S238p)
PAESANI, Liliana Mainardi. Direito e internet: liberdade de informação, privacidade e
responsabilidade civil. 6.ed. São Paulo: Atlas, 2013. – (34:004/P145d)
SCHREIBER, Anderson. Direito e mídia. São Paulo: Atlas, 2013. – (34:316.77/S411d)
SISTEMAS públicos de comunicação no mundo: experiências de doze países e o caso
brasileiro. 3.ed. São Paulo: Paulus/ Intervozes, 2009. – (316.77/S636p)
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Produção de Áudio Para Internet e Webrádio (2231) - 34 hs
Ementa: Planejamento e execução de projetos específicos de produção sonora para a
Internet. As novas propostas de produção em áudio para Internet e Web rádio: novos gêneros,
novos formatos e novas formas de interatividade com o ouvinte e internauta. Técnicas de
produção e exibição on-line. Trabalhos práticos sobre temas de Educação Ambiental.
Bibliografia Básica
FERRARETTO, Luiz Artur. Rádio: teoria e prática. São Paulo: Summus, 2014. –
(654.195/F426ra)
PADOVANI, Stephania; MOURA, Dinara. Navegação em hipermídia: uma abordagem
centrada no usuário. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2008. – (070.44/P138n)
PRATA, Nair. Web rádio: novos gêneros, novas formas de interação. Florianópolis: Insular,
2012. – (654.195/P924w)
Bibliografia Complementar
AVILA, Renato Nogueira Perez. Streaming: aprenda a criar e instalar sua rádio ou TV na
Internet. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2008. – (004internet/A972s)
FERREIRA, Daniela Carvalho Monteiro; PAIVA, José Eduardo Ribeiro de. O áudio na
Internet. Uberlândia: Edibrás, 2008. – (316.772.3/F44a)
KICHINHEVSKY, Marcelo. O rádio sem onda: convergência digital e novos desafios da
radiodifusão. Rio de Janeiro: E-papers, 2007. – (654.195/K66r)
RODRIGUES, Andrea. Desenvolvimento para internet. Curitiba: Ao Livro Técnico, 2010.
– (004/R611d)
SANTAELLA, Lúcia. Navegar no ciberespaço: o perfil cognitivo do leitor imersivo. 4.ed.
São Paulo: Paulus, 2011. – (316.774/S222n)
Produção Para TV e Vídeo (2242) - 68 hs
Ementa: Técnicas de planejamento e produção de programas para TV, de diferentes gêneros
e formatos. A emissora de televisão e a programação televisiva. Técnicas de gravação no
estúdio de TV. Técnicas, recursos e organização da produção gravada e ao vivo. Práticas de
produção para TV e vídeo. As relações étnico-raciais e a história e cultura afro-brasileira e
indígena aplicada na prática das atividades de produção em vídeo.
Bibliografia Básica
ANG, Tom. Vídeo digital: uma introdução. 2.ed. São Paulo: SENAC, 2012.(004.4”274”/A587v)
BARNWEL, Jane. Fundamentos de produção cinematográfica. Porto Alegre: Bookman,
2013. – (791.44/B242f)
ZETTL, Herbert. Manual de produção de televisão. 10.ed. São Paulo: Cengage Learning,
2011. – (654.197/Z58m)
Bibliografia complementar
CARNEIRO, Rafael Gonçalez. Publicidade na TV digital: um mercado em transformação.
São Paulo: Aleph, 2012. – (654.197/C29p)
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COMPARATO, Doc. Da criação ao roteiro: teoria e prática. São Paulo: Summus, 2009. –
(791.44/C731d)
KELLISON, Catherine. Produção e direção para TV e vídeo. Rio de Janeiro: Elsevier,
2007. – (654.197/K38p)
MARTINS, Vinicius Alves Portella. Fundamentos da atividade cinematográfica e
audiovisual. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012. – (791.44.075/M347f)
RODRIGUES, Chris. O cinema e a produção. 3.ed. Rio de Janeiro: Lamparina, 2010. –
(791.44/R612c)
Studium [Eletrônico]. Campinas: UNICAMP, 2008. 25 cm.

5º SEMESTRE
Fundamentos e Desenvolvimento Social e Político Brasileiro (2107) – 68 hs
Ementa: Uma reflexão sobre a formação do Estado brasileiro e as relações de poder. O
panorama político e social do desenvolvimento da sociedade brasileira, a visão econômica e
evolutiva do Brasil e suas implicações para o cenário atual. As discussões políticas a partir
das relações étnico-raciais e suas implicações na constituição dos direitos humanos no Brasil.
Bibliografia Básica
HOLANDA, Sérgio Buarque de. Raízes do Brasil. 27.ed. São Paulo: Companhia das Letras,
2015. – (316.7(81)/H669r)
OLIVEIRA, Henrique Altemani. Política externa brasileira. São Paulo: Saraiva, 2013. –
(327/V249p)
RIBEIRO, Darcy. O povo brasileiro: a formação e o sentido do Brasil. São Paulo:
Companhia das Letras, 2010. – (572.028(81)/R368p)
Bibliografia Complementar
DANTAS, Humberto; MARTINS JÚNIOR, José Paulo (Org.). Introdução à política
brasileira. São Paulo: Paulus, 2007. (Ciências sociais). – (32(81)/D212i)
FAUSTO, Boris. História do Brasil. São Paulo: EDUSP, 2009. – (94(81)/F272hb)
IANNI, Octavio. Pensamento social no Brasil. EDUSC, 2004. – (316(81)/I17p)
KISSINGER, Henry. Ordem mundial. Rio de Janeiro: Objetiva, 2015. – (327/K66o)
RIUTORT, Philippe. Compêndio de sociologia. São Paulo: Paulus, 2008. – (316/R514c)
SAFATLE, Vladimir; TELES, Edson (Orgs.). O que resta da ditadura. São Paulo:
Boitempo, 2010. – (94(81).088/S134q)
SOUZA, Jessé. A tolice da inteligência brasileira. São Paulo: Leya, 2015. – (32(81)/S715t)
Lógica – (Cód 2173) - 68 hs
Ementa: Concebendo a lógica como instrumento para o pensamento e para a comunicação,
a disciplina analisa os diferentes tipos de raciocínio e inferência. Desenvolve um estudo sobre
alguns dos componentes da argumentação, tais como: métodos retóricos e diálogo persuasivo;
falácias não formais; lógica simbólica e método de dedução. Abordando a relação desses
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princípios com o conhecimento e com os usos da linguagem, a disciplina visa ao
desenvolvimento de habilidades para pensar e se comunicar de maneira adequada.
Bibliografia Básica
COPI, Irving Marmer. Introdução à lógica. 3.ed. São Paulo: Mestre Jou, 1981. – (164/C789i)
GENSLER, Harry. Introdução à lógica. São Paulo: Paulus, 2016. – (16/G294i)
SACRINI, Marcus. Introdução à análise argumentativa. São Paulo: Paulus, 2016. –
(101/S127i)
Bibliografia Complementar
COSTA, Newton Carneiro Affonso. Ensaio sobre os fundamentos da lógica. São Paulo:
Hucitec, 2008. - (16/C874e)
FREGE, Gottlob. Lógica e filosofia da linguagem. São Paulo: Edusp, 2009. - (81’1/F931L)
PINTO, Paulo Roberto Margutti. Introdução à lógica simbólica. Belo Horizonte: UFMG,
2006. - (164/P73i)
SANTOS, Mário Ferreira dos. Lógica e dialética: lógica, dialética e decadialética. São Paulo:
Paulus, 2007. – (16/S236L)
WALTON, Douglas. Lógica informal. 2.ed. São Paulo: Martins Fontes, 2012. (162/W197L)
Direção de Arte e Cenografia (2052) – 34 hs
Ementa: Criação de projetos de cenários e direção de arte em produções audiovisuais.
Noções de perspectiva e composições de elementos no espaço. Desenvolvimento de desenhos
e maquetes. A importância do figurino e da maquiagem. Técnicas de execução de cenários e
direção de arte.
Bibliografia Básica
CESAR, Newton. Os primeiros segredos da direção de arte. 2.ed. Brasília: SENAC DF,
2011. – (659.1/C415p)
COLLARO, Antonio Celso. Produção gráfica: arte e técnica na direção de arte. 2.ed. São
Paulo: Pearson Prentice Hall, 2012. – (655.3/C665pg)
LIMA, Evelyn Furquim Werneck; MONTEIRO, Cassia Maria Fernandes. Entre
arquiteturas e cenografias. Rio de Janeiro: Contra Capa, 2012. – (7.01(81)/L697e)
Bibliografia complementar
FATORELLI, Antonio. Fotografia contemporânea entre o cinema e as novas mídias. São
Paulo: SENAC, 2013. – (77/F263f)
MUNIZ, Rosane. Vestindo os nus: o figurino em cena. Rio de Janeiro: SENAC RIO, 2004.
– (792.024.2/M936v)
NERO, Cyro Del. Cenografia: uma breve visita. São Paulo: Claridade, 2010. –
(792.021/N366c)
NERY, Marie Louise. A evolução da indumentária: subsídios para criação de figurino. 3.ed.
Rio de Janeiro: SENAC, 2009. – (391/N369e)
RATTO, Gianni. Antitratado de cenografia: variações sobre o mesmo tema. São Paulo:
SENAC, 2011. – (792.02/R185a)
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Direção para TV: Ao Vivo (2054) – 68 hs
Ementa: Conceitos e aplicações de Direção em televisão. Direção Artística e Direção
Comercial. Direção de programas e novos projetos para televisão: canal aberto e TV por
assinatura. A relação entre a produção e a direção do programa televisivo. Produção ao vivo:
cortes e direção de imagens na switcher.
Bibliografia Básica
ANG, Tom. Vídeo digital: uma introdução. 2.ed. São Paulo: SENAC, 2012.(004.4”274”/A587v)
CANNITO, Newton. A televisão na era digital. São Paulo: Summus, 2010. –
(654.197/C228t)
MARTINS, Vinícius Alves Portela. Fundamentos da atividade cinematográfica e
audiovisual. 2.ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012. – (791.44.075/M347f)
Bibliografia Complementar
BARNWEL, Jane. Fundamentos de produção cinematográfica. Porto Alegre: Bookman,
2013. – (791.44/B242f)
FATORELLI, Antônio. Fotografia contemporânea entre o cinema e as novas mídias. Rio
de Janeiro: SENAC, 2013. – (77/F263f)
KELLISON, Catherine. Produção e direção para TV e vídeo. Rio de Janeiro: Elsevier,
2007. – (654.197/K38p)
MACHADO, Arlindo. A televisão levada a sério. 6.ed. São Paulo: SENAC, 2014. –
(654.197/M129t)
RODRIGUES, Chris. O cinema e a produção. 3.ed. Rio de Janeiro: Lamparina, 2010. –
(791.44/R612c)
ZETTL, Herbert. Manual de produção de televisão. São Paulo: Cengage Learning, 2011.
– (654.197/Z58m)
Produção Audiovisual Para Internet e Web TV – 34 hs – Cód 2230
Ementa: Planejamento e execução de projetos específicos de produção audiovisual para a
Internet. As novas propostas de produção em audiovisual para Internet e Web TV: novos
gêneros, formatos e formas de interatividade com o internauta. Técnicas de produção e
exibição on-line.
Bibliografia Básica
CANNITO, Newton. A televisão na era digital. São Paulo: Summus, 2010. –
(654.197/C228t)
LEMOS, André. O futuro da internet. São Paulo: Paulus, 2014. – (316.774/L576f)
SCHLITTLER, João Paulo Amaral. TV digital Interativa. São Paulo: Blucher, 2011. –
(654.197/S36t)
Bibliografia Complementar
AVILA, Renato Nogueira Perez. Streaming – Aprenda a criar e instalar sua rádio ou TV na
Internet. Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2008. – (004internet/A972s)
BURGESS, Jean; GREEN, Joshua. YouTube e a revolução digital. Saõ Paulo: Aleph, 2012.
– (316.42/B971y)
101

MEGRICH, Arnaldo. Televisão digital: princípios e técnicas. São Paulo: Érica, 2009. –
(654,197/M445t)
RODRIGUES, Andrea. Desenvolvimento para Internet. Curitiba: Ao Livro Técnico, 2010.
– (004/R611d)
ROYO, Javier. Design digital. São Paulo: Rosari, 2011. – (741/J44d)
Técnicas de Animação (2283) - 34 hs
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)
PURVES, Barry. Stop Motion. Porto Alegre: Bookman, 2011. – (791.43/P988s)
WILLIANS, Richard. Manual de animação. São Paulo: Senac, 2016.
Bibliografia Complementar
HALAS, John; SITIO, Tom; WHITAKER, Harold. Timing em animação. Rio de Janeiro:
Elsevier, 2012. – (004.92/S637t)
LUCENA JÚNIOR, Alberto. Arte da animação: técnica e estética através da história.
3.ed. São Paulo: SENAC, 2011. – (741.5/L968a)
STANCHFIELD, Walt. Dando vida a desenhos: os anos de ouro das aulas de animação
da Disney. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. v.1. – (741.5/S788d)
STANCHFIELD, Walt. Dando vida a desenhos: os anos de ouro das aulas de animação
da Disney. Rio de Janeiro: Elsevier, 2011. v.2. – (741.5/S788d)
WELLS, Paul; QUINN, Joana; MILLS, Les. Desenho para animação. Porto Alegre:
Bookman, 2012. – (741.5/W48d)
Trilha Sonora (2321) - 34 hs
Ementa: Planejamento, criação e produção de trilha sonora e musical para projetos de
comunicação audiovisual (programas de TV, vídeos, filmes). As funções e aplicações do som
na comunicação, da concepção de correlações entre sons e imagens e da seleção dos elementos
sonoros a serem empregados.
Bibliografia Básica
ALVES, Marcia Nogueira. Mídia e produção audiovisual. Curitiba: IBPEX, 2012. –
(316.77/A48m)
BARNWELL, Jane. Fundamentos da produção cinematográfica. Porto Alegre:
Bookman, 2013. – (791.44/B242f)
JOSE, Carmem Lúcia; SERGL, Marcos Júlio. Voz e roteiros radiofônicos. São Paulo:
Paulus, 2015. – (654.195/J71v)
Bibliografia Complementar
BERCHMANS, Tony. A música do filme: tudo o que você gostaria de saber sobre a música
de cinema. São Paulo: Escrituras, 2006. – (791.44/B428m)
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CARRASCO, Ney. Sygkhronos: a formação da poética musical do cinema. São Paulo: Via
Lettera: FAPESP, 2003. – (781.5/C299s)
COSTA, Fernando Morais. O som no cinema brasileiro. Rio de Janeiro: 7 Letras, 2008. –
(791.44/C872s)
COSTA, Fernando Moraes da; SA, Simone Pereira de. (Orgs.). Som + Imagem. Rio de
Janeiro: 7 Letras, 2012. – (778.534/S115s)
RIGHINI, Rafael Roso. A trilha sonora da telenovela brasileira. São Paulo: Paulinas, 2004.
– (778.534.45/R427t)

6º SEMESTRE
Economia e Sustentabilidade (2058) – 34 hs
Ementa: Apresenta o desenvolvimento da ciência econômica, examina seus elementos
explicativos e seu impacto na análise do desenvolvimento nacional tendo em conta o meio
social e a escassez de recursos em termos energéticos e ambientais. Apresenta indicadores de
sustentabilidade e meios para o desenvolvimento sustentável a educação ambiental.
Bibliografia Básica
GREMAUD, Amaury Patrick; VASCONCELLOS, Marco Antonio Sandoval; TONETO
JUNIOR, Rudinei. Economia brasileira contemporânea. 7.ed. São Paulo: Atlas, 2014.
– (330(81)/G846e)
MAY, Peter H. (Org.). Economia do meio ambiente. Rio de Janeiro: Campus, 2010. –
(504.04/M42e)
ROSSETTI, José Paschoal. Introdução à economia. 20.ed. São Paulo: Atlas, 2015. –
(330.1/R74i)
Bibliografia Complementar
BRANCO, Adriano Murgel. Desenvolvimento sustentável na gestão de serviços públicos.
Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2007. – (504.03/B813d)
BRUM, Argemiro. Jacob. O desenvolvimento econômico brasileiro. 30.ed. Petrópolis:
Vozes, 2013. – (330.34(81)/B918d)
FURTADO, Celso. Formação econômica do Brasil. São Paulo: Companhia das Letras,
2013. – (330(81)/F987f)
HETKOWSKI, Tânia Maria. Desenvolvimento sustentável e tecnologias da informação e
comunicação. Salvador (BA): EDUFBA, 2007. – (504.03/N193de)
SILVA, Christian Luiz da. Desenvolvimento sustentável. 2.ed. Petrópolis: Vozes, 2008. –
(504.03/S579d)
Filosofia da Linguagem – (Cód 2086) - 68 hs
Ementa: Introdução ao estudo acerca da essência e natureza dos fenômenos linguísticos;
Reflexão filosófica sobre o processo do significado linguístico; o uso da linguagem; as teorias
das Linguísticas; interfaces com as áreas que estudam a língua, como a sintaxe, a semântica,
a pragmática, bem como as teorias dos grandes linguistas sobre a enunciação e o discurso.
Bibliografia Básica
103

AUROUX, Sylvain. Filosofia da linguagem. São Paulo: Parábola, 2009. - (81’1/A948f)
BASTOS, Cleverson Leite; CANDIOTTO, Kleber B.B. Filosofia da linguagem. Petrópolis:
Vozes, 2007. - (81’1/B327f)
MILLER, Alexander. Filosofia da linguagem. São Paulo: Paulus, 2010. - (81’1/M592f)
Bibliografia Complementar
COSTA, Claudio. Filosofia da linguagem. São Paulo: Zahar, 2011. - (81’1/C871f)
ECO, Umberto. Semiótica e filosofia da linguagem. Lisboa: Instituto Piaget, 2010. (81’22/E22s)
IMAGUIRE, Guido; SHIM, Matthias. Estudos em filosofia da linguagem. São Paulo:
Loyola, 2008. - (81’1/I29e)
PENCO, Carlo. Introdução à filosofia da linguagem. São Paulo: Vozes, 2006. (81’1/P455i)
PONZIO, Augusto; PETRILLI, Susan. CALEFATO, Patrizia. Fundamentos da Filosofia da
linguagem. São Paulo: Vozes, 2007. - (81’1/P862f)
Trabalho de Conclusão de Curso I (2315) – 50 hs
Ementa: Desenvolvimento do “Trabalho de Conclusão de Curso” nas modalidades projeto
experimental e/ou projeto de pesquisa monográfica. Acompanhamento e orientação da
primeira etapa de construção do trabalho, de acordo com o regulamento de TCC da IES, que
determina os conteúdos a serem desenvolvidos, de acordo com a modalidade definida.
Acompanhamento da realização das atividades, incluindo cronograma de trabalho para as três
etapas do projeto. Orientação para apresentação do pré-projeto.
Bibliografia Básica
GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 5.ed. São Paulo: Atlas, 2010. –
(001.8/G392c)
MARTINO, Luís Mauro Sá. Teoria da comunicação: ideias, conceitos e métodos. 3.ed.
Petrópolis: Vozes, 2012. – (316.77/M34te)
SEVERINO, Antonio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. 23.ed. São Paulo:
Cortez, 2012. – (001.8/S525m)
Bibliografia Complementar
DUARTE, Jorge (Org). Métodos e técnicas de pesquisa em comunicação. 2.ed. São Paulo:
Atlas, 2010. – (001.8/D872m)
GARCIA, Othon. Comunicação em prosa moderna: aprenda a escrever, aprendendo a
pensar. 27.ed. Rio de Janeiro: FGV, 2012. – (808/G21c)
MATTAR, João. Metodologia científica na era da Informática. 3.ed. São Paulo: Saraiva,
2014. – (001.8/M386me)
MIÈGE, Bernard. A sociedade tecida pela comunicação: técnicas da informação e da
comunicação entre inovação e enraizamento social. São Paulo: Paulus, 2009. –
(316.77/M574s)
RIBEIRO, Ana Paula Goulart; HERSCHMANN, Micael (Orgs.). Comunicação e História:
interfaces e novas abordagens. Rio de Janeiro: Mauad, 2008. – (316.77/R367c)
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Dramaturgia Audiovisual (2057) – 34 hs
Ementa: História da atuação. Decupagem de personagem. Tipos de representação e estilos
cênicos. Liberdade textual. Voz, posicionamento e luz. Casting. Briefing, teste e seleção de
elenco. Preparação de elenco.
Bibliografia Básica
COUSINS, Mark. História do cinema: dos clássicos mudos ao cinema moderno. São Paulo:
Martins Fontes, 2013. – (791.43(091)/C893h)
MARTINS, Vinícius Alves Portela. Fundamentos da atividade cinematográfica e
audiovisual. 2.ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012. – (791.44.075/M347f)
PALLOTTINI, Renata. Dramaturgia de televisão. São Paulo: Perspectiva, 2012. –
(654.197/P195d)
Bibliografia Complementar
CAMPOS, Flávio de. Roteiro de cinema e televisão: a arte e a técnica de imaginar, perceber
e narrar uma história. 3.ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2014. – (791.44/C212r)
COMPARATO, Doc. Da criação ao roteiro. São Paulo: Summus, 2009. – (791.44/C731d)
FIELD, Syd. Manual do roteiro: os fundamentos do texto cinematográfico. Rio de Janeiro:
Objetiva, 2001. – (791.44/F477m)
GOSCIOLA, Vicente. Roteiro para novas mídias: do cinema às mídias interativas. 3.ed. São
Paulo: Senac, 2010. – (316.77/G692r)
REY, Marcos. O roteirista profissional: TV e cinema. 3.ed. São Paulo: Ática, 2010. –
(654.19/R351r)
Pesquisa e Elaboração de Projetos em RTVI (2212) – 68 hs
Ementa: Estudo e definições de projetos de Trabalho de Conclusão de Curso com base nos
parâmetros elaborados pela instituição, de acordo com as Regras e Normas do Regulamento
do Trabalho de Conclusão de Curso – TCC, para o curso de Rádio, TV e Internet.
Bibliografia Básica
DALBERIO, Osvaldo; DALBERIO, Maria Célia Borges. Metodologia científica. São Paulo:
Paulus, 2014. – (001.8/D288me)
LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Metodologia científica. 6. ed. São
Paulo: Atlas, 2011. – (001.89/L195m)
SAKAMOTO, Cleusa Kazue. Como fazer projetos de iniciação científica. São Paulo:
Paulus, 2014. – (001.8/S152c)
Bibliografia Complementar
ANDRADE, Maria Margarida de. Introdução à metodologia do trabalho científico. 9.ed.
São Paulo: Atlas, 2009. – (001.8/A568i)
GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 5.ed. São Paulo: Atlas, 2010.
– (001.8/G392c)
LUDWIG, Antonio Carlos Will. Fundamentos e prática de metodologia científica. Vozes:
Petrópolis, 2012. – (001.8/L975f)
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OLIVEIRA, Silvio Luiz de. Tratado de metodologia científica: projetos de pesquisa, TGI,
TCC, monografias, dissertações e teses. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2004.
– (001.8/O51t)
SEVERINO, Antônio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. 23.ed. São Paulo:
Cortez, 2012. – (001.8/S525m)
Produção Educativa em RTVI (2236) – 34 hs
Ementa: Mídia e educação. As emissoras educativas e suas programações. Projetos
educativos em áudio, audiovisual e multimídia. Produção educativa: ensino e pesquisa, ética,
cultura e informação. Planejamento de produção e os desafios dos projetos educativos:
interesse público, responsabilidade social, cidadania, meio-ambiente e novas formas de
interatividade.
Bibliografia Básica
LEMOS, André; LEVY, Pierre. O futuro da Internet: em direção a uma ciberdemocracia
planetária. São Paulo: Paulus, 2014. – (316.774/L576f)
MILL, Daniel (Org.). Escritos sobre educação: desafios e possibilidades para ensinar e
aprender com as tecnologias emergentes. São Paulo: Paulus, 2013. – (371.13/M589e)
SANTAELLA, Lúcia. A ecologia pluralista da comunicação. São Paulo: Paulus, 2010. –
(316.77/S222e)
Bibliografia Complementar
BARBOSA FILHO, André. Gêneros radiofônicos. 2.ed. São Paulo: Paulinas, 2009. –
(654.197/B195g)
CHAUI, Marilena. Cidadania cultural: o direito à cultura. São Paulo: Fundação Perseu
Abramo, 2010. – (316.7/C437cc)
FERRARI, Pollyana. Hipertexto, hipermídia. 2.ed. São Paulo: Contexto, 2016. –
(070.44:004/F428h)
FERREIRA FILHO, Marcilio da Silva. Rádio e televisão. Curitiba: Juruá, 2013. –
(654.195/F441r)
GOMES, Ana Luisa. Na boca do rádio. São Paulo: Aderaldo & Rothchild, 2007. –
9654.195/G612n)
Roteiro Interativo (2270) – 34 hs
Ementa: Roteiro multimídia, transmídia e interativo. Os roteiros para diferentes gêneros e
formatos de produção interativa. Procedimentos e recursos narrativos para a interatividade.
Prática de roteirização para múltiplas mídias e plataformas.
Bibliografia Básica
CANNITO, Newton. A televisão na era digital: interatividade, convergência e novos
modelos de negócios. São Paulo: Summus, 2010. – (654.197/C228t)
COMPARATO, Doc. Da criação ao roteiro. São Paulo: Summus, 2009. – (791.44/C731d)
FERRARI, Pollyana. Hipertexto, hipermídia. 2.ed. São Paulo: Contexto, 2016. –
(070.44:004/F428h)
Bibliografia Complementar
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GOSCIOLA, Vicente. Roteiro para novas mídias: do cinema às mídias interativas. 3.ed. São
Paulo: Senac, 2010. – (316.77/G692r)
LAS CASAS, Alexandre Luzzi. Marketing interativo: a utilização de ferramentas e mídias
digitais. São Paulo: Saint Paul, 2010. – (658.8/L353mi)
PALLOTTINI, Renata. Dramaturgia de televisão. 2.ed. São Paulo: Perspectiva, 2012. –
(654.197/P195d)
PARENT-ALTIER, Dominique. O argumento cinematográfico. Lisboa: Texto & Grafia,
2009. – (791.43/P252a)
PRIMO, Alex (Org.). Interações em rede. Porto Alegre: Sulina, 2013. – (316.77/P951in)
Transmídia e Projetos Multiplataformas (2320) – 34hs
Ementa: Criação de projetos multimídia, transmídia e de multiplataformas. Gêneros e
formatos de produção e novas formas de interação. Procedimentos e recursos narrativos para
a interatividade. Prática de criação e produção para múltiplas mídias e plataformas.
Bibliografia Básica
CASTELLS, Manuel. Redes de indignação e esperança: movimentos sociais na era da
Internet. Rio de Janeiro: Zahar, 2013. – (316.42/C344re)
DI FELICI, Mássimo (Org.). Do público para as redes. São Caetano do Sul: Difusão, 2008.
– (316.772.3/D568d)
SANTAELLA, Lúcia. Redes Sociais Digitais. São Paulo: Paulus, 2014. – (316.77/S222re)
Bibliografia Complementar
AGNER, Luiz. Ergodesign e arquitetura de informação. Rio de Janeiro: Quartet, 2012. –
(004.72/A216e)
BURGESS, Jean; GREEN, Joshua. YouTube e a revolução digital. Saõ Paulo: Aleph, 2012.
– (316.42/B971y)
CASTELLS, Manuel. A sociedade em rede: a era da informação: economia, sociedade e
cultura. 9. ed. Rio de Janeiro: Paz e Terra, 2010. – (316.42/C344s)
JENKINS, Henry. Cultura da convergência. 2.ed. São Paulo: Aleph, 2012. – (316.77/J51c)
SANTAELLA, Lúcia. Navegar no ciberespaço: o perfil cognitivo do leitor imersivo. 4.ed.
São Paulo: Paulus, 2011. – (316.774/S222n)
Videografismo e Arte Digital (2323) – 34 hs
Ementa: A identidade visual e design gráfico de um produto audiovisual em televisão e
vídeo. A linguagem, os efeitos, grafismos e os discursos visuais para diferentes emissoras e
projetos em vídeo. A vinheta de televisão. Criação de vinhetas e projetos de arte digital.
Bibliografia Básica
CESAR, Newton. Os primeiros segredos da direção de arte. Brasília: Senac, 2011. –
(659.1/C415p)
CHONG, Andrew. Animação digital. Porto Alegre: Bookman, 2011. – (791.43/C475a)
WILLIAMS, Richard. Manual de animação. São Paulo: Senac, 2016. – (741.5/W691m)
Bibliografia Complementar
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ALBERA, François. Modernidade e vanguarda no cinema. Rio de Janeiro: Beco do
Azougue, 2012. – (791.43/A288m)
BERTOMEU, João Vicente Cegato (Org.). Criação visual e multimídia. São Paulo:
Cengage Learning, 2010. – (744/B462c)
HALAS, John; SITIO, Tom; WHITAKER, Harold. Timing em animação. Rio de Janeiro:
Elsevier, 2012. – (004.92/S637t)
MELLO, Christine. Extremidades do vídeo. São Paulo: SENAC, 2008. –
(004.4”274/M477e)
ROYO, Javier. Design digital. São Paulo: Rosari, 2011. – (741/J44d)
7º SEMESTRE
Filosofia da Tecnologia – (Cód 2090) – 7º semestre - 68 hs
Ementa: Reflexão filosófica sobre a técnica e a tecnologia, sua importância na comunicação
e impactos para a humanidade. O ser humano pós-moderno e as implicações éticas,
existenciais, políticas e culturais trazidas pela realidade virtual e pelas novas tecnologias.
Bibliografia Básica
ADORNO, Theodor W.; HORKHEIMER, Max. Dialética do esclarecimento. Rio de
Janeiro: Zahar, 2006. – (101(43)/A186d)
HEIDEGGER, Martin. Ensaios e conferências. 7.ed. Petrópolis: Vozes, 2006. (14Heidegger/H37e)
MARCONDES FILHO, Ciro. O rosto e a máquina. São Paulo: Paulus, 2013. (316.77/M27ro)
TEIXEIRA, João de Fernandes. O cérebro e o robô. São Paulo: Paulus, 2015.
Bibliografia Complementar
DEBORD, Guy. A sociedade do espetáculo. Rio de Janeiro: Contraponto, 2005.
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)
KOYRÉ, Alexandre. Do mundo fechado ao universo infinito. Rio de Janeiro: Forense
Universitária, 2010. – (113/K89m)
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)
SIBILIA, Paula. O homem pós-orgânico: a alquimia dos corpos e das almas à luz das
tecnologias digitais. Rio de Janeiro: Contraponto, 2015. – (316.77/S566h)
TEIXEIRA, João Fernandes de. Inteligência artificial: uma odisseia da mente. São Paulo:
Paulus, 2009. – (101.1/T266i)
WOLTON, Dominique. É preciso salvar a comunicação. São Paulo: Paulus, 2006. –
(316.77/W849e)
Produção do Trabalho de Conclusão de Curso I (2234) – 68 hs
108

Ementa: Diretrizes e ferramentas para o desenvolvimento de projetos de pesquisa. As bases
conceituais e formais, processos e normas de redação. Os diversos gêneros (projetos
experimentais, relatórios, monografias etc.) associados à divulgação do conhecimento
científico.
Bibliografia Básica
DALBERIO, Maria Célia Borges; DALBERIO, Osvaldo. Metodologia científica: desafios e
caminhos. 2.ed. São Paulo: Paulus, 2011. – (001.8/D288me)
GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 5.ed. São Paulo: Atlas, 2010. –
(001.8/G392c)
SEVERINO, Antonio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. 23.ed. São Paulo:
Cortez, 2012. – (001.8/S525m)
Bibliografia Complementar
DI FELICE, Massimo (Org.). Do público para as redes. São Caetano do Sul (SP): Difusão,
2008. – (316.772.3/D568d)
DUARTE, Jorge (Org.). Métodos e técnicas de pesquisa em comunicação. 2.ed. São Paulo:
Atlas, 2010. – (001.8/D872m)
ECO, Umberto. Como se faz uma tese. 21.ed. São Paulo: Perspectiva, 2008. – (001.8/E22c)
LUDWIG, Antonio Carlos Will. Fundamentos e prática de metodologia científica. 2.ed.
Petrópolis: Vozes, 2012. – (001.8/L975f)
MARTINO, Luís Mauro Sá. Teoria da comunicação: ideias, conceitos e métodos. 3.ed.
Petrópolis: Vozes, 2012. – (316.77/M34te)
Tópicos Avançados em Comunicação I (2310) - 68hs
Ementa: Estudo dos fenômenos da comunicação a partir dos referenciais teóricos
contemporâneos do campo da comunicação e da construção de análises interdisciplinares
tendo os campos da filosofia, da sociologia e da política como principais áreas de
interlocução, buscando elaborar reflexões que aprofundem o conhecimento acerca da
comunicação e da cultura.
Bibliografia Básica
HOHFELDT, Antonio. Teorias da comunicação: conceitos, escolas e tendências. 10.ed.
Petrópolis: Vozes, 2010. – (316.77/H659t)
MATTELART, Armand; MATTELART, Michèle. 15.ed. História das teorias da
comunicação. São Paulo: Loyola, 2012. – (316.77/M92h)
MIÈGE, Bernard. A sociedade tecida pela comunicação. São Paulo: Paulus, 2009. –
(316.77/M574s)
Bibliografia Complementar
CHAUÍ, Marilena. Convite à filosofia. 14. ed. São Paulo: Ática, 2012. – (101/C437c)
GADINI, Sergio Luiz. Interesses cruzados: a produção da cultura no jornalismo brasileiro.
São Paulo: Paulus, 2009. – (070.44/G12ic)
GOMES, Pedro Gilberto. Tópicos de teoria da comunicação: processos midiáticos em
debate. São Leopoldo: Unisinos, 2004. – (316.77/G616t)
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RIBEIRO, Darcy. O povo brasileiro: a formação e o sentido do Brasil. 3.ed. São Paulo:
Companhia das Letras, 2010. – (572.028(81)/R368p)
WILLIAMS, Raymond. Palavras-chave: um vocabulário de cultura e sociedade. São Paulo:
Boitempo, 2011. – (316.7/W691p)
Trabalho de Conclusão de Curso II (2316) – 50 hs
Ementa: Desenvolvimento do Trabalho de Conclusão de Curso nas modalidades projeto
experimental e/ou projeto de pesquisa monográfica. Acompanhamento e orientação da
segunda etapa de construção do trabalho, de acordo com o regulamento de TCC da IES, que
determina os conteúdos a serem desenvolvidos, de acordo com a modalidade definida.
Acompanhamento da realização das atividades definidas em cronograma elaborado no préprojeto. Orientação para apresentação do projeto à banca de qualificação.
Bibliografia Básica
GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 5.ed. São Paulo: Atlas, 2010. –
(001.8/G392c)
MARTINO, Luís Mauro Sá. Teoria da comunicação: ideias, conceitos e métodos. 3.ed.
Petrópolis: Vozes, 2012. – (316.77/M34te)
SEVERINO, Antonio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. 23.ed. São Paulo:
Cortez, 2012. – (001.8/S525m)
Bibliografia Complementar
DUARTE, Jorge (Org.). Métodos e técnicas de pesquisa em comunicação. 2.ed. São Paulo:
Atlas, 2010. – (001.8/D872m)
GARCIA, Othon. Comunicação em prosa moderna: aprenda a escrever, aprendendo a
pensar. 27.ed. Rio de Janeiro: FGV, 2012. – (808/G21c)
MATTAR, João. Metodologia científica na era da Informática. 3.ed. São Paulo: Saraiva,
2014. – (001.8/M386me)
MIÈGE, Bernard. A sociedade tecida pela comunicação: técnicas da informação e da
comunicação entre inovação e enraizamento social. São Paulo: Paulus, 2009. –
(316.77/M574s)
RIBEIRO, Ana Paula Goulart; HERSCHMANN, Micael (Orgs.). Comunicação e História:
interfaces e novas abordagens. Rio de Janeiro: Mauad, 2008. – (316.77/R367c)
Documentário (Cod. 2055) – 34 hs
Ementa: Estudo da categoria documentário para rádio, televisão e internet. Análise da
perspectiva histórica e autoral. Breve história do documentário com destaque para questões
estilísticas e teóricas. As etapas de produção de um documentário.
Bibliografia Básica
NICHOLS, Bill. Introdução ao documentário. 5.ed. Campinas: Papirus, 2014. – (791.4392/N519i)
OYAMA, Thais. A arte de entrevistar bem. 2.ed. São Paulo: Contexto, 2013. –
(070.43/O98a)
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PUCCINI, Sérgio. Roteiro de documentário: da pré-produção à pós-produção. 3.ed.
Campinas: Papirus, 2012. – (791.43-92/P972r)
Bibliografia Complementar
AUMONT, Jaques (Org.). A estética do filme. 9.ed. Campinas: Papirus, 2012. –
(791.43/A942e)
GAUTHIER, Guy. O documentário: um outro cinema. Campinas: Papirus, 2011. – (791.4392/G241d)
LINS, Consuelo; MESQUITA, Cláudia. Filmar o real: sobre o documentário brasileiro
contemporâneo. 2.ed. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2011. – (791.43-92/L731f)
MCLEISH, Robert. Produção de rádio. 3.ed. São Paulo: Summus, 2001. – (654.195/M429p)
RAMOS, Fernão. Mas afinal...o que é mesmo documentário? São Paulo: Senac, 2013. –
(791.43-92/R143m)
Empreendedorismo e Gestão de Empresas em RTVI (Cód 2064) – 34 hs
Ementa: O empreendedorismo na área de Rádio, TV e Internet. Os conceitos fundamentais
de administração e gestão de empresas. Os princípios de marketing e sua importância na
definição de estratégias para a realização de uma proposta viável de novas empresas e
negócios. O gerenciamento de planos de negócios e direção administrativa de novas empresas,
emissoras de Rádio e Televisão, portais de conteúdo para Internet, produtoras de áudio, vídeo
e produção multimídia.
Bibliografia Básica
CANNITO, Newton. A televisão na era digital: interatividade, convergência e novos
modelos de negócios. São Paulo: Summus, 2010. – (654.197/C228t)
GABRIEL, Martha. Marketing na era digital. São Paulo: Novatec, 2015. – (658.8/G117m)
KOTLER, Philip. Administração de marketing. 14.ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall,
2013. – (658.8/K88a)
Bibliografia Complementar
CHIAVENATO, Idalberto. Administração para administradores e não administradores.
A gestão de Negócios ao alcance de todos. 2.ed. São Paulo: Saraiva, 2011. –
(658/C458ap)
DORNELAS, José Carlos; TIMMONS, Jeffry; SPINELLI, Stephen. Criação de novos
negócios: empreendedorismo para o século 21. Rio de Janeiro: Campus, 2010. –
(658/D757c)
GIDO, Jack; CLEMENTS, James. Gestão de projetos. São Paulo: Cengage, 2010. –
(658.5/G385g)
LAS CASAS, Alexandre Luzzi. Marketing interativo: a utilização de ferramentas e mídias
digitais. São Paulo: Saint Paul, 2010. – (658.8/L353mi)
SALIM, Cesar Simões. Construindo planos de empreendimentos. Rio de Janeiro: Campus,
2010. – (658/S16c)

8º SEMESTRE
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Produção do Trabalho de Conclusão de Curso II (2235) - 68 hs
Ementa: Produção do Trabalho de Conclusão de Curso de acordo com a modalidade –
Projeto Experimental ou Monografia – e suas especificidades. Aspectos da produção
científica no campo específico de estudo. Diretrizes e ferramentas para o desenvolvimento de
projetos de pesquisa. Metodologias e processos de produção acadêmica no âmbito dos
Trabalhos de Conclusão de curso.
Bibliografia Básica
DALBERIO, Maria Célia Borges; DALBERIO, Osvaldo. Metodologia científica: desafios e
caminhos. 2.ed. São Paulo: Paulus, 2011. – (001.8/D288me)
GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 5.ed. São Paulo: Atlas, 2010. –
(001.8/G392c)
SEVERINO, Antonio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. 23.ed. São Paulo:
Cortez, 2012. – (001.8/S525m)
Bibliografia Complementar
DI FELICE, Massimo (Org.). Do público para as redes. São Caetano do Sul (SP): Difusão,
2008. – (316.772.3/D568d)
DUARTE, Jorge (Org.). Métodos e técnicas de pesquisa em comunicação. 2.ed. São Paulo:
Atlas, 2010. – (001.8/D872m)
ECO, Umberto. Como se faz uma tese. 21.ed. São Paulo: Perspectiva, 2008. – (001.8/E22c)
LUDWIG, Antonio Carlos Will. Fundamentos e prática de metodologia científica. 2.ed.
Petrópolis: Vozes, 2012. – (001.8/L975f)
MARTINO, Luís Mauro Sá. Teoria da comunicação: ideias, conceitos e métodos. 3.ed.
Petrópolis: Vozes, 2012. – (316.77/M34te)
Tópicos Avançados em Comunicação II (2311) - 68 hs
Ementa: Estudo avançado do universo conceitual da comunicação. O futuro comunicador e
suas conexões com o mundo e a sociedade. Análise crítica do universo atual da comunicação,
da cultura e da tecnologia. Estudo e reflexão dos principais acontecimentos, crises e mudanças
do mundo atual.
Bibliografia Básica
HOHFELDT, Antonio. Teorias da comunicação: conceitos, escolas e tendências. 10.ed.
Petrópolis: Vozes, 2010. – (316.77/H659t)
MATTELART, Armand; MATTELART, Michèle. 15.ed. História das teorias da
comunicação. São Paulo: Loyola, 2012. – (316.77/M92h)
RIBEIRO, Darcy. O povo brasileiro: a formação e o sentido do Brasil. 3.ed. São Paulo:
Companhia das Letras, 2010. – (572.028(81)/R368p)
Bibliografia Complementar
CHAUÍ, Marilena. Convite à filosofia. 14. ed. São Paulo: Ática, 2012. – (101/C437c)
FAUSTO, Boris. História concisa do Brasil. São Paulo: EDUSP, 2010. – (94(81)/F272hc)
GADINI, Sergio Luiz. Interesses cruzados: a produção da cultura no jornalismo brasileiro.
São Paulo: Paulus, 2009. – (070.44/G12ic)
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GOMES, Pedro Gilberto. Tópicos de teoria da comunicação: processos midiáticos em
debate. São Leopoldo: Unisinos, 2004. – (316.77/G616t)
WILLIAMS, Raymond. Palavras-chave: um vocabulário de cultura e sociedade. São Paulo:
Boitempo, 2011. – (316.7/W691p)
Trabalho de Conclusão de Curso III (2317) – 50 hs
Ementa: Desenvolvimento Trabalho de Conclusão de Curso nas modalidades projeto
experimental e/ou projeto de pesquisa monográfica. Acompanhamento e orientação da
terceira etapa de construção do trabalho, de acordo com o regulamento de TCC da IES, que
determina os conteúdos a serem desenvolvidos, de acordo com a modalidade definida.
Acompanhamento da realização das atividades definidas em cronograma elaborado no préprojeto. Orientação para apresentação do projeto à banca de final.
Bibliografia Básica
GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 5.ed. São Paulo: Atlas, 2010. –
(001.8/G392c)
MARTINO, Luís Mauro Sá. Teoria da comunicação: ideias, conceitos e métodos. 3.ed.
Petrópolis: Vozes, 2012. – (316.77/M34te)
SEVERINO, Antonio Joaquim. Metodologia do trabalho científico. 23.ed. São Paulo:
Cortez, 2012. – (001.8/S525m)
Bibliografia Complementar
DUARTE, Jorge (Org.). Métodos e técnicas de pesquisa em comunicação. 2.ed. São Paulo:
Atlas, 2010. – (001.8/D872m)
GARCIA, Othon. Comunicação em prosa moderna: aprenda a escrever, aprendendo a
pensar. 27.ed. Rio de Janeiro: FGV, 2012. – (808/G21c)
MATTAR, João. Metodologia científica na era da Informática. 3.ed. São Paulo: Saraiva,
2014. – (001.8/M386me)
MIÈGE, Bernard. A sociedade tecida pela comunicação: técnicas da informação e da
comunicação entre inovação e enraizamento social. São Paulo: Paulus, 2009. –
(316.77/M574s)
RIBEIRO, Ana Paula Goulart; HERSCHMANN, Micael (Orgs.). Comunicação e História:
interfaces e novas abordagens. Rio de Janeiro: Mauad, 2008. – (316.77/R367c)
Pós-Produção Multimídia (Cód 2221) – 34 hs
Ementa: A identidade visual e design gráfico de um produto multimídia. A linguagem, os
efeitos, grafismos e os discursos visuais para diferentes projetos de arte e cultura. Recursos
avançados de pós-produção sonora e visual para diferentes projetos multimídia.
Bibliografia Básica
AMBROSE, Gavin; HARRIS, Paul. Imagem. Porto Alegre: Bookman, 2009. – (744/A53im)
CHONG, Andrew. Animação digital. Porto Alegre: Bookman, 2011. – (791.43/C475a)
DONDIS, Donis A. Sintaxe da linguagem visual. São Paulo: Martins Fontes, 2015. –
(7.01/D734s)
Bibliografia Complementar
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BERTOMEU, João Vicente Cegato (Org.). Criação visual e multimídia. São Paulo:
Cengage Learning, 2010. – (744/B462c)
HALAS, John; SITIO, Tom; WHITAKER, Harold. Timing em animação. Rio de Janeiro:
Elsevier, 2012. – (004.92/S637t)
FATORELLI, Antonio. Fotografia contemporânea entre o cinema e as novas mídias. São
Paulo: SENAC, 2013. – (77/F263f)
PAULA FILHO, Wilson de Pádua. 2.ed. Multimídia: conceitos e aplicações. Rio de Janeiro:
LTC, 2013. – (004.4’27/P347m)
ROYO, Javier. Design digital. São Paulo: Rosari, 2011. – (741/J44d)
Produção Executiva e Marketing Cultural (Cód 2239) – 34 hs
Ementa: A produção executiva para Rádio, TV e Internet. Produção para TV e
internacionalização. Os principais mecanismos de fomento à produção em áudio, audiovisual
e multimídia em âmbito municipal, estadual, federal e privado. O campo da elaboração e
apresentação de projetos artísticos e culturais, e do marketing cultural.
Bibliografia Básica
CANNITO, Newton. A televisão na era digital: interatividade, convergência e novos modelos
de negócios. São Paulo: Summus, 2010. – (654.197/C228t)
JENKINS, Henry, Cultura da conexão. São Paulo: Aleph, 2014. – (316.77/J51cc)
MARTINS, Vinicius Alves Portella. Audiovisual e cultura. Rio de Janeiro: Campus, 2012.
– (791.44.075/M347ac)
Bibliografia Complementar
GABRIEL, Martha. Marketing na era digital. São Paulo: Novatec, 2015. – (658.8/G117m)

KOTLER, Philip. Administração de marketing. 14.ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall,
2013. – (658.8/K88a)
LAS CASAS, Alexandre Luzzi. Marketing interativo: a utilização de ferramentas e mídias
digitais. São Paulo: Saint Paul, 2010. – (658.8/L353mi)
MARTINS, Vinícius Alves Portela.
Fundamentos da atividade cinematográfica e
audiovisual. 2.ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012. – (791.44.075/M347f)
ZETTL, Herbert. Manual de produção de televisão. São Paulo: Cengage Learning, 2015.
– (654.197/Z58m)
Produção Multimídia Experimental (Cód 2240) – 68 hs
Ementa: Arte contemporânea, novas mídias e interfaces digitais. As novas tendências da
produção artística multimídia. Criação multimídia para o mercado da cultura e arte digital.
Desenvolvimento de projetos experimentais de produção multimídia.
Bibliografia Básica
ARANTES, Priscila. Arte e mídia: perspectivas da arte digital. 2.ed. São Paulo: SENAC,
2012. – (316.772.3/A684a)
COLLARO, Antonio Celso. Produção gráfica: arte e técnica na direção de arte. São Paulo:
Pearson, 2012. – (655.3/C665pg)
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MARTINS, Vinicius Alves Portella. Audiovisual e cultura. Rio de Janeiro: Campus, 2012. –
(791.44.075/M347ac)
Bibliografia Complementar
BERTOMEU, João Vicente Cegato (Org.). Criação visual e multimídia. São Paulo:
Cengage Learning, 2010. – (744/B462c)
JENKINS, Henry, Cultura da convergência. 2.ed. São Paulo: Aleph, 2012. (316.77/J51c)
LEMOS, André. O futuro da Internet: em direção a uma ciberdemocracia planetária. São
Paulo: Paulus, 2014. – (316.774/L576f)
MEGRICH, Arnaldo. Televisão digital: princípios e técnicas. São Paulo: Érica, 2009. –
(654.197/M445t)
RECUERO, Raquel. A conversação em rede: comunicação mediada pelo computador e redes
sociais na internet. Porto Alegre: Sulina, 2012. – (316.77/R248c)
9.2. Ementa das disciplinas eletivas
Direção de Fotografia/Linguagem Audiovisual - 68hs
Ementa: Iluminação de Audiovisuais para Cinema/Cinema Publicitário, Televisão e
Internet. Iluminação clássica e/ou com efeitos em imagens paradas ou em movimento.
Colorimetria. Balanceamento de cor com diferentes fontes de luz. Iluminação como elemento
narrativo. Iluminação de Audiovisuais com multicâmeras. Linguagem e Sintaxe
Visual/Audiovisual para Cinema/Cinema Publicitário, Televisão e Internet.
Bibliografia Básica
TAYLOR-HAW, Calvey. Guia Definitivo de iluminação de estúdio para fotógrafos. São
Paulo: Editora Europa, 2012.
BLOCK, Bruce. A narrativa visual – Criando a estrutura visual para cinema, TV e
mídias digitais. São Paulo: Elsevier, 2010.
MACHADO, Arlindo. A televisão levada a sério. 6.ed. São Paulo: SENAC, 2014. –
(654.197/M129t)
Bibliografia Complementar
DONDIS, Donis A. Sintaxe da linguagem visual. São Paulo: Martins Fontes, 2003.
FATORELLI, Antônio. Fotografia contemporânea entre o cinema e as novas mídias. Rio
de Janeiro: SENAC, 2013. – (77/F263f)
KELLISON, Catherine. Produção e direção para TV e vídeo. Rio de Janeiro: Elsevier,
2007. – (654.197/K38p)
MARTINS, Vinícius Alves Portela. Fundamentos da atividade cinematográfica e
audiovisual. 2.ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2012. – (791.44.075/M347f)
MEDEIROS, Newton. Estúdio na prática - 70 esquemas de luz para usar. São Paulo:
Editora Europa, 2008.
Tópicos Avançados em RTVI I – 68 hs
Ementa: Estudo avançado do contexto histórico e teórico da área Rádio, Televisão e Internet.
Análise crítica e atualização de questões importantes sobre linguagem, história e produção
contemporânea da área específica de Rádio, TV e Internet.
115

Bibliografia Básica
CASTELLS, Manuel. Redes de indignação e esperança: movimentos sociais na era da
Internet. Rio de Janeiro: Zahar, 2013. – (316.42/C344re)
SCHLITTLER, João Paulo Amaral. TV digital interativa. São Paulo: Blucher, 2011. –
(654.197/S36t)
TAVARES, Reynaldo. Histórias que o rádio não contou. São Paulo: Paulus, 2014. –
(654.195/T233h)
Bibliografia Complementar
COUSINS, Mark. História do cinema: dos clássicos mudos ao cinema moderno. São Paulo:
Martins Fontes, 2013. – (791.43(091)/C893h)
LEAL, Paulo Roberto Figueira; BRANDÃO, Cristina; COUTINHO, Iluska (Orgs.).
Televisão, cinema e mídias digitais. Florianópolis: Insular, 2012. – (654.197/L472t)
MACHADO, Arlindo. Made in Brasil: três décadas de vídeo brasileiro. São Paulo:
Iluminuras, 2007. – (004.4’274/M129m)
RIBEIRO, Ana Paula Goulart; SACRAMENTO, Igor; ROXO, Marco (Orgs.) História da
televisão no Brasil. São Paulo: Contexto, 2010. – (654.197/R367h)
STAM, Robert. Introdução à teoria do cinema. Campinas: Papirus, 2011. – (791.43/S782i)
Tópicos Avançados em RTVI II – 68 hs
Ementa: Estudo do contexto atual do universo do profissional de rádio, televisão e internet.
O futuro profissional e suas conexões com o mundo e a sociedade, a cultura e a tecnologia.
Análise crítica e atualização de questões importantes sobre formação, mercado de trabalho,
categorias trabalhistas e novas frentes de produção e pesquisa voltados para área específica
de Rádio, TV e Internet.
Bibliografia Básica
CASTELLS, Manuel. Redes de indignação e esperança: movimentos sociais na era da
Internet. Rio de Janeiro: Zahar, 2013. – (316.42/C344re)
JENKINS, Henry. Cultura da convergência. 2.ed. São Paulo: Aleph, 2012. – (316.77/J51c)
LEMOS, André. O futuro da Internet: em direção a uma ciberdemocracia planetária. São
Paulo: Paulus, 2014. – (316.774/L576f)
Bibliografia Complementar
COUTINHO, Angélica; SANTOS, Rafael dos (Orgs.). Políticas públicas e regulação
audiovisual. Curitiba: CRV, 2012. – (791.43/S238p)
PAESANI, Liliana Mainardi. Direito e internet: liberdade de informação, privacidade e
responsabilidade civil. São Paulo: Atlas, 2013. – (34:004/P145d)
PRATA, Nair. Web rádio: novos gêneros, novas formas de interação. Florianópolis: Insular,
2012. – (654.195/P924w)
RECUERO, Raquel. A conversação em rede: comunicação mediada pelo computador e
redes sociais na internet. Porto Alegre: Sulina, 2012. – (316.77/R248c)
SCHREIBER, Anderson. Direito e mídia. São Paulo: Atlas, 2013. – (34:316.77/S411d)
Libras – 36 hs (2168)
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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)
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)
SÁ, Nidia Regina Limeira de. Cultura, poder e educação de surdos. 2.ed. São Paulo:
Paulinas, 2012. – (376.33/S113c)
Bibliografia Complementar
ALMEIDA, Elizabeth Crepaldi. Atividades ilustradas em sinais de Libras. Rio de Janeiro.
Revinter, 2004. – (81’221.24/A446a)
PEREIRA, Cristina da Cunha (Org.). Libras: conhecimento além dos sinais. São Paulo:
Pearson Prentice Hall, 2011. – (81’221.24/P493L)
QUADROS, Ronice Muller de; KARNOPP, Lodenir Becker. Língua de sinais brasileira:
estudos linguísticos. Porto Alegre: Artmed, 2009. – (81’221.24/Q18Li)
SKLIAR, Carlos. A surdez: um olhar sobre as diferenças. 6.ed. Porto Alegre: Mediação,
2012. – (376.33/S639s)
VELOSO, Éden; MAIA, Valdeci. Aprenda Libras com eficiência e rapidez. Curitiba:
Mãosinais, 2009. v.1-2. – (81’221.24/V555a)
9.3. Ementas dos grupos de iniciação científica
Linha I – Comunicação, Cultura, Sociedade e Educação
1) Criatividade e Inovação na Comunicação - Profa. Dra. Cleusa Kazue Sakamoto
Ementa: O Grupo de Estudo “Criatividade e Inovação na Comunicação” propõe organizar
na FAPCOM a iniciativa e o esforço entre discentes e docentes interessados na ampliação e
aprofundamento do estudo teórico e prático da Criatividade na Comunicação que promove a
compreensão do processo comunicacional em suas bases criativas e consequentemente,
favorece a emergência de modelos de pensamento e produtos de inovação (metodologias e
tecnologias) na Comunicação Social.
2) Comunicação, consumo e marcas: aproximações na contemporânea – Profa.
Dra. Fernanda Elouise Budag
Ementa: De maneira abrangente, estamos interessados nos variados contornos que as
relações comunicação/consumo ganham nos dias atuais na cultura, na sociedade e no
cotidiano. Abrangemos reflexões sobre: discursos e narrativas de marca (branding e
publicidade); recepção, narrativas ficcionais e identidade; comportamentos emergentes do
consumidor hoje; e o diálogo desses eixos com a dimensão midiática e tecnológica.
3) Discursos Midiáticos – Prof. Dr. Wagner Belmonte, Profa. Ms. Fernanda Iarossi
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Ementa: Proposta para formação do grupo de pesquisa na Faculdade Paulus de Tecnologia
e Comunicação (FAPCOM) denominado de Discursos Midiáticos. O objetivo é analisar as
narrativas jornalísticas, nos seus mais variados formatos (impresso, audiovisual, online) à luz
da Análise do Discurso, focada em autores como Laclau e Mouffe (2015), Prado (2013),
Charaudeau (2006), Fiorin (2008), Maingueneau (2005, 2016), Sarfati (2010), a fim de
radiografar pistas para compreender o contexto sócio-histórico-cultural contemporâneo a
partir do jornalismo. O estudo do discurso midiático sob um enfoque em que serão
examinados os sentidos provenientes da estruturação do texto e os discursos de representação,
tanto aqueles que circulam no lugar de produção quanto os que caracterizam o lugar das
condições de recepção (CHARAUDEAU, 2010, p. 28), contribui para discutir de maneira
crítica a prática jornalística como um espaço social, de relevância no registro histórico da
imprensa e da sociedade como um todo. Para uma reflexão sobre a imprensa em geral, a base
será Fausto (2010), Sousa Santos (2015), Chomsky (2009) e Arbex Jr. (2005).

Linha II – Comunicação, Tecnologias, Ambiente Digital e Mídias
1) A comunicação de causas nas Relações Públicas comunitárias e
organizações sociais – Prof. Ms. Fábio Munhoz
Ementa: Reflexão sobre a comunicação de causas enquanto dimensão estratégica da prática
de Relações Públicas em contextos comunitários e de organizações sociais, especialmente em
um cenário onde as tecnologias digitais explicitam novas dinâmicas de articulação e
mobilização.
2) Arestas: Ambiências digitais e interativas de audiência e consumo - Prof. Ms.
Wesley Moreira Pinheiro
Ementa: O grupo “Arestas: Ambiências Digitais e Interativas de Audiência e Consumo” tem
como objetivo principal desenvolver estudos exploratórios no campo da comunicação, terreno
em que as mídias sociais, tecnologia digital e a interatividade propiciam ambientes variados
de consumo, seja sob a ótica do marketing ou por meio de demandas socioculturais. Nossos
estudos focarão em três grandes objetos investigativos: meios digitais interativos;
influenciadores de consumo e formadores de opinião e; estratégias de comunicação e
marketing digital. Interessa-nos, então, o desenvolvimento de pesquisas sobre comportamento
do consumidor, gestão de marcas, mensuração de audiência em mídias sociais,
influenciadores digitais, informação e conteúdo em rede, business intelligence, análise de
redes sociais e, netativismos.
3) Infotenimento, kitsch e endereçamento: diálogo informal, humor velado e
hibridismo genérico em programas telejornalísticos e talkshows brasileiros Prof. Ms. Bruno César dos Santos
Ementa: O Grupo de pesquisa tem o interesse em descrever as estratégias de conversação e
construção de sentidos em telejornalísticos e talkshows brasileiros, exibidos em emissoras
abertas e fechadas de televisão, bem como canais de pessoas ou grupos em plataformas de
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vídeos e conteúdos audiovisuais. Para tal, serão observados programas e materiais que
apresentem dialogo informal, humor velado e coloquialismo em sua estrutura funcional. Neste
sentido, o pano de fundo reside numa nova proposta de produção audiovisual, que mescla
características de diferentes gêneros discursivos e televisivos, como o telejornalismo e o
humor. Desta forma, a proposta de pesquisa docente reside na coleta e seleção de episódios
dos seguintes programas, exibidos durante 2016 e 2017: The Noite (SBT), Bolívia Talk Show
(Youtube), Programa do Porchat (Record), Arte do Encontro (Canal Brasil), Heavy Lero
(Youtube), Lady Night (Multishow) e Conversa com Bial (Globo), Café Filosófico (CPFL/TV
Cultura) entre outros . Por sua vez, os projetos de pesquisa discente estarão inseridos no
espectro de pesquisa citados ou em áreas correlatas, como Telejornalismo, Youtube
(Conteúdo e Talking Show), Produção de dados em Infotenimento.

Linha III – Comunicação, Filosofia, Ética e Religião
1) Corpo, sexualidades e mídias: perspectivas éticas e filosóficas – Prof. Dr.
Thiago Calçado
Ementa: O grupo buscará estabelecer uma investigação das relações de poder exercidas
sobre o corpo e a sexualidade presentes nos meios de comunicação social, bem como as
estratégias de empoderamento propostas pelos teóricos políticos à luz da filosofia. O grupo
estudará em pensadores como E. Lévinas, Michel Foucault e Judith Butler temas diversos
ligados à sexualidade, tais como: humanização, gênero, homossexualidades, teorias queer,
entre outras, num esforço de contraposição crítica à objetificação e assujeitamento dos
indivíduos realizados em vários setores da comunicação social.
2) Estética, Linguagens e Tecnologias aplicadas à Educação – Prof. Ms. Tiago
Casado
Ementa: A proposta de criação deste grupo consiste em abordar fundamentos estéticos e
suas interconexões com a Educação em Ciências Humanas, com foco nas experiências com
múltiplas linguagens, em especial das novas tecnologias (TICs), compreendendo-as como
recurso para a criação/produção de conteúdos educativos. O trabalho consistirá em duas linhas
teórico-metodológicas: a primeira, de abordagem de fundamentos estéticos da
contemporaneidade pensados em conexão com as tecnologias, sobretudo na Comunicação,
tendo em vista as possibilidades de exploração de seu potencial formativo, principalmente
como conteúdo crítico e reflexivo. A segunda linha tem como objetivo o desenvolvimento de
projetos híbridos, com ênfase em experiência estética, seja em sua dimensão poética, poética
ou política, estimulando práticas com vistas à produção de conteúdo no ambiente formativo,
escolar e não escolar.
3) O homem no universo comunicacional: a alma e as visões de mundo – Prof.
Ms. Giovanni Vella
Ementa: Raízes gregas e atualidade das metáforas originárias de corpo e alma: “Onde
estamos quando pensamos? ” Justiça, beleza e prazer: valores e princípios da existência em
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tempos de redes sociais. Arte e estética no universo digital: as raízes antropológicas das
emoções. Jornalismo, publicidade e relações públicas: ética e visões de mundo. Da amizade
virtual à comunidade política: rumo a um novo humanismo? Psicologia e religião: pensar a
transcendência a partir do humano.
3) Metafísica contemporânea e tradição filosófica - Prof. Dr. Pedro Monticelli
Ementa: Trata-se de pesquisar a relação de duas das mais relevantes obras da filosofia
contemporânea de Martin Heidegger e Ludwig Wittgenstein com suas fontes históricosistemáticas antigas e medievais. Essas duas obras, a saber, o Tractatus logico-philosophicus,
de Wittgenstein, e o opúsculo sobre a essência da verdade, de Heidegger, contém discussões
(clássicas e atuais) metafísicas, lógicas, filosófico-linguísticas e gnosiológicas.

9.4. Projetos de extensão no âmbito do curso
O curso de Rádio, TV e Internet da FAPCOM possui os seguintes projetos de extensão:
- Visitas técnicas a emissoras de Rádio e Televisão: possibilita ao aluno conhecer a
estrutura interna de uma emissora, os departamentos e as funções desempenhadas pelos
profissionais da área para a produção e veiculação de programas.
- Cursos de extensão: A FAPCOM possui um Núcleo que cuida dos cursos de extensão.
Esses cursos são pensados de forma a complementar a formação acadêmica e possuem relação
com as áreas dos cursos da instituição. São cursos abertos à sociedade.
- Palestras e encontros com profissionais do setor: tanto no Fórum de comunicação
(anual), quanto em determinadas disciplinas trazemos profissionais do setor para estreitar o
relacionamento com o mercado e atualizar os cursos e os discentes quanto a novidades e o dia
a dia da área de Rádio, Televisão e Internet.
- Rádio FAPCOM: projeto extensionista cujo início ocorreu em outubro de 2014. Veicula
programação própria no site da web rádio (www.fapcom.edu.br/radio) e alguns programas
passaram a ser veiculados também no campus a partir de março de 2016. A produção de
programas da rádio é desenvolvida por alunos estagiários e voluntários, supervisionados por
professores do curso de Rádio, TV e Internet e pelos técnicos do estúdio de áudio. A produção
oriunda de disciplinas do curso também pode ser veiculada na rádio, desde que préselecionada pelo professor da disciplina.
- FAPCOM TV: projeto extensionista de webtv iniciado em abril de 2017. É uma web tv com
programação própria, produzida por alunos-estagiários e alunos voluntários, supervisionados
por professores do curso de Rádio, TV e Internet e pelos técnicos do estúdio de TV. Os
programas realizados em disciplinas do curso de RTVI e dos demais cursos da FAPCOM
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também podem ser veiculados na FAPCOM TV, desde que o professor da disciplina selecione
e encaminhe para a veiculação.
- Curso gratuito de Língua Portuguesa: o curso gratuito de Língua Portuguesa é
ofertado à comunidade interna (como nivelamento) e também aberto gratuitamente à
sociedade em três opções de horários: durante a semana, uma vez por semana no horário pósaula matutino ou pré-aula noturno e nos sábados pela manhã.
- Curso gratuito de Redação: ocorre aos sábados pela manhã.
9.5. Periódicos especializados assinados para o curso
Os periódicos especializados para o curso de Rádio, Televisão e Internet da
FAPCOM são:
American Photo. New York: Bonnier, 2013. Bimestral. ISSN 1046-8986.
Anuário de Criação. São Paulo: Clube de Criação de São Paulo, 2003. 30 cm.
Anuário de Mídia. São Paulo: Editora Meio & Mensagem. Anual. Corrente.
Anuário de Mídias Digitais. São Paulo: Converge Comunicações, 2009. Anual.
Anuário de Propaganda. São Paulo: Editora Meio & Mensagem, 2006. Anual. Corrente.
Anuário Exame. São Paulo: Abril Cultural, 2005. Anual.
Anuário Unesco (Eletrônico): Metodista de Comunicação Regional. São Bernardo do
Campo: UMESP, 2006. 23 cm. Disponível em: <http://www.revistas.usp.br/>. Acesso
em: 24 fev. 2017.
Áudio Música & Tecnologia. Rio de Janeiro: Música & Tecnologia, 2004. Mensal. ISSN
1414-2821.
Black + White Photography. Lewes (East Sussex): GMC Publications. Mensal.
Caros Amigos. São Paulo: Casa Amarela, 2005. Mensal. ISSN 1414-221X. Disponível em:
<http://carosamigos.terra.com.br/>. Acesso em: 24 fev. 2017.
Carta Capital. São Paulo: Confiança, 2006. Semanal. ISSN 0104-6438.
Cine Documental [Eletrônico]. Venezuela: Fondo Nacional de las Artes, 2014. Disponível
em: <http://revista.cinedocumental.com.ar/numeros/>. Acesso em: 24 fev. 2017.
Cinecachoeira - Revista de Cinema da Ufrb [Eletrônico]. São Paulo: Universidade Federal
do Recôncavo Bahiano (UFRB), 2013. Disponível em:
<http://www.ufrb.edu.br/cinecachoeira/>. Acesso em: 24 fev. 2017.
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. Periódico suspenso pela editora.
ISSN 1981-8750.
Comunicação & Educação. São Paulo: ECA - Paulinas, 2005. Quadrimestral. ISSN 01046829.
Comunicação & Sociedade: (Eletrônico a partir de setembro de 2015). São Bernardo do
Campo: Universidade Metodista de São Paulo, 1986. 22 cm.
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Comunicação, Mídia e Consumo. São Paulo: ESPM, 2004. Disponível em:
<http://revistacmc.espm.br/index.php/revistacmc>. Acesso em: 24 fev. 2017.
Conexão Revista De Comunicação: (Eletrônico a partir do número 26). Caxias do Sul:
EDUCS, 2007. Semestral. ISSN 1677-0943.
Consumidor Moderno. São Paulo: Padrão Editorial, 2005. Mensal. ISSN 1678-3093.
Cult. São Paulo: Bregantini, 2005. Mensal. ISSN 1414707-6.
Digital Photographer Brasil. São Paulo: TRGD, 2013. Mensal. ISSN 2177-5338.
Discursos Fotográficos. Londrina: Universidade Estadual de Londrina, 2005. Anual. ISSN
1808-5652.
Doc On-Line - Revista Digital de Cinema Documentário [Eletrônico]. Campinas:
Universidade da Beira Interior: Universidade Estadual de Campinas, 2011. Disponível
em:<http://www.doc.ubi.pt/sobre_doc_port.html>. Acesso em: 24 fev. 2017.
Esquinas. São Paulo: Faculdade Cásper Líbero, 2008. Semestral.
Estudos Avançados. São Paulo: USP - Instituto de Estudos Avançados. Quadrimestral. ISSN
0103-4014.
Estudos em Jornalismo E Mídia [Eletrônico]. Florianópolis: Universidade Federal de Santa
Catarina, 2004. 22 cm.
Exame Melhores e Maiores. São Paulo: Abril, 2005. Anual.
Exame PME: Pequenas e Médias Empresas. São Paulo: Abril, 2015. Mensal.
Exame. São Paulo: Abril, 2005. Quinzenal.
Fapcomunica: Jornal Laboratório da FAPCOM. São Paulo: FAPCOM, 2013.
Fhox. São Paulo: FHOC, 2014. Mensal.
Fotografe Melhor. São Paulo: Editora Europa, 2004. Mensal. ISSN 1413-7232.
Galáxia [Eletrônico]: Revista transdisciplinar de comunicação, semiótica, cultura - PUC-SP
(Até 2007 material impresso). São Paulo: EDUC, 2001. 23 cm. Disponível em:
<http://revistas.pucsp.br/galaxia>. Acesso em: 24 fev. 2017.
How. Palm Coast (Flórida): F+W Media, 2012. Bimestral. ISSN 0886-0483.
Imprensa. São Paulo: Imprensa Editorial, 2004. Mensal. ISSN 0103-0655.
Intercom - Revista Brasileira De Ciências Da Comunicação. São Paulo: INTERCOM,
1986. Semestral. Antiga: Revista Brasileira de Comunicação. ISSN
18095844.
Isto é. São Paulo: Editora Três, 2004. Semanal.
Líbero. São Paulo: Fundação Cásper Líbero, 2000. Semestral. ISSN 1517-3283.
Lua Nova: (Eletrônica a partir do número 97). São Paulo: Centro de Estudos de Cultura
Contemporânea, 1996. 23 cm.
Marketing Direto. São Paulo: Associação Brasileira de Marketing Direto (ABEMD), 2013.
Mensal.
Matrizes
[Eletrônico].
São
Paulo:
ECA-USP,
2010.
Disponível
em:
<http://www.matrizes.usp.br/index.php/matrizes/issue/archive>. Acesso em: 24 fev. 2017.
Meio & Mensagem. Rio de Janeiro: M&M Editora. Quinzenal. ISSN 0101-3327.
Mídia Dados Brasil. São Paulo: Grupo de Mídia, 2009. Anual.
N Photo Magazine. London: Future Publishing, 2013. Mensal.
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Negócios da Comunicação. São Paulo: Segmento, 2013. Mensal. ISSN 1678-4847.
Novos Estudos. São Paulo: CEBRAP, 1988. Quadrimestral. ISSN 0101-3300.
Novos Olhares [Eletrônico]: Revista de Estudos Sobre Práticas de Recepção a Produtos
Midiáticos. São Paulo: ECA-USP, 1998.
Organicom. São Paulo: ECA-USP, 2004. 30 cm.
Outdoor Photography. Lewes (East Sussex): GMC Publications. ISSN 1470-5400.
Paulus - Revista de Comunicação da Fapcom. [S.l.: s.n.]. Semestral. ISSN 2525-958X.
Pesquisa
Fapesp.
São
Paulo:
Fapesp,
2006.
Endereço
eletrônico:
www.revistapesquisa.fapesp.br.
Photo Life. Quebec: Apex Publications, 2009. Bimestral. ISSN 0700-3021.
Photo Magazine. Santa Catarina: Wedding Brasil, 2012. Mensal. ISSN 1807-8400.
Piauí. São Paulo: Abril, 2008. Mensal. ISSN 19801750.
Plural. São Paulo: ESPM, 2016. Semestral.
Popular Photography. New York: Bonnier Corporation, 2015. Mensal. ISSN 15420337.
Practical Photography. Grã-Bretanha: BCM Active, 2013. Mensal.
Propaganda. Rio de Janeiro: Referência, 2004. Mensal.
Rdbci - Revista Digital de Biblioteconomia e Ciência da Informação [Eletrônico].
Campinas: UNICAMP, 2014. Acesso em: 24 fev. 2017.
Rebeca. Revista Brasileira de Estudos de Cinema e Audiovisual (Eletrônico). São Paulo:
Socine, 2012.
Revista Comunicação Empresarial [Eletrônico]. São Paulo: ABERJE, 2013. Disponível
em: <http://www.aberje.com.br/revista/>. Acesso em: 24 fev. 2017.
Revista Comunicação Midiática [Eletrônico]. Bauru, SP: UNESP, 2006. 22 cm. Disponível
em: http://www.mundodigital.unesp.br/revista/index.php/comunicacaomidiatica>.
Acesso em: 24 fev. 2017.
Revista da ESPM. São Paulo: ESPM, 2004. Bimestral. ISSN 1676-1316.
Revista de Audiovisual Sala 206 [Eletrônico]. Vitória: Universidade Federal do Espírito
Santo (UFES), 2011. Disponível em: <http://periodicos.ufes.br/sala206/index>. Acesso em:
24 fev. 2017.
Revista de Jornalismo ESPM. São Paulo: ESPM, 2012. Trimestral.
Revista de Linguagem do Cinema e do Audiovisual [Eletrônico]. Rio de Janeiro:
Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), 2012. Disponível em:
<http://www.latec.ufrj.br/revistas/index.php?journal=linguagemdocinema&page=index>.
Acesso em: 24 fev. 2017.
Revista dos Apps. São Paulo: Editora Europa, 2013. Mensal. Antiga: DVD-ROM. ISSN
2176-8668.
Revista Famecos. Porto Alegre: PUC-RS, 2000. 25 cm.
Revista Internacional de Relaciones Públicas [Eletrônico]. Málaga (Espanha):
Universidad de Málaga, 2003. 23 cm.
Revista Latinoamericana de Ciencias de la Comunicación. São Paulo: ALAIC, 2006.
Semestral. ISSN 1807-3026.
Revista Marketing. São Paulo: Referência, 2013. Bimestral.
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Revista Recine [Eletrônico]. Rio de Janeiro: Arquivo Nacional, 2004. Disponível em:
<http://www.recine.com.br/2013/index.php>. Acesso em: 24 fev. 2017.
Revista USP. São Paulo: USP, 1997. Trimestral. ISSN 0103-9989. Acesso em: 24 fev. 2017.
Rua. Revista Universitária do Audiovisual (Eletrônico). São Carlos (SP): UFSCAR.
Rumores [Eletrônico]. São Paulo: ECA-USP.
Significação - Revista de Cultura Audiovisual [Eletrônico]. São Paulo: ECA-USP, 2011.
Disponível em: <http://www.revistas.usp.br/significacao/search>. Acesso em: 24
fev. 2017.
Sinais Sociais. Rio de Janeiro: SESC, 2008. Quadrimestral. ISSN 1809-9815.
Studium [Eletrônico]. Campinas: UNICAMP, 2008. 25 cm.
Super Interessante. São Paulo: Abril, 2004. Mensal.
Técnica & Prática: A revista que vale por uma aula de fotografia. São Paulo: Editora Europa,
2010. Mensal. Suspensa pela Editora. ISSN 1983-2281.
Tela Viva. São Paulo: Editora Glasberg, 2006. Mensal.
Transinformação. Campinas: PUC-C, 2009. Quadrimestral. ISSN 0103-3786.
Universitas [Eletrônico]: Arquitetura e Comunicação Social. Brasília: Centro Universitário
de Brasília, 2010. 22 cm.
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.
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10. INFRAESTRUTURA
A infraestrutura da FAPCOM foi planejada para comportar um grande fluxo de
pessoas, considerando plenas condições de acessibilidade independente do grau de deficiência
do aluno, professor ou frequentador de suas instalações. Desta forma, a FAPCOM atende ao
artigo 205 da constituição federal ao oferecer íntegras condições de acesso às suas instalações
e atende também à norma técnica de acessibilidade ABNT NBR 9.050/2004.
10.1. Infraestrutura acadêmico-administrativa
- Salas da diretoria
As salas das diretorias da FAPCOM estão localizadas nos andares térreo e 1º andar.
No térreo encontra-se localizada a sala da pró-diretoria administrativa, com quatorze metros
e quarenta e cinco centímetros (14,45 m²), que conta com iluminação adequada, computador
com acesso à internet, ramal telefônico, armário para arquivos, ventilador e dotada de
ventilação natural.
No primeiro andar estão localizadas as salas da direção geral e da pró-diretoria
acadêmica. A sala da direção geral é localizada sob número 1.25 e possui trinta e seis metros
e quarenta centímetros quadrados (36,4 m²). A sala da pró-diretoria acadêmica é localizada
sob número 1.20 e possui nove metros e quarenta e cinco centímetros quadrados (9,45 m²).
Ambas as salas contam com iluminação adequada, computador com acesso à internet, ramal
telefônico, armário para arquivos e dotadas de sistema de ar condicionado.
- Salas dos coordenadores e da Assessoria Acadêmica
São disponibilizados sete (07) salas exclusivas para os coordenadores de cursos e
uma (01) sala para a assessoria acadêmica, todas localizadas no 1° andar, sendo, as salas de
coordenadores com uma área de dez metros e dez centímetros quadrados (10,10 m²) e a de
assessoria acadêmica de 16 metros e 80 centímetros quadrados (16,80 m²). Todas contam com
iluminação adequada, computador com acesso à internet, ramal telefônico, armário para
arquivos e algumas são dotadas de sistema de ar condicionado, em outras, ventiladores. Há
espaço para atendimento de dois a três alunos por vez.
- Salas 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 (36,15 m²). Neste ambiente, temos
disponíveis 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
natural.
- Infraestrutura da Secretaria
Com horário de atendimento de segunda a sexta-feira, das 7h30m às 21h45m, e aos
sábados das 7h30m às 12h30m, a Secretaria localiza-se no andar térreo, ao lado da pró125

diretoria administrativa, e nela são realizados os atendimentos acadêmicos e financeiro,
registros acadêmicos, inscrições de cursos livres e eventos, protocolos, emissão de
documentos, Diplomas, Colação de Grau e Certificados. O departamento tem
aproximadamente quarenta e quatro metros quadrados (44 m²).
O atendimento da Secretaria acadêmica possui sete (06) guichês com cadeiras,
cadeiras de espera e um (01) guichê apropriado para cadeirantes. Ainda, possui oito (08)
computadores, duas (02) impressoras, uma (01) impressora de cartões, duas (02) impressoras
para recibos e oito (08) armários para organização do arquivo ativo, além de acesso à internet,
ramal telefônico e ventilação natural.
A secretaria dispõe do uso do software RM, da TOTVS e Sophia, para o
gerenciamento das informações acadêmicas. Tal sistema possui uma interface web na qual o
aluno pode consultar informações e realizar algumas atividades administrativas, como a
rematrícula semestral e a consulta de notas e faltas. No mesmo sistema o professor pode, via
internet, atualizar seus planos de aulas e lançar as notas e faltas de suas turmas.
- Marketing – comunicação externa e interna
O departamento de marketing funciona anexo à agência experimental de
comunicação e localiza-se no andar térreo. Conta com uma área aproximada vinte e sete
metros e sessenta centímetros (27,6 m²). No ambiente temos grandes janelas que
proporcionam uma ótima ventilação e iluminação natural. Cada membro da agência
experimental de comunicação conta com uma base de trabalho individual com computadores
e acesso à internet, impressora multifuncional, armários e ventiladores.
10.2. Infraestrutura acadêmica e administrativa
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.
- Salas de aula
As salas de aulas localizam-se nos pavimentos 1, 2 e 3, totalizando trinta (30), sendo 20 com
49m², 04 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 guardar o computador, o mouse e o teclado,
datashow, caixas de som, ventiladores, janelas com persianas e tecido, de modo que atendem
de forma satisfatória às necessidades institucionais.
- Laboratórios 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. Possui 7 antenas Wi-Fi
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espalhadas pelo prédio para acesso dos alunos, corpo docente e administrativo e também
serviço contratado Net Virtual de 500Mb para acesso geral.
Os Laboratórios 1 e 4 possuem 41 computadores Lenovo ThinkStation, Intel® Xeon®
Processor E3-1240 v3 3.40 GHz 3.40 GHz, HD 1TB 16GB de Memória Ram. Sistema
Operacional Windows 10 Pro 64 bits. Aplicativos: Microsoft Office versão 2013 Excel,
Word, Power Point, Outlook, Infopath, Publisher versão 2013. Adobe Creative Cloud versão
2017 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, Avast, VLC media player, WinRar,
Windows Defender, Windows Media Player.
O Laboratório 2 possui 26 Computadores Lenovo ThinkStation, Intel® Xeon® Processor
E3-1240 v3 3.40 GHz 3.40 GHz, HD 1TB 16GB de Memória Ram. Sistema Operacional
Windows 10 Pro 64 bits. Aplicativos: Microsoft Office versão 2013 Excel, Word, Power
Point, Outlook, Infopath, Publisher versão 2013. Adobe Creative Cloud versão 2017 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, Avast, VLC media player, Winrar, Windows Defender, Windows
Media Player.
O Laboratório 3 possui 26 Computadores Lenovo ThinkStation, Intel® Xeon® Processor
E3-1240 v3 3.40 GHz 3.40 GHz, HD 1TB 16GB de Memória Ram. Sistema Operacional
Windows 10 Pro 64 bits. Aplicativos: Microsoft Office versão 2013 Excel, Word, Power
Point, Outlook, Infopath, Publisher versão 2013. Adobe Creative Cloud versão 2017 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, Avast, VLC media player, Winrar, Windows Defender, Windows
Media Player.
Os alunos também têm acesso às estações de trabalho, localizadas no hall do andar -1
e na biblioteca. Tais estações também podem ser utilizadas para pesquisa e produção de
trabalhos acadêmicos. O Ambiente de Estudo e de Práticas Investigativas (andar - 1) é
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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.
- Estúdios – laboratórios especializados
Estúdio de Aúdio/Rádio
No Estúdio de áudio 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 utilizados no mercado de trabalho. Possui
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 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 vídeo/TV
O estúdio de TV e Vídeo, com tratamento acústico, ar condicionado e iluminação
adequada à produção publicitária, jornalística e ficcional. O uso dos estúdios e a retirada de
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equipamentos são regidos por um regulamento próprio, que fica disponível no setor para a
consulta dos alunos.
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 (GC’s) 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. O estúdio foi modernizado ao longo do ano de 2016 e
início de 2017 e conta com os seguintes equipamentos:
1Tricaster TC-460 CS
1 Controladora Tricaster TC-460
1 Tricaster advanced edition software
1 Talkshow VS-100
1 Software editor de cenários VS-E2
1Software gerador de caracteres LiveText
1 Tricaster Mini HD (equipamento móvel para uso em outros ambientes
institucionais, como auditório, estúdio de rádio etc.)
3 Câmeras Estúdio Sony PXW-X320
3 Adaptadores AC - ACDN10
3 Baterias Litio de 1.4v - BP-GL65A
2 Controles de foco e Zoom - Fujinon MS-01/X1
3 Adaptadores de Tripé - VCT-U14
2 Sapatas / Câmera top bracket for Studio Viewfinder - VBDXF51
2 Monitores 7 pol. Marshall V-LCD70-AFHD
2 Sapatas para monitor Marshall - M-SM03
2 unidades de 4 Pin-Hirose Power Suply Cable (Cabo XLR fêmea)
1 Carregador para 4 baterias - BC-L160
4 Câmeras para externa 4 K - PXW-Z150
2 Kits de Bateria de Lítio de 7.2 v - Np-F9700L (kit com 2)
4 Cartões de memória Sandisk 64GB - SDXC64GB
2 Tripés Libec LX10 / Dual PH-8B Pan Handles RB50 tripod / DL-R3B
1 Tripé Libec LX10 / Dual PH-8B Pan Handles RB50 tripod
1 Suporte para TV - Chão - 60 pol. - Nardelli - APP003
2 Teleprompters Pró-vídeo com monitor led preto ou prata 18.5 pol
1 Teleprompter Ipad/Android Tablet Prompter kit for ENG - TP600B
1 Intercomunicador Data-Vídeo ITC-100
2 Caixas acústicas ativas Samsom - Audio D210
2 Microfones de Mão - Modelo UWP-D12/42
3 Microfones de Lapela - Sony UWP-D11
1 Mesa de Som - 16 Canais - Yamaha MG-16
2 Kits Rádios Comunicadores - BF-777S
2 Pontos Eletrônicos - Audiotechnica - M2M
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Chroma Key nas paredes laterais e no fundo do cenário
Piso emborrachado para crhoma key nas cores azul e verde
Rede de energia Estabilizada
Quadro de energia
Lixeira
Estúdio com Tratamento Acústico
Ar condicionado via tubulação
Rede de energia Estabilizada
Janela acústica para visualização do estúdio
4 cadeiras
1 suporte para CPU
1 lixeira
Iluminação dimerizada
Iluminação Fluorescente de serviço (estúdio e switcher)
Rede de Informática Integrada com sistema
1 lousa branca
A iluminação do estúdio de TV é composta pelos seguintes equipamentos:
1 Mesa de controle DMX CX12, com 48/96 canais
3 Refletores Master Flo de 2PL 55W/220V - Dimerizáveis manuais e via DMX, com
porta gelatinas embutido para melhor fixação
5 Par led RGBW 630 Lux a 4 metros
1 Refletor Master Flo de 6PL 55W/220V - Dimerizável manual e via DMX, com porta
gelatinas embutido para melhor fixação
12 Lâmpadas para Master flo de 55W, temperatura de cor de 3.200 ou 5.600Kº
3 Colmeias com foco médio direcionado, para Master Flo de 2 PL
1 Barndoor intensificador de 8 folhas concentrado, para Master Flo de 6 PL
1 Splitter para distribuição de sinal DMX, com 01 entrada e 4 saídas S01
8 Garras C light Simples para fixar os refletores no Grid
10 Cabos de Segurança de 3,00m com suporte para fixação
10 Folhas Difusoras modelo 3010 ou 3026
2 Cabos de Sinal DMX de 15mts, com 3X3 pinos e Conectores Amphenol
10 Cabos de Sinal DMX de 3mts, com 3X3 pinos e Conectores Amphenol
Na reformulação do estúdio de TV optou-se pela substituição dos equipamentos de
lâmpadas halógenas (Refletores Aberto, Fresneis e Set Light) por equipamentos similares de
luz fluorescente (Master Flood) e Led. Porém todo o equipamento substituído encontra-se à
disposição para situações específicas de aula. A iluminação do Estúdio é composta pelos
seguintes equipamentos:
2 Refletores - luz fria 55 W de 6 lâmpadas
2 Refletores - luz fria 55 W de 4 lâmpadas
3 Refletores - Set Light 100 W com lâmpada 64583 220 V Osram
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2 Fresnéis de 2000 W
3 Refletores - Abertos 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
Após a troca dos equipamentos de estúdio e atualização tecnológica, o equipamento
antigo foi preservado para aulas específicas do curso de Rádio, TV e Internet e do curso
superior de tecnologia Audiovisual. Os equipamentos originais do estúdio são:
2 Câmeras Sony DSR390 – DVCAM – k2 (equipadas com Viewfinder de 5”, controle
de Foco e Zoom, Tripé com dolly
2 multicabos com 25 m
2 Teleprompters
1 Monitor de Vídeo Sony 14’’
1 Televisor – Sony Trinitron 21’’
3 Intercom com Head Set
Base para Intercom com 3 entradas
Painel distribuidor de áudio e vídeo com 16 entradas de áudio e 5 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
6 Baterias para Câmeras Sony DSR390 – DVCAM
2 Fontes de alimentação para câmeras DSR 390
1 Tapadeira de madeira para cenário
1 Bancada de madeira para 03 pessoas
4 cadeiras
4 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
Prolongas PTV
Prolongas Pial
2 Garras Jacaré - Atek
Extensões
Porta de madeira grande dupla para entrada de cenário
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1 fundo croma-key verde
7 tripés de luz
1 tripé para vídeo Velbon DV7000
Técnica do estúdio de TV e vídeo (Switcher)
Equipamentos da 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
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 o Teleprompter –
Winprompter X
1 PC DELL Pentium 4
1 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
1 intercom headset
Estúdios de foto
A FAPCOM possui dois estúdios de fotografia, localizados no andar -2. Nos 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. Ambos espaços
possuem ar condicionado e iluminação adequada à produção fotográfica. Os estúdios contam
com os seguintes equipamentos:
3 Câmeras DSLR – NIKON D3000 c/ lente 18-55, case, bateria, carregador e cartão
de 02GB
1 NIKON D90 com lente 18-105, com bateria e case e cartão de memória
1 Flash Nikon SB600
1 Nikon D200 com lente 18-55, bateria e case
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10 Câmeras Canon G15
2 Câmeras Nikon D800
15 Câmeras Nikon D3200 com lente 18-55
1 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.
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 grandes.
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02 Refletores parabólicos mini.
02 Refletores parabólicos médios 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 Carregador 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.
- Laboratório de pós-produção de áudio 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:
Três ilhas de edição, sendo duas Dell Precision 3620, todas com a seguinte
configuração:
Intel® Xeon® E3-1270 v6 (de 4 núcleos, 3,8 GHz, Turbo de 4,2 GHz, 8 MB)
Windows 10 Pro de 64 bits, em português (Brasil)
Teclado multimídia Dell-KB216 preto - em português (Brasil)
Mouse óptico MS116 da Dell - preto
Monitor DELL 24 Ultra HD 4K P2415Q
UDIMM DDR4 ECC de 16 GB (2 x 8 GB) e 2400 MHz, BCC
C1 SATA de 3,5, 1 HD
Controlador SATA Intel integrado
16x unidade de DVD+/-RW
Placa de vídeo NVIDIA® QUADRO® M2000 de 4GB (4 DP) (1 DP para
SL-DVI)
Cabo de alimentação (Brasil)
Disco rígido SATA de 1TB (7.200 RPM), 3,5 polegadas
04 cadeiras giratórias
Ar condicionado via tubulação
02 Aparelhos telefônicos
01 Extintor – PQS 6K
01 Extintor – H2O 10 L
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03 Racks para ilha de edição
Rede elétrica estabilizada
Rede de Informática de 2,5 T
- Infraestruturas do Núcleo de Estudos e Práticas em Relações Públicas
O Núcleo de Estudos e Práticas em Relações Públicas foi instalado no andar 1, no qual
ficam os laboratórios de informática. Ocupa área de vinte e três metros e vinte e cinco
centímetros (23,25 m²), com mesas para trabalhos coletivos, armários para organização de
materiais diversos, computadores e acesso à internet.
- Infraestrutura da 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 vinte e sete metros e sessenta
centímetros (27,6 m²). No ambiente, temos grandes janelas que proporcionam uma ótima
ventilação e iluminação natural. 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.
- Infraestrutura da Rádio FAPCOM e TV FAPCOM
A sala de produção da Rádio FAPCOM e da TV FAPCOM 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.
- Acesso à rede Wi fi
A FAPCOM possui em seu campus acesso Wi-Fi disponível aos alunos e professores.
O acesso é limitado e visa as atividades acadêmicas. Para acesso à rede é necessário o uso de
login e senhas próprios, que são os mesmos dados utilizados para acesso aos laboratórios de
informática.
- Auditório
A FAPCOM conta com auditório no 2º subsolo, com capacidade para 471 pessoas,
incluindo poltronas para obesos e espaço destinado aos 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.
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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.
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 e capacidade para 66 refletores.
4 camarins com 2 banheiros.
Ar condicionado central.
- Home Theater
A Instituição dispõe de 01 sala Home Theater com 87m², localizada no 3° andar,
com capacidade para 70 pessoas, equipada com Datashow tela de projeção, sistema de som e
ar condicionado.
- Sala dos 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
proporcionam ótima iluminação. Dispõe ainda de quadro mural de avisos e expositor de
novidades. Anexa à sala dos professores, há uma sala comum de aproximadamente 07 metros
quadrados onde ficam disponíveis café, chás e biscoitos.
- Sala dos professores de tempo integral/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.
- 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
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temos disponível uma mesa e cadeiras para atendimento ao discente, um computador com
acesso à internet, armário de arquivos, telefone e ar condicionado.
- Infraestrutura da Ouvidoria
Este ambiente localiza-se no andar 1 e dispõe de uma área de aproximadamente treze
metros e cinquenta centímetros (13,5 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. O atendimento da ouvidoria ocorre às terças-feiras, das
09h às 11h, e às quintas-feiras das 20h às 22h.
- Infraestrutura para a CPA
A sala da Comissão Própria de Avaliação (CPA) localiza-se no primeiro andar e
dispõe de uma área aproximada de dez metros quadrados (10 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.
- Infraestrutura para o 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.
- Infraestrutura para Estágio Supervisionado e Extracurricular
A central de estágios encontra-se no 1° andar com uma área aproximada de dezesseis
metros e cinquenta centímetros (16,50 m²). 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.
- Infraestrutura apoio às tecnologias da informação e comunicação (sistema
de informática, apoio a laboratórios de informática)
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 às segunda-feira das 7h às 22h45min e aos sábados
das 7h às 13h.
- Infraestrutura de apoio aos estúdios
A infraestrutura de apoio aos estúdios é dividida entre o setor de atendimento ao
aluno e o almoxarifado técnico. Ambos espaços estão localizados no 2º subsolo, próximo ao
estúdio de fotografia. O setor de atendimento compartilha espaço com o setor de pósprodução. O almoxarifado técnico é o local onde todo material para futura reposição, como
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lâmpadas, fica guardado. Assim, não se corre o risco de esperar por um longo período de
tempo sua reposição. Também guarda outros equipamentos, como as câmeras de vídeo
portáteis.
Os estúdios, pós-produção e almoxarifado dispõem de sistema de ventilação e
mobiliário específico a cada área, tendo sido especialmente projetado por uma grande
empresa especializada na instalação de laboratórios. Os horários de funcionamento são: de
segunda a sexta-feira das 7h30min às 22h45min e aos sábados das 7h30min às 16h.
- Infraestrutura de apoio ao discente
A FAPCOM dispõe de ambientes planejados para o atendimento de alunos desde o
momento 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 o seu período de preparação para a vida profissional.
Núcleo de Apoio ao Discente: apoio psicopedagógico e acessibilidade, 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.
O atendimento aos alunos que possuem bolsa FIES/ PROUNI/ Programa de Incentivo
ao Estudo/ Informações financeiras 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 7h30 às
21h45mim, o núcleo tem aproximadamente trinta metros quadrados (30 m²). 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. O espaço é compartilhado com a secretaria
administrativa.
A sala de atendimento ao discente - inclusão social 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.
O espaço de apoio à aprendizagem é composto por 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 naturais. Dispõe de uma área aproximada de dezesseis metros e meio
(16,50 m²) e localiza-se no 1° andar.
10.3. Biblioteca
- Infraestrutura física
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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.
- Horário de funcionamento
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.
- Informatização
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).
A Biblioteca oferece serviços de empréstimo domiciliar e utiliza o controle biométrico
para efetuar circulações. 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.
- Serviços e acesso ao acervo
Os computadores, programas e aplicativos são atualizados e em quantidades que
suprem as demandas de acesso ao acervo. 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
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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 à 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.
O acesso ao sistema para consulta e reserva é feito via login único e pessoal. Na
retirada de obras, o procedimento é feito mediante uso de login pessoal ou de leitura
biométrica.
- Política de aquisição
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.

Previsto
Filosofia
Comunicação
Fotografia
Multimídia
Audiovisual
Total

Previsto
Filosofia
Comunicação
Fotografia
Multimídia
Audiovisual
Total

VERBA ANUAL
2011 (R$)
2012 (R$)
72.000,00
84.000,00
28.332,00
32.380,00
18.888,00
18.020,00
55.000,00
10.981,27

2013 (R$)
84.000,00
15.733,32
23.599,95
7.866,73
31.466,60

51,629,16

47.220,00

78,666,50

2015 (R$)
84.000,00
20.840,00
24.350,00
6.934,50
13.765,00
3.645,06
69.534,56

VERBA ANUAL
2016 (R$)
2017 (R$)
75.000,00
19.000,00
50.000,00
5.000,00
2.145,15
3.000,00
79.145,15

2010 (R$)
60.000,00
51.629,16

116.381,27

2018 (R$)

2014 (R$)
108.000,00
28.399,68
62.138,10
4.855,00
13.145,00
48.462,22
157.000,00

2019 (R$)

Tabela: Estatística cronológica de utilização de verba

- Política expansão e atualização do acervo
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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 econômico-financeiro da instituição, com revisão anual.

- Acervo por áreas do conhecimento
Livros
Ciências Exatas e da Terra
Ciências Biológicas
Engenharias
Ciências da Saúde
Ciências Agrárias
Ciências Sociais Aplicadas
Ciências Humanas
Linguística, Letras e Artes
CD’s
DVD’s
TCCs, Teses e Dissertações
Total
Periódicos
Eletrônico
Filosofia
Comunicação
Audiovisual
Fotografia
Multimídia
Geral

Títulos

Exemplares
279
76
18
196
08
4372
23623
5249
1215
892
280
36208

Títulos

516
96
23
247
08
11475
38841
9136
1392
1031
284
63049
Exemplares

42
60
166
84
72
93
475

875
2927
5098
3604
3217
3788
18634

- Instalações para estudo individual
O Ambiente de Pesquisa da Biblioteca é composto por 9 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.
A biblioteca também dispõe de 32 mesas com cadeiras e tomadas para estudo
individual.
- Instalações para estudo em grupo
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A Biblioteca disponibiliza 5 salas para estudos em grupos com uma mesa e 6
cadeiras para cada sala.
A FAPCOM também oferece espaços, cada qual com mesa e cadeiras, para atendimento
a alunos com necessidades especiais, orientação de trabalhos de conclusão de curso
(monografias e projetos experimentais), iniciação científica e trabalhos interdisciplinares. O
local é dotado de ar condicionado, iluminação e ventilação naturais. Dispõe de uma área
aproximada de dezesseis metros e meio (16,50 m²) e localiza-se no 1° andar.
10.4. Infraestruturas e espaços de apoio
- Espaços de alimentação e convivência
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 a sexta, das 07h às 22h e aos sábados das 07h às 13h,
podendo funcionar, excepcionalmente, em horários distintos, desde que com autorização do
corpo diretivo da faculdade, em casos de eventos, feiras e cursos extras habituais.
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.
- Estacionamento
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.
- Manutenção
A equipe de manutenção da Fapcom trabalha embasada no Plano de Manutenção
Preventiva que procura garantir o cuidado da infraestrutura da instituição, visando assim,
favorecer as condições necessárias para o pleno desenvolvimento de todas as suas atividades.
Contando com um técnico e um auxiliar, com o suporte do TI da sede e com dois
colaboradores do TI na faculdade, a reunião com a equipe de manutenção é realizada toda
semana juntamente com os responsáveis da administração para avaliação do trabalho
realizado, análise das demandas e planejamento das atividades que serão desenvolvidas em
todo o prédio. A manutenção da FAPCOM conta com uma sala no 4º subsolo que, com vinte
e cinco metros quadrados (25 m²), possui mesa, computador, armários e fermentas apropriadas
para manutenção de máquinas, equipamentos, móveis, utensílios, instalações e demais
necessidades do edifício.
- Serviços Gerais
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A equipe de serviços gerais da FAPCOM conta com o apoio de dez (10)
colaboradores, divididos em dois turnos, disponíveis para atender todas as demandas
referentes à limpeza do prédio, reposição dos sanitários, organização das salas de aula e
preparação do café para o corpo administrativo, direção, coordenadores e docentes, além do
apoio aos eventos institucionais. Os colaboradores contam com um espaço reservado à equipe
que dispõe de nove metros quadrados (09 m²), no 3º andar, com armário roupeiro, mesa e
cadeiras, além de um banheiro, ainda, uma copa com vinte e um metros quadrados (21 m²),
no 2º subsolo, equipada com fogão industrial, geladeira, refrigerador, forno elétrico, microondas, armários, balcão para alimentação e cadeiras, também, um estoque de materiais de
limpeza, no 2º subsolo, com armários e mesas e todos os materiais necessários para o
desenvolvimento do trabalho.
- Segurança
A segurança patrimonial do prédio é amparada pelo contrato de prestação de serviço
que disponibiliza 2 (dois) postos de 24 (vinte e quatro) horas de segunda a domingo e 1 (um)
posto de 44 (quarenta e quatro) horas semanais, de segunda a sexta-feira das 07h00min às
16h00min e aos sábados das 07h00min às 11h00min. De tal modo os mesmos possuem como
área de atuação a portaria, o controle de acesso pelas catracas e o fluxo de ronda interna que,
através do manual de segurança patrimonial, prevê os principais pontos estratégicos de
vigilância e posicionamento, assim como condutas éticas e disciplinares quanto às normas da
faculdade. Assim, a faculdade dispõe de 04 (quatro) catracas no térreo, 01 (uma) no 3º subsolo
e 01 (uma) no 4º subsolo, além de 32 (trinta e duas) câmeras de segurança em pontos
estratégicos. Por sua vez, a portaria da Fapcom dispõe de uma área de aproximadamente dez
metros quadrados (10 m²) com computador para controle das imagens de câmeras de
segurança, balcão, armário, duas cadeiras, ademais de um banheiro.
- Gerador de energia e central de ar-condicionado
O gerador de energia encontra-se na sala em alvenaria, no 3º subsolo, com dimensão
de dois metros e oitenta e dois centímetros quadrados (2,81 m²) e abriga dois tanques
metálicos de duzentos e cinquenta litros (250l); possui também sistema de iluminação à prova
de explosão e sistema de vazamento com sensor e alarme sonoro e visual, além de placas de
advertência.
Referente ao sistema de ar condicionado, os serviços de manutenção das redes
hidráulica e elétrica que alimentam os equipamentos são monitorados por uma empresa
especializada, sendo a mesma também responsável pela manutenção, de tal modo, contamos
com os seguintes equipamentos para refrigeração e ventilação dos ambientes: dois (02) chiller
Carrier modelo 30RAB050, três (03) bombas d’água gelada modelo D1020, disseste (17)
fancoletes Carrier, quatro (04) splits Carrier, seis (06) ventiladores Ventibox, dois (02)
exaustores Projelmec, dezesseis (16) Fan&Coil horizontal Bryant e cinco (05) Dan&Coil
vertical Bryant.
- Sistema de Monitoramento de Energia
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A faculdade conta com um sistema de monitoração do uso de energia elétrica com
tecnologias exclusivas de controle e transferência de dados via Internet utilizada para
moderação da demanda ativa, do consumo ativo, do fator de potência e projeção de consumo
através de relatórios diários e gráficos de consumo.
- Coleta seletiva de lixo
A coleta é realizada por uma empresa especializada que se encarrega de prestar os
serviços e fazer a coleta nas próprias dependências da faculdade. O lixo é organizado no 4º
subsolo para ser coletado, contamos também com lixeiras seletivas nas cores amarela, verde,
azul, vermelha e cinza, correspondendo respectivamente à reciclagem de metal, vidro, papel,
plástico e resíduos orgânicos, a fim de despertar a consciência quanto à importância da
reciclagem e a preservação do meio ambiente.
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ANEXOS
ANEXO I – 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. 2. As Atividades Complementares são, como o próprio nome sugere, compostas por uma
série de atividades realizadas pelo discente, dentro ou fora das dependências da FAPCOM.
Seu caráter complementar flexível se dá, portanto, pela soma de experiências e conhecimentos
adquiridos com vistas à sua formação profissional e humanista, coerente com a missão da
FAPCOM em: “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”.
Art.3. 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 propaganda, serão exigidas 200 horas de atividades
complementares, a iniciarem no terceiro semestre.
§ 3º- Para o curso de rádio, TV e internet, serão exigidas 200 horas de atividades
complementares, a iniciarem no terceiro semestre.
§ 4º- Para o curso de relações públicas, serão exigidas 200 horas de atividades
complementares a iniciarem no terceiro semestre.
§ 5º- Para o curso de filosofia, nas modalidades de Bacharelado e Licenciatura serão
exigidas 200 horas de atividades complementares, a iniciarem no primeiro semestre do curso.
§ 6º- Para os cursos superiores tecnológicos em fotografia e produção multimídia,
serão exigidas 160 horas de atividades complementares, a iniciarem no primeiro semestre do
curso.
Art. 4. Não há limite máximo de realização de atividades complementares por semestre
cumprido 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
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Art. 5. Complementar, flexibilizar e promover a formação interdisciplinar do discente por
meio de práticas que possibilitem a ampliação de suas competências e habilidades, assim
como o estabelecimento de relações entre os diversos saberes adquiridos na vida acadêmica.
Art. 6. Contribuir com a formação profissional e humanista do aluno no processo de
aprendizado, por meio 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 ATIVIDADES
Art. 7. As Atividades Complementares estão organizadas e classificadas em diferentes grupos
com suas características próprias. Possuem atribuições de carga horária e limite máximo de
realização por semestre. Assim, não é possível validar horas excedentes de um tipo de
atividade realizada, devendo buscar não apenas a quantidade, mas a diversidade e a qualidade
das atividades complementares a fim de expandir as experiências e as referências do aluno.
Art. 8. Ao final desse regulamento é apresentada uma tabela de referências ao discente com
a devida classificação das atividades em grupos e seus respectivos sistemas de integralização
em ensino, práticas investigativas e extensão.
CAPÍTULO IV
DOS PRAZOS
Art. 9. O discente deverá realizar as atividades complementares, de acordo com prazos e
condições estabelecidas pelo calendário acadêmico.
Art. 10 Atividades realizadas no período de férias letivas serão validadas no semestre
subsequente.
CAPÍTULO V
DOS PROCEDIMENTOS E CONDIÇÕES DE VALIDAÇÃO
Art. 11 É responsabilidade do discente 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. 12 Nos arquivos de cadastro das atividades complementares deverão constar: nome do
aluno, RA, curso, período letivo, semestre, 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 acadêmica, profissional e humana (Conforme anexo
1).
Art. 13 Cabe à coordenação de curso a validação das atividades complementares e o
encaminhamento de relatório semestral para a secretaria acadêmica, conforme anexo 2. Em
caso de realização de atividade fora do escopo do presente regulamento, não comprovação de
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realização, falta ou carência de justificativa de realização ou qualquer outra irregularidade, é
facultado ao coordenador de curso a não validação das referidas horas.
Art. 14 A não apresentação da quantidade mínima das atividades complementares, exigidas
em cada curso e em seus respectivos semestres, implicará o não cumprimento por parte do
discente no componente curricular atividades complementares.
Art. 15 O discente poderá complementar a carga horária mínima exigida, em semestres
subsequentes, sem prejuízo de perda da carga horária comprovada no semestre corrente.
CAPÍTULO VI
DOS GRUPOS DE ATIVIDADES
Art. 16 - As atividades complementares estão classificadas a seguir em ensino, práticas
investigativas e extensão. Cada tipo de atividade específica possui uma atribuição
determinada de horas e um limite máximo de realização por semestre. Não serão validadas
horas de atividades que excedam seus respectivos limites.
Art. 17 - A tabela abaixo deverá ser utilizada como parâmetro para cadastro das Atividades
Complementares, obedecendo-se o limite previsto na atividade.
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)
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
conteúdo específico do curso).
Pontuação por atividade: 1 hora de curso = 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: 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 vinculado ao curso
Pontuação por atividade: 1 hora = 1 ponto
Limite de pontuação da atividade por semestre: 20
Atividade: participação em projetos orientados por professor (participação em projetos
vinculados à instituição).
Pontuação por atividade: 1 hora = 1 ponto
Limite de pontuação da atividade por semestre: 20
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
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Limite de pontuação da atividade por semestre: 40
Grupo 3: práticas investigativas
Atividade: apresentação de trabalhos em eventos acadêmicos
Pontuação por atividade: 1 hora = 1 ponto
Limite de pontuação da atividade por semestre: 40
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: 40
Atividade: participação individual em projetos de iniciação científica, tecnológica,
artística e cultural; projetos experimentais orientados por professor.
Pontuação por atividade: 1 hora = 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.
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: 20
Outras atividades que promovam competências e habilidades do curso
Atividade: concursos da área (inscrição e realização)
Pontuação por atividade: 5
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Limite de pontuação da atividade por semestre: 20
Atividade: concursos da área (seleção)
Pontuação por atividade: 5
Limite de pontuação da atividade por semestre: 30
Atividade: concursos da área (premiação)
Pontuação por atividade: 5
Limite de pontuação da atividade por semestre: 40
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,
performance multimídia etc.)
Pontuação por atividade: 10
Limite de pontuação da atividade por semestre: 20
Art. 18 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.
CAPÍTULO VII
DAS DISPOSIÇÕES FINAIS
Art.19 Casos eventuais de fraudes comprovadas na realização e/ou validação das Atividades
Complementares implicarão o cancelamento integral dos créditos do aluno no semestre,
ficando este impedido de cadastrar novas atividades até o término do corrente semestre letivo.
Art. 20 Os casos omissos serão resolvidos pela coordenação de curso, ouvida a Pró-direção
acadêmica.
Art. 21 Este regulamento entra em vigor a partir da data de publicação e aprovação em
Conselho Superior.

154

155

ANEXO II – REGULAMENTO DOS TRABALHOS DE CONCLUSÃO DE CURSO
(TCC)
1. APRESENTAÇÃO
Art. 1º - O presente documento regulamenta as atividades relacionadas à realização do
Trabalho de Conclusão de Curso, da Faculdade Paulus de Tecnologia e Comunicação FAPCOM. O Trabalho de Conclusão de Curso é um componente curricular obrigatório para
a integralização do curso de graduação, constitui-se em atividade científica, que deve ser
elaborado individualmente, ou em grupo, de acordo com o Manual de Normas Técnicas para
Trabalhos Acadêmicos – FAPCOM14. O Trabalho de Conclusão de Curso deve ser realizado,
observando a missão, visão e valores que integram o Plano de Desenvolvimento Institucional
da FAPCOM, a saber.
2. DISPOSIÇÕES GERAIS
Art. 2 º - Os alunos deverão observar as três etapas de elaboração do Trabalho de Conclusão
de Curso, nas suas modalidades de Monografia, Projeto Experimental, e Projeto Híbrido,
observados os prazos estabelecidos no calendário acadêmico.
Art. 3 º - O Trabalho de Conclusão de Curso 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 Trabalho de Conclusão de Curso será considerado reprovado e será atribuída,
automaticamente, a nota zero.
3. DA PUBLICAÇÃO E APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS
Art. 4° - A publicação de partes ou resultados finais do Trabalho de Conclusão de Curso será
realizada somente mediante a aprovação do professor orientador.
I - A publicação dos resultados do Trabalho de Conclusão de Curso, em qualquer meio, deve
fazer menção e vinculação à Instituição promotora da pesquisa: FAPCOM, FAPESP, CNPq
etc.
II - A menção do vínculo com a Instituição promotora deve ocorrer até três anos após a
realização do Trabalho de Conclusão de Curso, em qualquer meio publicado.
III - A FAPCOM incentiva a apresentação e publicação dos resultados do Trabalho de
Conclusão de Curso, conforme políticas próprias para participação discente e docente em
congressos e eventos científicos.

14

DALBERIO, Maria Célia; DALBERIO, Oswaldo. Metodologia Científica: desafios e caminhos. São Paulo:
Paulus, 2016.
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IV - A FAPCOM incentiva a divulgação dos resultados de pesquisa em revista acadêmica
própria COMFILOTEC, Jornal FAPCOMUNICA, Rádio FAPCOM e outras revistas e meios
especializados dos cursos destinados ao trabalho de pesquisa.
4. DO CONCEITO, DOS OBJETIVOS, DAS MODALIDADES E LINHAS DE
PESQUISA DO TRABALHO DE CONCLUSÃO DE CURSO
Art. 5º - O Trabalho de Conclusão de Curso objetiva que o aluno:
I - Demonstre o domínio científico, conceitual, do referencial teórico e do método de
pesquisa de sua área de formação;
II - Vivencie experiências de produção profissional específica do curso;
III - Exerça a argumentação, escrita e oral, a fim de dar cumprimento às exigências
gerais de formação;
IV - Desenvolva a prática investigativa, orientada por princípios éticos.
Art. 6º - São modalidades de Trabalho de Conclusão de Curso:
I - Monografia: prática investigativa que envolve o uso de conceitos e
arcabouço teórico, resultando em texto de natureza acadêmica.
II - Projeto Experimental: prática investigativa que exige domínio conceitual
e teórico aplicado à produção na área específica de atuação profissional.
Art. 7º - O Trabalho de Conclusão de Curso, independentemente de sua modalidade, deverá
inserir-se em uma das três linhas das práticas investigativas da FAPCOM e Linha Específica
de cada curso, a saber:
4.1. Linhas de pesquisa gerais da FAPCOM
[...] (Cf. p. 19 deste PPC)
4.2 - Linhas de pesquisa específicas por curso
4.2.1. Jornalismo
[...]
4.2.2. Publicidade e Propaganda
[...]
4.2.3. Rádio Tv e Internet
[...] (Cf. p. 39 deste PPC)

157

4.2.4. Relações Públicas
[...]
5. DAS ETAPAS, PROJETO DE PESQUISA E ORIENTAÇÃO
Art. 8º - A realização do Trabalho de Conclusão de Curso se dará em três etapas,
concomitante aos três últimos semestres (sexto, sétimo e oitavo) dos cursos de Jornalismo;
Publicidade e Propaganda; Rádio, TV e Internet e Relações Públicas, vinculado a disciplinas
específicas de cada semestre.
§ 1º - A aprovação na primeira etapa é pré-requisito para cursar a segunda, e a aprovação da
segunda é pré-requisito para cursar a terceira etapa, a saber:
a. Etapa I, no sexto semestre, vinculada à disciplina “Pesquisa e Elaboração de Projetos”,
b. Etapa II, no sétimo semestre, vinculada à disciplina “Produção de Trabalho de
Conclusão de Curso I”.
c.

Etapa III, no oitavo semestre, vinculada à disciplina “Produção de Trabalho de
Conclusão de Curso II”.

Art. 9 - Nas etapas I, II e III do Trabalho de Conclusão de Curso deve constar a seguinte
estruturação de projeto, acrescida de suas especificidades em cada etapa.
I - Projeto da Pesquisa contendo: Introdução; Justificativa; Descrição dos Objetivos,
Objetivos Geral e Específicos; Problematização e Hipótese; Quadro Teórico;
Metodologia; Referências Bibliográficas e Cronograma de Atividades.
a - Introdução: objeto da pesquisa e tema com justificativa. Apresentação da delimitação e
abordagem temática, indicação de suas principais referências conceituais, finalidades e
justificativa. Esta apresentação deve destacar os principais tópicos do trabalho, objetivando
situar tema, modalidades e Linha de Prática Investigativa.
b - Justificativa: exposição da relevância do problema. Apresentação de projetos semelhantes
já desenvolvidos e o diferencial deste Projeto. Apresentação do alcance do projeto, relevância
e originalidade em relação à área específica de formação.
c - Descrição dos objetivos:
- Objetivo Geral: o objetivo geral está relacionado ao resultado (teórico e prático) mais
abrangente para o qual o projeto pretende contribuir. O objetivo está relacionado ao
problema/questão que motivou a realização do trabalho.
- Objetivos Específicos: deve 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.
d – Problema e hipótese:
- Problema é um questionamento, teórico ou prático, no conhecimento de alguma
coisa de real importância, para a qual se deve encontrar uma solução.
- As hipóteses são respostas provisórias à questão central ou ao problema da pesquisa.
Seu desafio, durante a execução da prática investigativa, será o de verificar a validade das
suas “respostas provisórias”, seja para confirmá-las ou para refutá-las. A(s) hipótese(s)
deve(m) ser formulada(s) de forma afirmativa.
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e - Quadro teórico: apresentação da inserção do projeto dentro das pesquisas existentes e
revisão da bibliografia fundamental. Fundamentação teórica da prática investigativa,
definição dos conceitos empregados.
f - Metodologia: explicitação dos métodos e técnicas de investigação temática, abordagem e
produção prática. É o caminho traçado para atingir os objetivos do projeto. Deve-se elaborar
um conjunto de procedimentos que, articulados numa sequência lógica, permitam atingir os
objetivos preestabelecidos pelo projeto.
g – Referências Bibliográficas: trata-se de uma lista em ordem alfabética das obras que
foram consultadas e podem vir a ser aproveitadas para o desenvolvimento da pesquisa. 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.
h – 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 as semanas
nas quais se pretende executar cada atividade, contemplando a Etapa II (sétimo semestre) e
Etapa III (oitavo semestre).
Art. 10 – A redação do Trabalho de Conclusão de Curso segue as normas técnicas
estabelecidas no Manual de Normas Técnicas para trabalhos acadêmicos – FAPCOM:
DALBERIO, Maria Célia; DALBERIO, Oswaldo. Metodologia Científica: desafios e
caminhos. São Paulo: Paulus, 2016.
Art. 11 – No caso de reprovação, o aluno deverá se matricular na DP da(s) disciplina(s)
específica(s) referente a cada etapa, de acordo com os prazos estipulados em calendário
acadêmico para o semestre seguinte.
Art. 12 – O professor orientador de Trabalhos de Conclusão de Curso deverá atender aos
seguintes requisitos:
a - Ser Mestre ou Doutor (para casos de monografia);
b - Possuir produção e participação em congressos, seminários, simpósios, encontros
das áreas específicas nos últimos três anos;
c - Ter ao menos seis meses de vínculo institucional à FAPCOM;
d - Estar vinculado a uma das três linhas de práticas investigativas da FAPCOM e a
alguma das Linhas Específicas dos cursos.
Parágrafo único: O professor orientador de Trabalhos de Conclusão de Curso deverá
atender as especificidades, características, objetivos de cada produção e produtos dos cursos
de graduação.
5.1. Da carga horária complementar de TCC
Art. 13 - A partir do 6º semestre, os alunos deverão cumprir 50 (cinquenta) horas para
validação do TCC, de acordo com o solicitado em cada curso para os componentes
curriculares do Trabalho de Conclusão de Curso I , Trabalho de Conclusão de Curso II,
Trabalho de Conclusão de Curso III, a saber:
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I.

JORNALISMO:

[…]
II.

PUBLICIDADE E PROPAGANDA

[…]
III.

RÁDIO, TELEVISÃO E INTERNET

Etapa I (6º semestre) e Etapa II (7º Semestre): produção e entrega de um diário de produção,
no qual constem as tarefas desenvolvidas, as datas de início e fim e um resumo de cada tarefa
desempenhada pelos integrantes do grupo.
Etapa III (8º semestre): produção e entrega de artigo científico de até 10 páginas com síntese
do TCC, escrito dentro das normas técnicas estabelecidas pela ABNT, presentes no Manual
de Normas Técnicas Para Trabalhos Acadêmicos – FAPCOM.
IV.

RELAÇÕES PÚBLICAS

[…]
6. DA MONOGRAFIA: CONCEITO E SUAS ETAPAS
Art. 14 - A Monografia é um trabalho de prática investigativa que pressupõe a aplicação de
metodologias, do aparato conceitual e teórico ante o tema escolhido e relacionado ao curso
no qual o estudante esteja matriculado, resultando em texto acadêmico.
Art. 15 - Em todas as suas etapas, a Monografia deverá ser realizada individualmente.
Art. 16 - Na Etapa I, no sexto semestre, o aluno deverá desenvolver o Pré-Projeto de
Monografia na disciplina de “Pesquisa e Elaboração de Projetos”, contendo os itens
mencionados no Art. 9, mais as atividades referentes à validação das 50 horas do TCC
conforme:
§ 1º - A continuidade da produção da Monografia se dará de acordo com a aprovação do
Pré-Projeto em avaliação da disciplina de “Pesquisa e Elaboração de Projetos” no 6º semestre,
quando ao seu final será feita a inscrição para a próxima etapa, para escolha e atribuição de
orientador de acordo com as linhas e Linhas Específicas.
6.1. Da orientação da Monografia
Art. 17 - Após a definição do orientador, fica este responsável pelo desenvolvimento de plano
de trabalho e o cronograma das atividades do aluno para o cumprimento dos prazos de
elaboração da Monografia.
§ 1º – É responsabilidade do orientador o acompanhamento do desenvolvimento do
projeto monográfico e a avaliação nas etapas II e III, bem como a indicação da bibliografia.
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§ 2º - Cabe ao orientador atender presencialmente e semanalmente seus alunos, em
horários que fixar, de acordo com calendário aprovado pela coordenação de curso.
§ 3º - O orientador deverá enviar ao coordenador do curso um relatório mensal,
informando sobre o acompanhamento das atividades do orientando, assinado por ambos
(orientador e aluno) e vistado pelo coordenador.
§ 4º - No relatório mensal o orientador deve indicar presença ou ausência nas orientações,
que serão lançadas nos Componentes Curriculares “Projeto Experimental I” e “Seminário de
Pesquisa e Elaboração de Projetos em Comunicação” (etapa II) e “Projeto Experimental II” e
“Produção de Projeto Experimental” (etapa III).
Art. 18 - O orientador será responsável pelas atividades concernentes à Monografia que o
aluno deverá cumprir no penúltimo e último semestre, respectivamente.
Parágrafo único – Não se excluindo outras atividades estabelecidas pelo orientador, para o
real cumprimento do disposto no caput acima, o aluno deverá:
a) efetuar leitura sistemática da bibliografia indicada;
b) elaborar dissertação monográfica sobre o tema escolhido, contemplando as normas
previstas pela ABNT, conforme Manual de Normas Técnicas para Trabalhos Acadêmicos FAPCOM.
Art. 19 – Compete ao orientador, tanto na segunda quanto na terceira etapa, definir se a
monografia atingiu os requisitos necessários para ser ou não ser apresentada em banca.
6.2. Da Banca de Qualificação – Etapa II
Art. 20 - Para essa etapa, a Monografia deverá obedecer ao limite mínimo de 20 (vinte) e
máximo de 70 (setenta) páginas, incluindo anexos e apêndices.
Art. 21 - Ao final do penúltimo semestre dos cursos, para análise do resultado das atividades
realizadas, o aluno deverá efetuar apresentação em banca, em data prevista no calendário
acadêmico da FAPCOM, cuja responsabilidade fundamental é emitir parecer sobre o trabalho,
tecendo colaborações e considerações sobre os aspectos positivos e negativos do mesmo.
§ 1º - A Coordenação do Curso, em conjunto com o orientador, nomeará a banca de
qualificação a qual, obrigatoriamente, contará com a presença do professor-orientador e de
mais dois professores da FAPCOM.
§ 2º - Deverão ser entregues na Secretaria da FAPCOM, junto com ficha de depósito
(ANEXO I) 03 (três) cópias impressas desta etapa parcial concluída, encadernadas em
espiral, em envelope fechado, no prazo fixado no calendário acadêmico. As cópias serão
encaminhadas para os membros da banca pelo coordenador do curso, obedecendo-se à
estrutura estabelecida no art. 9 desse regulamento, acrescido de:
I – Um capítulo da monografia produzido.
II – Projeção de sumário: os capítulos da monografia acompanhados de suas
respectivas sinopses.
Art. 22 - Os membros da banca de qualificação têm como função avaliar e dar sugestões
quanto à pertinência e à viabilidade do projeto, observando os elementos essenciais, a
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coerência da proposta diante do tema e da bibliografia, e o desenvolvimento do cronograma,
conforme prescrito no artigo anterior.
§ 1 - A apresentação será realizada em data definida pela coordenação e publicada
com antecedência, conforme calendário acadêmico, em evento não aberto ao público. Casos
omissos poderão ser decididos entre o(a) orientando(a) e o(a) orientador(a).
§2 – 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. A nota final será a média das notas dos dois avaliadores e do orientador.
Art. 23 - O cumprimento integral desta etapa, uma vez avaliada pelo orientador e pelos
componentes da banca, implicará a aprovação do aluno na disciplina Produção do Trabalho
de Conclusão de Curso I, requisito obrigatório para que o aluno prossiga para a Etapa III.
§ 1º – A avaliação realizada pela Banca de Qualificação do Projeto de Monografia terá
nota de 0 (zero) a 10 (dez). O trabalho com média de 0 (zero) a 5,5 (cinco e meio) estará
reprovado, de 6 (seis) a 10 (dez), o trabalho estará aprovado. No caso de reprovação, o aluno
deverá cursar a Etapa II no semestre seguinte.
§ 2 No caso de reprovação, o aluno deverá se matricular na DP da disciplina referente
ao desenvolvimento do TCC no 7º semestre (Produção de Trabalho de Conclusão de Curso),
obrigando o aluno a refazer o Projeto de acordo com os prazos estipulados em calendário
acadêmico para inscrição na secretaria. Nesse caso, o aluno deve preencher a ficha de
inscrição no TCC para formalizar a necessidade de orientação e submeter-se à realização da
Etapa II novamente.
6.3. Da Banca Examinadora - Etapa III
Art. 24. Os trabalhos deverão obedecer ao limite mínimo de 50 (cinquenta) e máximo de 150
(cento e cinquenta) páginas, incluindo anexos e apêndices.
Art. 25. A monografia, na Etapa III, será apresentada, no final do último semestre do curso,
pelo aluno perante banca examinadora, composta por dois professores – podendo um ser
convidado externo – designados pela Coordenação e pelo Orientador, que a presidirá.
§ 1º - Deverão ser entregues na Secretaria da FAPCOM, junto com ficha de depósito
ANEXO I, 03 (três) cópias impressas do trabalho – encadernadas em espiral, em envelope
fechado, obedecendo às regras da ABNT, no prazo fixado no calendário acadêmico – as quais
serão encaminhadas para os membros da banca pelo coordenador do curso; 01 (uma) cópia
digitalizada em meio digital (CD) e, ainda, 01 (uma) cópia devidamente encadernada
(lombada quadrada) em capa dura na cor vermelha (para os cursos de Comunicação), para
encaminhamento posterior à biblioteca, caso seja aprovado em Banca com nota igual ou
superior a 9 (nove).
§ 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 da responsabilidade do professor-orientador a decisão de submeter seu
orientando à Banca Examinadora, devendo, em caso negativo, o aluno ficar reprovado em
“Trabalho de Conclusão de Curso II” e “Produção de Trabalho de Conclusão de Curso III, de
acordo com o Art. 12.
162

§ 4º - A coordenação do curso, em conjunto com o orientador, nomeará os
componentes da banca final, a qual, obrigatoriamente, contará com a presença do professororientador e de mais dois arguidores, podendo um integrante ser docente da FAPCOM e outro
docente ou profissional externo à instituição (com a ciência e a autorização da coordenação),
com pelo menos especialização ou notório saber e experiência profissional na área.
§ 5º - Os examinadores da banca final (Etapa III) devem ter acesso às informações
discutidas pelos integrantes da banca de qualificação (Etapa II), documentadas na Ficha de
Avaliação.
§ 6º - A apresentação será realizada em data definida pela coordenação e publicada
com antecedência, conforme calendário acadêmico, em evento público, devendo durar no
máximo 01 (uma) hora.
§ 7º - Antes da apresentação do aluno, os trabalhos da banca serão iniciados pelo seu
presidente (professor orientador), 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. Cada uma das partes deverá ter 20 (vinte) minutos para suas considerações.
§ 8º - Ao orientador, presidente da banca, não compete qualquer tipo de comentário
ou resposta quanto ao processo de arguição, 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 aluno (a). Apenas fará
a conclusão no final.
§ 9º - Será considerado aprovado o aluno que atender satisfatoriamente aos quesitos
de redação acadêmica e arguição oral. A avaliação do TCC terá nota de 0 (zero) a 10 (dez).
A nota final será a média das notas dos dois avaliadores e do orientador. O trabalho 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 III no semestre seguinte.
§ 10º - No caso de reprovação o aluno deverá se matricular na DP da disciplina
referente ao desenvolvimento do TCC no 8º semestre (Produção do Trabalho de Conclusão
do Curso II), obedecendo aos prazos estipulados em calendário acadêmico para inscrição na
secretaria. A atribuição de orientador será feita pela Coordenação.
§ 11 - A não aprovação da banca examinadora implicará em reprovação na disciplina
Produção do Trabalho de Conclusão do Curso II (Etapa III), obrigando o aluno a matricularse na disciplina citada, a refazer a Monografia e submeter-se a uma nova apresentação, em
prazo fixado pela Instituição, conforme calendário acadêmico.
§12 - Cabe ao orientador fornecer a quem solicitar declaração de presença como
ouvinte na apresentação da Banca Final, conforme ANEXO II.
7. DO PROJETO EXPERIMENTAL (PEX): CONCEITO E SUAS ETAPAS
Art. 26. Em todas as suas etapas de elaboração, o Projeto Experimental (PEX) deverá ser
realizado em grupo, de no mínimo 2 (dois) e no máximo 5 (cinco) alunos. Casos omissos
deverão ser encaminhados com justificativa plausível ao coordenador do curso para solução.
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Art. 27. Na Etapa I, no sexto semestre, o grupo deverá desenvolver o Pré-Projeto de TCC na
disciplina “Pesquisa e Elaboração de Projetos”, mais as atividades referentes à validação das
50 horas do TCC de acordo com o Art. 9.
§ 1º - A continuidade da produção do Projeto Experimental se dará de acordo com a aprovação
do Pré-Projeto em avaliação da disciplina “Pesquisa e Elaboração de Projetos”, quando ao
seu final será feita a inscrição e escolha do orientador, de acordo com as linhas e linhas
específicas para a próxima etapa, quando se atribuirá um orientador.
§ 24º - No caso de reprovação, o aluno deverá se matricular na DP da disciplina
“Pesquisa e Elaboração de Projetos”, obrigando o aluno a refazer o Pré-Projeto de acordo com
os prazos estipulados em calendário acadêmico, para o semestre seguinte, sem poder seguir
para a Etapa II do TCC.
7.1. Da orientação do Projeto Experimental (PEX)
Art. 28. Após a definição do orientador, fica este responsável pelo desenvolvimento do plano
de trabalho e o cronograma das atividades do grupo para cumprir os prazos de elaboração do
Projeto Experimental.
§ 1º - É responsabilidade do orientador o acompanhamento do desenvolvimento do
projeto nas etapas II e III, bem como a indicação da bibliografia.
§ 2º - Cabe ao orientador atender presencialmente e semanalmente seus alunos, em
horários que considerar mais conveniente, de acordo com calendário aprovado pela
coordenação de curso.
§ 3º - O orientador deverá enviar à Coordenação de Curso relatório mensal (ANEXO III)
com o acompanhamento das atividades dos orientandos, conforme o dos elementos essenciais
do Projeto, assinado pelo orientador e pelos alunos e vistado pelo Coordenador do Curso.
§ 4º - No relatório mensal, o orientador deve indicar presença ou ausência nas
orientações, que serão consideradas para validação dos Componentes Curriculares “Trabalho
de Conclusão de Curso I” (etapa II) e “Trabalho de Conclusão de Curso II” e “Trabalho de
Conclusão de Curso III” (etapa III) e na avaliação das etapas do Trabalho.
Art. 29 - O orientador será responsável pelas atividades concernentes ao Projeto Experimental
(PEX) que o grupo deverá cumprir no penúltimo e no último semestre, respectivamente.
Art. 30 - Compete ao orientador, tanto na segunda quanto na terceira etapa, definir se o
Projeto Experimental atingiu os requisitos necessários para ser ou não apresentado em banca.
Art. 31 - O orientador do Projeto Experimental deverá atender aos seguintes requisitos:
a - Ter experiência profissional na área,
b - Ser professor dos Eixos de Formação Específicos dos Cursos.
c - Adequar-se às linhas e Linha Específica de pesquisa.
d - Ter titulação mínima de Especialista.
e - Estar lecionando na Instituição há no mínimo 6 (seis) meses.
§ 1 - Casos omissos ou divergentes devem ser decididos pela coordenação do curso, com
aval da pró-direção acadêmica.
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7.2. Da Banca de Qualificação – Etapa II
Art. 32 – Para essa etapa, deverão obedecer ao limite mínimo de 20 (vinte) e máximo de 150
(cento e cinquenta) páginas, incluindo anexos e apêndices.
Art. 33 - Ao final do penúltimo 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 orientador, nomeará a banca de
qualificação que, obrigatoriamente, contará com a presença do professor-orientador e de mais
dois professores da FAPCOM.
§ 2º - Deverão ser entregues na Secretaria da FAPCOM junto com ficha de depósito
(ANEXO I) 03 (três) cópias impressas desta etapa parcial 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. 9 e acrescido de conteúdo específico de acordo com cada habilitação.
Art. 34 - Os membros da banca de qualificação têm como função avaliar a pertinência e
viabilidade do projeto, observando os elementos essenciais, 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.
Art. 35 - O cumprimento integral desta etapa, uma vez avaliado pelo Orientador e
componentes da Banca, implicará aprovação dos alunos na disciplina “Produção de Trabalho
de Conclusão de Curso I” quesito obrigatório, para que o aluno prossiga para a Etapa III.
§ 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 com média de 0 (zero) a 5,5 (cinco e meio)
estará reprovado, de 6 (seis) a 10 (dez) o trabalho estará aprovado. No caso de reprovação, o
aluno deverá cursar a Etapa II no semestre seguinte.
§ 2 - No caso de reprovação, os alunos deverão se matricular na DP da disciplina
referente ao desenvolvimento do TCC no 7º semestre (Produção de Trabalho de Conclusão
de Curso I) obrigando os alunos a refazerem o Projeto de acordo com os prazos estipulados
em calendário acadêmico para inscrição na secretaria. Nesse caso, os alunos devem preencher
a ficha de inscrição no TCC, para formalizar a necessidade de orientação e submeterem-se à
realização da Etapa II novamente.
7.3. Da Banca Examinadora – Etapa III
Art. 36 - Os trabalhos deverão obedecer ao limite mínimo de 60 (sessenta) e máximo de 250
(duzentas e cinquenta) páginas, incluindo anexos e apêndices. Nos casos dos cursos de
Publicidade e Propaganda e de Relações Públicas dentro da proposta de Projeto Experimental
(PEX) não se exige limite de páginas, devendo assim levar em consideração o budget do
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cliente e o bom senso da equipe, em acordo com o orientador, para as estratégias de criação e
de veiculação.
Art. 37 - O Projeto Experimental – Etapa III – 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, ambos
designados pela Coordenação e pelo Orientador.
§1º - Deverão ser entregues na Secretaria da FAPCOM junto com ficha de depósito
ANEXO 03 (três) cópias impressas do trabalho, encadernadas em espiral, em envelope
fechado, no prazo fixado no calendário institucional, que serão encaminhadas para os
membros 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 vermelha, para encaminhamento posterior à biblioteca, quando da revisão final
do trabalho apresentado. Quanto ao conteúdo, deve-se obedecer à estrutura no Art. 9,
acrescida de conteúdo específico para cada habilitação.
§ 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 Experimental PEX - Etapa III.
§ 4º - Na documentação de avaliação da Etapa III deverá ser anexada a ficha de
avaliação da banca de qualificação (Etapa II), a fim de que os examinadores possam ter acesso
às informações discutidas pelos integrantes da banca de qualificação.
§ 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 grupo. O mesmo procedimento será repetido com o outro examinador.
§ 7º - Ao 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 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 integrar o acervo da
Biblioteca da FAPCOM. No caso de reprovação, o aluno deverá cursar a Etapa III no semestre
seguinte.
§ 9º - A não aprovação da banca examinadora implicará reprovação, obrigando os
alunos a refazerem o componente curricular “Produção de Trabalho de Conclusão de Curso
II”, e deverão ser submetidos a uma nova avaliação, no semestre seguinte, conforme
calendário acadêmico.
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§10º - Cabe ao orientador fornecer a quem solicitar declaração de presença como
ouvinte na apresentação da Banca Final, conforme ANEXO III.
7.4. Das condições de produção
Art. 38 - Os Projetos Experimentais deverão ser desenvolvidos nos Laboratórios e Estúdios
da Faculdade Paulus de Comunicação ou com o uso de recursos próprios. Caso o grupo opte
por produzir utilizando a estrutura dos estúdios da Fapcom, deve-se respeitar a agenda e o
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. 39 - Para a utilização dos estúdios e laboratórios da FAPCOM, os grupos deverão
cumprir:
I – Preparação do roteiro de gravação e edição, os quais deverão ser aprovados pelo
orientador;
II – Os alunos deverão agendar a utilização dos equipamentos com antecedência,
respeitando os horários de aulas nos laboratórios e estúdios;
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. 40 - 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.
7.5. Das especificidades dos projetos experimentais por curso
7.5.1. Jornalismo: especificidades do Projeto Experimental
(Art. 41 ao 51 – Produção dos trabalhos em Jornalismo)
7.5.2. Publicidade e Propaganda: especificidades do Projeto Experimental
(Art. 52 ao 65 – Produção dos trabalhos em Publicidade e Propaganda)
7.5.3. Rádio, Tv e Internet: especificidades do Projeto Experimental
Art. 66 - Os trabalhos na área de Rádio, TV e Internet devem utilizar meios e processos da
prática profissional, reconhecendo o mercado e a sociedade como um referencial para a
elaboração de novos projetos de produção em áudio, audiovisual e multimídia.
Art. 67 - São objetivos específicos do Projeto Experimental (PEX) em Rádio, TV e Internet:
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I - Proporcionar ao aluno uma visão prática do processo da comunicação com a sociedade,
com domínio dos conceitos teóricos de criação, linguagem, história e técnicas de produção
em áudio, audiovisual e multimídia;
II - Estimular a análise estratégica das mídias, principalmente da produção cultural,
informativa e de entretenimento, do atual panorama da comunicação radiofônica, televisiva e
da cibercultura;
III - Valorizar criatividade, ética e inovação, mediante o uso de novos instrumentos de
comunicação, das possibilidades de linguagens e da utilização da tecnologia.
Art. 68 - Para a realização do Projeto Experimental (PEX) do Curso de Rádio, TV e Internet,
os alunos deverão escolher uma das modalidades de conhecimento específico das áreas a
seguir:
I - Produção sonora.
II - Produção audiovisual.
III - Produção multimídia
Art. 69 - É de natureza obrigatória apresentar no texto do trabalho os elementos essenciais de
um projeto científico e de mercado, os processos de produção, com apresentação da pesquisa,
análise, planejamento, técnicas e práticas da produção para Rádio, TV e Internet.
Art. 70 - É de natureza obrigatória apresentar no texto do trabalho o planejamento de
produção (Etapa II) e um memorial descritivo da produção (Etapa III), contemplando a
apresentação do percurso da pesquisa e análise de referências criativas, estudo histórico,
estético e de linguagem dos gêneros e formatos de produção, análise e planejamento de
produção (cronograma de pesquisa e produção, público-alvo, viabilidade e exibição,
orçamento real e de mercado, plano de negócios etc.), além de pautas e roteiros devidamente
formatados.
Art. 71 Na Etapa III, é obrigatória a incorporação do memorial descritivo da produção, os
roteiros, considerações finais e elementos pós-textuais.
Art. 72 - Os trabalhos em áudio e audiovisual devem ser apresentados em CD ou DVD,
anexados ao trabalho escrito.
Art. 73 - Os projetos devem respeitar os parâmetros básicos de produções exigidas no Curso
de Rádio, TV e Internet:
I - Técnica: qualidade técnica necessária para exibição broadcasting, respeitando as
características formais dos produtos escolhidos, seus suportes e plataformas de exibição.
II - Linguagem: diálogo com as possibilidades das estéticas sonoras, audiovisuais e das várias
interfaces digitais com Internet, novos suportes e/ou plataformas, em seus vários gêneros e
formatos, desenvolvidos sem deixar de lado marcas autorais.
III - Retórica: seleção de tema e subtema, abordagem e articulação do conteúdo, sua
pertinência, relevância e adequação ao público-alvo proposto e aos objetivos do projeto.
IV - Negócios: prospecção do projeto em função de seus objetivos, tais como: perfil de
público-alvo; análise de mídia com pesquisa de viabilidade e inserção em emissoras, portais
e sites da Internet, mostras e festivais; estudo sobre o perfil de emissoras e canais de exibição,
grade de programação; elaboração de orçamento detalhado (custo real da produção do TCC e
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pesquisa de custos no mercado profissional), cronograma e planejamento de produção, em
todas as suas etapas, da criação até finalização e exibição.
V - Experimentação: criatividade e inovação, mediante o uso de novos instrumentos de
comunicação e da utilização da tecnologia.
Art. 74 - Os projetos em Rádio, TV e Internet devem abranger ainda uma análise da mídia,
contemplando o estudo de produções semelhantes (concorrentes diretos e indiretos),
diferenciais do produto proposto, em termos de linguagem, estilo e hibridismo de meios,
técnicas e processos de produção, como desenvolvimento de produtos multimídia e roteiros
transmídia, por exemplo.
Do formato de projeto experimental do curso de Rádio, Tv e Internet
Os projetos experimentais do curso de Rádio, TV e Internet estão estruturados em três
etapas.
ETAPA I
A Etapa 1 do Projeto de Conclusão de curso contemplará a produção do projeto, em
disciplina específica (Pesquisa e elaboração de projetos em Rádio, Tv e Internet) e na
componente curricular de Projeto Experimental I. Nesta fase o projeto deve contemplar os
seguintes itens:
Apresentação / Tema
Apresentação geral do projeto. Apresentação do gênero a ser trabalhado, tema,
duração, quantidade de capítulos/edições e periodicidade. Justificativa do projeto:
apresentação dos motivos da escolha pelo tema. Discussão sobre a relevância e pertinência
do tema. Apresentação dos diferenciais e aspectos inovadores do projeto.
A apresentação deve conter também qual (is) é (são) o (s) objetivo (s) do projeto e
quais possíveis lacunas o projeto poderá preencher.
Deve ser apresentado também o nome e o conceito envolvido no nome. Também deve
ser apresentado uma sugestão de logomarca e sua respectiva defesa, quando possível.
Formato
O formato é o conjunto de regras, especificações, mecânicas e estruturas narrativas.
Deve ser descrito detalhadamente. Por exemplo: onde será gravado? Haverá plateia? Haverá
interação com o público? Haverá Júri? Haverá confinamento dos participantes? Terá
depoimentos ao longo do programa? As atividades dos participantes irão ocorrer de maneira
individual ou coletiva? Quantos intervalos comerciais haverá? Qual a duração do comercial?
Quais as atrações (quadros, participantes etc.)? Haverá desafios? Haverá eliminações? Qual
o perfil dos jurados? Qual o perfil dos convidados? Qual o perfil do (s) apresentador (es)?
Qual o perfil dos participantes? Haverá reprises?
O formato deverá descrever o “mood” (operações) de cada etapa e o “mood” geral do
produto.
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Também integram o formato as etapas e sessões do projeto (espelho do programa),
descrição das vinhetas de abertura e encerramento e outros itens referentes ao
desenvolvimento do projeto, definidos pelo orientador.
Referências estéticas e teóricas
Nesta parte do projeto devem ser apresentadas todas as referências utilizadas na
criação do conceito do produto audiovisual. Podem ser apresentadas as referências estéticas
(movimentos artísticos, escolas cinematográficas, radiofônicas ou televisivas; filmes,
programas de rádio e Tv, produções artísticas, fotográficas etc.) e teóricas que fundamentem
o projeto e o tema a ser desenvolvido. Também devem ser apresentadas as fontes documentais
a serem utilizadas no desenvolvimento do projeto: livros, matérias, artigos, entrevistas, filmes,
áudios, programas de rádio, programas de TV, músicas, fotografias, vídeos, pinturas,
espetáculos de danças, performances, outros tipos de obras de arte etc.; bem como ser
analisado o trabalho de autores, diretores, artistas, instituições e outras pessoas/profissionais
(quando aplicável).
Se o projeto for de um produto audiovisual, devem ser incluídas também as especificações
relacionadas à direção de arte (fotografia, paleta de cor, figurino, maquiagem, cenografia,
adereços, objetos), aos movimentos e posicionamento de câmera, aos enquadramentos
pretendidos, música original, design sonoro etc. No caso de produções multimídia, deve ser
descrito o layout do site ou portal no qual a produção estará hospedada.
Público alvo
O Público-alvo deve ser descrito com detalhes, de forma a ser possível verificar o
estilo de vida, formas de identificação e expressão individual e coletiva. Deve ser feita a
análise de tendências, comportamentos e anseios por experiências, por exemplo.
Podem ser considerados, assim, não apenas a classe social, faixa etária, sexo e nível
de escolaridade, mas também interesses determinados como, por exemplo, as preferências do
grupo ao qual o indivíduo pertence.
O público-alvo pode ser apresentado, por exemplo, seguindo os grupos de
segmentação de público: critérios demográficos (idade, sexo, renda, educação, religião, raça,
nacionalidade), psicográficos (classe social, estilo de vida, personalidade), comportamental
(status, benefício procurado, lealdade ao produto) e geográficos (região, cidade, estado, bairro
etc.). A definição do público-alvo pode conter elementos de mais de um dos grupos acima,
tornando a seleção do público mais completa e precisa.
Análise concorrencial
O grupo deve apontar e analisar os concorrentes diretos do projeto (ou iniciativas
similares), identificando os pontos fortes e fracos do trabalho em relação aos concorrentes.
No caso dos pontos fracos do projeto, devem ser apresentadas soluções para superá-los.
Devem ser analisados e relacionados também os possíveis concorrentes indiretos
(projetos que possuam elementos em comum, mas que se diferem em relação a gênero,
formato e abordagem).
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Estratégias crossmedia /Estratégias transmídia / Produtos derivados
O grupo deve descrever as possíveis estratégias de integração e disponibilização de
conteúdo, produtos, serviços, experiências relacionadas ao tema do projeto por meio das
diversas mídias, tecnologias, plataformas de comunicação on-line e off-line. O grupo deve
propor também modelos de negócios e formas diferenciadas de publicidade.
Esse item é opcional e deve ser colocado no trabalho a partir de critérios de escolha
do orientador e do grupo.
Viabilização comercial
O grupo deve apresentar forma de como o produto será financiado durante sua
execução como projeto experimental e como projeto para ser implantado no mercado.
Também devem ser descritos os segmentos de empresas e nomes de possíveis anunciantes,
bem como formas pelas quais a publicidade ou o financiamento de recursos irá aparecer na
implantação e execução do projeto. Assim, o grupo deve descrever também possíveis
contrapartidas aos anunciantes ou financiadores.
Orçamento
Os recursos materiais, técnicos e humanos necessários para realizar o projeto devem
ser descritos detalhadamente no item orçamento. Por exemplo: equipamentos, veículos,
locações, cenários, figurinos, estúdios de gravação, filmagem e finalização, equipes de
produção, técnicos, programadores, conteudistas, elenco, figurantes, apresentadores,
repórteres e outros profissionais, bem como despesas com viagens alimentação, obtenção de
autorizações de uso de imagens e áudios etc. O orçamento deve ser separado por categorias
de recursos e deve conter valores de mercado (valores da aquisição ou locação de recursos
técnico-operacionais, despesas com equipe com base em valores de empresas, entidades do
setor ou sindicatos) e valores reais estimados pelo grupo (valores que o grupo pretende de
fato investir no projeto, excluindo recursos oriundos de empréstimos da faculdade ou de
terceiros e mão-de-obra voluntária ou da instituição).
É importante que o orçamento seja o mais abrangente possível e que, para produtos
audiovisuais, utilize-se o padrão da ANCINE (ANEXO V).
Cronograma
O grupo deve listar as etapas e definir o tempo necessário para a realização de cada
tarefa, bem como os resultados prováveis, os meios e recursos materiais e humanos
necessários.
Deve-se usar pelo menos um modelo de cronograma que contenha a especificação das
tarefas, o tempo necessário para execução e prazo de início e fim da tarefa, como, por
exemplo, o cronograma por tabela ou o modelo PERT-CPM.
Caso o grupo opte pelo cronograma por tabela, as tarefas devem ser descritas com a
duração em dias ou semanas.
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Bibliografia/Referências bibliográficas
O grupo deve apresentar livros, teses, dissertações, filmes, vídeos, áudios, websites,
entrevistas, depoimentos etc., que foram consultados e/ou serviram de referência para a
elaboração do projeto.
ETAPA II
A etapa II do projeto experimental será desenvolvida ao longo do 7º semestre do curso
de Rádio, TV e Internet. O orientador será atribuído pela coordenação do curso no início desta
etapa e receberá em mãos o projeto desenvolvido ao longo da etapa anterior.
Desta forma, a primeira atribuição do orientador é revisar o projeto desenvolvido até
então, com autonomia plena para a sugestão de mudanças e melhorias.
Assim que o orientador terminar a revisão do projeto será iniciado o desenvolvimento do
Plano de produção. Nesta etapa deverá ser desenvolvida toda a etapa de pré-produção, em
especial:
I.
II.

Pesquisa sobre o tema central do projeto.
Levantamento de entrevistados (quando aplicável).

III.

Desenvolvimento do roteiro e espelho do programa.

IV.

Casting (seleção de atores e/ou apresentadores – quando aplicável).

V.
VI.
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.

Estudo e mapeamento dos locais de gravação.
Mapeamento e documentação dos enquadramentos e movimentação de câmera
(registro fotográfico a ser produzido nos locais de gravação).
Levantamento de datas e locais de gravação.
Decupagem técnica do roteiro (quando aplicável).
Story board (quando aplicável).
Agendamento de estúdio e equipamentos (quando o grupo optar por utilizar recursos
da faculdade, previsto no mínimo para data posterior à banca de qualificação).
Outros elementos que o orientador julgar necessário.

O projeto revisado pelo orientador no início da etapa II e o plano de produção devem ser
entregues como um único trabalho para a avaliação de qualificação. É dever da banca avaliar
o projeto e o plano de produção e sugerir melhorias, que devem ser discutidas entre o grupo
e o orientador.
ETAPA III
Concluída a segunda etapa, o grupo estará autorizado a prosseguir com o projeto e
realizar a produção. Na conclusão desta etapa, o grupo deverá entregar um memorial
descritivo da produção, contendo o relatório de percurso/diário de produção, no qual conste
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o relato do processo de produção, um resumo sobre as gravações e sobre a conclusão do
trabalho.
O projeto a ser entregue para a avaliação final deve conter:
I.
II.

Introdução.
1º Capítulo: Síntese do projeto desenvolvido nas etapas I e II (6º e 7º semestre).

III. 2º Capítulo: Relatório de Percurso/Diário de produção com a descrição de todo o
processo, organizado por data.
IV. 3º Capítulo: Orçamento atualizado, cronograma previsto e realizado e prestação de
contas (levantamento dos custos reais do projeto e apresentação das notas e cupons fiscais
que justifiquem o valor investido).
V.
VI.

Considerações finais sobre o projeto.
Referências Bibliográficas.

VII. Anexos e Apêndices (textos e artigos utilizados para o desenvolvimento do projeto,
autorizações, termos de uso de imagem etc.).
Ao término das etapas I e II, o grupo entregará um diário de produção documentando
todo o processo realizado até então. Ao término da etapa III o grupo entregará um artigo
científico de até 10 páginas, descrevendo o processo de produção do projeto conforme Art.
13 inciso III deste regulamento.
8. DAS CARACTERÍSTICAS DE CADA PRODUÇÃO
Da produção sonora
Art. 75 - Os trabalhos na área de Produção Sonora devem abranger temas de discussão,
análise e produção voltados para a linguagem sonora e musical, em particular a radiofônica,
contemplando qualquer produção em áudio em seus diversos gêneros e formatos, como
radionovela, radioteatro, seriados, documentários, programas de variedades, programas
especiais, entrevistas, debates, podcasts entre outros.
§ 1º – As produções devem ter, no mínimo, 15 (quinze) minutos e; no máximo, 24
(vinte e quatro) minutos de duração, podendo ser pensadas para exibição em rádios FM,
emissoras comerciais ou educativas, Web rádios, sites e portais, entre outros.
§ 2º – Os trabalhos de Produção Sonora devem contemplar obrigatoriamente as
seguintes etapas de produção:
I – Pré-produção: elaboração de roteiro, pautas e espelhos, casting, seleção e agendamento de
equipamentos adequados, entre demais providências de produção.
II – Produção e Captação de Áudio: deve conter em parte ou na totalidade a captação de sons,
sejam estes efeitos sonoros, música e locução/narração.
III – Edição e tratamento: manipulação de áudio, seguindo os objetivos do projeto e o
desenvolvimento de uma experimentação de linguagem.
IV – Finalização e pós-produção: mixagem, masterização e formatação para diferentes
resoluções e veículos.
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§ 3º – Projetos com duração proposta diferente do § 1º deverão ser aprovados
previamente pelo orientador e pela coordenação do curso.
Da produção audiovisual
Art. 76 - Os trabalhos, na área de Produção Audiovisual, devem contemplar temas de
discussão, análise e produção, voltados para a linguagem audiovisual, em particular a
televisiva, contemplando qualquer tipo de produção audiovisual em seus vários gêneros e
formatos, tais como telenovela, minissérie, programas de auditório, programas de variedades,
programas temáticos, documentários, ficção, animação, videocast, entre outros.
§ 1º – As produções devem possuir viabilidade técnica, artística e de exibição em
canais ou plataformas propostas, cabendo ao orientador ou à coordenação de curso vetar
propostas que não estiverem em concordância com esse parágrafo.
§ 2º – As produções devem ter, no mínimo, 10 (dez) minutos de duração, podendo ser
pensadas como piloto de programa de televisão, para canais comerciais ou educativos, de
canal aberto, TV por assinatura ou webtv, séries ou conteúdo para canais de TV ou
plataformas de vídeo on-demand.
§ 3º – Os trabalhos de Produção Audiovisual devem contemplar, obrigatoriamente, as
seguintes etapas de produção:
I – Pré-produção: elaboração e tratamento de roteiro, pautas, espelhos, casting, seleção e
agendamento de equipamentos adequados, autorizações, entre outras providências de
produção.
II – Produção e Captação de Som e Imagem: deve conter em parte ou na totalidade a captação
e/ou produção de sons e imagens.
III – Edição e tratamento: manipulação de sons e imagens estáticas e em movimento com o
objetivo de adequar o conteúdo captado, a resolução e o uso de efeitos.
IV – Finalização e pós-produção: mixagem, masterização, pós-produção, efeitos, lettering
(GC), videografismos, colorização e formatação para diferentes formatos e resoluções.
§ 4º – Projetos com duração proposta diferente do § 1º deverão ser aprovados
previamente pelo orientador e pelo coordenador do curso.
§ 5º – Em face das possibilidades de mercado, em especial das plataformas de
distribuição e locação de vídeo on-demand, o presente regulamento não determina uma
duração máxima dos programas. Tal duração deve ser definida pelo orientador, com
concordância da coordenação do curso, de acordo com o perfil do projeto e viabilidade
técnica, comercial e de produção.
Da produção multimídia
Art. 77 - Os trabalhos na área de Produção Multimídia devem contemplar temas de discussão,
análise e produção voltados para as linguagens e as interfaces digitais da cibercultura,
contemplando novas propostas de integração das mídias, novos conteúdos para Internet,
novos suportes e plataformas em seus vários desdobramentos de convergência tecnológica
(integração da produção de texto, design gráfico, fotografia, áudio, vídeo, animação etc.).
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§ 1º – As produções devem ter caráter hipermidiático, com relação orgânica construída
em rede ou na integração de várias mídias, suportes e plataformas.
§ 2º – Os trabalhos de Produção Multimídia devem contemplar obrigatoriamente as
etapas de produção das mídias envolvidas, em particular em áudio e audiovisual, além do
desenvolvimento de novos aplicativos e soluções para as múltiplas mídias convergentes:
I – Pré-produção: criação multimídia, hipermídia e da fusão de linguagens convergentes.
II – Produção e Captação de Som, Imagem, texto e design gráfico para as páginas na Internet
e/ou para o desenvolvimento de arquitetura de sites, portais, aplicativos e interfaces digitais,
conforme o projeto tecnológico.
III – Edição e tratamento: manipulação de sons, imagens, textos e design gráfico na
configuração da produção voltada para várias mídias com o uso de novas ferramentas digitais
a partir da convergência.
IV – Finalização integrada: apresentação do produto hipermídia, crossmídia, transmídia em
rede/web e/ou em seus vários suportes e plataformas.
7.5.4. Relações Públicas: especificidades do Projeto Experimental
(Art. 78 ao 90 – Produção dos trabalhos em Relações Públicas)
9. DISPOSIÇÕES FINAIS
Art. 91 - Os casos omissos serão resolvidos pela Coordenação de Curso, após consulta
à Assessoria e da pró-direção acadêmica.
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ANEXO III – REGULAMENTO GERAL DE ESTÁGIOS DOS CURSOS DE
JORNALISMO; PUBLICIDADE E PROPAGANDA; RÁDIO, TV E INTERNET;
RELAÇÕES PÚBLICAS

Capítulo I - Das Disposições gerais
Art.1. O estágio curricular é uma atividade educativa e agente integrador acadêmico
profissional, configurado para ser um componente da matriz do curso, portanto, de natureza
orientada, desenvolvido em ambiente de trabalho, visando à preparação para a
profissionalização dos discentes.
Art.2. O estágio curricular e o extracurricular é regulamentado pela Lei nº 11.788, de 25 de
setembro de 2008.
Art.3. O estágio curricular caracteriza-se por ser um tipo de atividade não remunerada.
Art.4. O estágio curricular é componente do projeto pedagógico de curso, cabendo ao
colegiado de curso, como ao núcleo docente estruturante zelar pela autêntica atividade
pedagógica que o integra.
§ 1º- Para o curso de jornalismo, serão exigidas 200 horas de estágio curricular, a
iniciarem no quinto semestre.
§ 2º- Para o curso de publicidade e propaganda, serão exigidas 200 horas de estágio
curricular, a iniciarem no quinto semestre.
§ 3º- Para o curso de rádio, TV e internet, serão exigidas 200 horas de estágio
curricular, a iniciarem no quinto semestre.
§ 4º- Para o curso de relações públicas serão exigidas 200 horas de estágio curricular,
a iniciarem no quinto semestre.
Capítulo II - Das modalidades de estágio
Art. 5. O estágio curricular definido em projeto pedagógico atendendo às DCNs assim se
explicita:
§ 1º- Para o curso de jornalismo, o estágio é um ato educativo supervisionado,
desenvolvido no ambiente de trabalho, que visa à preparação para atuação profissional. Ao
integrar o estudante ao ambiente de trabalho e colocá-lo diante de situações reais de mercado,
o estágio constitui uma oportunidade de promover uma articulação entre o que é aprendido
em sala de aula e nas disciplinas laboratoriais com a rotina da vida profissional garantida,
assim, o diálogo entre teoria e prática, o que é uma das principais diretrizes traçadas no perfil
da instituição.
§ 2º- Para o curso de publicidade e propaganda, o estágio se constitui como uma
oportunidade para desenvolver habilidades em refletir a variedade e mutabilidade de
demandas sociais e profissionais na área, adequando-se à complexidade e velocidade do
mundo contemporâneo por meio de conhecimento e domínio de técnicas e instrumentos
necessários para a proposição e execução de soluções de comunicação mercadológica eficazes
para os objetivos de mercado, de negócios de anunciantes e institucionais.
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3º- Para o curso de rádio, TV e internet, o estágio se constitui como uma oportunidade
de interação do discente com seu espaço de atuação profissional, de forma a desenvolver a
articulação teórico-prática para a produção em áudio, audiovisual e multimídia.
§ 4º- Para o curso de relações públicas, atendendo DCNs e PPC, o estágio define-se
pela realização de atividades de formação realizadas na instituição de ensino ou fora dela,
com supervisão docente e formas de orientação e avaliação definidas pela IES.
Art. 6. O estágio curricular é realizado sob a orientação de um professor especializado na área
de formação e validado pela coordenação de curso.
Art. 7. O estágio curricular é desenvolvido obedecendo ao método solução problema. Num
primeiro momento de observação, utilizando-se de 50 % da carga horária do estágio
curricular, e num segundo momento, a intervenção utilizando-se de 50 % da carga horária do
estágio curricular.
Art. 8. A duração do estágio curricular, na mesma parte concedente, não poderá exceder 2
(dois) anos, exceto quando se tratar de estagiário portador de deficiência.
§ Único - A carga horária deve ser de, no máximo, 30 horas semanais, distribuídas nos
horários de funcionamento da empresa e compatíveis com o horário escolar do aluno.
Capítulo III - Dos objetivos da prática de estágio curricular
Art. 9. O estágio curricular tem por objetivo integrar teoria e prática, proporcionando ao
discente o contato com a realidade na qual atuará.
§ 1º- Para o curso de jornalismo, o objetivo do Estágio Curricular Supervisionado é o de
consolidar práticas de desempenho profissional inerente ao perfil do formando, complementar
e aplicar o conhecimento adquirido no curso de jornalismo em uma atividade profissional,
estabelecendo assim uma ligação direta entre a experiência acadêmica e o mercado de
trabalho. Das competências específicas descritas nas Diretrizes Curriculares Nacionais do
curso de Jornalismo, o Estágio Curricular Supervisionado tem como objetivo geral colocar
situações-problemas nas quais o estagiário-estudante possa exercitar as seguintes
competências pragmáticas exigidas dos jornalistas: compreender, dominar e gerir processos
de produção jornalística, e ser capaz de aperfeiçoá-los pela inovação e pelo exercício do
raciocínio crítico; Dominar linguagens midiáticas e formatos discursivos utilizados nos
processos de produção jornalística nos diferentes meios e modalidades tecnológicas de
comunicação; Dominar o instrumental tecnológico – hardware e software – utilizado na
produção jornalística; Avaliar criticamente produtos e práticas jornalísticas.
§ 2º- Para o curso de publicidade e propaganda, o estágio objetiva uma atividade
complementar à formação discente para o desenvolvimento de experiências e competências
práticas no campo da Comunicação, a fim de melhor prepará-lo para o exercício da profissão,
aprimorando sua capacidade criativa, produtiva e de análise crítica. O curso de publicidade
entende que, paralelo ao processo de ensino, cabe ao estágio viabilizar o aprendizado prático
que possibilite aos acadêmicos a vivência das atividades inerentes à sua formação humana e
profissional.
§ 3º- Para o curso de rádio, TV e internet, o estágio objetiva uma atividade complementar à
formação do discente por meio de práticas que ampliam suas referências sobre história,

177

estética e linguagem, e suas habilidades técnicas, assim como desafiam suas competências de
produção na aplicação dos diversos saberes adquiridos na vida acadêmica.
§ 4º- Para o curso de relações públicas, o estágio visa assegurar mecanismos para
consolidação e articulação das competências estabelecidas, definindo-se como atividades
teórico-práticas, em consonância com o perfil do egresso estabelecido, buscando, ainda,
assegurar o contato do estudante com a mundo do trabalho, vivenciando situações e contextos
nos quais possa explicitar o aprendizado.
Capítulo IV - Dos processos do estágio curricular
Art. 10. Todas as informações registradas ao longo de cada estágio deverão ser apresentadas
ao professor orientador de estágio e validadas em relatório final pelo coordenador de curso.
Art. 11. O (A) discente (a) estagiário (a) deverá preencher os seguintes formulários em anexo
e na ordem aqui estabelecida, disponibilizado no portal do aluno.
Anexo 1: Carta de apresentação
Anexo 2: Memorial descritivo
Anexo 3: Acordo de cooperação
Anexo 4: Termo de compromisso de estágio
Anexo 5: Plano de estágio
Anexo 6: Termo aditivo
Anexo 7: Termo de rescisão
Anexo 8: Relatório de avaliação do aluno preenchido pela empresa
Anexo 9: Relatório final das atividades do aluno
Capítulo V - Da estrutura do relatório final das atividades do aluno
Art. 12. O relatório final das atividades do aluno (Anexo 9) deve ser estruturado a partir de
elementos pré e pós-textuais: introdução, desenvolvimento e conclusão, segundo normas
ABNT. Contendo:
Identificação do aluno
Identificação da empresa
Avaliação da empresa pelo aluno
Avaliação do orientador de estágio
§ 1º- Para o curso de jornalismo, atendendo às DCNs e ao PPC, os estágios devem ser
programados e diretamente supervisionados por membros do corpo docente da instituição,
profissional de jornalismo, em consonância com as diretrizes do Colegiado de Curso e NDE.
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§ 2º- Para o curso de publicidade e propaganda, atendendo às DCNs e ao PPC, os estágios
devem ser programados e diretamente supervisionados por membros do corpo docente da
instituição, profissionais de publicidade e propaganda, em consonância com as diretrizes do
Colegiado de Curso e NDE, e se faz necessário também acrescentar portfólio com peças e
casos desenvolvidos pelo ou com a participação do aluno.
§ 3º- Para o curso de Rádio, TV e Internet, atendendo às DCNs e ao PPC, os estágios devem
ser programados e diretamente supervisionados por membros do corpo docente da instituição,
profissionais de Rádio, TV e Internet, em consonância com as diretrizes do Colegiado de
Curso e NDE.
§ 4º- Para o curso de relações públicas atendendo às DCNs e ao PPC, os estágios devem ser
programados e diretamente supervisionados por membros do corpo docente da instituição,
profissional de relações públicas, em consonância com as diretrizes do Colegiado de Curso e
NDE.
Capítulo VI - Dos prazos
Art. 13. O aluno deverá cumprir o estágio curricular de acordo com os prazos de
integralização do curso, mínimo e máximo, estabelecidos no projeto pedagógico do curso e
em consonância com o calendário acadêmico.
Art. 14. Os estágios realizados a partir do terceiro semestre do curso poderão ser validados
no semestre subsequente, conforme os procedimentos e condições de validação da atividade
estabelecidos nos artigos 10 e 11.
Capítulo VII - Dos objetivos da prática de estágio extracurricular
Art. 15. O estágio extracurricular é um ato educativo e agente integrador acadêmico
profissional, desenvolvido em ambiente de trabalho, visando à preparação para a
profissionalização dos discentes.
Art. 16. O estágio extracurricular é aquele desenvolvido como atividade complementar ao
currículo, envolvendo remuneração.
Art. 17. Parte da carga horária vivenciada pelo discente no estágio extracurricular poderá ser
aproveitada para a integralização das atividades acadêmicas complementares, conforme
regulamentação própria.
Art. 18. A duração do estágio extracurricular, na mesma parte concedente, não poderá
exceder 2 (dois) anos, exceto quando se tratar de estagiário portador de deficiência.
§ Único - A carga horária deve ser de, no máximo, 30 horas semanais, distribuídas nos
horários de funcionamento e compatíveis com o horário escolar do aluno.
Capítulo VIII - Das empresas e funções
Art. 19. O estágio curricular e o extracurricular deverão ser cumpridos em empresas e
instituições de comunicação em seus diversos segmentos conforme as especificidades de cada
curso.
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§ 1º- No curso de jornalismo, o Estágio Curricular Supervisionado poderá ser realizado em
instituições públicas, privadas ou do terceiro setor ou na própria instituição de ensino, em seus
veículos autônomos, suas assessorias profissionais ou em projetos da instituição. O estagiário
pode desenvolver atividades jornalísticas nas seguintes áreas: em emissoras de rádio e de
televisão, em redações de veículos impressos, em webjornais e portais de notícias na internet;
e também em atividades de assessoria de imprensa realizadas em empresas públicas ou
privadas ou em organizações governamentais ou não-governamentais. O estágio pode ser
realizado também nos veículos ou assessorias da instituição de ensino frequentada pelo
estudante-estagiário desde que as atividades do estágio não sejam atividades laboratoriais
desenvolvidas no âmbito das disciplinas, dos projetos de extensão e de pesquisa.
§ 2º- Para o curso de publicidade e propaganda, o discente poderá estagiar em organizações
diversas regularmente constituídas, as quais ofereçam condições essenciais que permitam ao
discente explicitar seus conhecimentos técnico-científicos, vinculados às disciplinas de
formação profissional dentro das áreas específicas de Criação e produção de peças gráficas e
audiovisuais em comunicação; planejamento de mídia e Comunicação; promoção de vendas
como apoio a campanhas publicitárias; ações de marketing como estratégias em campanhas
publicitárias; ações de pesquisa em comunicação e marketing para fins de campanha
publicitária; ações promocionais e institucionais; ações de comunicação dirigida;
comunicação publicitária para web; redação publicitária e ações de atendimento e
gerenciamento de clientes para fins publicitários.
§ 3º- Para o curso de rádio, TV e internet, o discente poderá estagiar em emissoras de rádio e
televisão, Web rádio e Web TV; produtoras de áudio, cinema e vídeo; produtoras de conteúdo
para Internet; centros e institutos culturais em seus setores de RTVI; 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. O aluno poderá estagiar
exercendo funções técnicas e de produção, em atividades práticas de criação 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 conteúdo 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, pósprodução e tratamento de áudio e vídeo.
§ 4º- Para o curso de relações públicas, o discente poderá estagiar em praticamente todas as
empresas e instituições, abrangendo o conjunto de conhecimentos que orientam as práticas
profissionais, entre as quais, organização de eventos, desenvolvimento de ações de
relacionamento com públicos, planejamento estratégico e de comunicação integrada (interna,
administrativa, mercadológica, institucional), tanto no planejamento quanto na produção para
meios impressos, digitais e audiovisuais.
Art. 20. A FAPCOM é responsável por informar à empresa cedente do estágio extracurricular,
periodicamente, a situação de matrícula do discente.
Capítulo IX - Dos processos do estágio extracurricular
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Art. 21. Todas as informações registradas ao longo de cada estágio deverão ser apresentadas
ao professor orientador de estágio e validadas como relatório final pelo coordenador de curso.
Art. 22. O (a) discente estagiário (a) deverá preencher os seguintes formulários em anexo e
na ordem aqui estabelecida, disponibilizado no portal do aluno.
Anexo 1: Carta de apresentação
Anexo 2: Memorial descritivo
Anexo 3: Acordo de cooperação
Anexo 4: Termo de compromisso de estágio
Anexo 5: Plano de estágio
Anexo 6: Termo aditivo
Anexo 7: Termo de rescisão
Anexo 8: Relatório de avaliação do aluno preenchido pela empresa
Anexo 9: Relatório final das atividades do aluno
Capítulo X - Dos procedimentos e condições de validação
Art. 23. É responsabilidade do aluno realizar o estágio e comprová-lo por meio de protocolo
junto ao professor orientador de estágio, até data limite de cada semestre estabelecida em
calendário acadêmico.
Art. 24. São comprovantes de validação do estágio curricular e do extracurricular os relatórios
já estabelecidos nos artigos 10 e 11.
Art. 25. O estágio extracurricular pode ser aproveitado em até 50% do total da carga horária
exigida para cumprimento do estágio curricular, seguindo os mesmos processos e fluxos de
validação descritos nos artigos 9 e 20.
§Único. O não cumprimento da carga horária semestral mínima necessária por curso
implicará na reprovação do aluno no componente curricular Estágio, constando no histórico
escolar o registro de Estágio Curricular: realizado / não realizado.
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