
CURSO TURNO SEM. DISCIPLINA DIA DA SEMANA
QUANTIDADE DE 

VAGAS
CARGA 
HORÁRIA

PROFESSOR EMENTA

Publicidade e 
Propaganda

Matutino  8º
Storytelling: imersão narrativa para ações 

em comunicação 
Quarta‐feira      

(7h30 ‐ 11h10)
70 68 Lucas Cangelli 

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

Publicidade e 
Propaganda

Matutino 8º
Gestão digital: SEO, Analytics e 

Influenciadores 
Quarta‐feira      

(7h30 ‐ 11h10)
54 68 Wesley Pinheiro

Uso de métricas para mensuração e acompanhamento de resultados em mídias sociais. As
métricas de web analyitics a partir do uso do Google Analytics. Dashboards de monitoramento
e uso do Google Data Studio. Acompanhamento e monitoramento de conteúdo.
Desenvolvimento de KPI’s e métricas de desempenho. Produção de relatórios e apresentação
de resultados ao cliente. Marketing de influência a partir de produtores de conteúdo, conteúdo
de marca e inteligências artificiais. 

Publicidade e 
Propaganda

Noturno  8º
Comportamento do Consumidor e 

Insights no Cenário Digital 
Quarta‐feira      
(19h ‐ 22h40)

70 68  Carlise Borges

O campo interdisciplinar dos estudos do consumidor; a hiper conectividade e os “novos perfis”
do consumidor; estudo do comportamento, motivação e decisão no processo de compra;
neuromarketing, psicologia e fatores de influência no consumo; netnografia e social media
insights (geração de insights na experiência compartilhada dos usuários); experiência em
ambientes multicanais; Customer Experience (CX) e jornada de compra; Cool Hunting e
tendências de consumo; ferramentas e práticas de estudo do consumidor nos trabalhos de
comunicação.

Publicidade e 
Propaganda

Noturno 8º
América Latina: história, cultura e 

contemporaneidade
Quarta‐feira      
(19h ‐ 22h40)

70 68 Cilene Victor

O que é América Latina: conceitos e estudos. Panorama histórico da América Latina. Estudo da
inclusão da América Latina no contexto capitalista: os processos de colonização e escravismo.
Imperialismo e neocolonialismo. Descolonização e movimentos de resistência na América
Latina. Ditaduras militares. Análise da realidade sócio‐política e econômica da América Latina:
políticas econômicas e as tentativas de integração. Análise das culturas populares latino‐
americanas: música e literatura. A comunicação desigual da América Latina: análise e
perspectivas.

Publicidade e 
Propaganda

Noturno 8º
Storytelling: imersão narrativa para ações 

em comunicação 
Quarta‐feira      
(19h ‐ 22h40)

70 68 Fernanda Budag

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



Jornalismo  Matutino  8º
Storytelling: imersão narrativa para ações 

em comunicação 
Quarta‐feira      

(7h30 ‐ 11h10)
70 68 Lucas Cangelli 

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

Jornalismo  Matutino 8º
Gestão digital: SEO, Analytics e 

Influenciadores 
Quarta‐feira      

(7h30 ‐ 11h10)
54 68 Wesley Pinheiro

Uso de métricas para mensuração e acompanhamento de resultados em mídias sociais. As
métricas de web analyitics a partir do uso do Google Analytics. Dashboards de monitoramento
e uso do Google Data Studio. Acompanhamento e monitoramento de conteúdo.
Desenvolvimento de KPI’s e métricas de desempenho. Produção de relatórios e apresentação
de resultados ao cliente. Marketing de influência a partir de produtores de conteúdo, conteúdo
de marca e inteligências artificiais. 

Jornalismo  Noturno  8º
Comportamento do Consumidor e 

Insights no Cenário Digital 
Quarta‐feira      
(19h ‐ 22h40)

70 68 Carlise Borges

O campo interdisciplinar dos estudos do consumidor; a hiper conectividade e os “novos perfis”
do consumidor; estudo do comportamento, motivação e decisão no processo de compra;
neuromarketing, psicologia e fatores de influência no consumo; netnografia e social media
insights (geração de insights na experiência compartilhada dos usuários); experiência em
ambientes multicanais; Customer Experience (CX) e jornada de compra; Cool Hunting e
tendências de consumo; ferramentas e práticas de estudo do consumidor nos trabalhos de
comunicação.

Jornalismo  Noturno 8º
América Latina: história, cultura e 

contemporaneidade
Quarta‐feira      
(19h ‐ 22h40)

70 68 Cilene Victor

O que é América Latina: conceitos e estudos. Panorama histórico da América Latina. Estudo da
inclusão da América Latina no contexto capitalista: os processos de colonização e escravismo.
Imperialismo e neocolonialismo. Descolonização e movimentos de resistência na América
Latina. Ditaduras militares. Análise da realidade sócio‐política e econômica da América Latina:
políticas econômicas e as tentativas de integração. Análise das culturas populares latino‐
americanas: música e literatura. A comunicação desigual da América Latina: análise e
perspectivas.

Jornalismo  Noturno 8º
Storytelling: imersão narrativa para ações 

em comunicação 
Quarta‐feira      
(19h ‐ 22h40)

70 68 Fernanda Budag

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

Rádio, TV e 
Internet

Matutino  8º
Storytelling: imersão narrativa para ações 

em comunicação 
Quarta‐feira      

(7h30 ‐ 11h10)
70 68 Lucas Cangelli 

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



Rádio, TV e 
Internet

Matutino 8º
Gestão digital: SEO, Analytics e 

Influenciadores 
Quarta‐feira      

(7h30 ‐ 11h10)
54 68 Wesley Pinheiro

Uso de métricas para mensuração e acompanhamento de resultados em mídias sociais. As
métricas de web analyitics a partir do uso do Google Analytics. Dashboards de monitoramento
e uso do Google Data Studio. Acompanhamento e monitoramento de conteúdo.
Desenvolvimento de KPI’s e métricas de desempenho. Produção de relatórios e apresentação
de resultados ao cliente. Marketing de influência a partir de produtores de conteúdo, conteúdo
de marca e inteligências artificiais. 

Rádio, TV e 
Internet

Noturno  8º
Comportamento do Consumidor e 

Insights no Cenário Digital 
Quarta‐feira      
(19h ‐ 22h40)

70 68 Carlise Borges

O campo interdisciplinar dos estudos do consumidor; a hiper conectividade e os “novos perfis”
do consumidor; estudo do comportamento, motivação e decisão no processo de compra;
neuromarketing, psicologia e fatores de influência no consumo; netnografia e social media
insights (geração de insights na experiência compartilhada dos usuários); experiência em
ambientes multicanais; Customer Experience (CX) e jornada de compra; Cool Hunting e
tendências de consumo; ferramentas e práticas de estudo do consumidor nos trabalhos de
comunicação.

Rádio, TV e 
Internet

Noturno 8º
América Latina: história, cultura e 

contemporaneidade
Quarta‐feira      
(19h ‐ 22h40)

70 68 Cilene Victor

O que é América Latina: conceitos e estudos. Panorama histórico da América Latina. Estudo da
inclusão da América Latina no contexto capitalista: os processos de colonização e escravismo.
Imperialismo e neocolonialismo. Descolonização e movimentos de resistência na América
Latina. Ditaduras militares. Análise da realidade sócio‐política e econômica da América Latina:
políticas econômicas e as tentativas de integração. Análise das culturas populares latino‐
americanas: música e literatura. A comunicação desigual da América Latina: análise e
perspectivas.

Rádio, TV e 
Internet

Noturno 8º
Storytelling: imersão narrativa para ações 

em comunicação 
Quarta‐feira      
(19h ‐ 22h40)

70 68 Fernanda Budag

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

Relações 
Públicas

Matutino  8º
Storytelling: imersão narrativa para ações 

em comunicação 
Quarta‐feira      

(7h30 ‐ 11h10)
70 68 Lucas Cangelli 

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



Relações 
Públicas

Matutino 8º
Gestão digital: SEO, Analytics e 

Influenciadores 
Quarta‐feira      

(7h30 ‐ 11h10)
54 68 Wesley Pinheiro

Uso de métricas para mensuração e acompanhamento de resultados em mídias sociais. As
métricas de web analyitics a partir do uso do Google Analytics. Dashboards de monitoramento
e uso do Google Data Studio. Acompanhamento e monitoramento de conteúdo.
Desenvolvimento de KPI’s e métricas de desempenho. Produção de relatórios e apresentação
de resultados ao cliente. Marketing de influência a partir de produtores de conteúdo, conteúdo
de marca e inteligências artificiais. 

Relações 
Públicas

Noturno  8º
Comportamento do Consumidor e 

Insights no Cenário Digital 
Quarta‐feira      
(19h ‐ 22h40)

70 68 Carlise Borges

O campo interdisciplinar dos estudos do consumidor; a hiper conectividade e os “novos perfis”
do consumidor; estudo do comportamento, motivação e decisão no processo de compra;
neuromarketing, psicologia e fatores de influência no consumo; netnografia e social media
insights (geração de insights na experiência compartilhada dos usuários); experiência em
ambientes multicanais; Customer Experience (CX) e jornada de compra; Cool Hunting e
tendências de consumo; ferramentas e práticas de estudo do consumidor nos trabalhos de
comunicação.

Relações 
Públicas

Noturno 8º
América Latina: história, cultura e 

contemporaneidade
Quarta‐feira      
(19h ‐ 22h40)

70 68 Cilene Victor

O que é América Latina: conceitos e estudos. Panorama histórico da América Latina. Estudo da
inclusão da América Latina no contexto capitalista: os processos de colonização e escravismo.
Imperialismo e neocolonialismo. Descolonização e movimentos de resistência na América
Latina. Ditaduras militares. Análise da realidade sócio‐política e econômica da América Latina:
políticas econômicas e as tentativas de integração. Análise das culturas populares latino‐
americanas: música e literatura. A comunicação desigual da América Latina: análise e
perspectivas.

Relações 
Públicas

Noturno 8º
Storytelling: imersão narrativa para ações 

em comunicação 
Quarta‐feira      
(19h ‐ 22h40)

70 68 Fernanda Budag

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

Filosofia 
(Bacharelado)

Matutino  4º Psicologia da Comunicação
Quinta‐feira     

(9h30 às 11h10) 
20 36 Contratação

Fundamentos psicológicos da concepção de sujeito como ser bio‐psico‐social dotado de
potencial criativo, que empreende em sua trajetória existencial, um processo de
desenvolvimento humano que atende a demanda da constituição de uma identidade pessoal e
a definição de inúmeros papéis sociais, que no contexto de convívio humano utiliza e aprimora
diversas linguagens em sua comunicação social.

Filosofia 
(Bacharelado)

Matutino  4º Design Thinking
Quinta‐feira     

(9h30 às 11h10) 
20 36 Isabel Silveira 

Criação de imagens com referências artísticas a partir do Projeto de Comunicação Visual (forma 
e conteúdo) considerando o público‐alvo conforme objetivos de comunicação.



Filosofia 
(Licenciatura)

Noturno 8º Filosofia: Tópicos Avançados
Segunda‐feira (19h 

às 20h40))
30 34 Carlos Motta

Conceitos e problemas Filosóficos. Interpretação de textos filosóficos. Tópicos avançados em
História da Filosofia. Articulações entre a História da Filosofia e campos específicos como Ética,
Teoria do Conhecimento, Estética, Política e Lógica. 

Filosofia 
(Licenciatura)

Noturno 8º Signos do Consumo 
Segunda‐feira (19h 

às 20h40))
30 34 Fernanda Budag

Estudo da produção de sentidos nas práticas de consumo na sociedade contemporânea.
Fundamentos das ciências da linguagem. Princípios e procedimentos da análise de discurso e
das linhas da semiótica. Pesquisas de autores brasileiros do campo da comunicação em
interface com o consumo.

Produção 
Audiovisual

Matutino 3º e 4º Cenografia, Maquiagem e Figurino
Terça‐feira   (9h30 

às 11h10)
70 34 Wellington Dias

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

Produção 
Audiovisual

Matutino 3º e 4º Linguagem Visual 
Terça‐feira   (9h30 

às 11h10)
70 34 Fabiana Garcia 

Estudo dos fundamentos sintáticos do alfabetismo visual, comunicação e mensagem visual.
Preparação e desenvolvimento das artes convencionais e direção de arte. Técnicas e
estratégias visuais, etapas de um projeto: da composição até a produção e acabamento, do
layout à arte final. A editoração eletrônica, programação visual, formatação e manipulação de
imagens, sons e domínio de programas multimídia. Adequação da proposta concentual e
identidade visual de acordo com o objetivo/público. Variedade de métodos de composição e
design que levem em conta a diversidade da estrutura do modo visual.

Produção 
Audiovisual

Noturno 4º Produção de Curta‐metragem
Quinta‐feira      

(21h às 22h40)
70 34 Renato Cândido

Estudo dos fundamentos sintáticos do alfabetismo visual, comunicação e mensagem visual.
Preparação e desenvolvimento das artes convencionais e direção de arte. Técnicas e
estratégias visuais, etapas de um projeto: da composição até a produção e acabamento, do
layout à arte final. A editoração eletrônica, programação visual, formatação e manipulação de
imagens, sons e domínio de programas multimídia. Adequação da proposta concentual e
identidade visual de acordo com o objetivo/público. Variedade de métodos de composição e
design que levem em conta a diversidade da estrutura do modo visual.

Produção 
Audiovisual

Noturno 4º Design digital 
Quinta‐feira      

(21h às 22h40)
52 34 Patrícia Campinas

Estudos dos princípios básicos de designer voltado a comunicação comercial; organização do
espaço virtualmente, utilizando
uma combinação de forma, cores e conteúdo para resolver um problema da publicidade visual.
Priorização da informação, da
comunicação, da estética, da arte e do conteúdo. Aplicações da mídia digital no campo do
Design.



Produção 
Audiovisual

Noturno 4º Publicidade em novas mídias e Mobile
Quinta‐feira      

(21h às 22h40)
52 34 Luiz Barna

Estratégias de conversão. Codificação e vinculação do comportamento de visitantes a
campanhas de SEM. Remarketing. AdSense. AdWords, Double Click e Analytics. Avaliação de
desempenho de anúncios. Otimização de site para celular com uso de indicadores como:
tempo no site, taxa de rejeição e a taxa de conversão.

Fotografia Matutino 4º Cenografia, Maquiagem e Figurino
Terça‐feira   (9h30 

às 11h10)
70 34 Wellington Dias

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

Fotografia Matutino 4º Linguagem Visual 
Terça‐feira   (9h30 

às 11h10)
70 34 Fabiana Garcia 

Estudo dos fundamentos sintáticos do alfabetismo visual, comunicação e mensagem visual.
Preparação e desenvolvimento das artes convencionais e direção de arte. Técnicas e
estratégias visuais, etapas de um projeto: da composição até a produção e acabamento, do
layout à arte final. A editoração eletrônica, programação visual, formatação e manipulação de
imagens, sons e domínio de programas multimídia. Adequação da proposta concentual e
identidade visual de acordo com o objetivo/público. Variedade de métodos de composição e
design que levem em conta a diversidade da estrutura do modo visual.

Prudução 
Multimídia

Matutino 3º  e 4º Ilustração e Direção de Arte
Terça‐feira   (9h30 

às 11h10)
52 vagas        

(Laboratório)    
34 Patrícia Campinas

Dar visualidade á conceitos abstratos através de referências artísticas com o uso do Illustrator a
partir do Projeto de Comunicação Visual (forma e conteúdo) considerando o público‐alvo
conforme objetivos de comunicação.

Prudução 
Multimídia

Matutino 3º e 4º Linguagem Visual 
Terça‐feira   (9h30 

às 11h10)
70 vagas  34 Fabiana Garcia 

Criação de imagens com referências artísticas a partir do Projeto de Comunicação Visual (forma 
e conteúdo) considerando o público‐alvo conforme objetivos de comunicação.


