
CURSO TURNO SEM. DISCIPLINA DIA DA SEMANA
QUANTIDADE DE 

VAGAS

CARGA 

HORÁRIA
PROFESSOR EMENTA

Publicidade e 

Propaganda
Noturno 8º

Neuromarketing e Inteligência de 

Mercado 

Quarta-feira      

(19h - 22h40)
70 68 Wesley Pinheiro 

A neurociência e os aspectos ligados ao marketing, aos comportamentos de consumo e de 

compra. Gatilhos emocionais e lógicos que são criados para estimular padrões de consumo e as 

estratégias de marca para manter o consumidor fiel. O marketing de conteúdo e de influência 

como estratégias de mercado. As diversas formas de pesquisas como apoio à inteligência de 

mercado. Análise de dados, de padrões de consumo e o futuro a partir das inteligências 

artificiais e experiências de consumo. Estudos de casos como fonte de observação e repertório 

para à prática de marketing. Compreensão sobre as diversas formas de consumo e nichos de 

consumidores e como isso afeta tanto marcas, quanto instituições, governos e indústria. O papel 

da comunicação, sobretudo da Publicidade e das Relações Públicas na atuação com as novas 

tecnologias e tendências mercadológicas.

Publicidade e 

Propaganda
Noturno 8º

Comportamento do Consumidor 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; netno grafia 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 LIBRAS 

Quarta-feira      

(19h - 22h40)
70 68 Amanda Ribeiro

Introdução à Língua Brasileira de Sinais. Reflexão sobre aspectos culturais, sociais e

comunicacionas das pessoas surdas. Estudo do vocabulário básico e domínio de competência

gramatical e linguística e desenvolvimento básico de habilidades discursivas. 

Jornalismo Matutino 7º e 8º
Narratologia: Fronteiras entre Jornalismo, 

Ficção e Documentário.

Quarta-feira      

(7h30 às 11h10)
70 68 Renato Cândido 

Aprofundamento das noções sobre construção narrativa em ficção, documentário e jornalismo. 

A proposta é compreender ferramentas mais aprofundadas de roteiro de filmes/séries ficcionais 

e documentais além do jornalismo utilizando os conceitos de narratologia. Durante a matéria, 

serão analisados filmes ficcionais, documentais, especiais jornalísticos tanto no audiovisual 

convencional quanto no audiovisual expandido em video 360º e experiências multimídias.

Jornalismo Matutino 7º e 8º LIBRAS 
Quarta-feira      

(7h30 às 11h10)
70 68 Amanda Ribeiro

Introdução à Língua Brasileira de Sinais. Reflexão sobre aspectos culturais, sociais e

comunicacionas das pessoas surdas. Estudo do vocabulário básico e domínio de competência

gramatical e linguística e desenvolvimento básico de habilidades discursivas. 

Jornalismo Noturno 7º e 8º
Neuromarketing e Inteligência de 

Mercado

Quarta-feira      

(19h - 22h40)
70 68 Wesley Pinheiro 

A neurociência e os aspectos ligados ao marketing, aos comportamentos de consumo e de 

compra. Gatilhos emocionais e lógicos que são criados para estimular padrões de consumo e as 

estratégias de marca para manter o consumidor fiel. O marketing de conteúdo e de influência 

como estratégias de mercado. As diversas formas de pesquisas como apoio à inteligência de 

mercado. Análise de dados, de padrões de consumo e o futuro a partir das inteligências 

artificiais e experiências de consumo. Estudos de casos como fonte de observação e repertório 

para à prática de marketing. Compreensão sobre as diversas formas de consumo e nichos de 

consumidores e como isso afeta tanto marcas, quanto instituições, governos e indústria. O papel 

da comunicação, sobretudo da Publicidade e das Relações Públicas na atuação com as novas 

tecnologias e tendências mercadológicas.



Jornalismo Noturno 7º e 8º 
Comportamento do Consumidor 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; netno grafia 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 7º e 8º LIBRAS 
Quarta-feira      

(19h - 22h40)
70 68 Amanda Ribeiro

Introdução à Língua Brasileira de Sinais. Reflexão sobre aspectos culturais, sociais e

comunicacionas das pessoas surdas. Estudo do vocabulário básico e domínio de competência

gramatical e linguística e desenvolvimento básico de habilidades discursivas. 

Rádio, TV e 

Internet
Matutino 7º e 8º

Narratologia: Fronteiras entre Jornalismo, 

Ficção e Documentário.

Quarta-feira      

(7h30 às 11h10)
70 68 Renato Cândido 

Aprofundamento das noções sobre construção narrativa em ficção, documentário e jornalismo. 

A proposta é compreender ferramentas mais aprofundadas de roteiro de filmes/séries ficcionais 

e documentais além do jornalismo utilizando os conceitos de narratologia. Durante a matéria, 

serão analisados filmes ficcionais, documentais, especiais jornalísticos tanto no audiovisual 

convencional quanto no audiovisual expandido em video 360º e experiências multimídias.

Rádio, TV e 

Internet
Matutino 7º e 8º LIBRAS 

Quarta-feira      

(7h30 às 11h10)
70 68 Amanda Ribeiro

Introdução à Língua Brasileira de Sinais. Reflexão sobre aspectos culturais, sociais e

comunicacionas das pessoas surdas. Estudo do vocabulário básico e domínio de competência

gramatical e linguística e desenvolvimento básico de habilidades discursivas. 

Rádio, TV e 

Internet
Noturno 8º

Neuromarketing e Inteligência de 

Mercado

Quarta-feira      

(19h - 22h40)
70 68 Wesley Pinheiro 

A neurociência e os aspectos ligados ao marketing, aos comportamentos de consumo e de 

compra. Gatilhos emocionais e lógicos que são criados para estimular padrões de consumo e as 

estratégias de marca para manter o consumidor fiel. O marketing de conteúdo e de influência 

como estratégias de mercado. As diversas formas de pesquisas como apoio à inteligência de 

mercado. Análise de dados, de padrões de consumo e o futuro a partir das inteligências 

artificiais e experiências de consumo. Estudos de casos como fonte de observação e repertório 

para à prática de marketing. Compreensão sobre as diversas formas de consumo e nichos de 

consumidores e como isso afeta tanto marcas, quanto instituições, governos e indústria. O papel 

da comunicação, sobretudo da Publicidade e das Relações Públicas na atuação com as novas 

tecnologias e tendências mercadológicas.

Rádio, TV e 

Internet
Noturno 8º

Comportamento do Consumidor 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; netno grafia 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 LIBRAS 

Quarta-feira      

(19h - 22h40)
70 68 Amanda Ribeiro

Introdução à Língua Brasileira de Sinais. Reflexão sobre aspectos culturais, sociais e

comunicacionas das pessoas surdas. Estudo do vocabulário básico e domínio de competência

gramatical e linguística e desenvolvimento básico de habilidades discursivas. 



Relações 

Públicas
Noturno 7º e 8º

Neuromarketing e Inteligência de 

Mercado

Quarta-feira      

(19h - 22h40)
70 68 Wesley Pinheiro 

A neurociência e os aspectos ligados ao marketing, aos comportamentos de consumo e de 

compra. Gatilhos emocionais e lógicos que são criados para estimular padrões de consumo e as 

estratégias de marca para manter o consumidor fiel. O marketing de conteúdo e de influência 

como estratégias de mercado. As diversas formas de pesquisas como apoio à inteligência de 

mercado. Análise de dados, de padrões de consumo e o futuro a partir das inteligências 

artificiais e experiências de consumo. Estudos de casos como fonte de observação e repertório 

para à prática de marketing. Compreensão sobre as diversas formas de consumo e nichos de 

consumidores e como isso afeta tanto marcas, quanto instituições, governos e indústria. O papel 

da comunicação, sobretudo da Publicidade e das Relações Públicas na atuação com as novas 

tecnologias e tendências mercadológicas.

Relações 

Públicas
Noturno 7º e 8º

Comportamento do Consumidor 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; netno grafia 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 7º e 8º LIBRAS 

Quarta-feira      

(19h - 22h40)
70 68 Amanda Ribeiro

Introdução à Língua Brasileira de Sinais. Reflexão sobre aspectos culturais, sociais e

comunicacionas das pessoas surdas. Estudo do vocabulário básico e domínio de competência

gramatical e linguística e desenvolvimento básico de habilidades discursivas. 

Filosofia 

(Licenciatura)
Noturno 8º Filosofia da Religião 

Segunda-feira - 

21h às 22h40
40 36 Carlos Aguiar

Relações entre filosofia e religião. Fé e razão. A crítica e a justificativa da religião pelos filósofos a 

partir da modernidade aos dias de hoje. O ser humano e sua relação com o transcendente. As 

diferenças e relações entre religião, ateísmo e agnosticismo diante da filosofia contemporânea.

Filosofia 

(Licenciatura)
Noturno 8º

Comportamentos do consumo em 

ambientes interativos

Segunda-feira - 

21h às 22h40
40 36 Fernanda Budag

Importância dos estudos do consumidor para a produção multimídia. Perspectivas teóricas do 

consumo: antropologia, sociologia, psicologia e marketing. Sociedades moderna e 

contemporânea e as relações com o consumo. Necessidades, motivações, influências e papéis de 

compra – olhares tradicionais e olhares arejados com foco no digital. Tendências de 

comportamento na atualidade. Práticas e discursos de consumo em ambientes digitais.

Filosofia 

(Licenciatura)
Noturno 8º Técnicas de Animação 

Segunda-feira - 

21h às 22h40
40 36 Lucas Cangeli 

História da animação mundial. Introdução aos fundamentos das teorias de animação e

desenvolvimento de habilidades para a animação. Tipos de animação. Tratamento de objetos.

Preceitos básicos da utilização do software After Effects, promovendo um arremate do alinhavo

tecido ao longo do curso sobre composição da imagem, uso de tipografia e princípios básicos da

linguagem de animação.

Produção 

Audiovisual
Matutino 4º

As Múltiplas Linguagens do Documentário 

em Audiovisual e Multimídia

Terça-feira   (9h30 

às 11h10)
70 34 Renato Cândido 

Estudo das diversas abordagens sobre o documentário tanto no audiovisual convencional 

quando no expandido, abrangendo video 360º e Multimídia. A disciplina traz procedimentos 

para roteirização de documentários e aprofunda os entendimentos sobre as diversas 

abordagens narrativas em documentário.

Produção 

Audiovisual
Matutino 4º Design Thinking para Projetos Culturais

Terça-feira   (9h30 

às 11h10)
40 34 Luiz Barna 

Apresentação da história do Design Thinking e suas principais características. Compreensão das 

etapas do Design Thinking e Design Sprint. Entendimento sobre como o Design thinking 

impulsiona a  produção de projetos culturais. Estudo dirigido de implementação de um processo 

de Design Thinking e múltiplas áreas. Análise de casos e comparação analítica. Desenvolvimento 

de um projeto completo com protótipo e testes com o usuário.



Produção 

Audiovisual
Noturno 4º

As Múltiplas Linguagens do Documentário 

em Audiovisual e Multimídia

Terça-feira      (19h 

às 20h40)
40 34 Renato Cândido 

Estudo das diversas abordagens sobre o documentário tanto no audiovisual convencional 

quando no expandido, abrangendo video 360º e Multimídia. A disciplina traz procedimentos 

para roteirização de documentários e aprofunda os entendimentos sobre as diversas 

abordagens narrativas em documentário.

Produção 

Audiovisual
Noturno 4º Design Thinking para Projetos Culturais

Terça-feira      (19h 

às 20h40)
40 34 Luiz Barna 

Apresentação da história do Design Thinking e suas principais características. Compreensão das 

etapas do Design Thinking e Design Sprint. Entendimento sobre como o Design thinking 

impulsiona a  produção de projetos culturais. Estudo dirigido de implementação de um processo 

de Design Thinking e múltiplas áreas. Análise de casos e comparação analítica. Desenvolvimento 

de um projeto completo com protótipo e testes com o usuário.

Produção 

Audiovisual
Noturno 4º LIBRAS 

Terça-feira      (19h 

às 20h40)
40 34 Amanda Ribeiro

Introdução à Língua Brasileira de Sinais. Reflexão sobre aspectos culturais, sociais e

comunicacionas das pessoas surdas. Estudo do vocabulário básico e domínio de competência

gramatical e linguística e desenvolvimento básico de habilidades discursivas. 

Produção 

Multimídia
Matutino 4º

As Múltiplas Linguagens do Documentário 

em Audiovisual e Multimídia

Terça-feira   (9h30 

às 11h10)
40 34 Renato Cândido 

Estudo das diversas abordagens sobre o documentário tanto no audiovisual convencional 

quando no expandido, abrangendo video 360º e Multimídia. A disciplina traz procedimentos 

para roteirização de documentários e aprofunda os entendimentos sobre as diversas 

abordagens narrativas em documentário.

Produção 

Multimídia
Matutino 4º Design Thinking para Projetos Culturais

Terça-feira   (9h30 

às 11h10)
40 34 Luiz Barna 

Apresentação da história do Design Thinking e suas principais características. Compreensão das 

etapas do Design Thinking e Design Sprint. Entendimento sobre como o Design thinking 

impulsiona a  produção de projetos culturais. Estudo dirigido de implementação de um processo 

de Design Thinking e múltiplas áreas. Análise de casos e comparação analítica. Desenvolvimento 

de um projeto completo com protótipo e testes com o usuário.

Produção 

Multimídia
Noturno 4º

As Múltiplas Linguagens do Documentário 

em Audiovisual e Multimídia

Terça-feira      (19h 

às 20h40)
40 34 Renato Cândido 

Estudo das diversas abordagens sobre o documentário tanto no audiovisual convencional 

quando no expandido, abrangendo video 360º e Multimídia. A disciplina traz procedimentos 

para roteirização de documentários e aprofunda os entendimentos sobre as diversas 

abordagens narrativas em documentário.

Produção 

Multimídia
Noturno 4º Design Thinking para Projetos Culturais

Terça-feira      (19h 

às 20h40)
40 34 Luiz Barna 

Apresentação da história do Design Thinking e suas principais características. Compreensão das 

etapas do Design Thinking e Design Sprint. Entendimento sobre como o Design thinking 

impulsiona a  produção de projetos culturais. Estudo dirigido de implementação de um processo 

de Design Thinking e múltiplas áreas. Análise de casos e comparação analítica. Desenvolvimento 

de um projeto completo com protótipo e testes com o usuário.

Produção 

Multimídia
Noturno 4º LIBRAS 

Terça-feira      (19h 

às 20h40)
40 34 Amanda Ribeiro

Introdução à Língua Brasileira de Sinais. Reflexão sobre aspectos culturais, sociais e

comunicacionas das pessoas surdas. Estudo do vocabulário básico e domínio de competência

gramatical e linguística e desenvolvimento básico de habilidades discursivas. 


