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RESUMO 
 
O Projeto Pedagógico do Curso –PPC – é o documento norteador das atividades 
de Ensino, Pesquisa, Extensão e Responsabilidade Social do Curso Superior de 
Tecnologia em  Comunicação Institucional , pois nele consta a Identificação, a 
Visão, a Missão, os Valores e a Justificativa do curso, além dos objetivos, o perfil 
profissiográfico do egresso, a metodologia do ensino e avaliação, bem como a 
organização curricular do Curso. O PPC é uma construção coletiva centrada no 
acadêmico como sujeito da aprendizagem, tendo o professor como mediador e 
facilitador do processo de ensinar e aprender. O Plano de Desenvolvimento 
Institucional (PDI), as Diretrizes Curriculares Nacionais, o Catálogo Nacional de 
cursos Superiores de Tecnologia consolidam este Projeto. 
 
Palavras – chave:  comunicação institucional, tecnologia, ensino-aprendizagem. 
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PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM  
COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL   

 
1 IDENTIFICAÇÃO DO CURSO: TECNOLOGIA EM COMUNICAÇÃO  
INSTITUCIONAL 
 
Modalidade Tecnologia em Comunicação Institucional 
Titulação Tecnólogo 
Início de funcionamento do Curso Primeiro semestre de 2011 
Turno de funcionamento Noturno 
Vagas oferecidas 40 vagas 
Tempo mínimo: Dois anos e meio 
Regime de matrícula Semestral, por créditos 
Integralização curricular Tempo máximo: 5 anos 
Carga horária total 2.034 horas aula 
Total de créditos  108 créditos – Cada crédito equivale a 

dezoito horas aula 
Formas de Ingresso Os alunos serão inscritos e selecionados 

pelo processo seletivo do Sistema ACAFE ou 
seletivo especial 

Regime de funcionamento Regime regular  
Unidade de origem Área das Ciências Socialmente Aplicáveis 

(CSA) 
Local de funcionamento Na sede – Rio do Sul 
Área de atuação (vocação) O tecnólogo em Comunicação Institucional 

ocupa-se basicamente em definir os 
objetivos de comunicação da instituição; 
avaliar os resultados da política de 
comunicação; interagir com o público interno 
e externo; desenvolver projetos de 
comunicação em diferentes mídias, além de 
atuar em equipes multidisciplinares e na 
promoção de eventos, utilizando estratégias 
de gestão e marketing. 
O profissional é capaz de atuar como gestor, 
assessor, gerente e consultor de 
comunicação social em agências, 
assessorias e departamentos de 
comunicação de organizações/instituições 
públicas, privadas e do terceiro setor. 

 
Legislação que regula a profissão Decreto 5.773/06 e o que sugere o catálogo 

nacional de cursos de tecnologia do 
Ministério da Educação.  

 
2 HISTÓRICO DO CURSO 

 



        A ideia da criação de um curso com conteúdos que abrangessem de maneira 
mais enfática outras áreas da comunicação, principalmente no campo da 
comunicação institucional e da interação com as novas tecnologias da 
informação, nasceu em 2010, entre um grupo de professores de Comunicação 
Social – Habilitação em Jornalismo da UNIDAVI.  
      Buscando revitalizar de maneira consistente a abordagem dada à 
comunicação e flexibilizar tanto o conteúdo como a carga horária, optou-se por 
um curso com viés tecnológico.  
       Surge então a proposta do curso superior de Tecnologia em Comunicação 
Institucional, amparado pela necessidade cada vez mais premente de formação 
de profissionais da área, capacitados para gerenciar as demandas 
comunicacionais com a perspectiva da gestão e estratégia em instituições 
privadas, públicas e do terceiro setor, com domínio das ferramentas tecnológicas.  
       O curso visa despertar e desenvolver conceitos técnicos abrangentes na 
área, habilitando o profissional  a atuar pró-ativamente pelo  desenvolvimento de 
linguagens eficazes para a usabilidade  de suportes digitais. 
 
3 MISSÃO 

 
Formar gestores de comunicação organizacional, com convergência para o 

mundo digital contemporâneo, capazes de se apresentarem ao mercado com um 
conhecimento individual associado a um conhecimento coletivo diferenciado, ou 
seja, como ativo imaterial e, por isso, de relevância para as corporações que 
veem na comunicação uma ferramenta de gestão imprescindível para o seu 
sucesso. 
 
4 VISÃO 

 
Ser um curso referencial na preparação de profissionais que atuem na 

elaboração, no planejamento e na aplicação de propostas de comunicação 
institucionais, utilizando-se de ferramentas das áreas de comunicação sempre 
com o atento viés das novas tecnologias e dos critérios éticos.  

 
5 VALORES 
 

O Projeto Pedagógico Institucional da UNIDAVI, do ponto de vista dos 
valores históricos e filosóficos visa à flexibilização dos currículos dos cursos, 
estruturando-se no sentido de articular teoria e prática, superando a lógica 
disciplinar e avançando na apreensão e utilização de conhecimentos, 
incentivando a formação continuada de docentes e discentes, numa abordagem 
inter/multi e transdisciplinar. 

São valores a serem resguardados no curso: 
- ética; 
- relações com a sociedade para a satisfação do indivíduo, da família e de 

instituições públicas e privadas; 
- compromisso com o desenvolvimento regional sustentável; 
- inovação e adaptação às novas realidades para a satisfação das 

necessidades locais e regionais. 



6 PRINCÍPIOS 
 

Os referenciais ético-políticos orientadores contemplam: 
a)  no âmbito da administração - no Estatuto, Regimento e Plano 

Desenvolvimento Institucional; 
b)  no âmbito do ensino - no Projeto Pedagógico Institucional e nas 

Diretrizes Curriculares Nacionais;  
c)  no âmbito da pesquisa - nos princípios do Plano de Desenvolvimento 

da Pesquisa; na Extensão, no Plano de Desenvolvimento da Extensão;  
d)  no âmbito da Área das Ciências Socialmente Aplicáveis nos princípios 

e diretrizes do Colegiado, pois visa à profissionalização de pessoas 
com consciência necessária; na indissociabilidade do Ensino, Pesquisa 
e Extensão, como preceito constitucional e institucional. 

  
 A proposta pedagógica do curso superior de Tecnologia em Comunicação 
Institucional foi construída com base nos fundamentos ético-políticos, 
epistemológicos e didático-pedagógicos, que serão explicados a seguir: 

 
6.1 FUNDAMENTOS ÉTICO-POLÍTICOS 
 

Proporcionar ao futuro Tecnólogo em Comunicação Institucional a 
formação para que seja capaz de pensar e agir com coerência frente à sociedade 
contemporânea cada vez mais complexa e desafiadora, norteado pelos princípios 
éticos (respeito mútuo, responsabilidade, transparência, criatividade, cooperação, 
diálogo e solidariedade). 

 
6.2 FUNDAMENTOS EPISTEMOLÓGICOS 
 
          O curso de Tecnologia em Comunicação Institucional da UNIDAVI foi 
organizado de modo a propiciar aos acadêmicos experiências de caráter 
interdisciplinar. Esta interdisciplinaridade caracteriza-se pela colaboração entre 
disciplinas e/ou atividades práticas, visando estabelecer a relação existente entre 
as mais variadas áreas. Isso possibilita o entendimento e a construção do 
conhecimento teórico e prático, desenvolvendo a capacidade de avaliar e 
estruturar criticamente e cientificamente diferentes teorias, metodologias e 
ferramentas aplicáveis ao processo de criação e concepção da comunicação 
institucional. 

 
6.3 FUNDAMENTOS DIDÁTIC0-PEDAGÓGICOS 
 

O curso de Tecnologia em Comunicação Institucional da UNIDAVI é 
constituído de conteúdos necessários para o desenvolvimento de competências 
exigidas para o exercício da profissão, que serão tratadas nas suas diferentes 
dimensões: dimensão conceitual (teorias, informações, conceitos), dimensão 
procedimental (na forma do saber fazer) e na dimensão atitudinal (valores e 
atitudes), que estarão em provação no exercício da profissão.  

O curso seguirá a linha didático-pedagógica numa prática interdisciplinar, 
na qual o conjunto de conhecimentos é estudado de forma integrada, construindo 



assim, uma base sólida do conhecimento do tecnólogo em comunicação 
institucional. Dessa forma, enfatiza-se a necessidade de mesclar aulas teóricas 
com aulas práticas, em sala ou em laboratórios, além da interação do Centro 
Universitário e a comunidade. 

Os conteúdos e procedimentos metodológicos a serem utilizados ao longo 
do curso, também devem propiciar ao tecnólogo formação, estímulo e condições 
para o desenvolvimento de capacidades de interação, de comunicação, de 
cooperação, de autonomia e responsabilidade. 

Ao longo do curso serão privilegiadas atividades práticas obrigatórias em 
sala de aula ou em laboratório, com utilização de equipamentos, livros, periódicos 
e softwares adequados ao curso. Também serão estimuladas outras atividades 
curriculares e extracurriculares de formação, entre elas: iniciação científica, 
monitoria, participação em eventos, estágios, visitas a empresas e veículos da 
área da comunicação. 
 
7 JUSTIFICATIVA DA NECESSIDADE SOCIAL E INSTITUCION AL DO CURSO 
 
             A realidade socioeconômica contemporânea cuja base, ao que tudo indica, 
se dá no fenômeno que Castells (1999), denomina como Sociedade em Rede ou, 
ainda, o que McLuhan (2003) previu e chamou de Aldeia Global, tem afetado o 
ambiente da cultura e a dinâmica do trabalho e da produção de bens e serviços em 
todos os setores humanos, e em especial nas organizações. Desse modo, e sob 
esta perspectiva, evidencia-se que o mercado tem demandado profissionais 
capazes de atender às necessidades e às urgências das instituições inseridas 
neste novo cenário de globalização/rede/instantaneidade, em que informação, 
conhecimento e tecnologia se entrecruzam.   
          Nesse moderno ambiente, a comunicação assume papel estratégico para a 
sobrevivência das organizações e dos grupos sociais, o que aumenta 
sobremaneira as exigências de formação e qualificação do comunicador 
profissional. 
          É importante destacar que a sociedade das redes, ou Aldeia Global, 
impôs um novo paradigma comunicacional às organizações. Na 
contemporaneidade, devido às novas Tecnologias da Informação e Comunicação 
(TICs), é impossível não se pensar em um modelo de comunicação que não seja 
bidirecional (em que o processo de comunicação se dá da organização para os 
stakeholders e vice-versa, em uma via de mão dupla) e simétrico (organizações e 
stakeholders têm idênticos polos de atuação na relação comunicacional). Este 
modelo, que opera em uma base multicultural, impõe ao comunicador uma 
multidisciplinaridade de saberes e fazeres, exigindo-se, assim, que tenha uma 
formação capaz de contemplar habilidades e técnicas de vários campos, entre eles 
o do jornalismo, o da publicidade e propaganda, o das relações públicas e o do 
marketing. De uma forma abrangente, a sociedade em rede demanda um 
comunicador integrado. 
             Tendo em vista a incontrolável e avassaladora invasão das mídias digitais 
(englobando sites, rádio WEB, TV WEB, TV Digital e Redes Sociais) em todo o 
mundo e seu impacto na comunicação social, e por consequência na comunicação 
corporativa, é urgente a necessidade de qualificação de mão de obra especializada 
nessa área que possa suprir uma demanda que é irreversível.  



Regionalmente, o Alto Vale do Itajaí desenvolveu-se em termos de mídias 
tradicionais, mas ainda apresenta um campo inexplorado no que se refere às 
mídias digitais, conforme o quadro1 que evidencia as mídias inseridas 
regionalmente : 
 
        VEÍCULOS DE COMUNICAÇÃO  ALTO VALE DO ITAJAÍ - 2010 
  
Jornais impressos 12 
Revistas impressas 01 
Rádios comerciais – comunitárias - educativa 20 
TVs 2 
Site de notícias 1 

 Quadro 1: Veículos de Comunicação no Alto Vale do Itajaí 
Fonte:  ASCOM/UNIDAVI-2010 
 
 Observa-se que entre as mídias tradicionais mais evidenciadas estão as 
rádios e os jornais impressos. Por outro lado, há apenas um único site de notícias, 
que está em processo de consolidação.  Ressalta-se que a região do Alto Vale do 
Itajaí congrega 28 municípios e apresenta economia diversificada destacando-se a 
indústria de confecção, metal-mecânica, madeireira, têxtil, de papel, cerâmica e as 
agroindústrias, em especial os frigoríficos de gado e suínos, conservas e laticínios. 
O setor apresenta cerca de 5.700 pequenos, médios e grandes empreendimentos. 
O Cadastro Mobiliário da Prefeitura Municipal de Rio do Sul inserido no Perfil 
Socieconômico de Rio do Sul (2010) aponta, em julho do mesmo ano, o número de 
4.139 empresas estabelecidas somente no município de Rio do Sul, que tem a 
maior representatividade populacional da região do Alto Vale do Itajaí. 
      As atividades comerciais que mais se destacam na região, segundo dados dos 
municípios inseridos no site da Associação dos Municípios do Alto Vale do Itajaí  
(Amavi), na qual estes são associados, são as de autopeças, máquinas agrícolas, 
alimentos, fertilizantes, defensivos agrícolas, combustíveis e materiais de 
construção, o que compreende aproximadamente 3.850 estabelecimentos. Outros 
2.316 estão cadastrados como prestadores de serviços. 

Os cerca de 260 mil habitantes do Alto Vale do Itajaí vivem em uma região  
de localização geográfica privilegiada no cenário estadual e com potencial para o 
turismo e agroturismo  a ser explorado.  Situada no centro de Santa Catarina, por 
onde passa a rodovia BR-470, a região é considerada importante corredor turístico 
do MERCOSUL. Os inúmeros recursos naturais existentes geram oportunidades de 
implementação de atividades direcionadas ao ecoturismo e aos esportes de 
aventura. 

Além dos setores da indústria, comércio, prestadores de serviços também 28 
Prefeituras e Câmaras de Vereadores; quatro Secretarias de Desenvolvimento 
Regional (SDRs - Rio do Sul, Taió, Ibirama e Ituporanga); agências jornalísticas,  
de publicidade e propaganda e outras inúmeras instituições, corporações, 
associações e sindicatos são campo para atuação do novo profissional. Em 2010, 
pelo levantamento do setor de comunicação da UNIDAVI apenas oito das 28 
prefeituras têm um profissional capacitado, prestando serviços de assessoria de 
comunicação; além de três empresas; uma associação comercial e industrial;  um 
empreendimento hidrelétrico; quatro SDRs e duas instituições de Ensino.  



Diante desse cenário, o Centro Universitário para o Desenvolvimento do Alto 
Vale do Itajaí-UNIDAVI toma a decisão de oferecer o curso superior de Tecnologia 
em Comunicação Institucional, mediante o qual o profissional formado será capaz 
de atender às demandas nas diversas áreas e setores públicos, privados e do 
terceiro setor. 
          O curso enquadra-se no Eixo Tecnológico da Área de Produção Cultural e 
Design, com uma convergência para os setores de Artes, 
Comunicação e Design. Visa a uma formação técnica em consonância com o que 
estabelece o Decreto 5.773/06 e o que sugere o Catálogo Nacional de Cursos de 
Tecnologia de 2010 do Ministério da Educação. 
 
8 OBJETIVOS DO CURSO 
 
8.1 OBJETIVO GERAL 

 
Formar profissionais capazes de trabalhar os conceitos de comunicação 

integrada dentro das organizações, abordando seu planejamento, direção e 
controle, buscando associar empreendedorismo com competitividade e 
lucratividade, gerindo de forma responsável/sustentável os recursos naturais, 
tendo como matriz norteadora os princípios éticos e de responsabilidade social. 

     
  8.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

 
 -  Oferecer à sociedade uma formação profissional na área de 

comunicação institucional/social integrada, possibilitando ao acadêmico 
o rápido acesso ao mercado de trabalho; 

 -  preparar profissionais com formação de base científica aliada a uma 
formação tecnológica atual e integrada; 

-  desempenhar tarefas próprias da comunicação institucional, tendo 
como diferencial competitivo o conhecimento de técnicas e ferramentas 
de comunicação multimidiática, com ênfase em bases digitais; 

-  capacitar profissionais para planejar, organizar, gerir e controlar as 
práticas tecnológicas de comunicação institucional interna e externa, 
proporcionando visibilidade e rentabilidade às instituições; 

 -  compreender as tecnologias relacionadas às representações, 
linguagens, códigos e produtos, de forma relevante para os sujeitos e 
as corporações nesta sociedade da informação/conhecimento; 

 -  desenvolver e incentivar a iniciação científica entre os acadêmicos; 
 -  promover a produção didático-científica docente; 
 -  elevar a responsabilidade social corporativa e considerar os impactos 

ambientais.  
 

9 PERFIS 
 

9.1 PERFIL DISCENTE 
 
O curso superior de Tecnologia em Comunicação Institucional tem como 

maior compromisso formar o profissional para o desenvolvimento de 



competências, habilidades e atitudes para atuar na comunicação. A base 
estrutural do curso que tem o compromisso com a formação científica e 
operacional vislumbrará as relações pessoais e interpessoais no contexto 
profissional. 
 
  O profissional do curso deverá: 

• revelar competências, habilidades e atitudes importantes como: 
capacidade de organizar, analisar, sintetizar, inferir e comunicar-se 
com clareza e coerência; 

• usar em diferentes contextos a comunicação, propiciando  a inserção 
em campos específicos centrados na atualização de novos paradigmas 
da arte, da comunicação  e da tecnologia; 

• aplicar os aspectos de formação geral do curso, como por exemplo: 
sociodiversidade (multiculturalismo, redes sociais); responsabilidade 
(setores públicos, privados, terceiro setor); relações interpessoais 
(inclusão/exclusão digital, cidadania, avanços tecnológicos, relações de 
trabalho).  
 

9.2 PERFIL DO FORMANDO 
 

Na UNIDAVI o formando no curso superior de Tecnologia em Comunicação 
Institucional tem seu perfil vinculado às necessidades da sociedade na qual a 
instituição está inserida. Portanto, uma região que se desenvolve como o Alto 
Vale, necessita de profissionais capazes de planejar e implementar projetos e 
ações de comunicação, gerenciando informações em uma sociedade cada vez 
mais complexa.  A base estrutural do curso tem o compromisso com a formação 
pedagógica, científica e operacional que vislumbrará as relações pessoais e 
interpessoais no contexto profissional. 

 
São fomentadas as habilidades e as competências de: 
• Revelar capacidade de expressão oral e escrita. 
• Dominar princípios e técnicas de comunicação, processo cognitivo e 

semiótica. 
• Gerar os mass media e os news medias na comunicação interna e 

externa, de forma a manter consolidado o corporate  design (imagem 
corporativa). 

• Criar e editar produtos de comunicação interna e externa, com foco 
especial aos suportes midiáticos digitais. 

• Relacionar-se e comunicar-se com outros sujeitos, respeitando as 
diversidades multiculturais e de gênero, além de conhecer o processo 
da comunicação da pré-história à Internet.  

• Desenvolver projetos social e/ou cultural com vistas à divulgação 
pública e que reforcem o corporate  design da instituição. 

• Apresentar capacidade criativa para propor soluções inovadoras e para 
comunicar-se com clareza e coerência em diferentes contextos.   

• Apresentar domínio de linguagem própria, expressando conceitos e 
soluções de acordo com as diversas técnicas de Rádio e Web Rádio 
Corporativo.    



• Definir a linha do discurso da instituição, de seus dirigentes e demais 
colaboradores, diagnosticando cenários e desenvolvendo  
prognósticos.  

• Prever, planejar e gerenciar a comunicação interna/externa em 
problemas pontuais ou em situações de crise relacionadas ao branding 
institucional, apresentando soluções preventivas e eficazes para as 
dificuldades de comunicação de forma ética e cidadã.   

• Apresentar capacidade criativa para propor soluções inovadoras no 
desenvolvimento de projetos publicitários e de propaganda. 

• Ter noção dinâmica de mercado, entendimento de marketing e da 
mensagem publicitária. 

• Apresentar visão crítica e analítica diante dos diversos desafios 
mercadológicos. 

• Apresentar domínio de linguagem própria, expressando conceitos e 
soluções de acordo com as diversas técnicas de fotografia digital  e de 
língua estrangeira. 

• Elaborar projetos gráficos, equacionando fatores estéticos, simbólicos e 
técnicos. 

• Identificar, definir e mudar comportamentos, atitudes e cognições dos 
stakeholders na comunicação interna e externa da empresa e/ou 
instituição. 

• Auditar e mensurar quantitativa e qualitativamente os resultados da 
política de comunicação desenvolvida pela empresa e/ou instituição. 

• Apresentar domínio de linguagem própria, expressando conceitos e 
soluções de acordo com as diversas técnicas de TV e TV Web 
Corporativa e de língua estrangeira. 

• Reconhecer a importância da linguagem eficaz para a usabilidade de 
suportes digitais, combinando conceitos de navegabilidade e 
interatividade. 

• Mudar comportamentos, atitudes e cognições dos stakeholders e das 
instituições. 

• Criar e editar produtos de comunicação interna e externa, com foco 
especial nos suportes midiáticos digitais.  

• Relacionar-se e comunicar-se com outros sujeitos, com 
responsabilidade e ética, respeitando as diversidades multiculturais e 
de gênero. 

• Apresentar capacidade de empreendimento e gestão de negócios e 
projetos, com  postura ética e socialmente responsável respeitando a 
diversidade, a cultura e a história.  

•  Utilizar o raciocínio quantitativo e lógico em questões empresariais e 
avaliar propostas de comunicação de mercado em termos financeiros, 
com eficácia e coerência. 

• Planejar, elaborar e implementar política de comunicação integrada e 
definir a linha do discurso da empresa/instituição, de seus dirigentes e 
demais colaboradores.  

• Prever, planejar, gerenciar e apresentar soluções à comunicação 
interna/externa a problemas pontuais ou a situações de crise 
relacionadas ao branding institucional.  



• Planejar, organizar, atuar e gerenciar em equipes multidisciplinares, 
pequenos, médios ou grandes eventos institucionais. 

• Ter capacidade de trânsito interdisciplinar, interagindo com 
especialistas de outras áreas. 
 

Atuar ainda em: 
- empresas jornalísticas; 
- agências de publicidade; 
- agência de propaganda; 
- assessoria a empresas; 
- consultorias; 
- pesquisa inovadora; 
- análise de funcionalidade e viabilidade de projetos; 
 
Outras atividades em conformidade com o que determina o Catálogo 

Nacional dos Cursos Superiores de Tecnologia. 
 
9.3  PERFIL DO DOCENTE 
 
          Para que o acadêmico seja capaz de exercer e desenvolver o 
conhecimento e o senso crítico são condições essenciais o domínio e a 
transmissão do conhecimento científico e o pleno alcance dos objetivos 
propostos.  
       Nessa linha de pensamento o perfil do docente da UNIDAVI deve 
contemplar aspectos básicos como: 

- Ser líder intelectual; 
- Estar em constante acompanhamento das mutações 

sociocientíficas; 
-   Traduzir didaticamente os conteúdos selecionados; 
-   Desafiar os acadêmicos a desenvolverem projetos acadêmico-

científicos; 
-   Administrar a diversidade para a construção de visão de mundo; 
-   Atuar de forma solidária, crítica, ética contribuindo para a melhoria 

das relações sociais; 
- Estabelecer situações complexas de aprendizagem por meio da 

seleção e organização de conteúdos relevantes, inovadores; 
- Fazer uso de linguagem específica para resolver situações de 

aprendizagem. A comunicação se faz por meio de linguagens que se 
manifestam nas mais diversas formas; 

- Administrar as emoções, seus problemas, sua ansiedade, criando 
um contexto de aprendizagem em que o aluno se motive a aprender 
e sinta-se num mundo intelectualizado sendo envolvido para crescer 
continuamente; 

- Apresentar valores morais e culturais de identidade mundial;  
- Valorizar a dignidade humana nas relações de aprendizagem e de 

vida; 
- Desenvolver a ciência, colocando o ser humano no centro da 

pesquisa com todos os seus direitos; 



- Ser um educador inovador cujas ideias e ações promovam e 
sustentem o desenvolvimento regional; 

- Fazer uso das novas tecnologias para melhorar as interações 
pessoais e fortalecer as potencialidades didáticas; 

- Estabelecer conexão entre a teoria e a prática; 
- Aplicar a avaliação diagnóstica e formativa no processo de ensinar e 

de aprender; 
- Efetuar constantemente sua autoavaliação; 
- Reavaliar as ações didático-pedagógicas a partir dos resultados da 

avaliação institucional; 
- Adotar procedimentos administrativo-pedagógicos recomendados 

pela UNIDAVI. 
 
10 NUCLEO DOCENTE ESTRUTURANTE - NDE 
 

Nomeados mediante portaria da Pró-Reitoria de Ensino (PROEN), os 
membros respondem mais diretamente pela criação, implantação e consolidação 
do Plano Pedagógico do Curso (PPC). A ideia de ter parte do corpo docente 
acompanhando, consolidando e avaliando o PPC é significativa e proveitosa para 
toda a comunidade acadêmica. Isso possibilita que os cursos estejam em 
constante sintonia com as mudanças sociais e tecnológicas, processem essas 
mudanças de maneira mais amena para os acadêmicos e para os docentes para 
que estes se ponham na vanguarda do desenvolvimento, tendo à frente um grupo 
que efetivamente tenha vivenciado o PPC.  

Objetivo:  rever, implementar e consolidar o Projeto Pedagógico do 
Curso, tendo como parâmetro as Diretrizes Curriculares Nacionais definidas pelo 
MEC, e os instrumentos normativos internos que orientam a UNIDAVI, como o 
Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI). 

Atribuições do NDE:  definir, no projeto pedagógico, o perfil acadêmico 
do curso, a formação e o perfil profissional do egresso; fundamentar teórica e 
metodologicamente o currículo; promover a integração horizontal e vertical de 
disciplinas e atividades; estabelecer as habilidades e competências a atingir e os 
procedimentos de avaliação. 

 
11  INFRAESTRUTURA FÍSICA  

 
       A UNIDAVI conta com uma excelente estrutura física. Tem salas de aulas 
espaçosas munidas de aparelhos de ar condicionado; quadros brancos de vidro 
para disposição de conteúdo via marcador de texto; Datashow com tela; pontos 
de acesso à Internet; cadeiras estofadas e mesas inteiriças e murais.    
     Em ambiente claro e arejado em cada pavimento dos sete blocos, sendo um 
deles de seis andares tem banheiros para os sexos masculino e feminino 
apropriados também para deficientes físicos.  
       Os acadêmicos têm à disposição a Divisão de Procedimentos Acadêmicos, a 
Secretaria de Apoio ao Estudante e os setores de serviços complementares 
como: cantinas, centrais de cópias, terminais bancários, sala de professores e 
sala de coordenação, além de auditórios, espaços de lazer e para exposições.  
  Tem ainda:  



Sistema de bibliotecas com um acervo considerável para o 
desenvolvimento das competências e habilidades objetivadas para a formação 
dos acadêmicos. A biblioteca central está localizada no campus de Rio do Sul. 

Laboratórios de Informática: são 06 salas climatizadas com um total de 155 
computadores disponíveis a todos os cursos e com acesso à Internet, numa área 
de 550,13 m2. Têm equipamentos com softwares específicos para atender à 
prática em determinadas disciplinas.  

Sala de Videoconferência com  equipamentos de última geração e acesso 
à Internet em alta velocidade, totalmente climatizada. Nela, acadêmicos, 
professores e comunidade participam de aulas a distância, seminários e reuniões 
de trabalho.  

 Núcleo de Orientação a Pessoas com Necessidades Especiais: objetiva 
mediar as relações que envolvem o processo ensino-aprendizagem e que devem 
contribuir para a inclusão. Propõe a aceitação das diferenças e, principalmente, a 
quebra de barreiras educacionais e atitudinais. 

 
11.1 INFRAESTRUTURA FÍSICA E DE EQUIPAMENTOS ESPECÍ FICOS DO 
CURSO 
 

Visando atender ao desenvolvimento das atividades acadêmicas internas, 
bem como a interação com o mercado e a sociedade, o curso de Tecnologia em 
Comunicação Institucional conta com os seguintes espaços e equipamentos para 
uso específico. 

Laboratório Multimídia com  24 computadores com 2GB de RAM e 160Gb 
de HD, Windows 7 Professional, Office 2010 e programas específicos para a 
produção de textos, editoração eletrônica e tratamento de imagens, como: 
Macromedia Studio MX, Adobe Photoshop CS 5, Corel Draw X5, entre outros. 

Laboratório de Fotografia com mobiliário projetado especialmente para o 
ambiente. Conta com 12 máquinas digitais Fujifilm, 2 máquinas analógicas Nikon, 
além de uma série de acessórios como lentes, flashs, filtros e carregadores de 
bateria. Dispõe ainda de 6 computadores com softwares específicos para o uso 
de Corel Draw e Photoshop e uma TV 29” para análise do material produzido 
pelos estudantes.  

Laboratório de Rádio e Rádio Educativa Unidavi FM q ue tem uma 
estrutura completa de estúdio com tratamento acústico, mesa e microfones. Conta 
com uma série de equipamentos que permitem o desenvolvimento de conteúdos 
de áudio com qualidade profissional para aulas práticas de locução.  A Rádio 
Educativa Unidavi FM também é utilizada para inserções de conteúdos 
produzidos pelos acadêmicos e para estágio.  

Hemeroteca, um espaço para o desenvolvimento de projetos de pesquisa; 
leituras;estudos em grupo; orientações de trabalhos de conclusão de módulos e 
arquivamento de produções acadêmicas. Dispõe de assinaturas de veículos 
impressos como jornais e revistas. 

 
 12 METODOLOGIA DE ENSINO 
 

Tendo como parâmetro o Catálogo Nacional dos Cursos Superiores de 
Tecnologia, o Plano de Desenvolvimento Institucional, os fundamentos filosóficos 
propostos e o perfil profissional desejável do acadêmico que conclui o curso, faz-



se necessário pensar o processo de construção do conhecimento como um 
espaço/tempo de elaboração e reconstrução de uma práxis que, ao unir teoria e 
prática, viabiliza uma relação processo contínuo entre os conteúdos trabalhados e 
o cotidiano dos profissionais em formação. 

Para elaboração e desenvolvimento do seu plano de ensino, os docentes 
terão como marco esse projeto com a constante preocupação de estabelecer a 
união entre a teoria e a prática e atuar em conformidade com o que prevê a 
ementa. E, a partir do seu campo específico de conhecimento/atuação, 
promovam, além da interdisciplinaridade, parcerias com outras áreas do 
conhecimento, com profissionais e empresas. Para a socialização dos resultados 
dessas parcerias serão criados espaços intra e extracalendário, com o objetivo de 
integração dos acadêmicos entre si, e destes com a comunidade para mostrar a 
importância do conhecimento construído com a UNIDAVI para a transformação 
social. 

A operacionalização e o desenvolvimento do trabalho pedagógico docente 
dar-se-ão pelo emprego de várias estratégias didático-metodológicas e técnicas 
de ensino, que serão utilizadas pelos docentes para o alcance dos objetivos 
propostos, atendendo aos interesses e às necessidades dos acadêmicos, por 
meio de: aulas estruturadas, seminários, painéis, leituras orientadas, trabalhos de 
grupo, estudo de textos, simpósios, aulas expositivas e dialogadas, oficinas, 
produção de textos, artigos, resenhas, visitas socializadas e documentadas 
mediante relatórios, observação e descrição de comportamentos em diferentes 
contextos, construção de projetos de pesquisa, práticas didáticas, podendo incluir 
a forma de monitoria, consultas supervisionadas na biblioteca para identificação 
crítica das fontes relevantes, experimentos em laboratório, socialização de 
vivências, elaboração de inventários, debates, defesa de trabalhos, elaboração e 
aplicação de projetos de ensino, pesquisa e extensão instrumentalizados pelo 
setor de recursos de audiovisuais, de que se dispõe em sala de aula, com 
equipamentos multimídia (computador, datashow, TV, vídeo, DVD, som, lousa 
digital), valendo-se também do quadro de vidro, além do que o docente poderá 
valer-se do seu próprio material didático, tanto nas aulas teóricas quanto nas 
aulas práticas.  

 
13 METODOLOGIA DA AVALIAÇÃO 

 
Toda política avaliativa precisa ser diagnosticada, o que significa dizer que 

a avaliação deve estar ligada a uma estratégia, ou pelo menos permitir a adoção 
de diferentes estratégias que possibilitam contribuir com o desenvolvimento 
educacional do Alto Vale do Itajaí. Deve ser entendida como uma possibilidade 
para a construção de saberes/fazeres, levando em conta os compromissos da 
Instituição como um todo, salientando a importância da pesquisa na medida em 
que essa fecunda o conjunto das atividades acadêmicas, inclusive as de 
extensão. 

A avaliação é entendida como um dos espaços/momentos no conjunto do 
processo educativo. Um processo global, contínuo, sistemático e participativo 
direcionado a todos os envolvidos, estando presente e em evidência as 
interações/relação professor x aluno, em atividades internas e externas. É pela 
avaliação contínua que esse projeto assume funções próprias de cada tempo e 
circunstâncias, evitando a sua cristalização. Daí a importância desse 



procedimento que abrange as diversas dimensões da avaliação e seus contornos, 
bem como os diversos níveis, desde o individual ao institucional, o 
acompanhamento do desempenho do aluno em cada disciplina e em relação aos 
objetivos programáticos propostos. 

A avaliação representa para esse curso uma síntese teórico-prática, a partir 
da qual se têm as condições de decidir pela continuidade do caminho pensado, 
ou a retomada de parte ou do todo do projeto. 

 
14 AVALIAÇÃO INSTITUCIONAL DO CURSO 
 

A avaliação institucional objetiva identificar a realidade do curso por meio 
de um processo permanente de avaliação que possibilita a reflexão e análise da 
estrutura docente, administrativa e gerencial da Instituição, visando à melhoria da 
qualidade de ensino, da pesquisa, extensão, gestão e de todos os serviços 
institucionais. A Avaliação Institucional oportuniza aos acadêmicos opinarem 
sobre os serviços da instituição, e os dados do processo avaliativo servem para o 
monitoramento da qualidade dos serviços oferecidos e dos agentes que os 
realizam. 

Esse processo na UNIDAVI acontece mediante pesquisas de opinião, em 
que os instrumentos de coleta dos dados são aplicados aos discentes. A 
sistematização das informações é procedida pela Avaliação Institucional com 
abordagem quantitativa e qualitativa e encaminhada aos gestores. Esses dados 
permitem uma análise crítica dos processos e são utilizados para elaboração de 
metas de melhorias e direcionamento das ações que nortearão o futuro da 
instituição. Assim, esse processo traz as seguintes consequências:  

a) corrige eventuais falhas detectadas; 
b) melhora a política para atender os alunos; 
c) direciona as tomadas de decisões; 
d) dá retorno aos discentes; 
e) aumenta a fidelidade nas respostas. 
 
Na condução dos processos de avaliação, a partir de sua missão, como 

responsabilidade compartilhada por todos os docentes, discentes e gestores, são 
analisados os seguintes aspectos: 

 
a)  o desempenho dos acadêmicos conforme as diretrizes nacionais de 

avaliação; 
b)  o curso em atividades de ensino, pesquisa e extensão e suas relações 

com a instituição e com a comunidade; 
c)  a infraestrutura física e pedagógica do curso; 
d)  a docência; 
e)   autoavaliação dos discentes; 
f)    imagem institucional 
 
A avaliação institucional para o curso objetiva gerar nos membros da 

comunidade acadêmica a ciência de suas qualidades, a identificação de 
problemas e a superação de desafios para o presente e o futuro, por meio de 
mecanismos institucionalizados e participativos.  
 



15 FLEXIBILIZAÇÃO CURRICULAR PARA A INTEGRALIZAÇÃO DO CURSO 
 

O processo de flexibilização curricular trouxe avanços significativos a 
serem considerados na formação do profissional. As relações de produção e de 
trabalho não podem ser ignoradas pelo NDE, que deve estar atento à demanda 
da sociedade de modo a formar profissionais críticos e conscientes de sua 
responsabilidade para com a população, principalmente a de baixa renda, que é 
maioria na realidade da região. 

E nesse processo considera-se que são as novas formas de integralização 
curricular permitidas pela flexibilidade que levarão ao “novo” perfil de formação 
para o acadêmico com as competências e habilidades requeridas no mundo do 
trabalho.   

Quanto à flexibilização curricular é oferecida a disciplina de Libras 
opcionalmente, atendendo o Decreto no. 5626, de 22 de dezembro de 2005 que 
regulamenta a Lei no. 10.436 de 24 de abril de 2002 que dispõe sobre a Língua 
Brasileira de Sinais – Libras e o artigo 18 da Lei no. 10.098 de 19 de dezembro de 
2000 e a Resolução CONSUNI no. 52/2008 de 12 de dezembro de 2008. 

E ainda, o desenvolvimento de habilidades por meio da oferta de 
disciplinas de livre escolha cumpridas em outros cursos da instituição. Para a 
integralização curricular considerar-se-á como tempo mínimo a carga horária 
estabelecida no Catálogo Nacional dos Cursos e demais legislações (quando 
houver), pois esta visa reforçar a carga do aprendizado.  O tempo máximo será 
acrescido de 50% do tempo mínimo.  

Para evitar o prolongamento desnecessário da duração dos cursos de 
graduação entende-se que quando o acadêmico estiver na segunda ou mais 
graduação este já tenha cumprido o tempo mínimo, sendo possível abreviar a 
duração dos cursos em função do aproveitamento de disciplinas de outros cursos 
por ele frequentado e concluído. 

A essência doutrinária da LDB contempla e incentiva esses princípios, pois 
a duração dos cursos nada mais é que uma norma de natureza educacional, 
própria das IES, principalmente aquelas contempladas com a autonomia para a 
definição e fixação dos currículos de seus cursos e programas como é o nosso 
caso.  

 
16 FORMAS DE REALIZAÇÃO DA INTERDISCIPLINARIDADE 
 

As relações de trabalho, de forma geral, tornam-se cada vez mais 
complexas e abrangentes, exigindo do profissional uma visão global de mercado, 
com capacidade de lidar com as mais diversas situações do ambiente de trabalho. 

No âmbito educacional, a abordagem de ensino interdisciplinar ganhou 
espaço nos estudos e pesquisas voltados para encontrar respostas para os 
problemas ocasionados pela fragmentação do conhecimento em disciplinas, uma 
tendência observada no fim do século XX (MORIN, 1999). 

A interdisciplinaridade segundo Japiassu (1976) é um método de pesquisa 
e de ensino com o objetivo de fazer com que duas ou mais disciplinas interajam 
entre si. Essa interação pode ir da simples comunicação das ideias até a 
integração mútua dos conceitos. 



Além da interação entre as disciplinas, a interdisciplinaridade potencializa 
os interessados (acadêmicos e professores) na construção e apropriação do 
conhecimento para desenvolver uma visão contextualizada e crítica da realidade.  

Para que os acadêmicos percebam a importância e a seriedade do curso e 
algumas de suas abrangências, bem como percebam o seu futuro trabalho que 
potencialmente realizarão (ou com o qual se envolverão) além de aprender  
pensar, analisar e utilizar o raciocínio lógico, útil para toda sua formação e vida 
pessoal, profissional ao longo do curso, as disciplinas interagem entre si e 
complementam o trabalho de iniciação do curso, em que o acadêmico passa a ter 
contato com a área de conhecimento específico e afins sem perder de vista que é 
necessário para uma boa formação o desenvolvimento de competências críticas 
adquiridas e desenvolvidas continuamente.  

E que o acadêmico tenha ainda um aprendizado voltado para uma visão 
humanista e técnica capaz de compreender os problemas dentro de suas 
respectivas dimensões e condições e, com isso, saibam buscar soluções 
sustentáveis para eles. 

Nos últimos semestres do curso, além das disciplinas que buscam a 
concretização dos conhecimentos dos acadêmicos no tocante ao 
desenvolvimento de suas competências críticas, os acadêmicos são submetidos a 
uma prática curricular obrigatória que visa familiarizá-los ainda mais com o 
cotidiano da sua opção acadêmico-profissional, promovendo assim, o 
conhecimento necessário para discernir como chegar ou buscar reposta/soluções 
para os problemas do cotidiano profissional.  
          As demais disciplinas complementam-se à medida que são desenvolvidas 
junto aos acadêmicos, somadas às experiências profissionais de cada indivíduo e 
dos professores.  

 
17 FORMAS DE INTEGRAÇÃO ENTRE TEORIA E PRÁTICA 

 
Para integrar teoria e prática, os acadêmicos dispõem de disciplinas 

específicas como: Informática para a Comunicação; Aplicação e Técnicas de 
Jornalismo; Rádio e Rádio Web Corporativo; Redação para Novas Mídias; 
Aplicação e Técnicas de Publicidade e Propaganda; Fotografia Digital, Produção 
e Tratamento de Imagens; TV e Web TV Corporativa e principalmente: Produção 
Interdisciplinar de Comunicação I, II, III e IV.  Essas disciplinas visam, 
integralmente, ao desenvolvimento de projetos práticos tendo por base os 
conhecimentos adquiridos nas respectivas disciplinas do módulo. 
       Desde a promulgação da "ratio-studiorum1", no século XVI, o ensino foi 
ganhando impulso, impacto organizacional e estrutural. De lá para cá o perfil 
docente vem assumindo um caráter democrático e interdisciplinar. Precisa-se 
estabelecer, na prática docente cotidiana, a vinculação entre o ensinar e o fazer, 
ou seja, entre a teoria e a prática, a realidade, o conhecimento, a ação-reflexão-
ação.  
      Estabelecer a conexão entre a teoria e a prática exige o desenvolvimento de 
competências. O chinês Lao-Tsê dizia: "a vida é um caminho e que ninguém pode 
caminhar pelo outro. [...] uns podem ir ao caminho com outros, sendo-lhes 
companheiros" de aprendizagem. O que nos leva a afirmar que a interação 

                                                           
1 Política de ensino jesuítica. 



professor-acadêmico é condição de convivência para melhorar a existência de 
ambos. "Competência está associada a um conjunto de elementos que permitem 
a um sujeito abordar uma situação complexa e resolvê-la a contento” (MORETTO, 
2001, p.19). 

A relação da teoria e prática é realizada no sentido de identificar as 
dificuldades mais recorrentes encontradas pelos acadêmicos nos seus campos de 
prática pedagógica. Visando promover a relação e o compromisso social dos 
acadêmicos com a população regional, busca-se criar oportunidades de contato 
com os elementos da atividade profissional. 

Os horários e dias de atividades serão organizados pelo coordenador de 
curso. A carga horária prática deverá ser cumprida em horários que não 
coincidam com as aulas regulares do curso.  

Nesse sentido, o curso promove as seguintes possibilidades: 
a) inserção em campos de estágios básicos; 
b) oferta, desde o primeiro período, de diversas oportunidades de 

inserção em projetos de pesquisa e extensão, financiados por 
instituições de fomento científico e pela própria UNIDAVI; 

c) viagens de estudos financiadas pelo FAVITED (programa institucional). 
 
18 MODOS DE INTEGRAÇÃO ENTRE GRADUAÇÃO E PÓS-GRADUA ÇÃO 
 

A reflexão sobre os temas do Tecnólogo em Comunicação Institucional e 
sua relação com as demais áreas do conhecimento, bem como as atividades 
práticas, estão presentes nas políticas institucionais. 

Os egressos dos cursos de graduação da UNIDAVI poderão realizar cursos 
em nível de pós-graduação nas áreas específicas ou afins. A proposta do curso é 
promover o conhecimento a partir de uma metodologia de ensino na qual a teoria 
tem como suporte as experiências práticas do acadêmico.  

Dentro das diversas possibilidades de pós-graduação destacam-se as 
áreas do: 

a) Marketing 
b) Comunicação 
c) Publicidade 
d) Novas Mídias 

 
19 PRODUÇÃO INTERDISCIPLINAR EM COMUNICAÇÃO I- II- III E IV 

 
  O Trabalho de Conclusão de Módulo é entendido como uma atividade 
curricular de aprendizagem social, profissional e cultural obrigatória proporcionada 
ao acadêmico pela participação em situações reais de vida e de trabalho. Supõe a 
elaboração, o desenvolvimento e aplicação dos trabalhos de módulos como 
prática profissional. Tem a duração estipulada na matriz curricular do curso e 
abrange atividades de observação, aplicação, realização do confronto dos 
aspectos teórico-práticos pertinentes às diferentes áreas de atuação do 
profissional até a socialização dos resultados. (Apêndice) 
 

Objetiva-se com a Produção Interdisciplinar em Comunicação I, II, III e IV: 
• proporcionar ao acadêmico a participação em situações reais e ou 

simuladas de trabalho e experiências de ensino e de aprendizagem, 



visando à educação profissional continuada, alicerçada no 
desenvolvimento das competências e habilidades e ao exercício do 
pensamento reflexivo e criativo 

• promover a integração entre a realidade socioeconômico-política pelo 
favorecimento e, qualificar o futuro profissional, oportunizando a 
vivência dos conhecimentos em atividades relacionadas à sua 
formação acadêmica, específica do semestre; 

• confrontar o referencial teórico estudado no semestre com a realidade; 
 
20 ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

 
A atividade complementar possibilitará o desenvolvimento de competências 

e habilidades de forma intra e extraescolar com vistas a alargar o seu currículo 
acadêmico com vivências e experiências que caminham paralelas ao curso, 
constituindo-se em participação de eventos de relevância científica, profissional e 
acadêmica. 

As atividades poderão ser exercidas junto à sociedade, empresas públicas 
e privadas, instituições e no próprio Centro Universitário. Poderá ser: participação 
em seminários, palestras, congressos, conferências, encontros, cursos de 
atualização, atendimento comunitário de cunho social, apresentação de trabalhos, 
painelistas, debatedores, moderadores, coloquiadores e pesquisas entre outros. 

Essas atividades deverão ser desenvolvidas pelos acadêmicos no campo 
do ensino, da pesquisa e da extensão, com uma carga horária constante da 
Matriz Curricular vigente do curso, em conformidade com regulamento próprio.  

 
21 PESQUISA E EXTENSÃO 

 
Os acadêmicos podem desenvolver conhecimentos específicos, segundo 

suas aptidões, com estágios nos diversos setores de ensino, pesquisa e extensão 
do Centro Universitário, com auxílio à atividade do professor, por meio das 
atividades de monitoria. 

Programas de bolsa de estudos de iniciação científica e projetos de 
extensão são concedidos a um significativo número de alunos que desenvolvem 
pesquisas e projetos com orientação de professores, apresentando-os sob a 
forma de painéis ou de comunicação oral nos congressos regionais e nacionais. 

A monitoria é solicitada pela coordenação do curso que, mediante editais, 
descreve as exigências. Os interessados inscrevem-se na SAE, Secretaria de 
Apoio ao Estudante. A atividade (quando oferecida) é regulamentada. 

As bolsas de iniciação científica destinam-se aos acadêmicos de cursos de 
graduação que participam, individualmente ou em equipe, de projetos de pesquisa 
desenvolvidos por pesquisadores qualificados que se responsabilizam pela 
elaboração e implementação de um plano de trabalho a ser executado com a 
colaboração do acadêmico. 
 
21.1 LINHAS DE PESQUISA 
 

As macrolinhas de pesquisa institucionais são: 
a) Gestão, Empreendedorismo e Desenvolvimento Regional. 



b) Justiça e Cidadania 
c) Saúde e Meio Ambiente 
d) Ciência, Tecnologia e Inovação. 
e) Humanidades e Artes 
 
Com base no exposto as linhas de pesquisa do curso foram propostas da 
seguinte forma: 
a)  Comunicação e Novas Mídias nas instituições 
b)  Comunicação, Mídia e Sociedade.  

 
21.2 EXTENSÃO 

 
O curso desenvolve, durante toda a vida acadêmica do aluno, atividades de 

extensão, envolvendo, principalmente, os aspectos relacionados à formação 
profissional técnica, sendo estimulada a pesquisa e a participação em atividades 
sociais. 

A grande preocupação é a de inserção no mercado de trabalho, 
promovendo a profissionalização integral do acadêmico e a preocupação com o 
meio ambiente, recursos e a sociedade, ou seja, desenvolvem-se ações de 
responsabilidade social. 

Entre os projetos de extensão possíveis destacamos: 
a)  ajuda técnica - em produto, instrumento, equipamento ou sistema 

técnico;  
b)  serviço de atendimento alternativo. 

 
As produções interdisciplinares em comunicação, atividades 

complementares e as visitas de estudos visam, acima de tudo, desenvolver a 
pesquisa e a extensão, possibilitando uma melhor inserção do futuro profissional 
no mercado de trabalho e na sua continuação da vida acadêmica, por meio de 
cursos de pós-graduação. 
 
22  ORGANIZAÇÃO CURRICULAR DO CURSO 
 

A matriz curricular do curso superior de Tecnologia em Comunicação 
Institucional está estruturada por regime de créditos e matrícula semestral por 
módulos e disciplinas. Ao término de cada módulo o acadêmico será certificado e 
com a conclusão do curso será diplomado, da seguinte forma em termos de 
qualificação profissional. 

Módulo I - 1º Eixo temático – Certificado de Qualificação profissional de 
nível tecnológico em Fundamentos da Comunicação 
Módulo II - 2º Eixo temático – Certificado de Qualificação profissional de 
nível tecnológico em Comunicação e Imprensa 
Módulo III -3º Eixo temático – Certificado de Qualificação profissional de 
nível tecnológico em Comunicação e Mercado 
Módulo IV - 4º Eixo temático – Certificado de Qualificação Profissional de 
nível tecnológico em Comunicação e Novas Mídias 
Módulo V - 5º Eixo temático – Certificado de Qualificação Profissional de 
nível tecnológico em Comunicação e Relacionamento/Sociedade 

 



22.1 MAPA CONCEITUAL DO CURSO 
 

 
 
22.2 MATRIZ CURRICULAR DO CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM 
COMUNICAÇÃO INSTITUCIONAL para 1/2011 
 
Fas
e MODULO COMPONENTES CURRICULARES CH CA CF 

I  
Fundamentos 
da 
Comunicação 

Prática de Língua Portuguesa 72 4 4 
Teorias Contemporâneas da Comunicação  72 4 4 
Informática para a Comunicação  36 2 2 
Metodologia do Trabalho Científico 36 2 2 
Introdução à Comunicação 72 4 4 

Subtotal  288 16 16 

II  Comunicação 
e Imprensa  

Aplicação e Técnicas de Jornalismo 72 4 4 
Rádio e Web Rádio Corporativo 72 4 4 
Assessoria de Imprensa e Media Training 72 4 4 
Redação para Novas Mídias 72 4 4 
Produção Interdisciplinar de Comunicação I 126 7 2 

Subtotal  414 23 18 

III  Comunicação 
e Mercado 

Aplicação e Técnicas de Publicidade e 
Propaganda 

72 4 4 

Língua Estrangeira Moderna I – Inglês 
Técnico 

72 4 4 

Marketing e Pesquisa de Mercado e 
Opinião Pública  

72 4 4 



Fotografia Digital, Produção e Tratamento 
de Imagens 

72 4 4 

Produção Interdisciplinar de Comunicação II 126 7 2 
Subtotal  414 23 18 

IV  Comunicação 
e Novas Mídias  

Língua Estrangeira Moderna II – Inglês 
Técnico 

72 4 4 

Construção de Página WEB e gestão de 
Internet 

72 4 4 

TV e WEB TV Corporativa 72 4 4 
Psicologia da Comunicação 36 2 2 
Ética e Legislação da Comunicação 36 2 2 
Produção Interdisciplinar de Comunicação 
III 126 

7 
2 

Subtotal  414 23 18 

V 

Comunicação 
e 
Relacionament
o/sociedade 

Planejamento Estratégico de Comunicação 72 4 4 
Organização e Gestão de Eventos 72 4 4 
Empreendedorismo e Consultoria em 
Comunicação 

72 4 4 

Produção Multimídia Corporativa 36 2 2 
Comunicação e Responsabilidade Social 36 2 2 
Produção Interdisciplinar de Comunicação 
IV 

 
126 

 
7 

 
2 

Subtotal  414 23 18 
Total Parcial  1944 108 88 
Atividades Complementares  90 5 0 
Total Geral  2034 113 88 
Observações: 

1) Atendendo à Resolução/CONSUNI Nº 122/2007 o curso apresenta 113 
créditos que, multiplicados por 18 horas/aula de 50 minutos, totalizam 2034 
horas/aula. Estas, convertidas em horas relógio, correspondem a 1695 
horas. 
2) Atendendo ao Decreto no. 5.626, de 22 de dezembro de 2005 que 
regulamenta a Lei no. 10.436 de 24 de abril de 2002 que dispõe sobre a 
Língua Brasileira de Sinais – Libras e o art. 18 da Lei no. 10.098 de 19 de 
dezembro de 2000 e a Resolução CONSUNI no. 52 de 12 de dezembro de 
2008, a Libras é oferecida como disciplina optativa, com, no mínimo, dois 
créditos acadêmicos e financeiros.    

 
22.3. EMENTÁRIO DAS DISCIPLINAS E REFERÊNCIAS 
 
Periódicos 
Jornal de Santa Catarina 
Jornal A Notícia 
Jornal Diário Catarinense 
Jornais locais e regionais 
Revista Piauí 
Revista Caros Amigos 
Revista Rolling Stone  



MÓDULO I  
 
Prática da Língua Portuguesa  

Ementa : As orientações gramaticais na busca pela correção linguística nos níveis 
sintático, semântico e textual. Noções fundamentais de gramática para a 
produção de textos. Abordagem de problemas comuns no uso da língua 
portuguesa. Estilos de textos. 
 
Referências Básicas 

ANDRADE, Maria Margarida de. Comunicação em Língua Portuguesa:  para os 
cursos de jornalismo, publicidade e letras. São Paulo: Atlas, 2004. 
GOLD, Miriam. Redação Empresarial.  São Paulo:Pearson Prentice Hall, 2010. 
MARTINS,Dileta Silveira. Português instrumental.  Porto Alegre: Sagra Luzzatto, 
2002. 
 
Referências Complementares 

AZEREDO, José Carlos de. Fundamentos de gramática do português.  Rio de 
Janeiro: Jorge Zahar Ed., 2000. 
COIMBRA, Oswaldo. O Texto da reportagem impressa:  um curso sobre sua 
estrutura. São Paulo: Ática, 2002.  
FARACO, Carlos Alberto. Oficina de texto.  Petrópolis: Vozes, 2003. 
INFANTE, Ulisses. Do texto ao texto.  São Paulo: Scipione, 1999. 
NICOLA, José de. 1001 dúvidas de português.  12. ed. São Paulo: Saraiva 2001.  
 
Teorias Contemporâneas da Comunicação  

Ementa : Teorias fundadoras. Novas tendências nos estudos em comunicação. 
Estudos Culturais. Estudos de recepção e as contribuições latino-americanas. As 
teorias modernas. Fundamentos da semiologia e semiótica. As novas tecnologias 
e a cibercultura. 
 
Referências Básicas 

MELO, José Marques de. Teoria da comunicação:  paradigmas latino-
americanos. Petrópolis: Vozes, 1998.  
McLUHAN, Herbert Marshall. Os Meios de Comunicação como Extensões do 
Homem.  13 ed., São Paulo: Cultrix, 2003. 
POLISTCHUK, Ilana e TRINTA, Aluízio. Teorias da Comunicação.  Rio de 
Janeiro: Campus, 2003.  
 
Referências Complementares 

CASTELLS, Manuel. A sociedade em rede.  6. ed. rev. e ampl. São Paulo: Paz e 
Terra, 2002. 
HOLFELDT, Antonio; MARTINO, Luiz; FRANÇA, Vera Veiga. (org). Teorias da 
Comunicação.  Petrópolis: Vozes, 2001. 
MATTELART, Armand e Michelle. História das Teorias da Comunicação.  9 ed. 
São Paulo: Loyola, 2006 . 
MORAES, Dênis de. Por uma outra comunicação:  mídia, mundialização cultural 
e poder. Rio de Janeiro: Record, 2003.  
WOLF, Mauro. Teorias da Comunicação de Massa.  3 ed., São Paulo: Martins 
Fontes,2008. 



 
Informática para a Comunicação  

Ementa : Introdução da Informática para a Comunicação. Programas para a 
Comunicação: suas funcionalidades e características. Tipos de arquivos digitais 
utilizados na Comunicação.  
 
Referências Básicas 

NOGUEIRA, Nilbo Ribeiro. Corpo e alma da informática:  uma proposta 
interdisciplinar para o ensino médio. São Paulo: Érica, 2000. 131 p. 
RAMALHO, José Antônio. Introdução à informática:  teoria e prática. São Paulo: 
Berkeley, 2000-. 168 p. 
VELLOSO, Fernando de Castro. Informática:  conceitos básicos. Rio de Janeiro: 
Campus c2003. 407 p.  
 
Referências Complementares 

Adobe Team. Photoshop CS:  guia autorizado Adobe. Rio de Janeiro: Campus, 
2004. 
COLLARO, Antônio C. Projeto Gráfico.  São Paulo: Summus, 2000.  
DONDIS, A. Sintaxe da Linguagem Visual.  São Paulo: Martins Fontes, 2000. 
VIEIRA, Anderson. Desenhando e criando em corel draw 12.  Rio de Janeiro: 
Alta Books, 2004.  
VIEIRA, Anderson. Adobe Indesign CS .  Rio de Janeiro: Alta Books 2004.  
 
Metodologia do Trabalho Científico  

Ementa : Natureza do conhecimento. Ciência e método. Estruturas e normas dos 
trabalhos acadêmicos. Noções básicas de projetos de pesquisa. Redação e 
apresentação de artigos e resenhas. O projeto de pesquisa em comunicação.  
 
Referências Básicas 

ANDRADE, Maria Margarida de. Introdução à Metodologia do trabalho 
científico:  elaboração de trabalhos de graduação. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2003. 
BLOGOSLAWSKI, Ilson Paulo Ramos; FAVERI, Helena Justen de; FACHINI, 
Olimpio. Novo Manual de Produções Acadêmicas.  Blumenau: UNIDAVI, 2004. 
GIL, Antônio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa.  4. ed. São Paulo: 
Atlas, 2002. 
 
Referências Complementares 

GRESSLER, Lori Alice. Introdução à pesquisa.  2. ed. São Paulo: Loyola, c2003.  
LAKATOS, Eva Maria e MARCONI, Marina de Andrade. Metodologia Científica. 
3. Ed. São Paulo: Atlas, 2002. 
MAGALHÃES, Gildo. Introdução a metodologia da pesquisa: caminhos da 
ciência e tecnologia.  São Paulo: editora Ática, 2005. 
MARCONI, Marina de Andrade. Metodologia científica.  2.ed. São Paulo: Atlas, 
2001. 
SILVEIRA, Amélia (Coord.). Roteiro básico para apresentação e editoração de 
teses, dissertações e monografias.  2. ed. rev., atual e ampl. Blumenau: Edifurb, 
2004. 
 
Introdução à Comunicação  



Ementa : Conceituação de comunicação. Emissão e recepção. A cultura e o 
sujeito receptor. Características e atribuições das diferentes habilitações da 
comunicação: jornalismo, publicidade e propaganda e relações públicas. A 
relação da comunicação com as novas tecnologias. Educação para as mídias. 
   
Referências Básicas 

BRIGS, Asa. BURKE, Peter. Uma história social da mídia:  de Gutenberg à 
Internet. Rio de Janeiro: Jorge Zahar; 2006. 
BUCCI, Eugênio; KEHL, Maria Rita. Videologias:  Ensaios sobre televisão. São 
Paulo: Boitempo; 2004. 
GUARESCHI, Pedrinho A. Comunicação e Poder.  Petrópolis: Vozes; 1999. 
 
Referências Complementares 

BELLONI, Maria Luiza. O que é mídia-educação.  Campinas: Autores 
Associados; 2001. 
KLEIN, Naomi. Sem Logo:  A tirania das marcas em um planeta vendido. Rio de 
Janeiro: Record; 2003. 
NEGROPONTE, Nicholas. A vida digital.  São Paulo: Companhia das letras; 
1995. 
SODRÉ, Nelson Werneck. História da Imprensa no Brasil.  Rio de Janeiro: 
Mauad; 1999. 
VERONEZZI, José Carlos. Mídia de A a Z:  Conceitos critérios e fórmulas dos 60 
principais termos de mídia. São Paulo: Pearson Prentice Hall; 2009. 
 
                                                       MÓDULO II 
 
Aplicação e Técnicas de Jornalismo  

Ementa : Características e técnicas de jornalismo. Estrutura básica do texto 
jornalístico para meios impressos, rádio e TV. Produção de texto aplicada à 
comunicação institucional. O release. O lead. A Pirâmide Invertida. 
 
Referências Básicas 

JORGE, Thais de Mendonça. Manual do foca : guia de sobrevivência para 
jornalistas. São Paulo: Editora Contexto, 2008. 
KOPPLIN, Elisa. Assessoria de imprensa : teoria e prática. Porto Alegre: Sagra 
Luzzatto, 2001. 
MARQUES, Luís Henrique. Teoria e prática de redação para jornalismo 
impresso  Bauru: EDUSC, 2003. 102 p. 
 
Referências Complementares 

 
CALDAS, Álvaro. Deu no jornal: São Paulo: Loyola, 2002. 207 p.  
COIMBRA, Oswaldo. O Texto da reportagem impressa : São Paulo: Ática, 2002.  
ERBOLATO, Mário L..  Técnicas de codificação em jornalismo.    5. ed. São 
Paulo: Ática, 2001. 256 p.  
GARCIA,Luiz. Manual de Redação e Estilo . São Paulo:Globo, 2001. 
LIMA, Gerson Moreira. Releasemania: uma contribuição para o estudo do press-
release no Brasil. 4. ed. São Paulo: Summus, 1985.114p. 
 



Rádio e Web Rádio Corporativo  
Ementa : História do rádio. Etapas do roteiro para rádio (teórico e prático). Estudo 
da infraestrutura e história da Internet. Surgimento das redes sociais. Criação de 
Podcast.  Estudo de ferramentas (softwares de produção sonora). Rádio na Web. 
Rádio Digital. 
 
Referências Básicas  

AVILA, Renato Nogueira Perez. Streaming – Aprenda a criar e instalar sua 
rádio ou TV na internet . Rio de Janeiro: Ciência Moderna, 2008. 1ª ed. 160 p. 
FERRARETTO, Luiz Artur. Rádio - O veículo, a história e a técnica . 3. Ed.  
Porto Alegre: Doravante, 2007.. 378 p 
MEDITSCH, Eduardo. O Rádio na era da informação: teoria e técnica do novo 
radiojornalismo. Florianópolis: Insular, 2001. 302 p. 
 
Referências Complementares  

BARBEIRO, Heródoto; LIMA, Paulo Rodolfo de. Manual de radiojornalismo:  
produção, ética e Internet. 2. ed. Rio De Janeiro : Campus, 2001 : Insular, 2008. 
CASTELLS, Manuel. A sociedade em rede. A era da informação: economia,  
sociedade e cultura . 6ª Ed. São Paulo: Paz e Terra, 2002. 
CESAR, Cyro. Como falar no rádio: pratica de locução AM/FM . 9 ed. São 
Paulo : IBRASA, 2002. 
MEDITSCH, Eduardo; ZUCULOTO, Valci. Teorias do rádio : textos e contextos. 
Florianópolis, 2012. v. 2. 
REIS, Clóvis. Propaganda no rádio:  os formatos de anúncio: o papel do rádio 
no planejamento de mídia, as soluções de comunicaçã o integrada de 
marketing, os novos paradigmas de funcionamento da propaganda 
radiofônica . Blumenau : Edifurb, 2008. 
 
Assessoria de Imprensa e Media training  

Ementa : Conceito e práticas de comunicação integrada. A influência dos meios 
de comunicação na gestão das organizações. O relacionamento com a imprensa. 
Técnicas e ferramentas de assessoria. Gerenciamento de crises.  Mídia training -
As abordagens nos diferentes veículos de comunicação. Técnicas de expressão 
oral e corporal. Simulações de entrevistas e exposição midiática. 
 
Referências Básicas 

DUARTE, Jorge (org). Assessoria de imprensa e relacionamento com a mídia : 
teoria e técnica. São Paulo: Atlas, 2002. 
KOPPLIN, Elisa. Assessoria de imprensa : teoria e prática. Porto Alegre: Sagra 
Luzzatto, 2001. 
VERONEZZI, José Carlos. Mídia  de A a Z: conceitos, critérios e fórmulas dos 60 
principais termos de mídia. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2009. 
 
Referências Complementares 

GARCIA, Maria Tereza. A arte de se relacionar com a imprensa: como 
aprimorar o relacionamento com jornalistas e fortalecer a imagem de sua 
empresa. São Paulo: Novatec, c2004. 186 p. 



NEVES, Roberto de Castro. Comunicação empresarial integrada:  como 
gerenciar : imagem, questões públicas, comunicação simbólica, crises 
empresariais. Rio de Janeiro: Mauad, c2000. 275 p 
REGO, Francisco Gaudêncio Torquato do. Comunicação Empresarial, 
Comunicação Institucional.  São Paulo, 1986. 
SCHULER, Maria. Comunicação estratégica.  São Paulo: Atlas, 2004. 141 p 
TAVARES, Maurício. Comunicação empresarial e planos de comunicação:  
integrando teoria e prática. 3. ed. rev. ampl. São Paulo: Atlas, 2010. 243 p.  
 
Redação para novas Mídias  

Ementa : A evolução do jornalismo on-line e seu impacto na sociedade. 
Webwriting, interatividade, navegabilidade e arquitetura da informação. A 
influência das redes sociais. Peculiaridades da redação de texto para a internet e 
seu diferencial em relação aos meios convencionais de comunicação.  
 
Referências Básicas 

BURGESS, Jean; GREEN, Joshua. Youtube e a Revolução Digital.  São Paulo: 
Editora Aleph, 2009. 
MOURA, Leonardo de Souza. Como escrever na rede:  manual de conteúdo e 
redação para internet. Rio de Janeiro: Record, 2002. 
PINHO, J. B.. Jornalismo na Internet: planejamento e produção da informação 
on-line. São Paulo: Summus, 2003. 
 
Referências Complementares 

FERRARI, Pollyana. Jornalismo digital.  São Paulo: Contexto, 2003. 
JENKINS, Henry. Cultura da Convergência.  2. ed., SãoPaulo: Editora Aleph, 
2009. 
MACHADO, Elias. O ciberespaço como fonte para os jornalistas.  Salvador: 
Calandra, 2003. 
MACHADO, Elias; PALACIOS, Marcos. Modelos de jornalismo digital.  
Salvador: Calandra, 2003. 
MIRANDA , Luciano. Jornalismo on-line.  Passo Fundo: Universidade de Passo 
Fundo, 2004. 
 
Produção Interdisciplinar de Comunicação I  

Ementa: Produção de programa de rádio, enfocando temas da comunicação 
institucional, utilizando a linguagem jornalística e as ferramentas das novas 
tecnologias da informação e comunicação.  
 
Referências Básicas   

KOPPLIN, Elisa. Assessoria de imprensa : teoria e prática. Porto Alegre: Sagra 
Luzzatto, 2001. 
MOURA, Leonardo de Souza. Como escrever na rede:  manual de conteúdo e 
redação para internet. Rio de Janeiro: Record, 2002. 
MEDITSCH, Eduardo. O Rádio na era da informação: teoria e técnica do novo 
radiojornalismo. Florianópolis: Insular, 2001. 302 p. 
 
Referências Complementares 



BURGESS, Jean; GREEN, Joshua. Youtube e a Revolução Digital.  São Paulo: 
Editora Aleph, 2009. 
CARDOSO, Gustavo; A mídia na sociedade em rede: filtros, vitrines, notícias. 
Editora FGV, 2007. 
 DUARTE, Jorge (org). Assessoria de imprensa e relacionamento com a 
mídia : teoria e técnica. São Paulo: Atlas, 2002. 
FERRARETTO, Luiz Artur. Rádio - O veículo, a história e a técnica. 3 ª ed. Porto 
Alegre: Doravante, 2007. 378 p. 
JORGE, Thais de Mendonça. Manual do foca : guia de sobrevivência para 
jornalistas. São Paulo: Editora Contexto, 2008.  
 
                                                       MÓDULO III 

 
Aplicação e Técnicas de Publicidade e Propaganda  

Ementa : Conceitos de definições de Publicidade e Propaganda. História da 
propaganda no Brasil. A estrutura publicitária: agências, anunciantes, corretores e 
fornecedores. O mercado publicitário. Autorregulamentação publicitária e ética. A 
estrutura das agências. Ferramentas de publicidade. Técnicas de redação 
publicitária. 
 
Referências Básicas 

MARTINS, Jorge. Redação publicitária:  teoria e prática. 2. ed. São Paulo: Atlas, 
1997. 169 p. 
SAMPAIO, Rafael. Propaganda de A a Z. Como usar a propaganda para 
construir marcas e empresas de sucesso. Rio de Janeiro: Campus, 2003. 
SANTANNA, Armando. Propaganda:  teoria, técnica e prática. São Paulo: 
Pioneira, 2001. 
 
Referências Complementares 

CABRAL, Plínio. Propaganda:  técnica da comunicação industrial e comercial. 3. 
ed. São Paulo: Atlas, 1991. 138 p. 
CORRÊA, Roberto. Planejamento de propaganda.  10. ed. São Paulo: Global, 
2008. 281 p. 
LUPETTI, Marcélia. Administração em publicidade: a verdadeira alma do 
negócio. São Paulo: Thomson, 2006. 218 p. 
MARTINS, Zeca. Propaganda é isso aí.  São Paulo: Atlas, 2004. 
VERONEZZI, José Carlos. Mídia de A a Z:  conceitos, critérios e fórmulas dos 60 
principais termos de mídia. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2009.  
 
Língua Estrangeira Moderna I – Inglês Técnico  

Ementa : Análise e interpretação de textos autênticos simples em inglês. 
Compreensão e utilização adequada da língua inglesa em diversas situações 
comunicativas relacionadas à área de atuação do curso. Prática oral e escrita com 
apoio de recursos multimídia. 
  
Referências Básicas 

CHURCH, Nancy. How to survive in the U.S.A.:  English for travelers and 
newcomers. New York: Cambridge University Press, 1996. 
MILNE, John.Money for a motorbike. [s.d.]: Macmillan, 2008. 



STEMPLESKI, Susan; DOUGLAS, Nancy; MORGAN, James R.. World link:  
developing english fluency. [s.l.]: Thomson, 2005. 
 
Referências Complementares 

LAIRD, Elizabeth. Anna and the fighter. [s.d]:Macmillan, 2005. 
MURPHY, Raymond. Essential grammar in use.  New York: Cambridge 
University, 2007. 
OXENDEN, Clive. English file:  student's book 1. Oxford: Oxford University Press, 
2006.  
WOOD, Neil. Tourism and catering.  Hong Kong: Oxford University Press, 2003. 
DICIONÁRIO Oxford escolar para estudantes brasileir os de inglês:  
português/inglês,inglês/português.nova edição revisada. Oxford: Oxford University 
Press, 2009. 
 
Marketing e Pesquisa de Mercado e Opinião Pública  

Ementa : Conceitos e fundamentos de marketing. Comportamento do consumidor. 
As marcas. Marketing digital. Fundamentos de pesquisa de marketing e análise 
de mercados. Etapas do processo de pesquisa. Técnicas de análise de 
resultados. Classificação das pesquisas de mercado. 
 
Referências Básicas 

KOTLER, Philip; KELLER, Kevin Lane. Administração de marketing.  São Paulo: 
Prentice-Hall, 2009. 
LAS CASAS, A. L.. Marketing:  conceitos, exercícios e casos. São Paulo: Atlas, 
2001. 
MALHOTRA, Naresh K., Pesquisa de Marketing:  Uma Orientação Aplicada, 3ª 
edição-Porto Alegre: Bookman, 2001. 
 
Referências Complementares 

HAIR & COLS. Fundamentos de pesquisa de marketing.  São Paulo: Artmed, 
2010. 
LIMEIRA, Tania M. Vidigal Limeira. E- Marketing:  O Marketing na internet com 
casos brasileiros. 2ed. São Paulo: Saraiva, 2007. 
MATTAR, F. N. Pesquisa de marketing: metodologia, planejamento, execução e 
análise. São Paulo: Atlas, 1998.  
SCHIFFMAN, Leon G; LESLIE Lazar. Comportamento do Consumidor.  9 ed. 
Rio de Janeiro: LTC, 2009.  
THALER, Linda; KOVAL, Robin; SANTOS, Roger Maioli dos. Bang!  uma 
explosão de marketing e publicidade. São Paulo: M.Books, 2006. 
 
Fotografia Digital, Produção e Tratamento de Imagens  

Ementa : História da fotografia. Fotografia e arte. Enquadramento e composição. 
Conceitos de fotojornalismo e fotografia publicitária. Produção fotográfica. 
Operação de câmera fotográfica e seus acessórios. A utilização de 
lentes.Tratamento digital de imagens.  
 
Referências Básicas  

BARTHES, Roland. A câmara clara:  nota sobre a fotografia . Rio de Janeiro: 
Nova Fronteira, 1984. 185 p. 



BUSSELLE, Michael. Tudo sobre fotografia.  São Paulo: Thomson, 1979. 224 p. 
MARQUES, Alan; MARQUES, Lula; MARQUES, Sérgio. Caçadores de luz:  
histórias de fotojornalismo. São Paulo: Publifolha, c2007. 237 p. 
 
Referências Complementares 

ANDRADE, Rosane de. Fotografia e antropologia:  olhares fora-dentro. 2. ed. 
São Paulo: Estação Liberdade, 2005. 132 p. 
FREEMAN, Michael. O Guia completo da fotografia digital.  [S.l.]: Livros e 
Livros, c2002. 224 p. 
KOSSOY, Boris. Realidades e ficções na trama fotográfica.  2. ed. Cotia: Ateliê, 
2000. 149 p. 
LANGFORD, Michael; FOX, Anna; SMITH, Richard Sawdon. Fotografia básica 
de Langford:  guia completo para fotógrafos. 8. ed. Porto Alegre: Bookman, 2009.  
SOUSA, Jorge Pedro. Uma História crítica do fotojornalismo ocidental.  
Chapecó: Grifos, 2000. 255 p. 
 
Produção Interdisciplinar de Comunicação II  

Ementa: Desenvolvimento de uma peça publicitária, utilizando recursos da 
fotografia digital e amparada pelas técnicas do marketing. 
 
Referências Básicas 

BUSSELLE, Michael. Tudo sobre fotografia.  São Paulo: Thomson, 1979. 224 p 
KOTLER, Philip; KELLER, Kevin Lane. Administração de marketing.  São Paulo: 
Prentice-Hall, 2009. 
SAMPAIO, Rafael. Propaganda de A a Z.  Como usar a propaganda para 
construir marcas e empresas de sucesso. Rio de Janeiro: Campus, 2003. 
 
Referências Complementares 

LAS CASAS, A. L.. Marketing:  conceitos, exercícios e casos. São Paulo: Atlas, 
2001. 
MALHOTRA, Naresh K., Pesquisa de Marketing:  Uma Orientação Aplicada, 
3.ed. Porto Alegre: Bookman, 2001. 
MARQUES, Alan; MARQUES, Lula; MARQUES, Sérgio. Caçadores de luz:  
histórias de fotojornalismo. São Paulo: Publifolha, c2007. 237 p 
MARTINS, Jorge. Redação publicitária:  teoria e prática. 2. ed. São Paulo: Atlas, 
1997. 169 p. 
SANTANNA, Armando. Propaganda:  teoria, técnica e prática. São Paulo: 
Pioneira, 2001. 
 
                                                        MÓDULO IV 
 
Língua Estrangeira Moderna II – Inglês Técnico  

Ementa : Consolidação das estratégias de leitura de textos autênticos não 
simplificados em inglês (skimming/scanning). Compreensão e utilização adequada 
da língua inglesa em diversas situações comunicativas relacionadas à área de 
atuação do curso. Prática oral e escrita com apoio de recursos multimídia 
 
Referências Básicas 

CHURCH, Nancy. How to survive in the U.S.A .: English for travelers and 



newcomers. New York: Cambridge University Press, 1996. 
SHELLEY, Mary. Frankenstein.  Tailândia: Macmillan, 2009. 
DICIONÁRIO Oxford escolar para estudantes brasileiros de ingl ês: 
português/inglês,inglês/português.nova edição revisada. Oxford: Oxford 
University Press, 2009. 
 
Referências Complementares 

DICIONÁRIO Oxford escolar para estudantes brasileiros de ingl ês: 
português/inglês,inglês/português.nova edição revisada. Oxford: Oxford University 
Press, 2009. 
WOOD, Neil. Tourism and catering . Hong Kong: Oxford University Press, 2003. 
LAIRD, Elizabeth. Anna and the fighter .[s.d]:Macmillan, 2005. 
MURPHY, Raymond. Essential grammar in use . New York: Cambridge 
University, 2007. 
OXENDEN, Clive. English file : student's book 1. Oxford: Oxford University Press, 
2006. 
 
Construção de Página WEB e Gestão de Internet  

Ementa : Arquitetura na WEB. Navegabilidade e usabilidade. Do planejamento à 
criação. Linguagens e aplicativos. HTML, Javascript, Flash. Tipologia e 
formatação de texto. Publicação do site. A importância das formas e das cores. 
Espaços de interatividade. Registro de domínio. Bancos de dados. 
Gerenciamento de conteúdo. A intranet e seu emprego como canal de 
comunicação interna. 
 
Referências Básicas 

DAMASCENO, Anielle. Webdesign : teoria e prática. Florianópolis: Visual 
Books,2005. 
ROBBINS, Jennefer Aprendendo WebDesign . Guia para Iniciantes. [S.l] 
Ed. Bookman , 2012. 
KALBACK, James. Designe de Navegação Web : otimizando a experiência do  
Usuário. [S.l]. Ed. Bookman. 2012. 
 
Referências Complementares 

MEMÓRIA, Felipe. Design para Internet : projetando a experiência perfeita. São 
Paulo: Campus, 2005. 
NIELSEN, Jakob. Projetando Websites . São Paulo: Campus, 2000. 
WORSLEY, Tim. Como Construir um Site : seu guia para dominar o computador 
3. ed., São Paulo: Publifolha, 2006. 
LOPES, Anita. Introdução à programação . Rio de Janeiro: Campus, 2002. 
CIPRIANI, Fábio. Blog Corporativo , Ed. Novatec 
 
TV e WEB TV Corporativa  

Ementa : A história da televisão no Brasil. A linguagem televisiva. Produção, 
redação e edição de textos em televisão. A publicidade na TV. O jornalismo na 
TV. A apresentação. TV Digital. A produção televisiva e as ferramentas 
tecnológicas aplicadas à gestão. Impactos da interatividade na TV. 
 
Referências Básicas 



AVILA, Renato Nogueira Perez. Streaming. Crie sua própria Rádio WEB e TV 
Digital. São Paulo: Brasport, 2004. 
CRUZ, Renato. TV Digital no Brasil: tecnologia versus política. São Paulo: 
SENAC Editora, 2008. 
JUNIOR, Luiz Costa Pereira (org). A vida com a TV . O poder da televisão no 
cotidiano. São Paulo: Senac, 2002. 
 
Referências Complementares 

DIZARD JR., Wilson. A Nova Mídia:  a comunicação de massa na era da 
informação. Rio de Janeiro: Jorge Zahar Editor, 1998. 
PINHO, J.B. Jornalismo na Internet : planejamento e produção da informação 
on-line. São Paulo: Summus, 2003. 
FILHO, Daniel. O Circo Eletrônico : fazendo televisão no Brasil.  Rio de Janeiro: 
Jorge Zahar Editor, 2001. 
PATERNOSTRO, Vera Íris. O Texto na TV . Manual de telejornalismo. Rio de 
Janeiro: Editora Campus, 1999. 
RAMOS, José Mario Ortiz. Cinema, televisão e publicidade . São Paulo: 
Annablume, 2010. 
 
Psicologia da Comunicação  

Ementa : Teorias fundamentais da Psicologia. A Psicologia como uma das bases 
de compreensão do processo de comunicação. As representações sociais. 
Aspectos psicológicos do consumo e da propaganda. Comunicação verbal. 
Comunicação não-verbal. A comunicação interpessoal nas organizações. 
 
Referências Básicas 

ATKINSON, R. L., Atkinson, R. C., Smith, E. E. & Bem, D. J. Introdução à 
Psicologia . 12. ed. Porto Alegre: Artes Médicas. 2002. 
GADE, Christiane.  Psicologia do consumidor e da propaganda . São Paulo: 
EPU, 1998. 269 p. 
STROCCHI, Maria Cristina. Psicologia da Comunicação . [S.l] Paulus, 2007.  
 
Referências Complementares 

BERGER, Peter L..  A construção social da realidade.  19. ed. Petrópolis: 
Vozes, 2000. 247 p. 
GUIRAUD, Pierre. Linguagem do corpo . São Paulo: Ática, 2001. 
MORRIS, Charles G. e Maisto, Albert A. Introdução à Psicologia . São Paulo: 
Prentice Hall, 2004. 
MOSCOVICI, Fela. Desenvolvimento Interpessoal . Petrópolis: Editora Jose 
Olympio. 2003. 
ROBBINS, Stephem P. Fundamentos do comportamento organizacional . São 
Paulo: Pearson, 2003. 
 
Ética e Legislação na Comunicação  

Ementa : Legislação e ética profissional. Propriedade intelectual: marcas e 
patentes. Órgãos normativos e associações profissionais e culturais. Direito 
autoral. 
 
Referências Básica 



ARISTÓTELES. Ética a Nicômaco . São Paulo: Martin Claret, 2010. 
BRASIL. Constituição da República Federativa do Brasil:  promulgada em 5 de 
outubro de 1988. 45. ed. atua. e ampli. São Paulo: Saraiva, 2011. 
FOUCAULT, Michel. Vigiar e punir:  nascimento da prisão. 37. ed. Petrópolis: 
Vozes, 2009.  
 
Referências Complementares 

ABRAMO, Cláudio Weber. A regra do jogo:  o jornalismo e a ética do marceneiro. 
São Paulo: Cia. das Letras, 1988.  
BUCCI, Eugênio. Sobre ética e imprensa . São Paulo: Cia. das Letras, 2000.  
CHAUI, Marilena. Cultura e democracia:  o discurso competente e outras falas. 7. 
ed. São Paulo: Cortez, 1997. 
KARAM, Francisco José Castilhos. A ética jornalística e o interesse público.  
São Paulo: Summus, 2004.  
PINHEIRO, Patrícia Peck. Direito digital . 4 ed. São Paulo: Saraiva, 2010.  
 
Produção Interdisciplinar de Comunicação III  

Ementa: Elaboração de projeto para página WEB, utilizando as linguagens e 
ferramentas da comunicação institucional. 
 
Referências Básicas 

DAMASCENO, Anielle. Webdesign : teoria e prática. Florianópolis: Visual 
Books,2005. 
ROBBINS, Jennefer. Aprendendo WebDesign : Guia para Iniciantes. [S.l] 
Ed. Bookman, 2012. 
KALBACK, James. Designe de Navegação Web: otimizando a experiência do  
Usuário. [S.l]. Ed. Bookman, 2012. 
 
Referências Complementares  

ARISTÓTELES. Ética e Nicômaco . São Paulo: Martin Claret, 2010. 
AVILA, Renato Nogueira Perez. Streaming. Crie sua própria Rádio WEB e TV 
Digital. São Paulo: Brasport, 2004. 
CRUZ, Renato. TV Digital no Brasil: tecnologia versus política. São Paulo: 
SENAC Editora, 2008. 
MEMÓRIA, Felipe. Design para Internet : projetando a experiência perfeita. São 
Paulo: Campus, 2005. 
NIELSEN, Jakob. Projetando Websites . São Paulo: Campus, 2000. 
 

MÓDULO V 
 
Planejamento Estratégico de Comunicação  

Ementa : Fundamentos teóricos e metodológicos do planejamento estratégico de 
comunicação. A pesquisa e auditoria. O diagnóstico. O planejamento. Execução e 
monitoramento. A mensuração de resultados. Plano de comunicação para 
empresas privadas, públicas e do terceiro setor. 
 
Referências Básicas 

BUENO, Wilson da Costa. Comunicação Empresarial:  teoria e pesquisa. São 
Paulo: Manole,2002. 



NEVES, Roberto de Castro. Comunicação Empresarial Integrada:  como 
gerenciar  
imagem, questões públicas, comunicação simbólica, crises empresariais. 2. ed. 
Rio deJaneiro: Mauad, 2002.  
REGO, Francisco Gaudêncio Torquato do. Comunicação Empresarial, 
Comunicação Institucional:  conceitos, estratégias, sistemas, estrutura, 
planejamento e técnicas. São Paulo: Summus, 1986.  
 
Referências Complementares 

CAHEN, Roger. Comunicação empresarial.  10. ed. Rio de Janeiro: Best Seller, 
2005.  
KUNSCH, Margarida M.K. Comunicação Organizacional:  histórico, fundamentos 
e processos (vol. 1). São Paulo: Saraiva, 2009.  
KUNSCH, Margarida M.K. Comunicação Organizacional:  linguagem, gestão e 
perspectiva (vol. 2). São Paulo: Saraiva, 2009.  
SCHULER, Maria. Comunicação estratégica.  São Paulo: Atlas, 2004.  
SOUSA, Jorge Pedro. Planificando a Comunicação em Relações Públicas . 
Florianópolis: Letras Contemporâneas, 2004. 
TAVARES, Maurício. Comunicação empresarial e planos de comunicação:  
integrando teoria e prática. 3. ed. rev. ampl. São Paulo: Atlas, 2010. 
 
Organização e Gestão de Eventos  

Ementa : Histórico. Bases conceituais. Tipologia em eventos. Roteiro para 
elaboração de Briefing. Cerimonial e protocolo. Planejamento e organização de 
um evento. Legislação aplicada a eventos. Captação de recursos. Estratégias de 
divulgação e marketing. Roteiros de projetos para eventos. Atividade prática – 
planejamento e execução de um evento. 
 
Referências Básicas 

BRITTO, Janaina & FONTES, Nena. Estratégias para eventos : uma ótica do 
Marketing e do Turismo. São Paulo: Aleph, 2002. 
GIACAGLIA, Maria Cecília. Eventos : como criar, estruturar e captar recursos: 
São Paulo: Thomson Learning, c2005. 
ZANELLA, Luiz Carlos.  Manual de organização de eventos .  São Paulo: Atlas, 
2003. 329 p. 
  
Referências Complementares 

BAHL, Miguel. Eventos:  a importância para o turismo do terceiro milênio. São 
Paulo: Roca, 2003. 
LUZ, Lenka Ramalho. Cerimonial protocolo e etiqueta. São Paulo:  Saraiva, 
c2005.  
MARTIN, Vanessa. Manual prático de eventos . São Paulo: Atlas, 2003. 
MATIAS, Marlene. Organização de eventos : procedimentos e técnicas. 3. ed. 
Ver e ampl. Barueri: Manole, 2004. 
MELO Neto Francisco Paulo de. Criatividade em eventos . 3. ed. São Paulo: 
Contexto, 2004. 
 
Empreendedorismo e Consultoria em Comunicaçã o 



Ementa : Negócios em Comunicação Institucional. A criatividade e o processo 
criativo. Políticas e programas de apoio a empreendedores. Estratégia e 
planejamento. Plano de Comunicação. Características e tipos de empresas. 
Fundamentos de consultoria organizacional. Comunicação e reputação 
corporativa. Sincronismo organizacional. 
 
Referências Básicas 

CHIAVENATO, Idalberto. Empreendedorismo . São Paulo: Saraiva 2006. 
NETO, Belmiro Ribeiro da Silva. Comunicação corporativa e reputação : São 
Paulo: Saraiva, 2010. 
DOLABELA, Fernando. Quero construir a minha história : São Paulo: Sextante, 
2009. 
 
Referências Complementares 

ALBUQUERQUE, Alan. Sincronismo Organizacional : São Paulo: Saraiva, 2007. 
CHLEBA, Márcio. Marketing digital : São Paulo: Futura, 1999. 
DIAS, Sérgio Roberto. Gestão de marketing : São Paulo: Saraiva 2003. 
DOLABELA, Fernando. O segredo de Luísa : São Paulo: Cultura, 2006. 
LAS CASAS, Alexandre Luzzi. Marketing de serviços : 5 ed. São Paulo: Atlas, 
2007. 
 
Produção e Multimídia Corporativa  

Ementa : Produção de áudio digital para projetos multimídia. Produção de vídeo. 
Produção para o desenvolvimento de peças multimídias. Produção de conteúdos 
para mídias digitais, páginas Web, portais informativos, weblogs, conteúdos para 
telefonia celular e comércio eletrônico. 
 
Referências Básicas 

PAULA FILHO, Wilson de Pádua. Multimídia: conceitos e aplicações. Rio de 
Janeiro: LTC, 2000. 321 p. 
LÉVY, Pierre. Cibercultura . 34 ed.  São Paulo: Summus, 1999. 
LAS CASAS, Alexandre Luzzi. Marketing de serviços : 5 ed. São Paulo: Atlas, 
2007. 
 
Referências Complementares 

GOSCIOLA, Vicente. Roteiro para as novas mídias : do game à TV interativa. 
São Paulo : Senac, 2003. 
FIORESE, Virgílio. Wireless. Introdução às redes de telecomunicação mó veis 
celulares . São Paulo: Brasport, 2005. 
MOHERDAUI, Luciana. Guia de estilo web – produção e edição de notícias on-
line. São Paulo: Senac, 2000. 
PEREIRA, Valéria Arriero. Multimídia computacional: produção, planejamento e 
distribuição. Florianópolis: Visual Books, 2001. 94 p. 
RADFAHRER, Luli. Design/web/design .São Paulo: Market Press, 1999. 
 
Comunicação e Responsabilidade Social  

Ementa : Moralidade e eticidade. Ética e setores corporativos. Responsabilidade 
social e cidadania empresarial. Meios de assegurar a responsabilidade social. 
Comissões de ética. Responsabilidade social e mídia. 



 
Referências Básicas 

BARBIERI, José Carlos, CAJAZEIRA, Jorge Emanuel Reis. Responsabilidade 
Social Empresarial e Empresa Sustentável : da teoria à prática. São Paulo: 
Saraiva, 2009. 
GOMES, Adriano; MORETTI, Sérgio Luiz do Amaral. A Responsabilidade e o 
Social : uma discussão sobre o papel das empresas. São Paulo: Saraiva, 2009. 
MENEGHETTI, Sylvia. Comunicação e Marketing : fazendo a diferença no dia-a-
dia de organizações da sociedade civil. Falta local de publicação: Editora Global, 
2001. 
 
Referências Complementares 

ANDRÉ, Alberto. Ética e códigos da comunicação social.  4. ed. rev. e ampl. 
Porto Alegre: Sagra Luzzatto, 2001. 134 p. 
BUCCI, Eugênio. Sobre ética e imprensa . São Paulo: Cia. das Letras, 2000.  
MELO NETO, Francisco Paulo de. Gestão da responsabilidade social 
corporativa . O caso brasileiro. São Paulo: Ed. Qualitymark, 2004. 
SÁ, Antônio Lopes De. Ética profissional . São Paulo: Atlas, 2000.  
SROUR, Robert Henry. Ética empresarial  Rio de Janeiro: Campus, 2000. 
 
Produção Interdisciplinar de Comunicação IV  

Ementa: Execução de um evento com cunho de responsabilidade social no Alto 
Vale do Itajaí. Planejamento, divulgação nas mídias e acompanhamento. 
 
Referências Básicas 

BRITTO, Janaina & FONTES, Nena. Estratégias para eventos : uma ótica do 
Marketing e do Turismo. São Paulo: Aleph, 2002. 
GIACAGLIA, Maria Cecília. Eventos : como criar, estruturar e captar recursos: 
Thomson Learning, c2005. 
ZANELLA, Luiz Carlos.  Manual de organização de eventos .  São Paulo: Atlas, 
2003. 329 p. 
 
Referências Complementares 

BARBIERI, José Carlos, CAJAZEIRA, Jorge Emanuel Reis. Responsabilidade 
Social Empresarial e Empresa Sustentável : da teoria à prática. São Paulo: 
Saraiva, 2009. 
BUENO, Wilson da Costa. Comunicação Empresarial:  teoria e pesquisa. São 
Paulo: Manole,2002. 
CHIAVENATO, Idalberto. Empreendedorismo . São Paulo: Saraiva 2006. 
MENEGHETTI, Sylvia. Comunicação e Marketing : fazendo a diferença no dia-a-
dia de organizações da sociedade civil. Falta local de publicação: Editora Global, 
2001. 
PAULA FILHO, Wilson de Pádua. Multimídia: conceitos e aplicações. Rio de 
Janeiro: LTC, 2000. 321 p. 
 
Libras (optativa)  

Ementa: Surdez. Implicações da surdez. Prevenção, diagnóstico e etiologia da 
surdez.  Libras e aquisição da língua portuguesa para o aluno surdo.  
 



Referências Básicas  
BRASIL. Atividades e recursos pedagógicos para deficientes de audição. 
Secretaria de Ensino de 1º e 2º Graus. Centro Nacional de Educação Especial.  
Rio de Janeiro: MEC/FENME/RJ. 1982. 
BOTELHO, P. Segredos e Silêncio na Educação dos Surdos . Belo Horizonte: 
Autêntica, 1998. 
ESTADO DE SANTA CATARINA. Política de Educação Inclusiva . Fundação 
Catarinense de Educação Especial, IOESC, 2001. 
 
Referências Complementares 

GODINHO, E. Surdez e Significado Social . São Paulo: Cortez, 1987. 
MADALENA, S.P. A criança surda e a construção do conceito de númer o. 
Brasília: Corde, 1997. 
MOURA, MC DE. O surdo : caminhos para uma nova identidade. Rio do Janeiro: 
Revinter, 2000.  
CAPOVILLA, Fernando César; RAPHAEL, Walkiria Duarte.  Dicionário  
enciclopédico ilustrado trilíngue: língua de sinais brasileira. 3 ed. São Paulo: 
USP, 2008. 2 v. 
DORZIAT, Ana. Bilingüismo e surdez : para além de uma visão lingüística e 
metodológica. In: SKLIAR, C. (org). Atualidade da educação bilíngüe para surdos. 
Porto Alegre: Mediação, 1999. v.1. 
 

REFERÊNCIAS DO PROJETO PEDAGÓGICO DO CURSO  
 
BLOGOSLAWSKI, Ilson Paulo Ramos; FACHINI, Olimpio; FAVERI, Helena Justen 
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APÊNDICES 

 
APÊNDICE  01 - Regulamento das Atividades Complemen tares 

 
A coordenadora do curso superior de 
Tecnologia Comunicação Institucional (TCI) 
do Centro Universitário para o 
Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí – 
UNIDAVI. 

 
RESOLVE 

 
Aprovar o Regulamento das Atividades Complementares do Curso Superior de 

Tecnologia em Comunicação Institucional da Unidavi 



CAPÍTULO I 
DA NATUREZA E DOS OBJETIVOS 

 
Art. 1º.   As atividades complementares do curso de Tecnologia em Comunicação 

Institucional são obrigatórias e têm como objetivo ampliar as 
possibilidades de formação e contribuir para a autonomia do acadêmico 
na construção de seu percurso de formação, respeitando o perfil 
profissional pretendido pelo Projeto Pedagógico do Curso. Terão carga 
horária global de 90 (noventa) horas-aula, devendo o seu cumprimento 
ser distribuído ao longo do curso, podendo ser realizadas em áreas 
específicas ou afins ao curso, dentro ou fora da UNIDAVI. 

 
Parágrafo único. Somente serão consideradas atividades 
complementares as realizadas pelos acadêmicos do curso a partir da 
matrícula no 1º semestre e até o último dia letivo do último semestre em 
que integralizar seus créditos. 

 
Art. 2º.   As atividades complementares do curso de Tecnologia em Comunicação 

Institucional da UNIDAVI estão divididas em três tipos, assim 
discriminadas: 
I - atividades de ensino 

II - atividades de pesquisa 
III - atividades de extensão 

 
Art. 3º.   As atividades complementares de ensino, pesquisa e extensão 

compreendem: 
I - participação em seminários, palestras, congressos, conferências, 

encontros, cursos de atualização; 
II - disciplinas além da matriz curricular cursadas inter e intracursos, em 

diferentes níveis de ensino não previstas no currículo do curso 
superior de Tecnologia em Comunicação Institucional da UNIDAVI; 

III - assistir a defesas de trabalho de conclusão de cursos de graduação, 
de monografias em cursos de especialização, dissertações de 
mestrado e teses de doutorado; 

IV - atividades de monitoria em área afim; 
V - cursos na área de informática e em língua estrangeira, limitados  em 

30 horas; 
VI - publicação de trabalhos e artigos científicos em periódicos e/ou 

anais de eventos organizados por instituições com  certificação 
reconhecida, incluindo-se a classificação qualis  (CNPQ). O número 
de horas atribuídas a cada publicação não poderá exceder  a 20 
horas.   

VII - atividades comunitárias relacionadas à área do conhecimento; 
VIII - estágios curriculares não obrigatórios, até 45 horas cada um, desde 

que em conformidade com a legislação vigente;  
IX - visitas técnicas e viagens de estudos não vinculadas à matriz 

curricular; 
X - programa de Bolsas de Iniciação Científica, até 90 horas;  

XI - programa institucional de Bolsa de Iniciação Científica, até 90 horas; 



XII - apresentação de trabalhos, painéis e congêneres, desde que 
acolhidos pela Coordenação do Curso; 

XIII - atendimento comunitário de cunho social, relacionado à área 
(palestras, cursos, participação em ação social, serviço voluntário), 
desde que autorizados pela Coordenação do Curso; 
 
§1º. As Atividades de ensino, pesquisa e extensão possibilitam 

quantificar até 90 horas para fins de aproveitamento e registro.  
§2º. Ao cursar disciplinas optativas na UNIDAVI, além das que forem 

necessárias para complementação da carga mínima exigida pelo 
curso, elas poderão ser aproveitadas como atividades 
complementares. 

§3º. As atribuições de horas nas atividades promovidas pela 
UNIDAVI já constarão da programação e do certificado. 

§4º. As atividades complementares são obrigatórias para obtenção 
do respectivo grau.  

 
Art.4º.   As atividades complementares inerentes a eventos como congressos, 

simpósios, seminários, nas quais o acadêmico esteja diretamente 
envolvido na condição de palestrante, conferencista, painelista, 
debatedor, entre outras a critério da Coordenação do Curso serão 
consideradas em até 15 horas por evento, desde que relacionado à área 
de  formação. 

 
Art.5º.  A Coordenação do Curso poderá autorizar a participação em outras 

atividades complementares desde que requeridas junto a Divisão de 
Procedimentos Acadêmicos (DPA) e analisadas antecipadamente.  

 
Art. 6 o. Os documentos comprobatórios protocolados na DPA devem estar 

organizados da seguinte forma: 
I - cronologicamente pela sua realização; 

II - sejam fotocópias autênticas dos originais, sendo possível a 
autenticação pelo setor. 
 

Art. 7º.   Nos certificados, declarações ou relatórios que comprovem a realização 
de atividades complementares deverão constar obrigatoriamente: 
I - a natureza da atividade; 

II - indicação do período e carga horária cumprida em cada atividade; 
III - entidade promotora e local da realização da atividade; 
IV - identificação e assinatura do responsável. 

 
Parágrafo único. Trabalhos científicos publicados devem ser 
apresentados no formato das respectivas publicações, não sendo exigido 
o constante dos incisos acima. 

 
Art. 8º.   O parecer de convalidação com o período, a descrição e a carga horária 

convalidada, deve ser registrado no sistema acadêmico.  
§1º.  A convalidação das atividades complementares é cumulativa, 

devendo o acadêmico atingir a carga horária mínima prevista. 



 
Art. 9º.   Para averbação das atividades complementares deverá ser formulado na 

Divisão de Procedimentos Acadêmicos (DPA), um requerimento à 
Coordenação do Curso, 

 
Parágrafo único. Os documentos originais serão devolvidos ao 
interessado após certificação e conferência na cópia entregue, sob a 
responsabilidade funcional. 

 
Art.10º. É de exclusiva competência da Coordenação do Curso a atribuição das 

horas de atividades complementares de cada acadêmico, dentro dos 
limites e tipos fixados neste regulamento. 

 
Art. 11º  Compete ao coordenador de curso: 

I - apresentar este Regulamento aos acadêmicos, acrescido das 
especificidades do seu curso, desde o seu ingresso na UNIDAVI e 
orientá-los sobre a forma de integralização das atividades 
complementares; 

II - avaliar as solicitações dos acadêmicos, emitindo parecer de 
convalidação; 

III - registrar a carga horária convalidada no Histórico Escolar do 
acadêmico; 

IV - encaminhar ao Colegiado de Área respectivo os casos omissos e 
especiais; 

V - cumprir e fazer cumprir as determinações do Colegiado de Área 
quanto às atividades complementares. 

 
Art. 12 . Compete ao acadêmico: 

I - buscar orientação com a Coordenação de Curso sobre as atividades 
complementares que podem ser convalidadas; 

II - cumprir a carga horária das atividades complementares previstas no 
PPC 

III - encaminhar solicitação de convalidação com os respectivos 
comprovantes originais.  

 
Art. 13.  Das decisões da coordenação caberá recurso para o Colegiado de Área, 

no prazo de 5 (cinco) dias contados da publicação. 
 

Parágrafo único. Da decisão do Colegiado de Área, que não for unânime, 
caberá recurso, em 05 (cinco) dias, à Câmara de Ensino. 

 
Art. 14.  As atividades de extensão que envolva campanhas de cidadania em favor 

da população poderão representar um acréscimo de até um terço na 
quantidade de horas complementares concedidas, a critério da 
Coordenação de Curso. 

 
Art. 15.  Quando o acadêmico apresentar atividades complementares em que 

consista uma grande quantidade de horas aplicadas a um só evento, o 
coordenador deverá verificar com maior rigor a proporcionalidade de 



ensino, pesquisa e extensão. Nesse sentido, a seu critério, 
desconsiderará parte da carga horária constante no documento. 

 
Art. 16.  Quando em algum certificado ou documento constar quantidade de horas 

cuja carga horária não encontre possibilidade matemática de realização, 
deverá o coordenador reduzi-las para a quantidade que for compatível 
com o evento. 

 
Art. 17.  As viagens de estudo que não fizerem parte de conteúdo curricular 

disciplinar poderão ser utilizadas como atividades complementares. 
 

DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

Art. 18.  As palestras e eventos realizados em sala de aula e/ou em substituição a 
aulas programadas não constituem atividades complementares, salvo os 
eventos programados pela Instituição e constantes no calendário 
acadêmico. 

 
Parágrafo único. O disposto neste artigo não se aplica aos acadêmicos 
que não estiverem matriculados na disciplina cuja atividade foi 
substituída. 

 
Art. 19.  As atividades complementares só poderão ser consideradas desde que 

não aproveitadas para convalidar outra disciplina do currículo. 
Art. 20.  Os casos omissos serão decididos pela coordenação de curso, em 

posterior referendo pelo Colegiado de Área. 
 
Art. 21.  Esta regulamentação entra em vigor na data de sua aprovação pelo 

Colegiado de Área, revogando-se as disposições em contrário. 
 

Rio do Sul, xx de xx de xxxx. 
 

Coordenadora do Curso Superior de Tecnologia em Comunicação Institucional 
 

APÊNDICE  02 - Regulamento da Produção Interdiscipl inar em Comunicação 
I – II – III - IV 

 
A coordenadora do curso superior de 
Tecnologia Comunicação Institucional (TCI) 
do Centro Universitário para o 
Desenvolvimento do Alto Vale do Itajaí – 
UNIDAVI. 

 
             RESOLVE 
 
Aprovar o Regulamento da Produção Interdisciplinar em Comunicação I, II, III e IV 

(PIC) que atua como trabalho de conclusão de módulo do curso superior de 
Tecnologia em Comunicação Institucional. 

 



CAPÍTULO I 
DA NATUREZA E DOS OBJETIVOS 

 
Art. 1º .  As normas dispostas neste documento estabelecem as diretrizes básicas 

e regulamentam o desenvolvimento da Produção Interdisciplinar em 
Comunicação (PIC) do curso superior de Tecnologia em Comunicação 
Institucional. 

 
Art. 2º .  A Produção Interdisciplinar em Comunicação é obrigatória para obtenção 

do certificado de qualificação profissional, concedido ao término de cada 
módulo. O acadêmico será certificado em: 
 
Módulo I -  1º Eixo temático – Certificado de Qualificação Profissional de 
nível tecnológico em Fundamentos da Comunicação 
Módulo II - 2º Eixo temático – Certificado de Qualificação Profissional de 
nível tecnológico em Comunicação e Imprensa 
Módulo III -3º Eixo temático  – Certificado de Qualificação Profissional de 
nível tecnológico em Comunicação e Mercado 
Módulo IV - 4º Eixo temático –  Certificado de Qualificação Profissional 
de nível tecnológico em Comunicação e Novas Mídias 
Módulo V - 5º Eixo temático –  Certificado de Qualificação Profissional de 
nível tecnológico em Comunicação e Relacionamento/Sociedade 

 
Art. 3º . A Produção Interdisciplinar em Comunicação deve ser realizada 

individualmente e ou em duplas. 
 
Art. 4º .  A Produção Interdisciplinar em Comunicação é uma atividade de 

aprendizagem social, profissional e cultural. 
 
Art. 5º.   São objetivos da Produção Interdisciplinar em Comunicação: 
 

I - Proporcionar ao acadêmico a participação em situações reais e ou 
simuladas de trabalho e experiências de ensino e de aprendizagem, 
visando à educação profissional continuada, alicerçada no 
desenvolvimento das competências e habilidades e no exercício do 
pensamento reflexivo e criativo; 

II - Assumir compromisso e promover a integração entre a realidade 
socioeconômica e política pelo favorecimento e desenvolvimento de 
habilidades e competências profissionais, qualificando o futuro 
profissional; 

III - Proporcionar ao acadêmico a construção de habilidades e 
competências adequadas ao desempenho profissional; 

IV - Oportunizar a vivência dos conhecimentos, de forma interdisciplinar, 
em atividades relacionadas à formação acadêmica específica do 
semestre; 

V - Confrontar o referencial teórico estudado no semestre com a 
realidade profissional e de mercado; 

VI - Possibilitar a interface entre a teoria e a prática nas diversas 
situações do mercado de trabalho; 



VII - Propor e/ou desenvolver ações na área e atuação. 
 

CAPÍTULO II 
DA CARGA HORÁRIA E DA MATRÍCULA 

 
Art. 6º.   A duração da Produção Interdisciplinar em Comunicação é estipulada na 

matriz curricular do curso superior de Tecnologia em Comunicação 
Institucional. 

 
Art. 7º.   Nenhum acadêmico poderá colar grau sem ter cumprido as exigências da 

Produção Interdisciplinar em Comunicação. 
 
Art. 8 o.  A matrícula na Produção Interdisciplinar em Comunicação do curso 

superior de Tecnologia em Comunicação Institucional obedece às 
mesmas normativas de matrícula das demais disciplinas do curso. 

  
CAPÍTULO III 

DA ORIENTAÇÃO, ORGANIZAÇÃO ADMINISTRATIVA E DIDÁTIC O-
PEDAGÓGICA 

 
Art. 9 o.  É de responsabilidade do coordenador do curso a supervisão geral da 

Produção Interdisciplinar em Comunicação. 
 
Art. 10.  Os professores de cada Eixo Temático/ Módulo em suas disciplinas irão 

auxiliar na Produção Interdisciplinar em Comunicação. 
 
Art. 11.  O acadêmico será orientado pelos professores em suas disciplinas e pelo 

coordenador do curso. 
 
Art. 12.  Ao final de cada módulo o acadêmico apresentará a Produção 

Interdisciplinar em Comunicação a uma banca avaliadora formada por 
professores do respectivo semestre letivo e pelo coordenador, conforme 
prazo definido em cronograma do curso. O recolhimento de uma via 
papelizada e em CD para arquivamento na hemeroteca e a publicação da 
nota ficam a cargo do coordenador do curso. 

 
CAPÍTULO IV 

DOS CAMPOS DE ATUAÇÃO 
 
Art. 13.  É considerado campo de atuação para a realização da Produção 

Interdisciplinar em Comunicação a estrutura laboratorial da UNIDAVI e os 
locais que exigirem intervenção do acadêmico, como empresas e 
instituições do Alto Vale, desde que essas empresas e/ou instituições 
tenham sido consultadas pela instituição de ensino e tenham, por escrito, 
autorizado o trabalho em suas instalações/dependências. 

CAPÍTULO V 
DISPOSIÇÕES FINAIS 

 



Art. 14.  Os casos omissos neste Regulamento serão resolvidos pela coordenação 
do curso, ouvidas as partes interessadas, cabendo recurso ao Colegiado 
de Área de Ciências Socialmente Aplicáveis e deste à Câmara de Ensino.  

 
Art. 15.  O presente Regulamento entra em vigor na data de sua publicação e 

revogam-se as disposições em contrário.    
 

Rio do Sul, xx de xx de xxxx. 
 

Coordenação do Curso Superior de Tecnologia em Comunicação Institucional  
 
ANEXOS 
 

 
 

CENTRO UNIVERSITÁRIO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ALTO VALE DO ITAJAÍ 
                                        Área das Ciências Socialmente Aplicáveis (CSA) 

                                                            Tecnologia em Comunicação Institucional - TCI 
 

ATA DE APRESENTAÇÃO 
 

PRODUÇÃO INTERDISCIPLINAR EM COMUNICAÇÃO ( I,II, III, IV) 
 
Aos..... dias do mês de...., às .... horas (a) acadêmico(a) ....... apresentou a 
PRODUÇÃO INTERDISCIPLINAR EM COMUNICAÇÃO.... conforme descrito a 
seguir:                                             
Curso: Tecnologia em Comunicação Institucional - TCI 
Habilitação/ênfase:  
Campus:  
Área de Conhecimento  
(CNPQ): 

   Socialmente Aplicáveis (CSA) 
 

Título do Trabalho:  
Palavras-chave:  
Data da apresentação   
Local de realização:  
Membros/Professores 
avaliadores  

Nome Assinatura 
  
  
   

RESULTADO/NOTA  
Observações: 
 

 

 Nome Assinatura 
Acadêmico(a):   
Professor supervisor:   
Coordenador do curso:   
   
Professor(a) 
Orientador(a)_______________________________________________________ 
 



Professores(as) avaliadores(as) 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________  
Sugestões 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 
Rio do Sul, xx de xx de xxxx. 

 
CENTRO UNIVERSITÁRIO PARA O DESENVOLVIMENTO DO ALTO VALE DO 

ITAJAÍ 
 

Área das Ciências Socialmente Aplicáveis (CSA) 
Tecnologia em Comunicação Institucional - TCI 

FICHA DE AVALIAÇÃO 
 
NOME DO 
ACADÊMICO(A)____________________________________________________ 
TÍTULO DO TRABALHO:_____________________________________________ 
DATA DA APRESENTAÇÃO _____/_____/_____ 
 

DESENVOLVIMENTO DE CONTEÚDO E TÉCNICA 
APLICADA 

NOTA (0-
10) 

Domínio da técnica respectiva  
Domínio das normas e padrões da língua portuguesa  
Pertinência e profundidade do conteúdo  
MÉDIA DO TÓPICO  
 

PESQUISA/ APURAÇÃO/ RELATÓRIO  NOTA (0-
10) 

Relevância, originalidade e contribuição para a instituição, 
comunidade e ou campo teórico da comunicação social. 

 

Profundidade e consistência dos dados levantados  
Coerência entre o objetivo proposto e as conclusões obtidas  
Cumprimento das normas metodológicas  
MÉDIA DO TÓPICO  
 

APRESENTAÇÃO ORAL  NOTA (0-
10) 

Vocabulário e clareza de raciocínio  
Capacidade de síntese e coerência com o trabalho apresentado  
Utilização de recursos e estratégia da apresentação  
MÉDIA DO TÓPICO  
 

AVALIAÇÃO DO ORIENTADOR*  NOTA (0-
10) 

Assiduidade nas sessões de orientação, empenho e  

 



cumprimento do cronograma estabelecido. 
MEDIA DO TOPICO  
* Nota dada apenas pelo professor orientador e repetida nas demais fichas de 
avaliação da banca avaliadora. 
 
MÉDIA FINAL = SOMA DAS MÉDIAS DOS TÓPICOS DIVIDIDO POR QUATRO 
 

 

 
Professor(a) 
Orientador(a)_______________________________________________________ 
Professores(as) avaliadores(as) 
_________________________________________________________________  
Sugestões 
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________
_________________________________________________________________ 

 
Rio do Sul, xx de xx de xxxx. 

 
 



 

 


