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Ementa:  

Levantamento de dados. Tabulação e análise de dados sobre circulação, audiência e seleção de 
veículo para mensagem publicitária. Frequência das inserções. Orçamentos. 

Objetivos Específicos: 
Capacitar o estudante a compreender o conceito de mídia, da estruturação do departamento de 
mídia e institutos de pesquisa de mídia. Desenvolver estudos sobre as características específicas 
de mídia impressa, mídia eletrônica e mídia alternativa. Compreender o fluxograma das atividades 
de mídia e compreender a realização de um planejamento de mídia. 

 

Conteúdo Programático 
Unidade I: Conceitos Básicos  

1. O que é mídia e principais termos 

2. Breve histórico 

3. O departamento de mídia e o profissional de mídia  

4. Público-alvo e perfil de audiência 

5. Pesquisa de mídia  

6. Mercado e demografia 



Unidade II: Meios de comunicação e suas características 

1. Características dos meios impressos e veiculação 

2. Características dos meios eletrônicos e veiculação 

3. Mídia exterior 

4. Mídias alternativas 

5. Mídia digital 

Unidade III: Planejamento de mídia 

1. Intensidade e duração de campanhas publicitárias 

2. Importância estratégica 

3. Principais componentes 

4. Desenvolvimento do plano de mídia 

 

Metodologia: 
A carga horária total da disciplina (60h) será dividida entre atividades síncronas (20h) e 
assíncronas (40h). Os encontros síncronos serão realizados via Google Meet em endereço próprio 
e as atividades assíncronas serão disponibilizadas por meio da ferramenta Google Classroom, em 
ambiente virtual também específico da disciplina. 
As aulas serão expositivas e dialogadas e as demais atividades contam com leitura de textos, 
estudos de caso e exercícios ao final de cada unidade. 

 

Critérios/Processo de avaliação da aprendizagem: 
Serão realizadas duas pequenas atividades avaliativas em cada uma das unidades I e II (a 
somatória desses trabalhos corresponde a 60% da nota final). O trabalho final da disciplina 
(planejamento de mídia) corresponde a 40% da nota final.  
No final do período, os estudantes que tiverem a frequência mínima e não alcançarem média igual 
ou superior a 7 (sete) farão uma prova final teórica com todo o conteúdo da disciplina. 
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Cronograma 
Aula 1: Apresentação da disciplina e contexto geral 

Aula 2: O que é mídia, breve histórico e principais termos 

Aula 3: O departamento de mídia e o profissional de mídia  

Aula 4: Público-alvo e perfil de audiência 

Aula 5: Pesquisa de mídia. Mercado e demografia 

Aula 6: Características dos meios impressos e veiculação, preço, espaço e relação custo/leitor, 
frequência e intensidade 

Aula 7: Características dos meios eletrônicos e veiculação: cobertura, frequência e GRP 

Aula 8: Mídia exterior 

Aula 9: Mídias secundárias e alternativas  

Aula 10: Mídia digital 

Aula 11: Mídia digital 

Aula 12: Planejamento de mídia: importância estratégica, intensidade e duração de campanhas 
publicitárias 

Aula 13: Principais componentes e desenvolvimento do plano de mídia 

Aula 14: Apresentação dos projetos finais 

Aula 15: Apresentação dos projetos finais 

 

Professora Rosane Vasconcelos Zanotti – rosane.zanotti@ufes.br 

 

 

 

 


