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Teórica Exercício Laboratório

30h 30h 0
Ementa: A agência de propaganda, sua estrutura, sua função e seus profissionais. A função e os 
objetivos da publicidade e propaganda. A linguagem publicitária: características teóricas e técnicas. 
Teorias e exercícios de criação publicitária. Manipulação dos códigos verbais, sonoros e visuais na 
criação da mensagem publicitária. Conceitos e técnicas de informação, argumentação e motivação 
na estratégia publicitária.
Objetivo geral:
Compreender os principais aspectos da criação publicitária, incluindo seu desenvolvimento histórico,
conceitos, funções e estratégias.

Objetivos específicos:
1. Conhecer a história da publicidade e propaganda.
2. Compreender os principais conceitos relacionados à publicidade e propaganda.
3. Conhecer as rotinas de uma agência de propaganda.
4. Entender o papel desempenhado pela publicidade na sociedade contemporânea.
5. Praticar exercícios de criação publicitária com diferentes objetivos.

Conteúdo Programático

UNIDADE 1. PUBLICIDADE E PROPAGANDA E A PRÁTICA PUBLICITÁRIA
1.1. Funções e objetivos da publicidade
1.2. A sociedade de consumo e a publicidade
1.3. A prática publicitária - diferentes tipos de agências
1.4. Cargos e funções em agências de publicidade e outros formatos de empresas de comunicação
1.5. As transformações no campo da publicidade

UNIDADE 2 – O PROCESSO CRIATIVO EM PUBLICIDADE
2.1. As informações que orientam a criação. O briefing criativo

http://lattes.cnpq.br/9579821848792166


2.2. O processo de associação de ideias
2.3. A dinâmica do brainstorm
2.4. Noções de comportamento do consumidor

UNIDADE 3 – A LINGUAGEM PUBLICITÁRIA
3.1. Características da linguagem publicitária 
3.2. Razão e emoção na publicidade
3.3. Anúncio, campanha e oportunidade

Metodologia:

Aulas expositivas dialogadas;
Estudos de caso;
Brainstorm;
Criação de campanhas e peças publicitárias.

Critérios/Processo de avaliação da aprendizagem:

A avaliação será composta de três notas: a primeira e segunda, relativas a atividades teórico-práti-
cas, realizados ao longo do semestre; e a terceira constará de uma criação de campanha, realizada 
em grupo. A pontuação será de acordo com os pesos a seguir:

• Criação da agência publicitária: 2,0
• Briefing “ao contrário” (agências): 2,0

• Criação de campanha (agências): 6,0
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CRONOGRAMA

AULA 1 – 14/09 | Apresentação da disciplina, bibliografia e critérios de avaliação. Levantamento das
expectativas dos alunos. 1.1 Funções e objetivos da publicidade. Discussão sobre o papel da publi-
cidade hoje.
Para a próxima aula: leitura do texto ROCHA, Everardo; AMARAL, Maria. Consumo e entreteni-
mento: a loja de departamentos como espaço de sociabilidade. Comunicação, Mídia e Consumo, 
v.6, n.17, 2009. Disponível em: http://revistacmc.espm.br/index.php/revistacmc/article/view/291/265 

AULA 2 – 21/09 | 1.2. A sociedade de consumo e a publicidade. Discussão do texto de Rocha e 
Amaral.
Para a próxima aula: leitura do texto: RIBEIRO, Eric Anacleto. Publicidade no Brasil: O advento da 
criatividade e de suas instâncias de consagração e legitimação cultural.

AULA 3 - 28/09 | 1.3. A prática publicitária - diferentes tipos de agências.
Para a próxima aula: Pesquisar e descobrir agências de publicidade.

http://revistacmc.espm.br/index.php/revistacmc/article/view/291/265
http://revistacmc.espm.br/index.php/revistacmc/article/view/291/265
http://revistacmc.espm.br/index.php/revistacmc/article/view/291/265


AULA 4 – 05/10 | 1.3. A prática publicitária - diferentes tipos de agências. Apresentação das agên-
cias pesquisadas. 1.4. Cargos e funções em agências de publicidade e outros formatos de empre-
sas de comunicação.
Atividade avaliativa: Criação de agência publicitária (2,0). Apresentação das agências criadas na 
próxima aula (19/10).

AULA 5 – 12/10 FERIADO

AULA 6 – 19/10 | 1.4. Cargos e funções em agências de publicidade e outros formatos de empresas
de comunicação. Apresentação das agências criadas (2,0). 1.5. As transformações no campo da pu-
blicidade.
Para a próxima aula: leitura do texto: OLIVEIRA, Maryjane Paixão Aleluia. A função criativa e estra-
tégica do briefing nos resultados em propaganda

AULA 7 – 26/10 | 2.1. As informações que orientam a criação. O briefing criativo.
Atividade avaliativa: Briefing “ao contrário" (2,0).
Para a próxima aula: Ouvir os episódios “Inspiração" e “Observação”, da série de podcasts “Os 4 
elementos da publicidade” (Meio & Mensagem).

AULA 8 – 02/11 | FERIADO

AULA 9 – 09/11 | 2.2. O processo de associação de ideias. Discussão do podcast “Os 4 elementos 
da publicidade” (episódios Inspiração e Observação): o que é a criatividade na publicidade?

AULA 10 – 16/11 | 2.3. A dinâmica do brainstorm. Exercícios de brainstorm em grupos (agências).

AULA11 – 23/11 | 2.4. Noções de comportamento do consumidor. Aula expositiva e análise de 
campanhas publicitárias.

AULA 12 – 30/11 | 3.1. Características da linguagem publicitária. Aula expositiva e atividade de 
análise de campanhas publicitárias de diferentes épocas.

AULA 13 – 07/12 | 3.2. Razão e emoção na publicidade. Aula expositiva e exercício de criação 
(agências).

AULA 14 – 14/12 | 3.3. Anúncio, campanha e oportunidade. Apresentação da proposta para o 
trabalho final.

AULA 15 – 21/12 | 3.3. Anúncio, campanha e oportunidade. Análise de campanhas e referências 

para o trabalho final. Definição do conceito das campanhas.

24/12 a 22/01 – Recesso acadêmico

AULA 16 – 25/01 | Orientação dos trabalhos finais.

AULA 17 – 01/02 | Apresentação e entrega dos trabalhos finais.

Atividade avaliativa: Criação de campanha (6,0).



AULA 18 – 08/02 | Atividade de recuperação final. Encerramento do semestre letivo.
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