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Distribuição da Carga Horária Semestral 

Teórica Exercício Laboratório 

15 15  

Ementa:  

Atendimento, pesquisa, planejamento, criação, produção e controle de campanhas publicitárias e 
suas diferentes interfaces e estratégias correlatas, em caráter experimental. 

Objetivos Específicos:  

Articular as diferentes ferramentas da comunicação, de forma planejada, organizada e integrada a 
fim de produzir campanhas relevantes para os públicos envolvidos no processo de comunicação, 
assim como para a sociedade como um todo. Planejar cenários e projetos publicitários; criar textos, 
layouts e interfaces; e produzir campanhas e peças publicitárias em diferentes formatos. 

Conteúdo Programático 
1. Cenário atual do mercado publicitário 

2. Gestão de marca 

3. Pesquisa, planejamento, atendimento, criação, produção e resultados em Propaganda 

4. Processo criativo e estratégia  

Metodologia: 
A carga horária total da disciplina (30h) será dividida entre atividades síncronas (15h) e 
assíncronas (15h). 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, exercícios e um trabalho final da disciplina. 

O link com o código da turma no Google Classroom (que contém o link para a sala da turma no 
Meet), será enviado para os estudantes matriculados, via Portal do Professor, no dia seguinte ao 
processamento da matrícula. 

 

Critérios/Processo de avaliação da aprendizagem: 
Serão realizadas duas avaliações:  

1. Avaliação individual, a partir da distribuição dos temas (realizada na aula 1) e posterior 
desenvolvimento dos mesmos pelos responsáveis (corresponde a 40% da nota final). 

2. Avaliação em grupo: o trabalho final da disciplina será uma estratégia publicitária para 
marca, produto ou serviço a ser definido com a turma (corresponde a 60% 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 teórica com todo o conteúdo da disciplina. 
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 Cronograma 

Aula 1:  Apresentação da disciplina e cenário atual do mercado publicitário 
 
Aula 2: Perspectiva contemporânea da propaganda 
 
Aula 3: Gestão de marca 

 
Aula 4: Pesquisa em Propaganda 

 
Aula 5: Planejamento em Propaganda 
 
Aula 6: Atendimento em Propaganda 

 
Aula 7: Criação em Propaganda 

 
Aula 8: Produção em Propaganda 

 
Aula 9: Controle de resultados em Propaganda 

 
Aula 10: Brainstorming 

 
Aula 11: Criação de campanha  
 
Aula 12: Criação de campanha 
 

  Aula 13: Apresentação e discussão dos trabalhos  
 
  Aula 14: Apresentação e discussão dos trabalhos  
 
  Aula 15: Revisão e análise dos resultados 
 

 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 


