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I. CONTEXTUALIZAÇÃO DA IES
1.1.

Identificação da Mantenedora

1.2.

Dados da mantenedora

Mantenedora Fundação Mundial
CNPJ: 03.910.078/0001-31
End.: Santo Antonio

nº: 253

Bairro: Centro

Cidade:

São Caetano do
Sul

Fone: 3266-5944

CEP: 09521160

UF: SP

Fax: 3266-5944

e-mail: fundacaomundial@fundacaomundial.com.br

1.2.1. Dirigente Principal da Mantenedora
Nome: Paulo Masci Abreu
CPF: 339119598-34
End.: Rua Santo Antônio
Bairro: Centro

Cidade:

Fone: 11–3266-5944

São Caetano do Sul
Fax:

CEP:

09521160

nº:

253

UF:

SP

11 – 3216-5980

e-mail: fundacaomuncial@fundacaomundial.com.br

1.3.

Dados da mantida

Mantida: Faculdade Paulista de Comunicação
End.: Avenida Paulista - Edifício Central Park - 12º Andar
Bairro: Cerqueira César

nº: 2.200

Cidade: São Paulo

Fone: (11) 32665944 (11) 30165998

CEP: 01310-300

UF: SP

CEP: 01310-300

UF: SP

Fax:

E-mail: www.fpac.com.br
Site: senger@cs.edu.br

1.3.1. Dirigente Principal da Mantida
Mantida: Faculdade Paulista de Comunicação
End.: Avenida Paulista - Edifício Central Park - 12º Andar
Bairro: Cerqueira César
Fone: (11) 32665944 (11) 30165998

nº: 2.200

Cidade: São Paulo
Fax:

E-mail: www.fpac.com.br
Site: senger@cs.edu.br

1.3.2. Direção Acadêmica da Mantida
Nome: Fábio Cristiano de Moraes
Cargo Diretor Acadêmico
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CPF: 305.466.228-44
RG 41.360.784-7
End.: Avenida Paulista (Edifício Central Park - 12º Andar)
Bairro: Cerqueira César

Cidade:

São Paulo

Fone: (11) 32665944

CEP:

01310-300

nº:

2200

UF:

SP

Fax:

e-mail: fabio.moraes@cs.edu.br

1.4.

Breve histórico da Instituição

O número 2.200 (de acordo com a numeração atual) da Av Paulista é o endereço no qual hoje está
instalada a Faculdade Paulista de Comunicação - FPAC. Com projeto do escritório de Ramos de Azevedo, em
1921, foi erguido na Avenida Paulista, número 23, o imponente casarão, o qual foi a residência de Gabriela
Dumont Villares, irmã do aviador e inventor Alberto Santos Dumont. Segundo registros históricos, nos anos 1920,
o aviador costumava se hospedar na casa de Gabriela Dumont Villares, em suas vindas à São Paulo. Naquela
época, ele dividia-se entre a capital paulista, Rio, Petrópolis e Paris. No mesmo lugar, atualmente, encontra-se o
Edifício The Central Park, de 23 andares, que foi construído em 1970 e no qual a Faculdade está instalada.
A Faculdade Paulista de Comunicação (FPAC), mantida pela Fundação Mundial, é o novo nome da antiga
Faculdade Mundial. No lastro de seu projeto de reestruturação institucional, o pedido da alteração da
denominação da IES foi feito junto ao MEC em 25/04/2019 (Nº E-MEC 201910391) e aprovada em 28/05/2019,
por estar de acordo com o art. 91 da Portaria Normativa MEC nº 23/2017. Ressalva-se que neste PDI (e em todos
os documentos institucionais) haverá a uniformização da citação para o nome atual da IES, ainda que se tratando
de fase histórica sob o outro nome. Isso não acarretará qualquer prejuízo no sentido, por se tratar da mesma
instituição.
A FPAC iniciou suas atividades em janeiro de 2009 oferecendo o curso de Comunicação Social com
habilitação em Publicidade e Propaganda (autorizado pela portaria nº 26 de 15 de janeiro de 2009 - DOU nº 11,
de 16/01/2009, Seção I, pág. 326 -, para funcionar na modalidade de bacharelado com oferta de 100 vagas
anuais) e Relações Públicas (autorizado pela portaria nº 25, de 15 de janeiro de 2009 - DOU nº 11, de 16/01/2009,
Seção I, pág. 326 - com 100 vagas autorizadas totais anuais. Ambos os cursos são bacharelados na área de
Comunicação Social, organizados em quatro anos, subdivididos em oito períodos letivos; tem como objetivo
capacitar o aluno a identificar e explicar as manifestações da Comunicação Social presentes na sociedade
contemporânea e estabelecer relações entre a Comunicação Social e outras áreas de conhecimento, formando,
assim, profissionais capazes de serem cidadãos e ao mesmo tempo atuarem positivamente na modificação da
sociedade.
Em 2011, seguindo a expansão prevista em seu projeto Inicial, a IES solicitou a autorização para abertura
de dois Cursos Superiores de Tecnologia Sistemas Para Internet (E-MEC-201117666) e Marketing (E-MEC201117665). Ambos os pedidos foram cancelados por iniciativa na IES que, ao analisar o Mercado e a crise que
se apontava nos horizontes, julgou não ser o momento mais adequado para oferta destes cursos. Já os cursos de
Bacharelado Rádio, Tv E Internet (E-MEC 201112057) e Administração (E-MEC 201111123) foram autorizados.
O curso de Rádio, Tv E Internet pela Portaria nº 516 de 14 de agosto de 2014, e o de Administração pela Portaria
nº 567, de 07 de novembro de 2013.
Iniciado o processo de curso em 2012, a IES recebeu no ano seguinte a visita in loco para o
reconhecimento do curso de Publicidade e Propaganda (E-MEC-201210530), que havia sido autorizado em 2009.
À época, a IES contava com 37 estudantes regularmente matriculados no curso exclusivamente no período
noturno. Ao fim da visita e o cumprimento do protocolo de compromisso, o curso recebeu CC 3 e ficou
reconhecido pela Portaria Nº 294, de 7 de julho de 2016.
No ano seguinte, em 2013, a IES protocola seu pedido de Recredenciamento (E-MEC-201307790).
Recebeu a visita apenas em 10 de abril de 2016 - Código da Avaliação: 111273. À época, a IES estava autorizada
a oferecer 5 cursos de Bacharelados em Administração, Relações Públicas, Publicidade e Propaganda, Rádio, TV
e Internet e Licenciatura em Pedagogia. Por conta da dificuldade na formação de turmas com um número mínimo
e viável financeiramente de estudantes, estavam ativos, em 2016, os cursos de Publicidade e Propaganda e
Rádio, TV e Internet, que estava outrossim em processo de reconhecimento. Naquele ano, a IES contava com
cerca de 60 estudantes, sendo aproximadamente 70% deste corpo discente ingressante por transferência da
extinta Faculdade do Povo.
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Em 2014, a IES solicitou a autorização para o funcionamento do curso de Pedagogia (E-MEC-201408860).
Em meados daquele ano, a Instituição recebeu a visita de autorização Código: 118190. É digno de nota que nas
três dimensões avaliadas no ato da autorização, as notas foram: Dimensão 1 – Organização Didático-Pedagógica
– Conceito 3.5; Dimensão 2 – Corpo Docente – Conceito 4.1 e Dimensão 3 – Instalação Física – Conceito 3.0.
Assim o curso ficou autorizado pela Portaria Nº 913 de 27 de novembro de 2015.
Protocolado em 2014 (E-MEC-201414855), o curso de Relações Públicas recebeu a visita de
reconhecimento (Código da Avaliação: 119175) em 28 de junho de 2015. Vale apontar que a coordenação do
curso de Relações Públicas recebeu nota máxima, assim como a experiência do corpo docente do curso. O curso
ficou reconhecido com a publicação da Portaria Nº 321, de 21 de julho de 2016
Em 2019, está protocolado (E-MEC-201901503) a solicitação de Reconhecimento do Curso de Rádio, TV e
Internet, o qual encontra-se parada em virtude da adequação do sistema à Portaria MEC nº 1.428/2018

1.4.1. Cursos ofertados na Modalidade Presencial
Nome do curso
Administração
Publicidade e Propaganda
Relações Públicas
Rádio, TV e Internet
Pedagogia

1.5.

Ato de Autorização
Portaria nº 567, de 07/11/13.
Portaria Nº 26 de 15 de janeiro de 2009
Portaria nº 25 de 15 de janeiro de 2009
Portaria nº 516 de 14 de agosto de 2014
Portaria Nº 913 de 27 de novembro de 2015

Ato de Reconhecimento
Em fase de Reconhecimento
Portaria Nº 294, de 7 de julho de 2016.
Portaria Nº 321, de 21 de julho de 2016
Em fase de Reconhecimento
Em fase de Reconhecimento

CPC/CC
3
3
3
3
3

Identidade Estratégica da IES
1.5.1. Missão

Missão: A Faculdade Paulista de Comunicação tem como missão semear e multiplicar o conhecimento,
com finalidade de promover o desenvolvimento humano e social de alunos, professores, colaboradores e
comunidade em geral

1.5.2. Princípios institucionais
Os princípios que norteiam o Projeto Político Pedagógico da Faculdade Paulista de Comunicação, além da
interdisciplinaridade e contextualização, são:
• fortalecimento dos laços de solidariedade e de tolerância recíproca.
• formação de valores.
• aprimoramento da pessoa humana.
• formação ética.
• exercício da cidadania.
• vincular a educação ao mundo do trabalho e à prática social.
• compreender os significados.
• ser capaz de continuar aprendendo.
• preparar-se para o trabalho e o exercício da cidadania.
• ter autonomia intelectual e pensamento crítico.
• ter flexibilidade para adaptar-se às novas condições de ocupação.
• compreender os fundamentos científicos e tecnológicos dos processos produtivos.
• relacionar a teoria com a prática.
A proposta pedagógica da Faculdade Paulista de Comunicação será a aplicação de ambos princípios,
axiológicos e pedagógicos, no tratamento de conteúdos de ensino que facilitem a constituição das competências
e habilidades valorizadas pela LDB.

1.5.3. Valores Institucionais
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A formação ética e política e o aperfeiçoamento das habilidades e das competências profissionais são
valores norteadoras da missão. A Faculdade Paulista de Comunicação considera como valores primordiais:
I.
Zelo à excelência acadêmica em todas as suas áreas de atuação, em especial no ensino,
na pesquisa e na extensão;
II.
Avidez pela Inovação, por identificar e optar por novos caminhos e de criar
oportunidades, carreiras e práticas em conformidade com uma visão inovadora e
empreendedora;
III.
Atenção à inclusão. É inegociável o compromisso da Faculdade Paulista de
Comunicação com a democratização do acesso ao ensino superior, como forma de
superar as desigualdades na Região central de São Paulo. A Faculdade Mantém
sempre seus olhos voltados à região na qual está inserida, centro de São Paulo, sem
jamais perder de vista a conjuntura maior do país;
IV.
Diligência especial aos processos de gestão democrática, para assegurar o
reconhecimento e valoração plena de sua diversidade acadêmica.
V.
Responsabilidade ética, social e ambiental.
VI.
Foco na aprendizagem do aluno.

1.5.4. Visão de futuro
A Faculdade Paulista de Comunicação pretende ser reconhecida na cidade de São Paulo e região
metropolitana como uma instituição comprometida com a educação integral do aluno, que permitirá ao seu
egresso o exercício pleno de uma cidadania e para a prática de valores éticos, pessoais e profissionais na
sociedade.

1.5.5. Objetivos
De acordo com o art. 2º de seu Regimento Geral, à luz de sua missão, visão e valores, as Faculdade Paulista
de Comunicação, como instituição educacional tem por objetivos:

1.5.5.1.

Geral
I.
II.
III.
IV.

1.5.5.2.

Buscar excelência em todas as suas ações;
Promover a educação, sob múltiplas formas e modalidades;
Estimular a ciência e a cultura geral;
Criar uma cultura inovadora e promotora de melhoria de melhoria na vida de seus
alunos, colaboradores e o público externo.

Específicos

Articulado com a missão visão e valores, os obejtivos específicos na FPAC são:
Estimular a criação cultural e o desenvolvimento do espírito científico e do pensamento reflexivo;
Formar diplomados nas diferentes áreas de conhecimento, aptos para a inserção em setores
profissionais e para a participação no desenvolvimento da sociedade brasileira, e colaborar na sua
formação contínua;
III.
Incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando ao desenvolvimento da ciência
e da tecnologia e da criação e difusão da cultura e, desse modo, desenvolver o entendimento do
homem e do meio em que vive;
IV.
Promover a divulgação de conhecimentos culturais, científicos e técnicos que constituem
patrimônio da humanidade e comunicar o saber através do ensino, de publicação ou de outras
formas de comunicação;
V.
Suscitar o desejo permanente de aperfeiçoamento cultural e profissional e possibilitar a
correspondente concretização, integrando os conhecimentos adquiridos numa estrutura
intelectual sistematizadora do conhecimento de cada geração;
I.
II.

| CONTEXTUALIZAÇÃO DA IES

11

Projeto Pedagógico de Curso (PPC):
Propaganda e Publicidade
VI.

VII.

1.6.

Estimular o conhecimento dos problemas do mundo presente, em particular os nacionais e
regionais, prestar serviços especializados à comunidade e estabelecer com esta uma relação de
reciprocidade;
Promover a extensão, aberta à participação da população, visando à difusão das conquistas e
benefícios resultantes da criação cultural e da pesquisa científica e tecnológica geradas na
instituição.

Áreas de atuação da IES

A IES é servida por diversas opções de transporte público. Na sua porta, estão localizadas duas linhas de
metrôs, uma dela sendo chamada de “linha da integração” uma vez que liga os metrôs à malha de trem
metropolitanos. Em menos de uma centena de metros ao redor da faculdade, passam mais de 150 linhas de
ônibus. No epicentro do transporte público, área de abrangência da Faculdade Paulista de Comunicação se
estende para além da Avenida Paulista, uma vez que o acesso a IES é possível de todos os cantos da cidade de
São Paulo e sua região metropolitana.
No campo acadêmico, a faculdade atua na formação de comunicólogos com habilitação em propaganda
e publicidade, relações públicas rádio TV e internet. Além da formação em comunicação social, a instituição
também atua na área de ciências Sociais aplicadas com os cursos de pedagogia e administração.

2.

Contexto e Inserção Regional da IES

São Paulo é o estado mais rico da federação, com o maior PIB entre os estados brasileiros e o segundo PIB
per capita da Brasil. Sendo assim, ele é um dos mais importantes polos econômicos do continente americano. A
riqueza produzida pelo Estado somou mais de R$ 2,09 trilhão, em 2017, o equivalente a R$ 46.412,30 per capita,
segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e Sistema Estadual de Análise de Dados (Seade).
Dados colhidos da Investe SP (Programa da Agência Paulista de Promoção de Investimentos e
Competitividade) permitem-nos ver que a participação dos setores de atividade econômica na geração de
riquezas indica o significativo predomínio dos serviços (77,02%) em relação à indústria (21,43%) e à agropecuária
(1,56%). O Estado de São Paulo concentra mais da metade da produção das instituições financeiras brasileiras,
sobressaindo-se também nos serviços prestados às empresas (47,91%), serviços de informação (45,43%), saúde
e educação (33,85%).
Ainda de acordo com dados da Agência, a indústria paulista é a mais moderna e diversificada da América
Latina e apoia-se numa robusta base tecnológica, gerando produtos com alto valor agregado em diversos setores
econômicos. O Estado de São Paulo concentra 36% da produção industrial brasileira, 12% da renda agrícola do
País e 33,5% das receitas geradas no setor de serviços no Brasil, de acordo com levantamento, feito em 2012,
pelo IBGE e pela Seade.
Há 12 áreas nas quais o estado de São Paulo se destaca:
1. Aeroespacial e Defesa – Maior polo aeroespacial da América Latina, São Paulo
responde por 73% das unidades locais, 95% do pessoal ocupado e 96% do valor da
transformação industrial do setor aeronáutico brasileiro.
2. Agronegócios – Com expressiva participação na balança comercial brasileira, São
Paulo é o maior produtor mundial de Laranja e Cana-de-Açúcar, destacando-se ainda
na produção de Carne Bovina e outros produtos agrícolas.
3. Alimentos – São Paulo está entre os principais produtores de alimentos industriais do
mundo, concentrando cerca de 35,5% da produção industrial de alimentos no Brasil.
Além disso, é referência no comércio e na prestação de serviços no setor.
4. Automotivo – 15º maior produtor de veículos do mundo, o Estado de São Paulo é
berço da indústria automobilística do Brasil, concentrando mais de 41% das fábricas
do complexo automotivo nacional.
5. Economia Verde – Maior mercado de economia verde do País, 142 mil empresas
atuam no setor em São Paulo, empregando 1,6 milhão de pessoas, com destaque para
os setores de Biocombustíveis e Energias Renováveis.
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6.

Máquinas e Equipamentos – São Paulo responde por 57% do valor da transformação
industrial e 49% do pessoal ocupado (cerca de 288 mil empregados) no Brasil,
desempenhando um papel de vanguarda na geração de novas tecnologias.
7. Mercado Imobiliário – Com mais de 90% de sua população concentrada em áreas
urbanas, São Paulo dispõe de 20% do total de habitantes do Brasil e representa 28%
do PIB nacional da construção civil.
8. Pesquisa e Desenvolvimento – Com uma das melhores estruturas da América Latina,
São Paulo dispõe de uma rede intensiva de universidades, centros de pesquisa,
incubadoras e parques tecnológicos, respondendo por 86% dos investimentos
recebidos no setor.
9. Petróleo e Gás Natural – Além de abrigar 34% dos fornecedores nacionais de
equipamentos e serviços voltados para o setor, São Paulo conta com cinco refinarias
que representam 42,7% da capacidade do País e um enorme potencial extrativo com
as descobertas no pré-sal.
10. Saúde e Ciências da Vida – Líder no setor e com excelente estrutura de pesquisa e
mão de obra qualificada, São Paulo abriga 38% das empresas de biociências e 71% da
indústria farmacêutica do Brasil, bem como 53% do total de pessoas que trabalham
no setor. O setor de equipamentos, dispositivos e materiais de saúde também
apresenta grande relevância no estado, que concentra 59% da indústria nacional.
11. Serviços Financeiros – São Paulo concentra mais de 31% das agências bancárias e 32%
das operações de crédito no Brasil. A capital do Estado abriga a BM&FBovespa, uma
das cinco maiores bolsas de valores do mundo.
12. Tecnologia da Informação e Comunicação – Maior polo de tecnologia da informação
e comunicação (TIC) do Brasil, São Paulo concentra 41% da indústria nacional de
equipamentos de informática, além de uma ampla oferta de serviços voltados para
computadores, tablets e smartphones.
Estado de São Paulo - Participação do valor adicionado bruto e do PIB (a preços de mercado) por setores
na economia - 2017
Setor
Agropecuária

10,14%

Indústria

31,45%

Extrativa mineral

4,17%

Transformação

38,88%

Produção e distribuição de eletricidade, gás, água, esgoto, e limpeza urbana

27,82%

Construção civil

20,82%

Serviços

32,79%

Comércio e reparação de veículos automotores e motocicletas

32,21%

Transporte, armazenagem e correio

35,59%

Demais serviços

32,70%

Valor adicionado bruto total

31,29%

Produto Interno Bruto (a preços de mercado)

31,93%

Fonte: IBGE E SEADE
Se o Estado de São Paulo é uma gigantesca máquina que move a economia nacional, a cidade de São Paulo
é o seu motor.
São Paulo é a cidade mais populosa do Brasil, do continente americano, da lusofonia e de todo o
hemisfério sul. É a cidade brasileira mais influente no cenário global, sendo, em 2016, a 11.ª cidade mais
globalizada do planeta, recebendo a classificação de cidade global alfa, por parte do Globalization and World
Cities Study Group & Network (GaWC).
A cidade é mundialmente conhecida e exerce significativa influência nacional e internacional, seja do
ponto de vista cultural, econômico ou político. Conta com importantes monumentos, parques e museus, como
o Memorial da América Latina, o Museu da Língua Portuguesa, o Museu do Ipiranga, o MASP, o Parque
Ibirapuera, o Jardim Botânico de São Paulo e a Avenida Paulista, onde está localizada a FPAC, e eventos de grande
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repercussão, como a Bienal Internacional de Arte, o Grande Prêmio do Brasil de Fórmula 1, a São Paulo Fashion
Week e a Parada do Orgulho LGBT.
O município possui o 10º maior PIB do mundo, representando, isoladamente, 11% de todo o PIB brasileiro,
34% do PIB do estado, bem como 36% de toda a sua produção de bens e serviços, além de ser sede de 63% das
multinacionais estabelecidas no Brasil, sendo ainda responsável por 28% de toda a produção científica nacional
em 2005, e por mais de 40% das patentes produzidas no país. A cidade também é a sede da B3 (sigla de Brasil,
Bolsa, Balcão), a 5.ª maior bolsa de valores do mundo em capitalização de mercado (dados de 2017), resultado
da fusão da Bolsa de Valores, Mercadorias e Futuros de São Paulo (BM&FBOVESPA) com a Central de Custódia e
de Liquidação Financeira de Títulos (CETIP). São Paulo também concentra muitos dos edifícios mais altos do
Brasil, como os edifícios Mirante do Vale, Itália, Altino Arantes, a Torre Norte, entre outros.
A cidade é a 8.ª mais populosa do planeta e sua região metropolitana, com cerca de 21 milhões de
habitantes, é a 10.ª maior aglomeração urbana do mundo. A capital paulista também possui um caráter
cosmopolita, dado que, em 2016, possuía moradores nativos de 196 países diferentes. Regiões ao redor da
Grande São Paulo também são metrópoles, como Campinas, Baixada Santista e Vale do Paraíba; além de outras
cidades próximas, que compreendem aglomerações urbanas em processo de conurbação, como Sorocaba e
Jundiaí. Esse complexo de metrópoles — o chamado Complexo Metropolitano Expandido — chegava a 33
milhões de habitantes em 2017 (cerca de 75% da população do estado e 12% da população do país) formando a
primeira megalópole do hemisfério sul, responsável pela produção de 80% do PIB paulista e de quase 30% do
PIB brasileiro.
De acordo com os dados da Cidade de São Paulo, podemos vislumbrar seus números:
• São mais de 12 milhões de habitantes (IBGE, 2016), que disputam espaço com
• São 14,9 milhões de turistas por ano (OTE e FIPE, 2010).
• São 1.521 km (IBGE, 2016), onde estão distribuídos muitos lugares interessantes para
conhecer, restaurantes para provar diferentes gastronomias, shoppings e centros
diversos para diferentes tipos de compras. Até mesmo no meio de tantos prédios, são
muitos os parques e áreas verdes.
• Há 320 hotéis (com 44.000 apartamentos); 63 hostels; 314 salas de cinema; 138
teatros; 115 espaços culturais; 150 bibliotecas; 158 museus; 333 centros de esporte e
lazer; 11 estádios de futebol; 109 parques e áreas verdes; 20 mil restaurantes; 30 mil
bares; 53 shoppings centers; 33 mil táxis.
Se a cidade de São Paulo é o motor do Estado, a Faculdade Paulista de Comunicação produz as peças
necessárias ao funcionamento deste motor. Por isso, encravada no coração desta Megalópole, FPAC, situada na
mais importante avenida do Brasil – Av Paulista – possui papel fundamental no desenvolvimento regional e local,
pois propicia a formação de profissionais qualificados, com produção de conhecimentos e tecnologias.
Vamos aos dados que nos cercam:
Prefeituras
Regionais

Distritos

Bela Vista
Bom Retiro
Cambuci
Consolação
Liberdade
República
Santa

Sé

Área (km²)

2,60
4,00
3,90
3,70
3,70
2,30
3,90

População
(2010)

Densidade Demográfica (Hab/km²)

69.460
33.892
36.948
57.365
69.092
56.981
83.717

26.715
8,473
9.474
15.504
18.674
24.774
21,466

Cecília
Sé
2,10
23.651
TOTAL
26,20
431.106
Fonte: Prefeitura de São Paulo < encurtador.com.br/ehwL8>.

11,262
16,454

Do centro de São Paulo, como se demonstra no mapa abaixo, a Faculdade está sob a jurisdição da
Subprefeitura da Sé. Isso significa dizer que sua localização é central na cidade de são Paulo, que permite o acesso
fácil dos estudantes e interessados a nesta instituição ingressar.

| CONTEXTUALIZAÇÃO DA IES

14

Projeto Pedagógico de Curso (PPC):
Propaganda e Publicidade

Figura 1 – mapa da cidade de São Paulo
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2.1.1.

Cenário Socioeconômico

No estado mais rico na nação e a cidade mais rica do pais, a Faculdade Paulista de Comunicação insere-se
num ambiente extremamente favorável a novas ideias e ao fortalecimento de empreendimento inovadores.
A renda domiciliar per capita mensal nominal no Brasil foi de R$ 1.268 em 2017, de acordo com pesquisa
divulgada pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). No Estado de São Paulo, a renda per capita
nominal foi de R$ 1.712 em 2017.
Na cidade de São Paulo, em 2017, o salário médio mensal era de 4.2 salários mínimos. A proporção de
pessoas ocupadas em relação à população total era de 45.8%. Na comparação com os outros municípios do
estado, ocupava as posições 7 de 645 e 30 de 645, respectivamente. Já na comparação com cidades do país todo,
ficava na posição 24 de 5570 e 90 de 5570, respectivamente. Considerando domicílios com rendimentos mensais
de até meio salário mínimo por pessoa, tinha 31.6% da população nessas condições, o que o colocava na posição
305 de 645 dentre as cidades do estado e na posição 4372 de 5570 dentre as cidades do Brasil. (Fonte IBGE)
É valido resaltar que a cidade de São Paulo é o maior celeiro de empresas atuantes. São mais de meio
milhão de CNPJ registrado nesta cidade. Mais extamento, de acordcom o IBGE são 535594 de empresas na
cidade.
Em face deste ambiente propício aos negócios, insere-se a Faculdade Paulista de Comunicação.
Reconhecendo o potencial para florencimento de nova ideias e produtos, em virtude do cenário
socieoeconomico pulgante, a IES adota as metodolgoia de ensino por projeto. Isso permite ao aluno desenvolver
produtos, serviço e soluções proprias e testa-las no mercado.
Se olharmos para microregião na qual a IES está localizada (Av Paulista), perceeremos que FPAC atua no
epicentro financeiro do Brasil. Não apenas as maiores e mais ricas empresas do Brasil matem sua sede neste
espaço, como as multinacionais estão alojadas neste corretor, de pouco menos de 3 km, empresarial que é a Av
Paulista.

2.1.2.

Cenário Socioambiental

O estado de São Paulo mantém diversos programas voltado às questões ambientais. A Desenvolve SP é
uma agência que promove o desenvolvimento sustentável para as pequenas e médias empresas de SP. Com olho
no desenvolvimento sustentável, a Desenvolve SP disponibiliza linhas de financiamentos, que visem a
sustentabilidade da empresa ou do município, observando a melhoria de seu meio, tais como: Linha Economia
Verde, que financia projetos sustentáveis.
A prefeitura da cidadã de São Paulo também tem atuação forte na área e questões socioambientais. Há
diversos projetos que são apoiados nas áreas: Terra, Ar, Água, Verde e Biodiversidade, Eco-economia, Educação
Ambiental/ Cultura de Paz, Comunicação e interatividade/ questões estruturais e administrativas.
O conjunto das ações estaduais e municipais, convergem para que a cidade de São Paulo tenha 92.6% de
domicílios com esgotamento sanitário adequado; 74.8% de domicílios urbanos em vias públicas com arborização
e 50.3% de domicílios urbanos em vias públicas com urbanização adequada (presença de bueiro, calçada,
pavimentação e meio-fio). Quando comparado com os outros municípios do estado, a cidade de São Paulo fica
na posição 225º de 645; 517º de 645; 83º de 645, respectivamente. Já quando comparado a outras cidades do
Brasil, sua posição é 317º de 5570; 2779º de 5570 e 419º de 5570, respectivamente.
Frente ao cenário socioambiental sucintamente apresentado nos parágrafos acima, a FPAC tem em seus
projetos a preocupação em alinhar a sua ação com às do poder público, na intenção de unir esforços em prol de
uma sociedade sustentável para esta e outras gerações.
Neste sentido, os projetos integrados da IES, além das disciplinas especificas que tratam deste tema,
buscam criar uma sinergia entre os alunos que se plasme numa consciência sustentável. De fato, os projetos da
IES Lixo reciclado, e Copo Zero vão no sentido tratar o meio ambiente como prioridade.

2.1.3.

Cenário Cultural

A cultura da cidade de São Paulo foi largamente influenciada pelos diversos grupos de imigrantes que aqui
se estabeleceram, principalmente portugueses, japoneses, italianos, espanhóis e de migrantes, principalmente
nordestinos.
São Paulo possui uma ampla rede de teatros, casas de show e espetáculo, bares e grandes eventos
culturais como a Bienal de São Paulo e a Virada Cultural, mas também a maior e principal Fashion Week do
continente, e que está entre as cinco principais do mundo. A menos de 500 metros da Faculdade encontra-se o
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principal museu de arte do Brasil, o MASP. Ele é um dos mais ricos do mundo. A um pouco mais de 2km, fica a
sua prestigiosa Pinacoteca.
São Paulo é a principal capital cultural do Brasil, tendo-se consolidado como local de origem de toda uma
série de movimentos artísticos e estéticos ao longo da história do século XX. possui o status de sede de muitas
das principais instituições culturais do Brasil, é em São Paulo que existe o maior mercado para a cultura, tendo
hoje se consolidado como a principal capital cultural do Brasil e uma das 12 Capitais Culturais do Mundo, segundo
pesquisa, realizada pelo jornal britânico, The Guardian e que foi encomendada, pela prefeitura de Londres, por
ordem, do então prefeito: Boris Johnson.
Na cidade, são celebrados festivais relacionados aos grupos de imigrantes, como a festa da Achiropita
(festival Italiano) também com os Matsuri (festivais de cultura japonesa). Destes, destacam-se: o Tanabata
Matsuri "Festival do Tanabata"), relacionado à comemoração do Tanabata, e realizado desde 1979, o Nikkey
Matsuri “Festival do Nikkey", o Mochitsuki Matsuri “Festa do Mochi Batido e o Bunka Matsuri “Festival da
Cultura".
Esta é uma lista contendo alguns dos centros culturais da cidade de São Paulo, organizados por ordem
alfabética.
• Panorama de São Paulo a partir do jardim suspenso do Centro Cultural São Paulo.
• Caixa Cultural São Paulo
• Capela do Morumbi
• Centro Cultural Aúthos Pagano
• Centro Cultural Banco do Brasil - CCBB
• Centro Cultural da Juventude - CCJ
• Centro Cultural do Liceu de Artes e Ofícios
• Centro Cultural FIESP
• Centro Cultural São Paulo - CCSP
• Centro da Cultura Judaica - Casa de Cultura de Israel
• Centro Universitário Maria Antônia - CEUMA
• Funarte
• Instituto Moreira Salles
• Instituto Tomie Ohtake
• Itaú Cultural
• Memorial da América Latina
• SESC
• SESI
• UNIBES Cultural
Todos esses equipamentos culturais ficam a menos de 30 minutos da IES que tem uma localização
absolutamente privilegiada. Com razão, as aulas de história da Arte da IES são dadas em parte no MASP, além
disso a formação cultural e humanística dos nossos alunos é feita vivencias imersivas nos ambientes culturais da
cidade. Na Faculdade Paulista de Comunicação os docentes e discente tiram o que há de melhor nos espaços que
circundam a IES.

2.1.4.

Cenário da Infraestrutura

Principal estado produtor e consumidor da América Latina, o estado de São Paulo conta com a maior e
melhor infraestrutura do Brasil. Em um país que depende majoritariamente do transporte rodoviário, a qualidade
das rodovias e a intermodalidade representam os diferenciais competitivos de São Paulo. Sua infraestrutura
impulsiona as exportações paulistas.
Os entroncamentos multimodais permitem integrar o transporte por rodovias, ferrovias e sistema
hidroviário até os portos de Santos e São Sebastião e os aeroportos de Campinas e Guarulhos. A Hidrovia TietêParaná, além de ligar São Paulo a outros quatro estados brasileiros, também leva os produtos paulistas a nações
vizinhas, como Argentina, Paraguai, Uruguai e Bolívia.
Em 2015, o Porto de Santos movimentou 119,9 milhões de toneladas de carga, patamar mais alto de toda
a série histórica do porto, registrando 7,8% a mais que no ano anterior. No total, 5.144 navios atracaram no porto
santista no período. Os sólidos a granel respondem pela parcela mais significativa do total embarcado (49%),
seguidos pela carga geral (38%) e líquidos a granel (13%). Já o Porto de São Sebastião, em seu cais comercial
público, movimentou 730 mil toneladas em 2014, com destaque para granéis sólidos como barrilha e sulfato de
sódio.
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Tanto para o mercado interno quanto o externo, a infraestrutura de transportes garante a São Paulo
indicadores que o transformam na maior potência econômica do Brasil e uma das maiores da América Latina.
Já cidade de São Paulo, conta com a maior malha de trens, metrôs e ônibus do brasil. A mobilidade na
cidade é nova e acessível. De toda estrutura, no quesito mobilidade, a cidade conta com iniciativas do setor
privado, como as empresas que ofertam patinetes, e ou bicicletas para aluguel. Somam-se a essas formas, os
aplicativos de transporte particular.
No entorno à IES, Av Paulista, a infraestrutura – rede de transportes, energia, telecomunicações, recursos
hídricos, meios informacionais, movimentação postal, distritos industriais – é semelhante aquelas encontradas
nos países desenvolvidos. Em face deste cenário, a Faculdade Paulista de Comunicação está sem dúvida em
posição privilegiada.

2.1.5.

Cenário da Saúde

O Estado de São Paulo, por conta de ser o estado mais rico da federação, é o estado com mais capilaridade
do serviço de saúde e atendimento básico. Por essa razão, concentra grande parte dos tratamentos complexos
na área da saúde. De acordo com os indicadores da saúde, o Estado de São Paulo está em 2º lugar, dentre os
estados brasileiros, na taxa de mortalidade infantil, em 1ª lugar quando se trata de imunização da população.
Na cidade de São Paulo, a taxa de mortalidade infantil média na cidade é de 11.19 para 1.000 nascidos
vivos. As internações devido a diarreias são de 0.3 para cada 1.000 habitantes. Comparado com todos os
municípios do estado, fica nas posições 269 de 645 e 332 de 645, respectivamente. Quando comparado a cidades
do Brasil todo, essas posições são de 2838 de 5570 e 3907 de 5570, respectivamente

2.1.6.
2.1.6.1.

Cenário Educacional
Educação Básica

Mais de 4 milhões de alunos estão matriculados no Ensino Fundamental ou Ensino Médio em escolas da
rede estadual de ensino paulista. Para atender a demanda, a Educação mantém mais de 250 mil professores
atuando nas salas de aula, além de cerca de 65 mil servidores que atuam em funções administrativas ou técnicas
nas unidades escolares e nos órgãos centrais da Educação. Esses números fazem da Secretaria da Educação do
Estado de São Paulo o maior órgão do segmento no Brasil.
Manter a qualidade de ensino nas escolas é uma das metas asseguradas por meio de programas de
capacitação oferecidos aos educadores por meio da Escola de Formação de Professores (EFAP). Os alunos têm à
disposição materiais pedagógicos desenvolvidos por especialistas da Educação, como o Caderno do Aluno e livros
do programa Ler e Escrever. O nível de aprendizado dos estudantes é medido nos exames do Sistema de Avaliação
de Rendimento Escolar do Estado de São Paulo (Saresp) e a Avaliação de Aprendizagem em Processo.

2.1.6.2.

Educação Superior

As instituições de ensino superior em atuação no Estado de São Paulo figuram entre as melhores do País,
muitas com reconhecimento internacional e ocupando as mais altas posições na América Latina em rankings
internacionais (QS University Rankings e Times Higher Education University Rankings).
Com 25,2% do total de instituições de educação superior nacionais, São Paulo reúne, além de uma extensa
rede privada, três universidades, duas faculdades e 61 faculdades de tecnologia estaduais, bem como cinco
instituições de ensino superior federais (três universidades, uma faculdade e um instituto de educação, ciência
e tecnologia), e um número considerável de instituições municipais.
Ao oferecer quase 1,2 milhão de vagas, com um corpo docente formado por aproximadamente 74% de
mestres ou doutores, os cursos de graduação do Estado tiveram, em 2015, 246.913 concluintes, ou 29,4% do
total nacional. A pós-graduação strictu sensu no Estado formou 28% do total nacional, titulando 19 mil alunos
em 2014, de acordo com a Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes).
Com atuação de destaque nas mais diversas áreas do conhecimento, algumas das melhores instituições
de ensino superior, segundo a Capes, estão localizadas no Estado de São Paulo.
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2.1.6.3.

Educação Superior na área da FPAC

A avenida Paulista, no centro de São Paulo, tem uma das maiores concentrações de instituições de ensino
da cidade. São dez colégios, cursinhos pré-vestibulares e universidades de grande porte, com mais de 15 mil
estudantes matriculados, ao longo de seus 2,6 quilômetros de extensão.
A alta concentração ajuda a explicar a escolha da via como uma das melhores regiões de São Paulo para
estudar. A preferência é maior entre quem tem de 22 a 34 anos e entre aqueles com ensino superior completo.
É na área da Comunicação que a Instituição tem a sua tradição de atuação e está em consonância com a
característica socioeconômica de São Paulo. Nesse aspecto os cursos de Pedagogia, Administração, Comunicação
Social – Publicidade e Propaganda, Comunicação Social – Relações Públicas, Comunicação Social – Rádio, Tv e
Internet são cursos que atendem plenamente as demandas da população local.

3.

Contexto do Curso
3.1.

Dados Gerais
Denominação do Curso:
Modalidade:
Mantida:

Endereço de Funcionamento do
Curso:
N. de Vagas anuais:

Publicidade e Propaganda
Presencial
Faculdade Paulista de Comunicação
Av. Paulista 2020, 12º andar.

100

Regime de Matrícula: Semestral
Duração do Curso:

3.2.

Carga Horária

Tempo Mínimo

Tempo Máximo

2700

3 anos e meio

5 anos

Missão do curso

O curso de Publicidade e Propaganda da Faculdade Paulista de Comunicação tem como missão preparar
os alunos para uma nova visão da comunicação social, focada nas necessidades exigidas pelo mercado e nos
desafios propostos pela sociedade 4.0, calcada na tecnologia, tomada de decisão e desenvolvimento de
habilidades dinâmicas para lidar com pessoas e processos, sempre promovendo o desenvolvimento humano e
social de alunos, permitindo que continuem aprendendo e acompanhando as mudanças nas condições de
trabalho, bem como propiciar o prosseguimento de sua capacitação educacional em especializações.

3.3.

Breve histórico do curso

A Associação Brasileira de Agências de Propaganda (ABAP) estima que 75% dos profissionais que
trabalham em propaganda estejam em São Paulo. O crescimento do número de empregos não é suficiente para
absorver a mão-de-obra que sai das universidades todos os anos — segundo dados do Inep, em 2005, 42
instituições ofereciam esse curso na cidade. Existe, também, a concorrência de outros profissionais, como a do
desenhista industrial, que pode trabalhar em arte, ou a de um administrador de empresas, capacitado a atuar
em planejamento de campanhas. Isso significa admitir que o mercado de trabalho para publicitários está
saturado, principalmente na capital paulista.
No entanto, a globalização da economia vem acirrando a competição entre as empresas, forçando-as a
aumentar os investimentos em publicidade. Também contribui para a expansão do mercado o crescimento do
setor de serviços. A entrada de grandes grupos estrangeiros no País abre novas vagas para o publicitário, tanto
nos setores de planejamento quanto nos de atendimento e criação. A internet tem gerado algumas
oportunidades e a criação de novas especialidades na área, tanto como mídia alternativa e instrumento de
comunicação interna quanto como novo formato para boletins e jornais. Além disso, observa-se um incremento
dos pequenos negócios ligados à propaganda, impulsionados pelas novas tecnologias e pelo comércio eletrônico.
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A inclusão digital do brasileiro está em plena marcha, e bem longe de atingir seu potencial máximo, o que permite
confiar na multiplicação de tais oportunidades.
O mercado de trabalho nas empresas anunciantes, nas áreas de Marketing e de Comunicação Integrada,
também é promissor. Cada vez mais empresas, notadamente as pequenas e médias, vêm se conscientizando da
importância do planejamento comunicacional e de marketing para o seu desenvolvimento. Há também uma
demanda por talentos em áreas diferenciadas da comunicação, como as de promoção, merchandising,
comunicação dirigida e marketing direto, bem como para atender às especificidades das organizações do
Terceiro Setor.
Esse contexto torna necessária uma formação diferenciada de profissionais, de modo a que tenham um
conhecimento mais amplo tanto da área de criação quanto da área de planejamento.
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II. ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA
1.

Concepção do Curso e Fundamentação Legal

O curso de Publicidade e Propaganda da Faculdade Paulista de Comunicação tem como destaque a
preocupação em proporcionar uma sólida formação profissional e o desenvolvimento de habilidades de
aprendizagem contínua, num ambiente em constante transformação, especialmente nos aspectos competitivos
do mercado de trabalho. O curso permitirá a construção de um perfil profissional do egresso em consonância
com as demandas do mercado de trabalho, capacitando-o a exercer funções nas empresas, governo e outras
instituições de forma capacitada, onde sua estrutura curricular de disciplinas lhe dará condições de se
desenvolver em vários campos da comunicação social, valorizando ainda o entendimento da dimensão
sociopolítica e cultural, o pensamento crítico de problemas e seus impactos locais e globais, tornando o aluno
um sujeito que possa participar da construção deste mercado de trabalho, assumindo seu exercício profissional
com foco em solução de problemas e da cidadania, sendo respaldado por fortes padrões éticos de
comportamento.

1.1.

Objetivos do curso

O curso de Publicidade e Propaganda da Faculdade Paulista de Comunicação tem por finalidade formar
profissionais qualificados, com conhecimentos teóricos e práticos necessários para o exercício pleno de suas
atividades e prontos a assumir condutas diferenciadas em novas situações da vida, quer acarretadas por
mudanças tecnológicas, culturais e sociais quer por alterações nas relações de trabalho determinadas por
questões de política econômica. Visam, igualmente, desenvolver posturas éticas e o espírito comunitário e
solidário, promovendo a consciência da importância da comunicação a serviço do bem comum, por meio da
valorização do trabalho em equipe e de seu papel como agente de transformação social.

1.1.1. Geral
Analisada a Diretriz Curricular do Curso de Publicidade e Propaganda - Resolução CNE/CES n° 492/2001,
buscou-se atender os requisitos propostos no documento citado, contemplando as áreas de formação básica, de
formação profissional, de estudos quantitativos e suas tecnologias e de formação complementar, respaldadas
pela própria filosofia e pelo conjunto de princípios pedagógicos que cercam os cursos de graduação da Faculdade
Paulista de Comunicação.
O papel catalisador do curso de Publicidade e Propaganda tem como eixo direcionador o PDI da
instituição, as necessidades do aluno e as demandas de setores do mercado, no contexto geral do país, em
estágio avançado de inserção à economia global.
Outro aspecto importante do Curso é o compromisso social que o ensino superior proporciona ao aluno.
Por ainda constituir marca de uma elite cultural, a formação superior determina graves responsabilidades com
relação à ética, à solidariedade, liberdade e justiça, cabível em todas as áreas da educação superior. Enquanto
possibilidade de acesso ao ensino superior, o Curso de Publicidade e Propaganda da Faculdade Paulista de
Comunicação tem contribuído como instrumento de justiça social, pela melhoria das condições de vida do
egresso e sua família, como também de transformação positiva da sociedade, inclusive como lideranças locais.

1.1.2. Específicos
O curso de Publicidade e Propaganda da Faculdade Paulista de Comunicação busca, em seu conjunto,
propiciar ao aluno:
●

conhecer todas as etapas de produção e de pós-produção de conteúdos publicitários para
diversas mídias e formatos; a trabalhar com o planejamento e o desenvolvimento de produtos
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●
●
●

●

1.2.

comunicacionais; a analisar e criticar esses produtos, além de ser capaz de analisar e criticar a
própria mídia.
pesquisar, analisar e utilizar informações de maneira crítica e responsável;
exercitar a sua autonomia e criatividade, desenvolvendo projetos integrados com diversas
disciplinas e, mesmo, com alunos de outras habilitações.
atuar de maneira competente num mercado de grande complexidade e tratar com
responsabilidade as mensagens por ele produzidas, sejam elas jornalísticas, publicitárias ou
culturais.
empregar as habilidades profissionais como forma de transformar a realidade em que vive,
agindo de maneira socialmente responsável e aplicando seus conhecimentos na capacitação
das comunidades locais.

Perfil do egresso do curso

O perfil comum do egresso corresponde ao objetivo de formação geral pretendido pelos Cursos. Tratase de base que garante a identidade de cada Curso e tem por referência o Parecer CNE/CES 492/2001.
O egresso de Curso de Graduação em Comunicação, em qualquer de suas áreas, caracterizar-se-á por:
●

●
●

●

sua capacidade de criação, produção, distribuição, recepção e análise crítica referentes às
mídias, às práticas profissionais e sociais relacionadas com estas e a suas inserções culturais,
políticas e econômicas;
sua habilidade em refletir a variedade e mutabilidade de demandas sociais e profissionais na
área, adequando-se à complexidade e velocidade do mundo contemporâneo;
sua visão integradora e horizontalizada — genérica e, ao mesmo tempo, especializada — de
seu campo de trabalho, possibilitando o entendimento da dinâmica das diversas modalidades
comunicacionais e das suas relações com os processos sociais que as originam e que delas
decorrem;
sua utilização crítica do instrumental teórico-prático oferecido em seu curso, e, portanto, sua
competência para se posicionar, do ponto de vista ético-político, sobre o exercício do poder na
comunicação, sobre os constrangimentos a que a comunicação pode ser submetida, sobre as
repercussões sociais que enseja e, ainda, sobre as necessidades da sociedade contemporânea
em relação à comunicação social.

Além do perfil comum relacionado, o egresso em Publicidade e Propaganda da Faculdade Paulista de
Comunicação se caracteriza:
●

●
●

pelo conhecimento e domínio de técnicas e instrumentos necessários para a proposição e
execução de soluções de comunicação eficazes para os objetivos de mercado, de negócios de
anunciantes e institucionais;
pela tradução em objetivos e procedimentos de comunicação apropriados os objetivos
institucionais, empresariais e mercadológicos;
pelo planejamento, criação, produção, difusão e gestão da comunicação publicitária, de ações
promocionais e de incentivo, eventos e patrocínio, atividades de marketing, venda pessoal,
design de embalagens e de identidade corporativa, e de assessoria publicitária de informação.

1.2.1. Atribuições no mercado de trabalho
Ao final do curso, o aluno deverá estar apto a atuar dentro desta nova visão da economia 4.0, em um
mundo corporativo altamente conectado em redes de relacionamento, apoiado na atitude profissional e
tecnológica, tendo como principais atribuições:
● ordenar as informações conhecidas e fazer diagnóstico da situação dos clientes;
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●
●
●
●
●
●
●

●
●
●

realizar pesquisas de consumo, de motivação, de concorrência, de argumentos etc;
definir objetivos e estratégias de comunicação como soluções para problemas de mercado e
institucionais dos anunciantes;
conceber meios de avaliar e corrigir resultados de programas estabelecidos;
executar e orientar o trabalho de criação e produção de campanhas de propaganda em veículos
impressos, eletrônicos e digitais;
realizar e interpretar pesquisas de criação como subsídio para a preparação de campanhas
publicitárias;
dominar linguagens e competências estéticas e técnicas para criar, orientar e julgar materiais
de comunicação pertinentes a suas atividades;
planejar, executar e administrar campanhas de comunicação com o mercado, envolvendo o
uso da propaganda e de outras formas de comunicação, como a promoção de vendas, o
merchandising e o marketing direto;
identificar e analisar as rápidas mudanças econômicas e sociais em escala global e nacional que
influem no ambiente empresarial;
identificar a responsabilidade social da profissão, mantendo os compromissos éticos
estabelecidos;
assimilar criticamente conceitos que permitam a compreensão das práticas e teorias
referentes à publicidade e à propaganda.

1.2.2. Integração com o campo de atuação do curso
Em consonância com os eixos pedagógicos preconizados no PDI, o curso de Publicidade e Propaganda
da Faculdade Paulista de Comunicação complementará e assessorará a formação profissional de seus estudantes
por meio de atividades realizadas no âmbito de sua Agência de Comunicação Integrada, da Rádio FPAC e da TV
FPAC .
Na agência e nesses veículos, professores e alunos, com o apoio de técnicos da área, realizarão
atividades de produção e edição audiovisual, relações públicas e publicitária em disciplinas curriculares e na
forma de projetos dos próprios Cursos, bem como em outras instâncias científicas e administrativas da Faculdade
e da comunidade.
Uma equipe sob a coordenação de um professor especialista na área, formada por docentes do curso,
funcionários de apoio técnico e estagiários remunerados e voluntários, constituirá a Agência de Comunicação
Integrada (ACI). A constituição da ACI visa proporcionar estágios aos alunos. Tais estágios são cruciais para
acrescentar à formação dos alunos uma significativa experiência em rotinas de produção audiovisual, de relações
públicas e publicitária. Por meio do estágio na ACI, a prática de coordenação e a execução de projetos
enriquecerão o desenvolvimento dos alunos, capacitando-os para atuar no mercado profissional.
Estarão subordinados à Agência:
● a Agência de Publicidade;
● o Laboratório de Relações Públicas;
● a Produtora Audiovisual;
● o estúdio de Rádio;
● os estúdios de Televisão;
● o Laboratório de Podcasts;
● o Núcleo de Inovação Tecnológica;
● o Laboratório Fotográfico.
Caberá também à Agência assessorar o coletivo dos alunos do curso na elaboração de seus trabalhos
acadêmicos. A Agência se destina, ainda, a servir à mantenedora, prestando-lhe serviços da seguinte natureza:
produção de vídeos, cobertura de eventos, reportagens, campanhas publicitárias etc. A oferta desse tipo de
serviço pode ser estendida à comunidade, expandindo-se para o entorno da instituição, de modo a contribuir à
sociedade e possibilitar aos novos profissionais egressos de seus cursos atuarem em um mercado em franca
expansão e efetivarem novas práticas sociais e culturais.
Para atender a esses objetivos, a Agência deverá dispor de salas de produção e edição de vídeo, redação
publicitária e atendimento, com toda a infra-estrutura necessária para a execução dos serviços. Os equipamentos
e os softwares serão permanentemente atualizados, para se acompanhar a evolução dos mercados nas áreas de
produção audiovisual, relações públicas e de publicidade.
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1.2.3. Rádio Web FPAC
A Rádio Web FPAC, cuja programação será transmitida pela Internet, será um recurso para a
experimentação e a capacitação profissional dos alunos. A natureza da transmissão permite ao público integrar
diversos meios de comunicação (som, texto e imagem). Assim adaptada à revolução tecnológica corrente, a
Rádio Web FPAC contribuirá para a formação acadêmico-profissional de ponta dos alunos, por favorecer a
pesquisa, a inovação e a educação multimidiática.
A programação, de cunho educativo, estará sob a responsabilidade do corpo docente e discente. A grade
de programas contemplará a música popular brasileira de qualidade, entrevistas, notícias e a cobertura de
eventos culturais, científicos e acadêmicos, tanto os internos à FPAC quanto aqueles de interesse produzidos em
seu entorno geográfico. Assim, será promovida a integração entre os cursos oferecidos pela FPAC e entre esta e
a comunidade. Está prevista a assinatura de convênios com órgãos e instituições públicas e/ou privadas, para a
transmissão de programas.
Um quadro de apoio técnico-profissional permanente – locutor e técnicos de produção e de estúdio –,
professores do curso, estagiários remunerados e voluntários comporão a equipe de produção, sob a coordenação
de um docente especialista na área.
A configuração inicial do espaço físico atenderá à proposta pedagógica. Atualizações serão feitas,
acompanhando a evolução do mercado. Haverá um estúdio de gravação e um estúdio no ar, com tratamento
acústico e térmico, seguindo as especificações técnicas, e com equipamentos de ponta em número suficiente
para atender à demanda; e de um mínimo de dois computadores, com placa profissional de áudio e com
softwares de edição de última geração.
O espaço da Rádio também será utilizado para aulas de disciplinas do curso de Publicidade e
Propaganda, Relações Públicas e Rádio, TV e Internet.

1.2.4. TV FPAC
A TV FPAC atenderá tanto ao corpo discente, no que diz respeito ao desenvolvimento de atividades
laboratoriais e de treinamento realizadas no âmbito das disciplinas das respectivas áreas, incluindo as
orientações e produções de trabalhos de conclusão de curso. Será desenvolvido um extenso trabalho de
orientação e produção de programas de rádio e televisão. A TV FPAC também fará o registro e a divulgação de
eventos de dentro e de fora da instituição.
Com a TV FPAC, será possível criar-se um canal de comunicação eficiente no interior da instituição, por
meio de uma rede interna de televisores – que também transmitirá o sinal da Rádio FPAC. Todo o público da
capital paulista pode vir a ser atingido, por acesso via Internet. Além disso, a TV FPAC proporciona aos alunos a
vivência das rotinas de produção televisiva, complementando sua formação acadêmica.
Texto

2.

Correlação entre Vagas e Recursos

A Faculdade Paulista de Comunicação disponibiliza para o curso de Publicidade e Propaganda um corpo
docente constituído de profissionais cujas trajetórias de formação acadêmica e suas experiências profissionais
estão de acordo com as disciplinas ministradas no curso e suas necessidades, permitindo ao aluno o
entendimento teórico e prático daquilo que está estudando, sempre respeitando as diversidades e ética no
ensino.
Possui uma biblioteca disponível aos alunos do curso, com acervo de livros impressos, atendendo às
necessidades geradas pela atividade de ensino e pesquisa dos alunos, com espaço adequado para leitura,
atividades em grupo e estudos diversos, com iluminação adequada e atendimento para pesquisa de obras no
acervo e outras necessidades do aluno, laboratório de informática que permite estudos de disciplinas que
requerem recursos digitais, ou para pesquisas e elaboração de atividades solicitadas pelos docentes durante as
aulas. Assim como, estúdios de rádios, foto, televisão, produção gráfica e multimídia.
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3.

Diferenciais competitivos do curso

Ao final, o curso em sua extensão terá trabalhado com os estudantes o desenvolvimento de habilidades
que se tornam diferenciais no mercado de trabalho moderno, dentro deste conceito de economia 4.0, onde uma
postura mais ativa e de tomada de decisão para situações cotidianas e soluções de problemas é exigida pelo
mundo corporativo.
Entre os diferenciais competitivos do curso destacam-se:
● Localização privilegiada da Instituição (Av. Paulista, centro a cidade de São Paulo);
● Fácil acesso (em frente ao metrô Consolação);
● Corpo docente com excelente titulação e vasta experiência de mercado;
● Matriz curricular moderna e voltada para a melhor performance no processo de aprendizagem
do aluno e nas necessidades do mercado;
● Estúdios e laboratórios equipados com as tendências do mundo digital da comunicação;
● Ensino voltado à responsabilidade social;

4.

Políticas Institucionais e sua correlação com o curso

As políticas institucionais da FPAC para o quinquênio 2018-2022 estão expressas de acordo com as
seguintes dimensões: (1) ensino, (2) iniciação científica (3) extensão e (4) Gestão. A dimensão do ensino
contempla tanto a graduação quanto a pós-graduação. A formulação dessas políticas está organizada de acordo
com objetivos e metas que serão os norteadores para a reelaboração dos Projeto Pedagógicos de Curso e os
Planos de Aula.

4.1.

Política de Ensino

4.1.1.

Graduação

A FPAC no exercício de suas funções de ensino, e de acordo com sua filosofia educacional com uma
formação de excelência acadêmica, aliada à sua formação humanística, assumindo a identidade de respeito
intransigente aos direitos humanos, tem como diretriz de sua política de ensino de Graduação:
a) formar integralmente o educando, preparando-o para o exercício da cidadania e para a integração no
mercado produtivo, em programas de graduação;
b) desenvolver a iniciação científica, por meio de ações integradas ao ensino de graduação;
c) desenvolver programas de educação continuada, abertos a egressos e à comunidade em geral;
d) desenvolver e disseminar conhecimentos que melhorem a qualidade de vida das pessoas e colaborem
no desenvolvimento socioeconômico do país;
e) buscar a excelência na qualidade de ensino, produção acadêmica de maneira a estabelecer um
referencial comparável às melhores instituições do país;
f) divulgar trabalhos de interesse para a comunidade dos conhecimentos produzidos na academia.

4.1.2.

Pós-graduação

Os cursos de pós-graduação lato sensu, oferecidos pelo FPAC, seguem as normas do Conselho Nacional
de Educação (CNE) do Ministério da Educação (MEC), em conformidade com a Resolução CNE/CES nº 1, de 6 de
abril de 2018, bem como as normas do Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira
(INEP/MEC), de conforme a portaria MEC nº 328, de 1º de fevereiro de 2005.
As vagas são limitadas. A abertura de turmas está sujeita ao número mínimo de 25 matrículas e a seleção
dos candidatos a uma vaga em um dos cursos de Pós-graduação consiste na análise curricular e entrevista com
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o coordenador dos programas agendada previamente por telefone ou e-mail, de acordo com o cronograma
determinado pela coordenação e com a ordem de inscrição dos candidatos.
As diretrizes para a pós-graduação na FPAC, para o quinquênio de vigência do PDI, estão apresentadas a
seguir:
a) Oferta de cursos de especialização, em consonância com as demandas regionais e objetivando a
geração de futuros Programas de Pós-Graduação lato sensu;
b) Estruturação de Programas/Cursos de Pós-Graduação lato sensu e atualização da legislação interna
pertinente ao lato sensu e visando o stricto sensu;
c) Incentivo à participação de docente na criação dos Programas de Pós-Graduação da própria IES;
d) Início das atividades de pós-graduação, em observância aos preceitos do PDI;
e) incentivar mecanismos de acompanhamento e avaliação da Pós-graduação;
f) participar e contribuir com o desenvolvimento regional e nacional na
g) formação de recursos humanos qualificados;
h) estímulo para apresentação e publicações de artigos científicos, atendendo às exigências do Qualis

4.1.3.

Educação a Distância

T A FPAC reconhece a importância do Ensino a Distância como instrumento para a universalização do
acesso ao ensino superior e para a requalificação dos profissionais. Certamente, tal adesão irá reduzir os efeitos
negativos do fluxo migratório advindo da concentração de oferta de cursos de graduação nos grandes centros
urbanos.
A Faculdade Paulista de Comunicação, no primeiro semestre de 2018, iniciou as discussões para refletir
sobre a possibilidade de vir a ofertar 20% da carga horária dos seus cursos na modalidade a distância. As
discussões nos NDE’s começaram a sedimentar o caminho que, no seu fim, reuniu as condições para a execução
de todas as funções didático-administrativas necessárias à implementação a modalidade EaD nos cursos da
Instituição. Em síntese, a FPAC oferece ao aluno todas as condições e meios que lhe permite avançar em seus
estudos.
As políticas de EaD, na Faculdade, fundamentam-se nos princípios filosóficos e teórico-metodológicos
previstos neste PDI, em consonância com as especificidades dessa modalidade de ensino, a seguir apresentados:
a)
implantar na estrutura curricular, dos programas regulares presenciais a oferta de 20% da carga
horária total do curso na forma de ensino a distância, visando a agilização e flexibilização do currículo;
b)
atendimento às demandas de formação continuada à comunidade, segundo os mesmos
princípios que norteiam as demais atividades acadêmicas;
c)
articulação e integração da Coordenadoria de EaD com as coordenações de Graduação;
d)
valorização das disciplinas de Educação a Distância;
e)
incentivo às atividades de pesquisa na área de EaD e uso de tecnologias integradas às atividades
da docência;
f) monitoramento contínuo das ações empreendidas e compartilhamento dos dados com a comunidade
interna e externa. As discussões deste passo institucional deverão ser conduzidas pelo diretor acadêmico em
comissões temática, NDE e colegiados.

4.2.

Política para a produção acadêmica docente

O fomento à inovação e produção científica, e a consequente transferência dos saberes oriundos das
atividades de ensino, iniciação científica e extensão, estão no cerne da missão e finalidade da FPAC, a qual
compreende que essa produção acadêmica atende aos seus interesses estratégicos à medida em que atende às
demandas de toda a comunidade interna e externa.
Os Projetos Integradores e as Atividades de Extensão, bem como os Trabalhos de Conclusão de Curso –
TCC são as principais fontes da produção docente.
Assim, para o período de vigência deste PDI, a política de produção acadêmica docente terá como
diretrizes:
I.
Colaborar para a consolidação das atividades de extensão, implementando os
programas e projetos definidos por suas políticas específicas, para que possam se
constituir como uma das fontes da produção acadêmica;
II.
Elaborar e implementar o Programa de Apoio a Produção Acadêmica, com vistas a
definição de linhas editoriais para a criação de revistas eletrônicas;
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III.
IV.
V.

4.3.

Colaborar para a consolidação da iniciação científica/pesquisa, criando mecanismos
para a difusão dos saberes produzidos;
Fomentar a produção de materiais didáticos complementares, em mídias físicas ou
virtuais, que darão suporte a aplicação das metodologias ativas;
Fomentar o registro e a difusão dos produtos oriundos da cultura locais (livros,
poesias, músicas, roteiros etc.).

Política para a Iniciação Científica

A FPAC entende que a iniciação científica é uma atividade indispensável na construção de saberes críticos
e reflexivos e faz parte da dimensão constitutiva do fazer docente. É pela investigação científica permanente,
com projetos articulados e alinhados a grupos de pesquisa, que o docente se mantém conectado com as
novidades de sua área de saber e se torna sujeito ativo na elaboração de saberes importantes para o seu campo
de conhecimento.
Da mesma forma, compreende-se que a Iniciação Científica deve estar conectada aos projetos e aos
professores orientadores, viabilizando a difusão do conhecimento produzido nas diversas áreas, propiciando o
desenvolvimento de uma postura investigativa nos estudantes bem como a construção de sua autonomia
cognitiva, profissional e cidadã.
Assim, definiram-se como Direcionadores Institucionais para a Iniciação científica:
I.
Desenvolvimento de um Programa integrado de Iniciação científica contemplando
eixos norteadores, levando em consideração a região da Paulista, local onde a IES está
inserida.
II.
Regulamentação Institucional contemplando critérios para participação docente e
discente, parceria com associações científicas, culturais e artísticas e mecanismos para
articulação com o ensino e a extensão.
III.
Ampliação da iniciação científica como vetor de fortalecimento da imagem
institucional na cidade de São Paulo e desenvolvimento de projetos voltados para
intercâmbios científicos e tecnológicos entre a comunidade acadêmica (docentes e
discentes) e instituições reconhecidas no cenário educacional.
IV.
Viabilização das condições necessárias para aprofundamento de estudos específicos,
assegurando a realização de projetos de iniciação científica de relevância teórica para
desenvolvimento da prática profissional e social, nas áreas de Comunicação,
Administração e Educação.
V.
Ações sistemáticas para estímulo ao desenvolvimento atitudinal e investigativo dos
professores e estudantes, por meio de palestras, seminários, reuniões e apoio à
didática, articulando a graduação e a pós-graduação.
VI.
Constituição de revistas científicas eletrônicas unificadas do Grupo Campos Salles,
obedecendo aos critérios de orientação do Sistema Qualis/CAPES de publicação e
classificação de periódicos, como forma de disponibilizar, de modo qualificado, as
pesquisas científicas.
VII.
Revistas eletrônicas com indexação e certificação nos sistemas vigentes,
especialmente o DOI e regulamentação do envio de projetos de pesquisa para
apreciação e elaboração de parecer pelos órgãos competentes na FPAC.
Desta forma, em articulação com seus diferenciais competitivos, a Faculdade Paulista de Comunicação
compreende que a iniciação científica deve estar direcionada e organizada de modo a garantir, de forma
sustentável, a produção de inovações que colaborem com as iniciativas empreendedoras de seus discentes, que
promovam a sustentabilidade ambiental e social, que seja geradora de tecnologias sociais aplicáveis ao seu
contexto e que, sobretudo, possibilite a aprendizagem de forma ativa e dinâmica.
Atuando no seu microcosmo (Região da Av Paulista), a IES pertente se projetar nacionalmente e assim
cumprir sua visão, a saber, se reconhecida como um centro de excelência no ensino, pesquisa e extensão.
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4.4.

Política para a Extensão

A política institucional para a Extensão Comunitária foi definida à luz da missão e valores da FPAC, do
perfil almejado para seus egressos, e do caráter dinâmico e do papel preponderante da extensão como uma ação
de articulação entre o ensino e iniciação científica.
Nesse sentido, entende-se como Extensão Comunitária a prática acadêmica que interliga as atividades de
ensino e iniciação científica, com as necessidades da comunidade acadêmica, contribuindo para a formação dada
em sala de aula e com as demandas da sociedade possibilitando o exercício da responsabilidade social da
Instituição frente as realidades locais e regionais de São Paulo.
As políticas para o desenvolvimento da Extensão Comunitária são direcionadas, com vistas a participação
ativa de toda a comunidade acadêmica – professores, funcionários técnico-administrativos e estudantes – para
interação com a comunidade local, para o atendimento da responsabilidade social, para a prática acadêmica,
para a ampliação do acesso ao saber e do desenvolvimento sustentável da Paulista e seu entorno.
A Responsabilidade Social é compreendida pela FPAC como forma de inserção nas ações de promoção e
garantia dos valores democráticos, dos direitos humanos, da igualdade étnico racial, da igualdade de gênero, do
respeito às diferenças, do acesso aos saberes, da inclusão, da educação ambiental, dos Objetivos de
Desenvolvimento Sustentável (ODS) e da produção e preservação cultural e artística local e regional.
Ressalta-se que, para a FPAC, tal como ocorre nas atividades de ensino e iniciação científica, a extensão
deve ser promovida com foco no desenvolvimento do senso de pertinência de sua comunidade, a partir do uso
de tecnologias inovadoras e das metodologias ativas, por meio de atividades planejadas dentro dos preceitos da
sustentabilidade e tendo como um dos objetivos a capacitação do cidadão para o mercado de trabalho, para o
empreendedorismo e intraempreendedorismo.
São diretrizes da Extensão Comunitária:
a) Relacionar teoria e prática para a promoção do desenvolvimento humano e intelectual da comunidade
acadêmica;
b) Aproximar os projetos pedagógicos dos cursos à realidade social da região central de São Paulo,
promovendo a articulação com a sociedade;
c) Desenvolver atividades de extensão alinhadas e articuladas com:
I. O ensino e iniciação científica;
II. A organização curricular dos cursos e o perfil delineado para formação pessoal, profissional e cidadã dos
estudantes;
III. A formação empreendedora e o desenvolvimento sustentável da Região da Paulista e Região
Metropolitana de São Paulo;
IV. A melhoria da qualidade de vida da população;
d) Desenvolver a atitude questionadora diante dos desafios impostos pela realidade social, próprias de
uma megalópole.
e) Firmar parcerias para a cooperação técnico científica e para a prestação de serviços, por meio de:
assessorias, consultorias, cursos in company e out company, etc.
f) Possibilitar aos membros da comunidade acadêmica o desenvolvimento de uma atitude cidadã, por
meio de atuações consistentes em ações de responsabilidade social;
g) Possibilitar aos alunos experiências significativas de práticas profissionais na área da Comunicação,
Administração e Educação;
h) Preservar e disseminar a cultura local;
i) Possibilitar à comunidade o acesso à Faculdade por meios de atividades formativas, prestação de
serviços, compartilhamento de saberes, apoio nas áreas de Comunicação, Administração e Educação, dentre
outras ações;
J) Planejar, implementar e avaliar ações para as comunidades pertencentes às áreas de atuação da IES,
promovendo experiências de formação cultural, educacional, profissional e social.
Para o desenvolvimento das ações da extensão, foram estabelecidas as seguintes categorias:
• Programa de Extensão - Conjunto de atividades, gerenciadas com a mesma diretriz e
voltadas a um objetivo comum, reunindo ações que possuam afinidades temáticas e
possam ser desenvolvidos de forma interdisciplinar.
• Projeto de Extensão - Ações de caráter educativo, social, cultural, científico e
tecnológico, que tenham articulação com o ensino e a pesquisa, envolvendo discentes
e docentes, em atuação conjunta com a comunidade.
Para cada categoria, são admitidos os seguintes tipos de atividades de extensão:
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a) Eventos - Atividades esporádicas de curta duração, realizadas no intra ou extramuros, tais como:
assembleias, ciclos de estudos, circuitos, colóquios, concertos, conclaves, conferências, congressos, debates,
encontros, espetáculos, exposições, feiras, festivais, fóruns, jornadas, lançamentos de publicações e produtos,
mesas redondas, mostras, olimpíadas, palestras, recitais, semanas de estudos, oficinas culturais, seminários,
simpósios.
b) Cursos de Extensão - Os cursos de extensão, ofertados nas modalidades presencial são planejados para
atender demandas da sociedade e as necessidades de aquisição, atualização e aperfeiçoamento de
conhecimento de jovens e adultos, independentemente do nível de escolaridade e formação.
Os cursos de extensão podem ser ofertados interna ou externamente com calendários prefixados, nas
formas de curso de iniciação, atualização, qualificação profissional, conforme descrição seguinte:
a) Curso de Capacitação: apresentam noções introdutórias, conhecimentos básicos para atender as
demandas da sociedade, independentemente do nível de escolaridade e formação.
b) Curso de Atualização: objetiva principalmente atualizar conhecimentos, habilidades técnicas ou técnicas
em uma ou mais áreas; pode exigir ou não pré-requisitos de escolarização anterior ou de experiência
profissional.
c) Curso de Qualificação Profissional: oferta de capacitação em atividades profissionais específicas que
tem por objetivo atender a um setor específico do mercado de trabalho; pode exigir ou não prérequisitos de escolarização anterior ou de experiência profissional.
d) Prestação de Serviços - Realização de trabalho técnico seja para atendimento às demandas sociais, ou
para uma demanda de terceiros (pessoa física ou jurídica de caráter público ou privado) incluindo ações
sociais, serviços de assistência social, assessorias, consultorias e cooperação interinstitucional.
Para a denominação de áreas temáticas e respectivas definições, utiliza-se a mesma classificação adotada
pelo Fórum de Pró-Reitores de Extensão de Universidades Públicas Brasileiras, pois ela permite aproximação aos
indicadores de qualidade estabelecidos pelos órgãos reguladores e a participação em programas de fomentos
nacionais. Assim, as áreas temáticas admitidas nas políticas de extensão da FPAC são
• Comunicação: Comunicação social; Mídia Comunitária; Comunicação Escrita e
Eletrônica; Produção e Difusão de Material Educativo; Televisão; Rádio; Capacitação e
Qualificação; Cooperação Interinstitucional e Cooperação Internacional na área;
• Cultura: Desenvolvimento de Cultura; Produção Cultural e Artística na Área de Artes
Plásticas e Artes Gráficas; Produção Cultural e Artística na Área de Fotografia, Cinema
e Vídeo; Produção Cultural e Artística na Área de Música e Dança; Produção Teatral e
Circense; Rádio; Cooperação Interinstitucional e Cooperação Internacional na área;
Cultura e Memória Social;
• Direitos Humanos: Assistência jurídica; Capacitação e Qualificação; Cooperação
Interinstitucional e Cooperação Internacional na área; Direitos de Grupos Sociais;
Organizações populares; Questão agrária, Inclusão. Minorias. Acessibilidade;
• Educação: Educação Básica; Educação a Distância; Educação Continuada; Educação de
Jovens e Adultos; Educação Especial; Educação Infantil; Ensino Fundamental; Ensino
Médio; Incentivo à Leitura; Capacitação e Qualificação; Cooperação Interinstitucional
e Internacional na área de Educação;
• Meio ambiente: Preservação e Sustentabilidade do Meio Ambiente; Capacitação e
Qualificação; Cooperação Interinstitucional e Cooperação Internacional na área;
Aspectos de meio ambiente; Sustentabilidade do Desenvolvimento Urbano e do
Desenvolvimento Rural; Educação Ambiental, Gestão de Recursos Naturais, Sistemas
Integrados para Bacias Regionais;
• Saúde: Promoção à Saúde e Qualidade de Vida; Atenção a Grupos de Pessoas com
Necessidades Especiais; Atenção Integral à Mulher; Atenção Integral à Criança;
Atenção Integral à Saúde de Adultos; Atenção Integral à Terceira Idade; Atenção
Integral ao Adolescente e ao Jovem; Capacitação e Qualificação; Cooperação
Interinstitucional e Cooperação Internacional na área; Desenvolvimento do Sistema
de Saúde; Saúde e Segurança no Trabalho; Esporte, Lazer e Saúde; Novas Endemias e
Epidemias; Saúde da Família; Uso e dependência de drogas;
• Tecnologia: Transferência de Tecnologias Apropriadas; Empreendedorismo; Inovação
Tecnológica; Polos Tecnológicos; Capacitação e Qualificação; Cooperação
Interinstitucional e Cooperação Internacional na área; Direitos de Propriedade e
Patentes; e
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4.5.

Trabalho: Reforma Agrária e Trabalho Rural; Trabalho e inclusão social; Capacitação e
Qualificação; Cooperação Interinstitucional e Cooperação Internacional na área;
Educação Profissional; Organizações Populares para o Trabalho; Questão Agrária;
Saúde e Segurança no Trabalho; Trabalho Infantil; Turismo e oportunidades de
trabalho.

Política para a Organização e a Gestão

O planejamento e a gestão dentro de uma instituição educacional representam o eixo norteador para que
se consiga alcançar os resultados desejados e o reconhecimento da comunidade acadêmica e da sociedade onde
está inserida.
Na Faculdade Paulista de Comunicação, a política de gestão buscada é a de transparência e
corporativismo, onde todos os setores da instituição, por meio de seus representantes, participam das tomadas
de decisões dentro de suas áreas de atuação e do processo como um todo.
Desta forma, a política de gestão compartilhada da instituição é pautada nas diretrizes de gestão
pedagógico-administrativa, traduzida nos seguintes princípios:
a) Ações estruturadas a partir dos projetos institucionais e movidas pela cultura do planejamento e da
gestão compartilhada;
b) Modelo de gestão baseada na governança corporativa, no planejamento estratégico institucional e nas
próprias diretrizes de gestão pedagógico-administrativa;
c) Nesse modelo de gestão, privilegia-se a formação da liderança como capacidade de mobilizar,
coordenar e influenciar esforços coletivos e recursos, para garantir que as metas constituídas sejam
alcançadas, mensuradas e replanejadas;
d) Fundamentadas nas diretrizes de gestão pedagógico-administrativa e no planejamento estratégico
institucional, a IES elabora: este Plano de Desenvolvimento Institucional (PDI), os Projetos Pedagógicos
de Cursos (PPC), e os Planos de Estudo e de Trabalho;
e) A equipe diretiva da instituição tem entre suas principais funções, cumprida a legislação e as
normatizações internas, garantir que o perfil do egresso seja alcançado, desenvolvendo, para tanto,
instrumentos de acompanhamento e avaliação do processo;
f) para garantir a qualidade dos serviços prestados, os colaboradores da IES deverão estar conscientizados
de que pertencem à instituição, tendo como propósito o desenvolvimento de competências técnicas de
trabalho em equipe com visão e responsabilidade sistêmica;
g) O clima institucional deve incentivar seus colaboradores e estudantes à participação, ao diálogo
construtivo que respeita o contraditório, preservando a ética, o respeito e as boas relações de
convivência;
h) A avaliação do processo será realizada, no mínimo, uma vez ao ano, identificando as aproximações e
distanciamentos entre o planejado e o desenvolvido, estabelecendo diretrizes para a tomada de
decisão;
O planejamento e a gestão da Faculdade Paulista de Comunicação representam o caminho que a
instituição escolheu em 2017 (ao cumprir os Protocolos de Compromisso Firmados com o MEC) e permitiu chegar
até aqui e será a base para a situação desejada no futuro, tendo como política principal a valorização do ser
humano, em todas as suas dimensões, independentemente de sua posição hierárquica na comunidade
acadêmica.
Aos estudantes têm-se um conjunto de ações e metas de valorização do educando como centro do
processo ensino-aprendizagem, com programas de apoio à iniciação científica, às atividades de extensão e de
suporte às carências identificadas ao longo do processo de aprendizagem.
Por sua vez, os professores e técnico-administrativos gozam de um ambiente de trabalho adequado às
suas responsabilidades no desenvolvimento do processo de aprendizagem, principalmente com a criação,
reestruturação e implementação de planos de capacitação, de carreira docente e de cargos e salários.

4.5.1. Política para a Gestão de Pessoas
A política de gestão de pessoas ocorre de acordo com o plano de carreira e com a legislação vigente.
Implica em um conjunto de decisões e ações integradas pertinentes às relações entre colaboradores e a
Instituição, envolvendo seu corpo docente, técnico-administrativo e corpo discente.
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Projeto Pedagógico de Curso (PPC):
Propaganda e Publicidade
Abrangendo desde o planejamento, organização, direção e gestão das pessoas que compõem ou farão
parte do corpo social da Instituição, a política para a gestão de pessoas da FPAC, busca, através da valorização
pessoal e profissional de seu quadro de colaboradores, refletir a Missão, Visão, Princípios e Valores Institucionais

5.

Organização curricular

A estrutura curricular do curso é composta por Disciplinas Obrigatórias, Disciplinas Optativas e Disciplinas
On-line, Estágio Curricular, Atividades Complementares (AC), Trabalho de Conclusão do Curso (TCC) e, Projetos
Integradores. O curso atende a Resolução nº 2 de 18 de junho de 2007, do CNE.
Tal estrutura curricular foi pensada com base nos critérios estabelecidos pelas Diretrizes Curriculares
Nacionais deste Curso que estabelecem os núcleos de: Conteúdos Básicos; Conteúdos Profissionalizantes;
Conteúdo Específicos.

5.1.

Matriz Curricular

Num processo natural de evolução, o curso tem passado por reformulações na sua matriz curricular de
modo atualizar determinados componentes pedagógicos. Sobre a mudança na matriz curricular, é importante
salientar que, mesmo havendo um acréscimo de carga horária na efetivação da migração da antiga para a nova,
não haverá aumento do tempo de integralização do curso.
Faz-se necessário, no entanto, apresentar três ressalvas: 1) sugere-se que os discentes que já ingressaram
no curso até 2019.1 mantenham-se na matriz vigente. Desta forma, sugere-se que apenas os ingressantes a partir
de 2020.1 utilizem a nova matriz. No entanto, caso algum discente queira fazer a migração, deverá estar ciente
deste acréscimo de carga horária; 2) alguns Componentes Curriculares que passam a ser obrigatório já estavam
sendo oferecidos como Componentes Curriculares Complementares de Graduação e, portanto, serão
aproveitados como obrigatórios; e 3) toda a carga horária cursada que não tiver Componente equivalente será
aproveitada como Componentes Curriculares Complementares de Graduação através do Componente Temas
Complementares em Comunicação.
Cabe ressaltar, por fim, que a Matriz Curricular anterior 2020.1 será extinta gradativamente.

5.1.1. Matriz Curricular – Anterior com turmas em andamento

5.1.1.1.

Matriz Curricular – Ingressantes 2017.1

Matriz de Transição para os alunos ingressantes em 2017.1

Curso:

Publicidade e Propaganda

Modalidade: Presencial
Ingresso

2017.1

Período
1º
1º
1º
1º
1º
1º

2017.1
Componentes Curriculares
Antropologia
Brasil Contemporâneo
Novas Tecnologias de Comunicação I
Filosofia
História da Arte
História da Comunicação I

Código:

00.000.00

Grau:

Bacharelado

Duração:

8 semestres

Modalidade

Horas

Relogio

DPR
DPR
DPR
DPR
DPR
DPR

36
36
36
36
36
36

30
30
30
30
30
30
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2019.1

2018.2

2018.1

2017.2

Projeto Pedagógico de Curso (PPC):
Propaganda e Publicidade
1º
1º
1º
1º
1º
1º
2º
2º
2º
2º
2º
2º
2º
2º
2º
2º
2º
2º
3º
3º
3º
3º
3º
3º
3º
3º
3º
3º
4º
4º
4º
4º
4º
4º
4º
4º
4º
5º
5º
5º
5º
5º
5º
5º
5º
5º

2019.2

6º
6º
6º
6º
6º
6º

Libras: Fundamento (Optativa)
Língua Portuguesa I
Linguagens Midiáticas I
Produtos Comunicacionais I
Atividades Complementares I

OPT
DPR
DPR
DPR
AC
Total
DPR
DPR
DPR
DPR
OPT
DPR
DPR
DPR
DPR
DPR
AC

Novas Tecnologias de Comunicação II
Estética e Cultura de Massa
História da Comunicação II
Ética e Cidadania
Libras: Básico (Optativa)
Língua Portuguesa II
Linguagens Midiáticas II
Mundo Contemporâneo
Produtos Comunicacionais II
Sociologia da Comunicação
Atividades Complementares II
Total

DPR
DPR
DPR
DPR
DPR
DPR
DPR
DPR
AC

Teorias e Técnicas de Comunicação
Práticas de Propaganda
Língua Portuguesa: Produção à Comunicação Social
Fotografia
Design e Criatividade
Psicologia do Consumidor
Comunicação Digital
Marketing
Atividades Complementares III
Total

DPR
DPR
DPR
DPR
DPR
DSP
PI
AC

Criação Publicitária
Redação Publicitária
Roteiros em Comunicação
Estatística para Comunicadores
Economia para Cadeias Produtivas
Regulamentação e Legislação em Comunicação
Projeto Interdisciplinar IV
Atividades Complementares IV
Total

DPR
DPR
DPR
DPR
DPR
DSP
PI
ES

Direção de Arte
Redação de Conteúdos Publicitários
Criação e Produção Audiovisual
Planejamento de Marketing
Métricas e Mensuração de Comunicação e Marketing
Estudos das Relações Étnico-Raciais
Projeto Interdisciplinar V
Estágio Supervisionado I
Total
Sustentabilidade, Responsabilidade Social e Princípios
éticos
Atendimento e Gestão de Campanha
Criação e Produção de Rádio
Projetos de Mídia
Projeto Interdisciplinar VI
Estágio Supervisionado II

DSP
DPR
DPR
DPR
PI
ES

0
72
36
36
20
380
36
36
36
36
0
72
36
36
36
36
20
380
36
36
72
72
36
36
36
36
20
380
40
40
80
40
40
80
80
20
420
40
40
80
40
40
80
80
50
450
80
80
80
80
80
50
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0
60
30
30
20
320
30
30
30
30
0
60
30
30
30
30
20
320
30
30
60
60
30
30
30
30
20
320
33
33
67
33
33
80
67
20
367
33
33
67
33
33
80
67
50
397
80
67
67
67
67
50
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Projeto Pedagógico de Curso (PPC):
Propaganda e Publicidade
6º
7º
7º
7º
7º
7º
7º
7º
7º
8º
8º
8º
8º
8º
8º
8º
Resumo

Total
DPR
DPR
DPR
TCC
PI
DSP
ES

Criação, Produção e Gestão de Conteúdo Transmídia
Planejamento de Campanhas Publicitárias
Direção de Arte e Computação Gráfica
Pesquisa Aplicada ao Trabalho de Conclusão
Projeto Interdisciplinar VII
Gestão da Inovação
Estágio Supervisionado III

2020.1

450

Total

2020.2

Mídia para Campanhas Integradas
Produção Publicitária Audiovisual
Criação e Produção Aplicada ao Trabalho de Conclusão
Projeto Interdisciplinar VIII
Educação em Direitos Humanos
Estágio Supervisionado IV
Total
Total

DPR
DPR
TCC
PI
DSP
ES

40
60
50
300
3.110

397
50
50
50
50
40
60
50
350
50
50
50
40
60
50
300
2.770

1.750
280
360
80
200
100
0
60
0
0

1.750
280
360
80
200
100
0
60
0
0

50
50
50
50
40
60
50
350
50
50

50

Remumo Geral
63,18%
10,11%
13,00%
2,89%
7,22%
3,61%
0,00%
2,17%
0,00%
0,00%

Disciplinas Presenciais
Projetos Integradores Presencial
Disciplinas Semipresenciais
Atividades Complementares
Estágio
Trabalho de Conclusão de Curso Presencial
Práticas Pedagógicas
Optativa 1 - Língua Brasileira de Sinais (Libras)
Optativa 2 - Ética na Comunicação
Optativa 3 - Teorias e Técnica de Comunicação

5.1.1.2.

DPR
PI
DSP
AC
ES
TCC
PP
OPT
OPT
OPT

Matriz Curricular – Ingressantes 2017.2

Matriz de Transição para os alunos ingressantes em 2017.2
Curso:
Modalidade:
Ingresso

2017.2

Período
1º
1º
1º
1º
1º
1º
1º
1º
1º
1º

Publicidade e Propaganda
Presencial
2017.2
Componentes Curriculares
Antropologia
Brasil Contemporâneo
Novas Tecnologias de Comunicação I
Filosofia
História da Arte
História da Comunicação
Libras: Fundamento (Optativa)
Língua Portuguesa I
Linguagens Midiáticas I
Produtos Comunicacionais I

Código:
Grau:
Duração:
Modalidade
DPR
DPR
DPR
DPR
DPR
DPR
OPT
DPR
DPR
DPR

00.000.00
Bacharelado
7
Hora
Aula
Total
(50
Hora/Relógio
min)
36
30
36
30
36
30
36
30
36
30
36
30
0
0
72
60
36
30
36
30
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Projeto Pedagógico de Curso (PPC):
Propaganda e Publicidade
1º
1º
2º
2º

2019.1

2018.2

2018.1

2º
2º
2º
2º
2º
2º
2º
2º
3º
3º
3º
3º
3º
3º
3º
3º
3º
4º
4º
4º
4º
4º
4º
4º
4º
4º

2019.2

5º
5º
5º
5º
5º
5º
5º

2020.2

2020.1

6º
6º
6º
6º
6º
6º
6º
6º
7º
7º
7º

AC

Atividades Complementares I
Total
Teorias e Técnicas de Comunicação
Práticas de Propaganda
Língua Portuguesa: Produção à Comunicação
Social
Fotografia
Design e Criatividade
Psicologia do Consumidor
Comunicação Digital
Marketing
Atividades Complementares III
Total
Criação Publicitária
Redação Publicitária
Roteiros em Comunicação
Estatística para Comunicadores
Economia para Cadeias Produtivas
Regulamentação e Legislação em Comunicação
Projeto Interdisciplinar IV
Atividades Complementares IV
Total
Direção de Arte
Redação de Conteúdos Publicitários
Criação e Produção Audiovisual
Planejamento de Marketing
Métricas e Mensuração de Comunicação e
Marketing
Estudos das Relações Étnico-Raciais
Projeto Interdisciplinar V
Estágio Supervisionado I
Total
Sustentabilidade, Responsabilidade Social e
Princípios éticos
Atendimento e Gestão de Campanha
Criação e Produção de Rádio
Projetos de Mídia
Projeto Interdisciplinar VI
Estágio Supervisionado II
Total
Criação, Produção e Gestão de Conteúdo
Transmídia
Planejamento de Campanhas Publicitárias
Direção de Arte e Computação Gráfica
Pesquisa Aplicada ao Trabalho de Conclusão
Projeto Interdisciplinar VII
Gestão da Inovação
Estágio Supervisionado III
Total
Mídia para Campanhas Integradas
Produção Publicitária Audiovisual
Criação e Produção Aplicada ao Trabalho de
Conclusão

DPR
DPR
DPR
DPR
DPR
DPR
DPR
DPR
AC
DPR
DPR
DPR
DPR
DPR
DSP
DPR
AC
DPR
DPR
DPR
DPR
DPR
DSP
DPR
ES
DSP
DPR
DPR
DPR
DPR
ES
DPR
DPR
DPR
TCC
PI
DSP
ES
DPR
DPR
TCC

20
380
36
36
72
72
36
36
36
36
20
380
40
40
80
40
40
80
80
50
450
40
40
80
40
40
80
80
50
450
80
80
80
80
80
50
450
50
50
50
50
40
60
50
350
50
50

50
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20
319
30
30
60
60
30
30
30
30
20
319
33
33
66
33
33
80
66
50
396
33
33
66
33
33
80
66
50
396
80
66
66
66
66
50
396
50
50
50
50
40
60
50
350
50
50
50
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Projeto Pedagógico de Curso (PPC):
Propaganda e Publicidade
7º
7º
7º
7º
8º
8º
8º
8º
8º
8º
Resumo

Projeto Interdisciplinar VIII
Educação em Direitos Humanos
Estágio Supervisionado IV

PI
DSP
ES

Estudos Sociológicos e Antropológicos
Linguagens e Produtos Comunicacionais
Projeto Integrador II
Ética, moral e valores humanos (EaD)
Atividades Complementares II

DPR
DPR
PI
DSP
AC
Total
Total

40
60
50
300
50
50
40
60
30
230
2.990

40
60
50
300
50
50
40
60
30
230
2.704

1.744
120
420
120
200
100
0
60
0
0

1.744
120
420
120
200
100
0
60
0
0

Remumo Geral
Resumo
Resumo
Resumo
Resumo
Resumo
Resumo
Resumo
Rol Opt
Rol Opt
Rol Opt

64,5%
4,4%
15,5%
4,4%
7,4%
3,7%
0,0%
2,2%
0,0%
0,0%

5.1.1.3.

Disciplinas Presenciais
Projetos Integradores Presencial
Disciplinas Semipresenciais
Atividades Complementares
Estágio
Trabalho de Conclusão de Curso Presencial
Práticas Pedagógicas
Optativa 1 - Língua Brasileira de Sinais (Libras)
Optativa 2 - Ética na Comunicação
Optativa 3 - Téorias e Técnica de Comunicação

DPR
PI
DSP
AC
ES
TCC
PP
OPT
OPT
OPT

Matriz Curricular – Ingressantes 2018.1

Matriz de Transição para os alunos ingressantes em 2018.1

Curso:
Publicidade e Propaganda
Modalidade
Presencial
:
Ingresso 2018.1

1º
1º
1º
1º
1º
1º
1º
1º
1º
1º
1º
1º
2º

20
18
.2

2018.1

Período

Código:
Grau:
Duração:
Modalidad
e

Componentes Curriculares

DPR
DPR
DPR
DPR
DPR
DPR
OPT
DPR
DPR
DPR
AC

Antropologia
Brasil Contemporâneo
Novas Tecnologias de Comunicação I
Filosofia
História da Arte
História da Comunicação
Libras: Fundamento (Optativa)
Língua Portuguesa I
Linguagens Midiáticas I
Produtos Comunicacionais I
Atividades Complementares I
Total
Projeto Interdisciplinar II

Bacharelado

PI

8
Hora
Aula
(50
min)
36
36
36
36
36
36
0
72
36
36
20
380
80

Total
Hora/Relógi
o
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30
30
30
30
30
30
0
60
30
30
20
319
66
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2020.2

2020.1

2019.2

2019.1

Projeto Pedagógico de Curso (PPC):
Propaganda e Publicidade
2º
2º
2º
2º
2º
2º
2º
2º
3º
3º
3º
3º
3º
3º
3º
3º
3º
3º
4º
4º
4º
4º
4º
4º
4º
4º
4º
5º
5º
5º
5º
5º
5º
5º
5º
6º
6º
6º
6º
6º

2021.
2

2021.1

6º
6º
6º
7º
7º
7º
7º
7º
7º
7º
8º
8º

DPR
DPR
DSP
DPR
DSP
DPR
AC

Cultura Brasileira
Etnografia nas Redes Sociais
Ética na Comunicação
Comunicação e Cenários de Carreia
Teorias e Técnicas de Comunicação
Língua Portuguesa Aplicada à Comunicação
Atividades Complementares II
Total

DPR
DPR
DPR
DPR
DPR
DSP
DSP
PI
AC

Fotografia
Marketing
Comunicação Digital
Design e Criatividade
Psicologia do Consumidor
Gestão de Projeto
Filosofia da Comunicação
Projeto Interdisciplinar III
Atividades Complementares III
Total

DPR
DPR
DPR
DPR
DPR
DSP
PI
AC

Criação Publicitária
Redação Publicitária
Roteiros em Comunicação
Estatística para Comunicadores
Economia para Cadeias Produtivas
Regulamentação e Legislação em Comunicação
Projeto Interdisciplinar IV
Atividades Complementares IV
Total
Comunicação em Mídias Digitais
Criação e Produção Audiovisual
Pesquisa de Mercado
Planejamento e Criação em Promoção e Merchandising
Projeto Interdisciplinar V
Estudos das Relações Étnico-Raciais
Estágio Supervisionado I
Total
Criação, Produção e Gestão de Conteúdo Transmídia
Planejamento de Campanhas Publicitárias
Branding e Gestão de Marcas
Empreendedorismo e Criação de Novos Negócios
Projeto Interdisciplinar VI
Sustentabilidade, Responsabilidade Social e Princípios
éticos
Estágio Supervisionado II
Total
Tópicos Avançados em Publicidade e Propaganda I
Criação e Produção de Rádio
Web Analytics
Pesquisa Aplicada ao Trabalho de Conclusão
Gestão da Inovação
Estágio Supervisionado III
Total
Mídia para Campanhas Integradas
Produção Publicitária Audiovisual

DPR
DPR
DPR
DPR
PI
DSP
ES
DPR
DPR
DPR
DPR
PI
DSP
ES
DPR
DPR
DPR
TCC
DSP
ES
DPR
DPR

40
40
40
80
40
80
50
450
80
40
40
40
40
40
40
80
50
450
40
40
80
40
40
80
80
50
450
50
50
50
50
40
60
50
350
50
50
50
50
40
60
50
350
50
50
50
50
60
50
310
50
50
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33
33
40
66
40
66
50
396
66
33
33
33
33
40
40
66
50
396
33
33
66
33
33
80
66
50
396
50
50
50
50
40
60
50
350
50
50
50
50
40
60
50
350
50
50
50
50
60
50
310
50
50
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Projeto Pedagógico de Curso (PPC):
Propaganda e Publicidade
8º
8º
8º
8º
8º
Resumo

Criação e Produção Aplicada ao Trabalho de Conclusão
Tópicos Avançados em Publicidade e Propaganda II
Educação em Direitos Humanos
Estágio Supervisionado IV
Total
Total

TCC
DPR
DSP
ES

50
50
60
50
310
3.050

50
50
60
50
310
2.826

DPR
PI
DSP
AC
ES
TCC
PP
OPT
OPT
OPT

1.596
279
480
170
200
100
0
60
60
60

1.596
279
480
170
200
100
0
60
60
60

Remumo Geral
56,50%
9,88%
16,99%
6,02%
7,08%
3,54%
0,00%
2,12%
0
0

Disciplinas Presenciais
Projetos Integradores Presencial
Disciplinas Semipresenciais
Atividades Complementares
Estágio
Trabalho de Conclusão de Curso Presencial
Práticas Profissionais
Optativa 1 - Língua Brasileira de Sinais (Libras)
Optativa 2 - Ética na Comunicação
Optativa 3 - Téorias e Técnica de Comunicação

5.1.1.4.

Matriz Curricular – Ingressantes 2018.2

Matriz de Transição para os alunos ingressantes em 2018.2

Curso:
Publicidade e Propaganda
Modalidad
Presencial
e:
Ingresso 2018.2

2019.
2

2019.1

2018.2

Período
1º
1º
1º
1º
1º
1º
1º
1º
1º
2º
2º
2º
2º
2º
2º
2º
2º
2º
3º
3º

Código:
Grau:
Duração:

Bacharelad
o
8

Total
Modalidad Hora Aula (50
Hora/Relógi
e
min)
o

Componentes Curriculares

DPR
DPR
DSP
DPR
DPR
DPR
PI
AC

Língua Portuguesa
Estética e História da Arte
Estudos Sociológicos e Antropológicos
Linguagem Midiática
Produtos Comunicacionais
História da Comunicação
Projeto Interdisciplinar I
Atividades Complementares I
Total

DPR
DSP
DPR
DSP
DPR
DPR
PI
AC

Língua Portuguesa Aplicada à Comunicação
Teorias e Técnicas de Comunicação
Comunicação e Cenários de Carreia
Ética na Comunicação
Etnografia nas Redes Sociais
Cultura Brasileira
Projeto Interdisciplinar II
Atividades Complementares II
Total
Fotografia
Marketing

00.000.00

DPR
DPR

80
40
80
40
40
40
80
50
450
80
40
80
40
40
40
80
50
450
80
40
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66
33
80
33
33
33
66
50
396
66
40
66
40
33
33
66
50
396
66
33
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2020.2

2020.1

Projeto Pedagógico de Curso (PPC):
Propaganda e Publicidade
3º
3º
3º
3º
3º
3º
3º
3º
4º
4º
4º
4º
4º
4º
4º
4º
5º
5º
5º
5º
5º
5º
5º
5º

2021.1

6º
6º
6º
6º
6º

2022.2

2021.2

6º
6º
6º
7º
7º
7º
7º
7º
7º
7º
8º
8º
8º

8º
8º
8º
8º
Resumo

DPR
DPR
DPR
DSP
DSP
PI
AC

Comunicação Digital
Design e Criatividade
Psicologia do Consumidor
Gestão de Projeto
Filosofia da Comunicação
Projeto Interdisciplinar III
Atividades Complementares III
Total
Redação Publicitária
Criação e Produção Audiovisual
Comunicação e Mídias Digitais
Fotografia Publicitária
Projeto Interdisciplinar III
Legislação e Regulamentação Publicitária (EaD)
Atividades Complementares IV
Total
Criação e Direção de Arte
Estatística para Comunicadores
Pesquisa de Mercado
Planejamento e Criação em Promoção e
Merchandising
Projeto Interdisciplinar V
Estudos das Relações Étnico-Raciais
Estágio Supervisionado I
Total
Criação, Produção e Gestão de Conteúdo
Transmídia
Planejamento de Campanhas Publicitárias
Topicos Avançado em Publicidade e Propaganda I
Empreendedorismo e Criação de Novos Negócios
Projeto Interdisciplinar VI
Sustentabilidade, Responsabilidade Social e
Princípios éticos
Estágio Supervisionado II
Total
Tópicos Avançado em Publicidade e Propaganda II
Criação e Produção de Rádio
Web Analytics
Pesquisa Aplicada ao Trabalho de Conclusão
Gestão da Inovação
Estágio Supervisionado III
Total
Mídia para Campanhas Integradas
Produção Publicitária Audiovisual
Criação e Produção Aplicada ao Trabalho de
Conclusão
Projeto Interdisciplinar VIII
Educação em Direitos Humanos
Estágio Supervisionado IV
Total
Total

DPR
DPR
DPR
DPR
PI
DSP
AC
DPR
DPR
DPR
DPR
PI
DSP
ES
DPR
DPR
DPR
DPR
PI
DSP
ES
DPR
DPR
DPR
TCC
DSP
ES
DPR
DPR

40
40
40
40
40
80
50
450
50
50
50
50
40
60
50
350
50
50
50
50
40
60
50
300
50
50
50
50
40
60
50
350
50
50

50
50
60
50
310
50
50

33
33
33
40
40
66
50
396
50
50
50
50
40
60
50
350
50
50
50
50
40
60
50
300
50
50
50
50
40
60
50
350
50
50
50
50
60
50
310
50
50

TCC

50

50

PI
DSP
ES

40
60
50
300
2.960

40
60
50
300
2.797

Remumo Geral
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Projeto Pedagógico de Curso (PPC):
Propaganda e Publicidade
51,76%
12,84%
19,31%
7,15%
7,15%
3,58%
0,00%
2,15%

Disciplinas Presenciais
Projetos Integradores Presencial
Disciplinas Semipresenciais
Atividades Complementares
Estágio
Trabalho de Conclusão de Curso Presencial
Práticas Pedagógicas
Optativa 1 - Língua Brasileira de Sinais (Libras)

DPR
PI
DSP
AC
ES
TCC
PP
OPT

1447,6
359,2
540
200
200
100
0
60

1447,6
359,2
540
200
200
100
0
60

0,00%

Optativa 2 - Ética na Comunicação

OPT

0

0

0,00%

Optativa 3 - Teorias e Técnica de Comunicação

OPT

0

0

5.1.1.5.

Matriz Curricular – Ingressantes 2019.1

Matriz de Transição para os alunos ingressantes em 2019.1

Curso:
Modalidade
:
Ingresso

Presencial

2019.1

Duração:

2019.2

Modalidad
e

Componentes Curriculares

DPR
DPR
DSP
DPR
DPR
DPR
PI
AC

Língua Portuguesa
Estética e História da Arte
Estudos Sociológicos e Antropológicos
Linguagem Midiática
Produtos Comunicacionais
História da Comunicação
Projeto Interdisciplinar I
Atividades Complementares I

1º

2020.1

00.000.00

Grau:

2019.1

Período
1º
1º
1º
1º
1º
1º
1º
1º

Código
:

Publicidade e Propaganda

Total

Hora
Aula
(50
min)
80
40
80
40
40
40
80
50

Total
Hora/Relógio
66
33
80
33
33
33
66
50

450

396

2º
2º
2º
2º
2º

Língua Portuguesa Aplicada à Comunicação
Teorias e Técnicas de Comunicação
Comunicação e Cenários de Carreia
Ética na Comunicação
Etnografia nas Redes Sociais

DPR
DSP
DPR
DSP
DPR

80
40
80
40
40

66
40
66
40
33

2º

Cultura Brasileira

DPR

40

33

2º

Projeto Interdisciplinar II

PI

80

66

2º

Atividades Complementares II

AC

50

50

450

396

2º
3º
3º
3º
3º
3º

Total
Marketing

DPR

50

50

Design e Criatividade

DPR

50

50

Psicologia do Consumidor

DPR

50

50

Redação Publicitária

DPR

50

50

PI

40

40

Projeto Interdisciplinar III
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2021.1

2020.2

Projeto Pedagógico de Curso (PPC):
Propaganda e Publicidade
3º
3º
3º
4º
4º
4º
4º
4º
4º
4º
4º

Filosofia da Comunicação

DSP

60

60

Atividades Complementares III

AC

50

50

350

350

5º

Empreendedorismo e Criação de Novos Negócios

5º

Total
Comunicação Digital

DPR

50

50

Criação e Produção Audiovisual

DPR

50

50

Criação e Direção de Arte
Fotografia

DPR

50

50

DPR

50

50

Projeto Interdisciplinar III

PI

40

40

Legislação e Regulamentação Publicitária

DSP

60

60

Atividades Complementares IV

AC

50

50

350

350

DPR

50

50

Estatística para Comunicadores

DPR

50

50

5º

Fotografia Publicitária

DPR

50

50

5º

Planejamento e Criação em Promoção e Merchandising

DPR

50

50

5º

Projeto Interdisciplinar V

PI

40

40

5º

Estudos das Relações Étnico-Raciais

DSP

60

60

5º

Estágio Supervisionado I

ES

50

50

350

350

Total

2021.2

5º

Total

6º

Criação, Produção e Gestão de Conteúdo Transmídia

DPR

50

50

6º

Pesquisa de Mercado

DPR

50

50

6º

Branding e Gestão de Marcas

DPR

50

50

6º

Estratégias de Gamificação Aplicadas à Comunicação

DPR

50

50

6º

Projeto Interdisciplinar VI
Sustentabilidade, Responsabilidade Social e Princípios
éticos

PI

40

40

6º
6º

2022.1

Total

60

60

50

50

350

350

7º

Atendimento e Gestão de Campanha

DPR

50

50

7º

Criação e Produção de Rádio

DPR

50

50

7º

Planejamento de Campanhas Publicitárias

DPR

50

50

7º

Pesquisa Aplicada ao Trabalho de Conclusão

TCC

50

50

7º

Projeto Interdisciplinar VII

PI

50

50

7º

Gestão da Inovação

DSP

60

60

7º

Estágio Supervisionado III

ES

50

50

360

360

7º

2022.2

ES

Estágio Supervisionado II

6º

DSP

Total

8º

Mídia para Campanhas Integradas

DPR

50

50

8º

Criação e Produção Aplicada ao Trabalho de Conclusão

TCC

50

50

8º

Projeto Interdisciplinar VIII

PI

40

40

8º

Educação em Direitos Humanos

DSP

60

60

8º

Estágio Supervisionado IV

ES

50

50

250
2.910

250
2.801

8º
Resumo

Total
Total
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Remumo Geral
49,92%
13,67%
18,56%
7,14%
7,14%
3,57%
0,00%
2,14%
0,00%
0,00%

Disciplinas Presenciais
Projetos Integradores Presencial
Disciplinas Semipresenciais
Atividades Complementares
Estágio
Trabalho de Conclusão de Curso Presencial
Práticas Pedagógicas

DPR
PI
DSP
AC
ES
TCC
PP
OPT
OPT
OPT

Optativa 1 - Língua Brasileira de Sinais (Libras)
Optativa 2 - Ética na Comunicação
Optativa 3 - Teorias e Técnica de Comunicação

5.1.1.6.

1.398
383
520
200
200
100
0
60
0
0

1.398
383
520
200
200
100
0
60
0
0

Matriz Curricular – Ingressantes 2019.2

Matriz de Transição para os alunos ingressantes em 2019.2

Curso:
Modalidade:
Ingresso

2020.2

2020.1

2019.2

Período

1º
1º
1º
1º
1º
1º
1º
1º
1º
2º
2º
2º
2º
2º
2º
2º
2º
3º
3º
3º

Publicidade e Propaganda

Código:

Presencial
2019.2

Grau:

00.000.00

Bacharelado

Duração:

Componentes Curriculares

Modalidade

Hora Aula
(50 min)

Total
Hora/Relógio

Língua Portuguesa
Estética e História da Arte
Estudos Sociológicos e Antropológicos
Linguagem Midiática
Produtos Comunicacionais
História da Comunicação
Projeto Interdisciplinar I
Atividades Complementares I
Total
Língua Portuguesa Aplicada à Comunicação
Fotografia
Linguagens e Produtos Comunicacionais
Cultura Brasileira
Projeto Interdisciplinar II
Ética na Comunicação
Atividades Complementares II
Total

DPR

80

DPR

40

DSP

80

DPR

40

DPR

40

DPR

40

PI

80

AC

50

Marketing
Design e Criatividade
Psicologia do Consumidor

DPR

66
33
80
33
33
33
66
50
396
50
50
50
50
40
60
50
350
50
50
50

DPR

450
50
50
50
50

PI

40

DSP

60
50
350

DPR
DPR
DPR

AC

DPR
DPR

50
50
50
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2021.1

Projeto Pedagógico de Curso (PPC):
Propaganda e Publicidade
3º
3º
3º
3º
3º
4º
4º
4º
4º
4º
4º
4º
4º

2021.2

5º
5º
5º
5º
5º
5º
5º
5º

2022.1

6º
6º
6º
6º
6º

PI
DSP
AC

Total
Comunicação Digital
Criação e Produção Audiovisual
Criação e Direção de Arte
Fotografia Publicitária
Projeto Interdisciplinar III
Legislação e Regulamentação Publicitária
(EaD)
Atividades Complementares IV
Total
Empreendedorismo e Criação de Novos
Negócios
Estatística para Comunicadores
Pesquisa de Mercado
Planejamento e Criação em Promoção e
Merchandising
Projeto Interdisciplinar V
Estudos das Relações Étnico-Raciais
Estágio Supervisionado I
Total
Criação, Produção e Gestão de Conteúdo
Transmídia
Planejamento de Campanhas Publicitárias
Branding e Gestão de Marcas
Estratégias de Gamificação Aplicadas à
Comunicação
Projeto Interdisciplinar VI
Sustentabilidade, Responsabilidade Social
e Princípios éticos
Estágio Supervisionado II
Total

6º
6º
7º Atendimento e Gestão de Campanha
7º Criação e Produção de Rádio
7º Web Analytics
Pesquisa Aplicada ao Trabalho de
7º
Conclusão
7º Projeto Interdisciplinar VI
7º Gestão da Inovação
7º Estágio Supervisionado II
7º
Total
8º Mídia para Campanhas Integradas

20
23.
1

2022.2

6º

DPR

Redação Publicitária
Projeto Interdisciplinar III
Filosofia da Comunicação
Atividades Complementares III

DPR
DPR
DPR
DPR
PI
DSP
AC

DPR
DPR
DPR
DPR
PI
DSP
ES

DPR
DPR
DPR
DPR
PI
DSP
ES
DPR
DPR
DPR
TCC
PI
DSP
ES
DPR

50
40
60
50
350
50
50
50
50
40
60
50
350
50
50
50
50
40
60
50
350
50
50
50
50
40
60
50
350
50
50
50
50
40
60
50
350
50

50
40
60
50
350
50
50
50
50
40
60
50
350
50
50
50
50
40
60
50
350
50
50
50
50
40
60
50
350
50
50
50
50
40
60
50
350
50
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Projeto Pedagógico de Curso (PPC):
Propaganda e Publicidade
8º
8º
8º
8º
8º
Resumo

Criação e Produção Aplicada ao Trabalho
de Conclusão
Projeto Interdisciplinar VIII
Educação em Direitos Humanos
Estágio Supervisionado IV
Total
Total

TCC
PI
DSP
ES

50

50
40
60
50
250
2.800

40
60
50
250
2.746

Resumo Geral
50,96%
12,62%
18,21%
7,28%
7,28%
3,64%
0,00%
2,19%
0,00%
0,00%

Disciplinas Presenciais
Projetos Integradores Presencial
Disciplinas Semipresenciais
Atividades Complementares
Estágio
Trabalho de Conclusão de Curso Presencial
Práticas Pedagógicas
Optativa 1 - Língua Brasileira de Sinais (Libras)
Optativa 2 - Ética na Comunicação
Optativa 3 - Teorias e Técnica de Comunicação

DPR
PI
DSP
AC
ES
TCC
PP
OPT
OPT
OPT

1399,2
346,4
500
200
200
100
0
60
0
0

1399,2
346,4
500
200
200
100
0
60
0
0

5.1.2. Matriz Curricular vigente - Regular
Curso:
Modalidade:

Publicidade e Propaganda
Presencial

1º
1º
1º
1º
1º
1º
1º

1º

Cod

Bacharelado
7 semestres

Grau:

Turno:

Período

02.201.P
P

Código:

Duração:

Componentes Curriculares
Língua Portuguesa
Estética e História da Arte
História e Teorias da Comunicação
Comunicação e Cenários de Carreira
Projeto Integrador I
Sociedade em rede: era do conhecimento e
da aprendizagem
Atividades Complementares I

Modalid
ade

Hora
Aula
(50
min)

DPR
DPR
DPR
DPR
P.I

50
50
50
50
0

DSP
AC

Total

2º

Língua Portuguesa Aplicada à Comunicação

DPR

2º
2º
2º
2º

Estudos Sociológicos e Antropológicos
Linguagens e Produtos Comunicacionais
Fotografia
Projeto Integrador II

DPR
DPR
DPR
P.I

Hora
Total
Relógio
Hora/Re
60
lógio
P.I
min
50
0
0
50
0
0
50
0
0
50
0
0
40
0
40

0
0

60
30

0
0

200

90

40

50
50
50
50
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
40

| ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA

60
30

330
50
50
50
50
40
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Projeto Pedagógico de Curso (PPC):
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2º
2º

Ética, moral e valores humanos
Atividades Complementares II

2º
3º
3º
3º
3º
3º
3º
3º

Total
Marketing
Design e Criatividade
Psicologia do Consumidor
Redação Publicitária
Projeto Integrador III
Pensamento Crítico e Resolução de
Problemas
Atividades Complementares III

3º
4º
4º
4º
4º
4º
4º
4º
4º

5º
5º
5º
5º
5º
5º
5º

6º
6º
6º
6º
6º
6º
6º
6º

7º
7º

AC
DPR
DPR
DPR
DPR
P.I
DSP
ES
AC

Total
Empreendedorismo e Criação de Novos
Negócios
Estatística para Comunicadores
Pesquisa de Mercado
Planejamento e Criação em Promoção e
Merchandising
Projeto Integrador V
Competências socioemocionais
Estágio Supervisionado II
Atividades Complementares V

DPR
DPR
DPR
DPR
P.I
DSP
ES
AC

60
30

0
0

60
30

200

90

40

330

50
50
50
50
0

0
0
0
0
0

0
0
0
0
40

50
50
50
50
40

0
0

60
30

0
0

200

90

40

330

50
50
50
50
0
0
0
0

0
0
0
0
0
60
80

0
0
0
0
40
0
0
0

50
50
50
50
40
60
80
30

DPR
DPR
DPR
P.I
TCC
DSP
DSP
ES
AC

DPR
P.I

170 40
0
0
0

0
0
0

50
0
0
0
0

0
0
60
80

0
40
0
0
0

30

170 40

50
50
50
0
0

0
0
0
0
60

0
0
0
40
0

0
0
0
0

60
60
80
30

0
0
0
0

150
DPR

30

50
50
50

200

Total
Mídia para Campanhas Integradas
Tópicos Avançados em Publicidade e
Propaganda
Projeto Integrador VII

0
0

200

Total
Criação, Produção e Gestão de Conteúdo
Transmídia
Planejamento de Campanhas Publicitárias
Branding e Gestão de Marcas
Projeto Integrador VI
Trabalho de Conclusão de Curso I
Planejamento e produção de conteúdos para
web
Colaboração entre redes e liderança
Estágio Supervisionado III
Atividades Complementares VI

6º
7º

DSP

Comunicação e Mídias Digitais
Criação e Produção Audiovisual
Direção de Arte e Computação Gráfica
Fotografia Publicitária
Projeto Integrador IV
Inovação disruptiva
Estágio Supervisionado I
Atividades Complementares IV

5º
6º

DPR
DPR
DPR
DPR
P.I

Total

4º
5º

DSP
AC

290 40

50

0

0

50
0

0
0

0
40

| ORGANIZAÇÃO DIDÁTICO-PEDAGÓGICA

60
30

410
50
50
50
50
40
60
80
30

410
50
50
50
40
60
60
60
80
30

480
50
50
40
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Projeto Pedagógico de Curso (PPC):
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7º
7º

Trabalho de Conclusão de Curso II
Comunicação oral e escrita eficaz

TCC
DSP

0
0

60
60

0
0

60
60

7º

Optativa - Língua Brasileira de Sinais (Libras)
Estágio Supervisionado IV
Atividades Complementares VII

OPT

0
0
0

60
80

0
0
0

60

7º
7º

7º
Resum
o

ES
AC

Total

30

100

290 40
1.19 28
1.250
0
0

Total

80
30

430
2.720

Remumo Geral
Resumo
Resumo
Resumo
Resumo
Resumo

45,96
%
10,29
%
17,65
%
7,72%
11,76
%

Disciplinas Presenciais

DPR

1.250

0

PI

--

--

Disciplinas Semipresenciais

DSP

0

480

480

Atividades Complementares

AC

0

210

210

Estágio

ES

0

320

320

TCC

0

120

120

PP

0

0

0

OPT

60

60

OPT

60

60

OPT

60

60

Projetos Integradores Presencial

Trabalho de Conclusão de Curso
Presencial
Resumo 0,00% Práticas Profissional
Optativa 1 - Língua Brasileira de Sinais
Rol Opt
(Libras)
Resumo

Rol Opt
Rol Opt

4,41%

Optativa 2 - Ética na Comunicação
Optativa 3 - Téorias e Técnica de
Comunicação

1.250
28
0
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5.1.2.1.
Rol Opt
Rol Opt
Rol Opt

5.2.

Disciplinas Optativas
Optativa 1 - Língua Brasileira de Sinais (Libras)
Optativa 2 - Ética na Comunicação
Optativa 3 - Teorias e Técnica de Comunicação

OPT
OPT
OPT

60
60
60

A Integralização da Carga Horária Total do Curso

O curso de é ofertado em regime semestral e deve ser integralizado no prazo mínimo de 3 anos (6
semestres) e no máximo de 6 anos (12 semestres). A carga horária total curricular corresponde aos estabelecido
Resolução CNE/CES nº 3/2007 e em 200 (duzentos) dias letivos anuais de efetivo trabalho acadêmico.
A hora-aula é de 50 (cinquenta) minutos. O Calendário Acadêmico garante o mínimo de 20 encontros
letivos para cada componente curricular.

5.2.1. Projetos Integradores
Nas estruturas curriculares dos cursos de graduação da Faculdade Paulista de Comunicação desenvolvese uma atividade acadêmica denominada Projeto Integrador, que integra a teoria e a prática teórica no processo
de formação cidadã e profissional com os objetivos do curso/perfil de egresso, de forma a promover aderência
e coerência ao fazer pedagógico.
A execução do Projeto Integrador requer formação para a autoaprendizagem e tem como uma de suas
bases a conexão entre os conteúdos trabalhados nas unidades curriculares e as demandas reais da sociedade, a
partir da orientação dos docentes.
A adoção dessa metodologia é uma resposta à necessidade de contextualização e ressignificação da
educação de forma sistêmica, que inclui a pluralidade de aplicações dos saberes e a consolidação de uma postura
capaz de enfrentar às demandas atuais.
A interdisciplinaridade via Projetos Integradores, exige planejamento de curso por meio do seu
coordenador, dos docentes e dos discentes, tendo em vista a relação interdisciplinar entre os atores e a previsão
no Plano de Ensino com apresentação de temas relevantes.
Assim, FPAC faz dos Projetos Integradores um instrumento pedagógico metodológico vinculante entre o
discente, o docente e as atividades de extensão e iniciação científica/pesquisa, reforçando a construção do
espírito analítico-crítico almejado no perfil de aluno.
Por meio do Projeto Integrador, a Faculdade viabiliza ao educando o desenvolvimento de experiências
diferenciadas de aprendizagem e de iniciação à pesquisa.

5.3.

Conteúdos Curriculares

Os conteúdos curriculares desenvolvidos para o curso de Publicidade da Faculdade Paulista de
Comunicação possuem cargas horárias adequadas ao aprendizado, possibilitando o desenvolvimento
profissional e teórico dos temas abordados em sala de aula, utilizando-se de bibliografias que permitem a
pesquisa do aluno acerca dos temas desenvolvidos, dando o suporte necessário para o crescimento do
conhecimento em desenvolvimento.

5.4.

Ementário e Bibliografia
5.4.1. Adequação e atualização das ementas

As ementas do curso de Publicidade e Propaganda da Faculdade Paulista de Comunicação foram
elaboradas por docentes capacitados no mercado e disciplinas que atuam, com a finalidade de destacar de forma
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essencial a relevância das disciplinas para o momento atual, trazendo o conhecimento necessário para utilização
no mercado de trabalho, calcadas na proposta disciplinar do curso.
A atualização das ementas e alteração de bibliografias propostas pelos docentes são analisadas pelo
Núcleo Docente Estruturante (NDE) que avalia o material didático, proposta da mudança, sua aderência ao
mercado e grade do curso, referendando ou não tal iniciativa, de forma clara, concisa e transparente, a fim de
manter a qualidade do curso e do material de estudo aos alunos.

5.4.2. Descrição do ementário e bibliografia do curso
5.4.2.1.

Ementário da Matriz Curricular vigente – Regular

Período Letivo

1o. Semestre

60
hora
s
Ementa: Definição de Estética ao longo da História da Arte. Estudo da teoria do belo e das suas manifestações através da arte. Estudo das
funções da arte. Estudo da arte ao longo dos períodos da História: Antiga, Medieval, Moderna e Contemporânea. Estudo das diversas
escolas artísticas: o Renascentismo, o Barroco, o Neoclassicismo, o Impressionismo, o Expressionismo, o Dadaísmo, o Surrealismo, o PósModernismo. A Arte Brasileira nos períodos Colonial e Republicano. As artes Indígenas e Afro-brasileira. A Arte Pós-Moderna e a
Sociedade de Consumo. O papel dos museus no século XXI.
Bibliografia Básica:
BELL, Julian. Uma nova história da Arte. São Paulo: Martins Fontes, 2008.
COTRIM, Gilberto. Fundamentos da Filosofia: História e Grandes Temas. São Paulo: Saraiva, 2006.
GOMBRICH, E H. A história da arte. 16 ed. Rio de Janeiro: LTC, 1999.
Bibliografia Complementar:
ARANHA, Maria Lúcia de Arruda e MARTINS, Maria Helena Pires. Filosofando: Introdução à Filosofia. São Paulo: Moderna, 1993..
CHAUI, Marilena. Convite à Filosofia. São Paulo: Ática, 2009.
DELACAMPAGNE, Christian. História da Filosofia no Século XX. Rio de Janeiro: Zahar, 1997.
COELHO, Teixeira. O que indústria Cultural. São Paulo: Brasiliense, 2006.
PROENÇA, Graça. Descobrindo a História da Arte. 1.ed. São Paulo: Ática, 2005.
Disciplina

Período Letivo

Estética e História da Arte

Carga Horária

1o. Semestre

60
hora
s
Ementa: Definição de comunicação e sua evolução histórica. Signos, significação e construção de significado. Meios de comunicação e
áreas de atuação profissional. Mercado e tendências. Impacto da tecnologia da informação na atuação do profissional de comunicação.
Carreiras no mercado de comunicação. Metas e objetivos de carreira. Planejamento de carreira.
Bibliografia Básica:
BORDENAVE, Juan E. Diaz. O que é comunicação. São Paulo: Brasiliense, 1997.
BARBOSA, Marialva. História da Comunicação no Brasil. Petrópolis, RJ: Vozes, 2013.
BERLO, David K. O Processo da Comunicação - Introdução à Teoria e Prática. São Paulo: Martins Fontes, 2003.
Bibliografia Complementar:
PEREIRA, Wedencley Alves Carlos Jr. Comunicação Digital - Jornalismo, Narrativas, Estética. Rio de Janeiro: Mauad, 2010.
APARICI, Roberto. Conectados no Ciberespaço. São Paulo: Paulinas, 2012.
BRIGGS, Asa; BURKE, Peter. Uma história social da mídia - de Gutenberg à Internet. Rio de Janeiro: Zahar,
MARTINO, Luís Mauro Sá. Teoria da Comunicação - Ideias, Conceitos e Métodos. Petrópolis: Vozes, 2017.
KOTLER, Philip; KELLER, Kevin Lane. Administração de Marketing. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007.
Disciplina

Período Letivo

Comunicação e Cenários de Carreira

Carga Horária

1o. Semestre

60
hora
s
Ementa: Surgimento, expansão e transformação dos meios de comunicação no mundo e no Brasil. Meios de comunicação. Teorias da
Comunicação.Mass Communication Research (EUA). Escola de Frankfurt: Teoria Crítica (Alemanha). Escola Francesa: Teoria Culturológica.
Escola Britânica: Estudos Culturais. Escola Canadense: Estudos Midiáticos.Escola Brasileira: Folkcomunicação.
Bibliografia Básica:
BRIGGS, Asa. Uma história Social da Mídia. 2.ed. Rio de janeiro: Jorge Zahar, 2006.
MELLO, José Marques de. História Social da Imprensa. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2003.
WERNECK SODRÉ, Nelson. A História da Imprensa no Brasil. 1.ed. Rio de Janeiro: Mauad, 2008.
Bibliografia Complementar:
Disciplina

História e Teorias da Comunicação

Carga Horária
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"ESCOSTEGUY, Ana Carolina. Comunicação Cultura e Mediações Tecnológicas. 1.ed. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2006.
SODRÉ, Muniz. Antropologia do Espelho: uma antropologia da comunicação linear em rede. Rio de Janeiro: Vozes, 2006.
MANGUEL, Alberto. Uma História da Leitura. São Paulo: Companhia das Letras, 1997.
MELLO, José Marques de. História do pensamento comunicacional : cenários e personagens. São Paulo : Paulus, 2003.
MELLO, José Marques de. Ícones da sociedade midiática: da aldeia de McLuhan ao planeta de Bill Gates. Rio de Janeiro: Mauad X, 2007.

Período Letivo

1o. Semestre

60
hora
s
Ementa: Elementos da Comunicação. Funções da Linguagem. Linguagem e Língua. Língua oral e língua escrita. Níveis e padrões de
linguagem: norma culta e norma popular. Aspectos da redação técnica. Noções metodológicas de leitura e interpretação de texto Leitura
crítica, interpretação e análise de textos de diferentes gêneros. Construção de textos comunicacionais para suportes digitais.
Bibliografia Básica:
BELL, Julian. Uma nova história da Arte. São Paulo: Martins Fontes, 2008.
COTRIM, Gilberto. Fundamentos da Filosofia: História e Grandes Temas. São Paulo: Saraiva, 2006.
GOMBRICH, E H. A história da arte. 16 ed. Rio de Janeiro: LTC, 1999.
Bibliografia Complementar:
ABREU, Antônio Suárez. Curso de Redação. São Paulo, Ática, 1996;
FIORIN, José Luiz; SAVIOLI, Francisco Platão. Para Entender o Texto: Leitura e Redação. São Paulo, Editora Atica.
GUIMARÃES, Elisa. A articulação do texto / Elisa Guimarães. São Paulo: Ática, 2006.
MAINGUENEAU, Dominique. Análise de textos de comunicação / Analyser les textes de communication. São Paulo : Cortez, 2013.
TRAQUINA, N. Teorias do Jornalismo, porque as notícias são como são. 2ª. ed. Florianópolis: Insular, v. I, 2005.
Disciplina

Língua Portuguesa

Período Letivo

2o. Semestre

Carga Horária

60
hora
s
Ementa: Definição de texto e contexto. Discussão acerca dos aspectos sociocognitivos do processamento textual. Análise das concepções
de texto e de sentido. Desenvolvimento do espírito crítico e investigador. Temas relacionados à linguagem, à realidade, à cultura brasileira
e ao mercado de trabalho.
Bibliografia Básica:
CITELLI, Adilson. Linguagem e Persuasão. 16 ed. São Paulo: Ática, 2004.
BOAVENTURA, E. Como ordenar as Ideias. 9.ed. São Paulo: Ática, 2007.
KOCK, Ingedore G.Villaça. Desvendando os segredos do Texto. 7 ed. São Paulo: Cortez, 2011.
Bibliografia Complementar:
ANDRADE. Maria Margarida de. Língua Portuguesa: noções básicas para cursos superiores. 9 ed. São Paulo: Atlas, 2010.
FÁVERO, Leonor Lopes. Coesão e Coerência textuais. Série Princípios, São Paulo: Ática, 2006.
KOCH, Ingedore. A interação pela linguagem. São Paulo, Contexto, 2006.
KOCK. Ingedore G. Villaça. Desvendando os segredos do texto. 7 ed. São Paulo: Cortez, 2011.
MAINGUENEAU, Dominique. Análise de textos de comunicação. São Paulo: Cortez, 2013..
Disciplina

Período Letivo

Língua Portuguesa aplicada à Comunicação

Carga Horária

2o. Semestre

60
hora
s
Ementa: Introdução dos alunos aos meios possíveis para a comunicação mais eficiente. Análise dos principais produtos comunicacionais
tradicionais. Desenvolvimento de um pensamento crítico acerca das práticas comunicacionais. Estabelecimentos de relações entre
linguagens, produtos e público. Investigação sobre novas possibilidade de práticas comunicacionais.
Bibliografia Básica:
HOHLFELDT, ANTONIO; FRANÇA, Vera Veiga; MATRTINO, Luiz (org.). Teorias da comunicação: conceitos, escolas e tendências. 13.ed.
Petropolis - Rio de Janeiro: Vozes, 2013.
THOMPSON, John B.. A mídia e a modernidade: uma teoria social da mídia. Petropolis - Rio de Janeiro: Vozes, 1998.
SANTAELLA, Lúcia. Cultura das mídias. São Paulo: Experimento, 1996.
Bibliografia Complementar:
SIMÕES,Roberto Porto. Relações públicas: função política. 3 ed. São Paulo: Summus, 1995.
RECUERO, Raquel. Redes sociais na internet. 2.ed. Porto Alegre: Sulina, 2011.
BOURDIEU, Pierre. A economia das trocas simbólicas. MICELI, Sergio [Org.]. 5 ed. São Paulo: Perspectiva, 2001.
BARBOSA FILHO, André; CASTRO, Cosette. Comunicação digital: educação, tecnologia e novos comportamentos. São Paulo: Paulinas,
2008.
JENKINS, Henry. Cultura da convergência. 2ª ed. São Paulo: aleph, 2013.
Disciplina

Período Letivo
Disciplina

Linguagens e Produtos Comunicacionais

Carga Horária

2o. Semestre
Fotografia

Carga Horária
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Ementa: Estudo da história da fotografia. Construção do olhar crítico. Uso de equipamentos fotográficos. Produção de fotografias no
estúdio. Elaboração de fotografias externas. Desenvolvimento da análise crítica visual. Introdução à parte prática do curso. Reflexão sobre
a fotografia como arte moderna. Busca de compreensão da fotografia e seu uso nas redes sociais.
Bibliografia Básica:
KUBRUSLY, Cláudio Araújo. O que é fotografia. São Paulo: Brasiliense, 2006.
KOSSOY, Boris. Fotografia & história. 2 ed. São Paulo: Ateliê Editorial, 2003.
FOLTS, James A. Manual de fotografia. revisão técnica Denise Camargo. São Paulo: Thomsom Learning, 2007.
Bibliografia Complementar:
ARNHEIM, Rudolf. Arte e percepção visual: uma psicologia da visão criadora: nova versão. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2006.
CHIPP, Herschel Browning. Teorias da arte moderna. 2 ed. São Paulo: Martins Fontes, 1999.
BELL, Julian. Uma nova história da arte. Rio de Janeiro: Martins Fontes, 2008.
BUSSELLE, Michael. Tudo sobre fotografia. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 1979.
FOLTS, James A; LOVELL, Ronald P; ZWAHLEN, Fred C. Handbook photography. 5 ed. New York USA: Thomsom Learning, 2002.

Período Letivo

2o. Semestre

60
hora
s
Ementa: Definição de cultura. Discussão sobre a produção cultural e o seu papel de humanização das pessoas. Demonstração da Teoria
do Mito Fundador do Brasil. Busca da compreensão da diversidade, da profundidade e da extensão da cultura dos povos indígenas e dos
afro-brasileiros. Estudo crítico da recepção dos produtos culturais de origem europeia e estadunidense. Reflexão sobre as expressões
culturais contemporâneas. Introdução ao estudo de Marketing Cultural. Levantamento dos principais produtos culturais que
conquistaram o mercado cultural no exterior. Definição dos conceitos: diversidade cultural e multiculturalismo.
Bibliografia Básica:
CHAUI, Marilena. Iniciação à Filosofia. São Paulo: Ática, 2005.
HOLANDA, Sérgio Buarque de. Raízes do Brasil. São Paulo: Companhia das Letras, 1995.
PRADO, Junior Caio. Formação do Brasil Contemporâneo. 1.ed. São Paulo: Brasiliense, 2011.
Bibliografia Complementar:
ARANHA, Maria Lúcia de Arruda e MARTINS, Maria Helena Pires. Filosofando: Introdução à Filosofia. São Paulo: Moderna, 1993.
BOSI, Ecléa. Cultura de massa e cultura operária. Petrópolis: Vozes, 2007.
MATTOS, Regiane Augusto de. História e Cultura Afro-Brasileira. São Paulo: Contexto, 2011.
ORTIZ, Renato. A moderna tradição brasileira. São Paulo: Brasiliense, 2006.
SANTAELLA, Lucia. Cultura das Mídias. São Paulo: Experimento, 1996.
Disciplina

Período Letivo

Estudos Sociológicos e Antropológicos

Carga Horária

3o. Semestre

60
hora
s
Ementa: O processo de criação: as percepções, as “intuições”; a iluminação, (insight), a “competência técnica”, a “verificação” e a
implementação. Técnicas de criação. Através de conceitos e princípios teóricos e de atividades práticas fundamentadas teoricamente, a
disciplina busca desenvolver a criatividade do aluno, canalizando seu potencial dentro do contexto cultural, para ações inovadoras no
exercício de sua profissão. História da propaganda no Brasil. Os principais conceitos de publicidade e da propaganda e sua terminologia
técnica. Áreas de atuação do publicitário. Conceitos de anunciantes, agências, fornecedores e veículos de comunicação. A agência de
propaganda.
Bibliografia Básica:
CIGLION, Waldemar A. Deu branco!: Criatividade e redação publicitária. 2ª Edição. São Paulo: Alínea, 2009.
COLLAROI, Antonio Celso. Newton: Produção Visual e Gráfica. 1ª Edição. São Paulo: Summus, 2005.
WILLIAMS, Robin. Web Design para não-designers: Um guia objetivo para você criar, projetar e publicar o seu site na Web.. 1ª
Edição. Rio de Janeiro: Editora Ciência Moderna, 2001.
Bibliografia Complementar:
BARRETO, R.M. Criatividade em Propaganda. 13ª Edição. São Paulo: Ed. Summus, 2004.
BERTOMEU, Cegato João Vicente. Criação na Propaganda Impressa. 3. ed. São Paulo: Thompsom, 2006.
CALAZANS, Flávio. Propaganda Subliminar e multimídia. São Paulo: Multimídia, 2000.
ESCOREL, Ana Luisa. O efeito multiplicador do design. São Paulo : Ed. SENAC, 2004.
MUNARI, Bruno. Design e comunicação visual : contribuição para uma metodologia didática. São Paulo : Martins Fontes, 1997.
Disciplina

Período Letivo

Design e Criatividade

Carga Horária

3o. Semestre

60
hora
s
Ementa: Definição de Marketing. Introdução aos conceitos básicos do Marketing (Marketing 1.0). Panorama geral das ferramentas
tradicionais de Marketing. A Globalização e a expansão do conceito e da prática do Marketing (Marketing 2.0). As ramificações do
Marketing Globalizado. Marketing focado em Relacionamentos (Marketing 3.0). Marketing após a popularização da Internet. O Marketing
e as Novas Tecnologias de Informação e Comunicação. Marketing Personalizado (Marketing 4.0). Tendências e Ferramentas atuais de
Marketing. Tendências para o futuro do Marketing.
Disciplina

Marketing

Carga Horária
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Bibliografia Básica:
KOTLER, Philip; ARMSTRONG, Gary. Princípios de marketing. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2011.
HOOLEY, Graham. Estratégia de marketing e posicionamento competitivo. 4 ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011.
HUSAM, Jandal; MUSCAL, Francois; SIVIERO, Heitor [et al.]. Digital Minds: 12 estratégias de Marketing Digital que toda empresa
precisa conhecer. Vila Velha: Above publicações, 2014.
Bibliografia Complementar:
KOTLER, Philip. Administração de marketing. revisão técnica Edson Crescitelli. 14 ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2012.
PINHEIRO, Duda; GULLO, José. Comunicação integrada de marketing: gestão dos elementos de comunicação:suporte às estratégias de
marketing e de negócios da empresa:fundamentos de marketing e visão de empresa. 4 ed. São Paulo: Atlas, 2013.
ROSENWALD, Peter J. Accountable marketing: otimizando resultados dos investimentos em marketing. tradução Roberto Galman. São
Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2005.
SAMARA, Beatriz Santos. Pesquisa de marketing: conceitos e metodologia. 4 ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007
MOUNCEY, Peter; MCDONALD, Malcolm. Marketing de resultado: como medir e analisar a efetividade do marketing em sua organização.
tradução Ricardo Bastos Vieira. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010.

Período Letivo

3o. Semestre

60
hora
s
Ementa: Definição de Psicologia do Consumidor. Aspectos teóricos e metodológicos da Psicologia do Consumidor. A relação entre a
Psicologia do Consumidor e os meios de comunicação de massa. O consumo de luxo. O grupo social e o comportamento do consumidor.
O consumismo, o consumerismo e o consumo ecológico. O neuromarketing. O comportamento do consumidor na internet. As
megatendências do consumo global.
Bibliografia Básica:
BOCK, Ana Mercês Bahia. Psicologias: uma introdução ao estudo da psicologia / Ana Mercês Bahia, Odair Furtado, Maria de Lourdes
Trassi Teixeira. São Paulo: Saraiva, 2008.
GUÉGUEN, Nicolas. Psicologia do Consumidor. São Paulo: Senac, 2010.
STROCCHI, Maria Cristina. Psicologia da Comunicação. São Paulo: Paulus, 2007.
Bibliografia Complementar:
FIORELLI, José Osmir. Psicologia para administradores: integrando teoria e prática. São Paulo: Atlas, 2011.
GIGLIO, Ernesto Michelangelo. O comportamento do consumidor. São Paulo: Pioneira Thomson, 2005.
KOTLER, Philip; KELLER, Kevin Lane. Administração de Marketing. São Paulo: Pearson, 2006.
PIAGET, Jean. Seis estudos de Psicologia. Rio de Janeiro: Forense Universitária, 2015.
SOTO, Eduardo. Comportamento organizacional: o impacto das emoções. São Paulo: Cengage Learning, 2011.
Disciplina

Período Letivo

Psicologia do Consumidor

Carga Horária

3o. Semestre

60
hora
s
Ementa: Fundamentos teóricos do texto Publicitário. O briefing e seu papel na redação publicitária. Processos criativos para Redação
Publicitária. O desenvolvimento do texto publicitário e de seus elementos. Criação de textos para mídia impressa e mídia externa. Criação
de textos para utilização no Rádio e nos Podcasts. Criação de textos para utilização na Televisão. Criação de textos para utilização em
Mídias Digitais. Desenvolvimento de roteiros publicitários para produções audiovisuais. Redação para campanhas publicitárias em uma
única mídia. Redação para campanhas publicitárias em diversas mídias.
Bibliografia Básica:
FIGUEIREDO, Celso. Redação publicitária: sedução pela palavra. São Paulo: Cengage Learning, 2005.
MARTINS, Zeca. Redação publicitária. 3 ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2013.
ANZANELLO CARRASCOZA, João. Redação publicitária: estudos sobre a retórica do consumo. 4 ed. São Paulo: Futura, 2003.
Bibliografia Complementar:
NEGRI, Marina Aparecida Espinosa. Contribuições da língua portuguesa para a redação publicitária. São Paulo: Cengage Learning, 2011.
SAVIOLI, Francisco Platão; FIORIN, José Luiz. Lições de texto: leitura e redação. São Paulo: Atica, 2006.
CIGLIONI, Waldemar Jr. Deu branco: criatividade e redação publicitária. Campinas: Alinea, 2009.
GARCEZ, Lucília Helena do Carmo. Técnica de redação: o que é preciso saber para bem escrever. São Paulo: Martins Fontes, 2004.
STEMPEL, Tom. Por dentro do roteiro: erros e acertos em janela indiscreta, guerra nas estrelas e outros clássicos do cinema. Rio de
Janeiro: Zahar, 2011.
Disciplina

Período Letivo

Redação Publicitária

Carga Horária

4o. Semestre

60
hora
s
Ementa: A comunicação, a sociedade em rede e os reflexos das mudanças relacionadas ao trabalho diante das redes e mídias digitais. As
teorias da cibercultura e a comunicação digital. As redes sociais digitais e a produção colaborativa de conteúdo. Estratégias digitais de
monitoramento e métricas das mídias sociais.
Bibliografia Básica:
BARBOSA, Ivan Santos. Os sentidos da Publicidade: Estudos Interdisciplinares. São Paulo: Thompsom, 2005.
ESCOSTEGUY, Ana Carolina. Comunicação Cultura e Mediações Tecnológicas, Porto Alegre: Edipucrs, 2006.
LÉVY, Pierre. As tecnologias da inteligência: o futuro do pensamento na era da informática. 1.ed. São Paulo: ed. 34. 1995.
Bibliografia Complementar:
Disciplina

Comunicação e Mídias Digitais

Carga Horária
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BARRETO, Roberto Menna. Criatividade em propaganda. São Paulo: Summus, 1982.
CITELLI, Adilson. Linguagem e persuasão. São Paulo: Ática, 2004.
KUNSCH, Margarida M. Krohling. Planejamento de relações públicas na comunicação integrada. São Paulo: Summus, 1986.
SANTAELLA, Lúcia. Cultura das mídias. 3. ed. São Paulo: Experimento, 2005.
TORQUATO, Gaudêncio.Tratado de comunicação organizacional e política. São Paulo: Thomson, 2002..

Período Letivo

4o. Semestre

60
hora
s
Ementa: Estudo dos processos utilizados para a criação de um produto audiovisual. Análise de produtos de televisão, cinema, rádio,
internet e empresarial. Definição de pré-produção, produção, pós-produção e publicação. Criação de um produto audiovisual. Produção
de projetos e roteiros. Construção do pensamento crítico e analista para as produções audiovisuais atuais.
Bibliografia Básica:
ETTL, Herbert. Manual de produção de televisão. São Paulo: Cengage Learning, 2011.
MCLEISH, Robert. Produção de rádio: um guia abrangente de produção radiofônica. tradução Mauro Silva. São Paulo: Summus, 2001.
BRANDAO, Cristina; COUTINHO,Iluska (org.). Televisão cinema e mídias digitais. Florianopolis: insular, 2012.
Bibliografia Complementar:
RODRIGUES, Chris. O cinema e a produção: para quem gosta, faz ou quer fazer cinema. Rio de Janeiro: lamparina, 2010.
MACHADO, Arlindo. A televisão levada a sério. 4.ed. São Paulo: Senac, 2005.
COMPARATO, Doc. Da criação ao roteiro: teoria e prática. (Biblioteca fundamental de cinema). 2 ed. São Paulo: Summus, 2009.
BERNARDET, Jean-Claude. O que é cinema. (Coleção Primeiros Passos). São Paulo: Brasiliense, 2012.
BARBEIRO, Heródoto; LIMA, Paulo Rodolfo. Manual de radiojornalismo: Produção, ética e internet. Rio de Janeiro: Campus, 2001.
Disciplina

Período Letivo

Criação e Produção Audiovisual

Carga Horária

4o. Semestre

60
hora
s
Ementa: Desenvolver as técnicas e os conceitos de direção de arte relacionados aos processos de criação, organização e implementação
consciente e sustentável de projetos de cenografia, produção de objetos, figurino e maquiagem em produções fotográficas e audiovisuais
para sites, vídeos e programas televisivos de diferentes gêneros e formatos.
Bibliografia Básica:
JOLY, Martine. Introdução à análise da imagem. Campinas, SP : Papirus, 1996.10ed.
KOSSOY, Boris. Fotografia & história. 2 ed. São Paulo: Ateliê Editorial, 2003.
GOMBRICH, E.H. A História da arte. 16. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2000.
Bibliografia Complementar:
CARDOSO, João Batista. Semiótica das locações: Uma leitura do ambiente natural como espaço cenográfico, 2002. Disponível em:
<http://www.unicap.br/gtpsmid/pdf/CD-Joao-Batista.pdf>
CARDOSO, João Batista. A cenografia televisiva: seu estilo e estrutura. São Paulo Comunicação & Inovação, v. 1, n. 2, 2001. p. 38-45.
Disponível em: http://seer.uscs.edu.br/index.php/revista_comunicacao_inovacao/article/view/1313/965
HELLER, Eva. A psicologia das cores: como as cores afetam a emoção e a razão. São Paulo: Gustavo Gili, 2013.
OLIVEIRA JR. Luiz Carlos. A mise em scène no Cinema. Do clássico ao cinema de fluxo. Campinas: Papirus, 2013.
RODRIGUES, Fernanda Junqueira. Do figurino cênico ao figurino de moda: a modernização do figurino nas telenovelas brasileiras.
Dissertação de Mestrado, Departamento de Multimeios, do Instituto de Artes, da Universidade Estadual de Campinas, Campinas, SP,
2009. Disponível em: http://repositorio.unicamp.br/bitstream/REPOSIP/284038/1/Rodrigues_FernandaJunqueira_M.pdf
Disciplina

Período Letivo

Direção de Arte e Computação Gráfica

Carga Horária

4o. Semestre

60
hora
s
Ementa: Abordagem das técnicas de registro fotográfico.A função da fotografia na publicidade. Seleção de material fotográfico para
diferentes suportes, promovendo exercícios de fotografia na linguagem publicitária. Operação de câmeras fotográficas e de seus
acessórios. A fotografia em estúdio. Iluminação. Produção e análise da imagem na publicidade. Avaliação crítica da forma e do conteúdo
de produções nesta área.
Bibliografia Básica:
BUSSELE, Michael. Tudo sobre fotografia. São Paulo: Pioneira, 1998.
JOLY, Martine. Introdução à análise da imagem. Campinas, SP : Papirus, 1996.10ed.
KOSSOY, Boris. Fotografia e História. Cotia, SP : Ateliê, 2012. 2ª ed. Rev. atual.
Bibliografia Complementar:
COUTINHO, Evaldo. A imagem autônoma : ensaio de teoria do cinema / Estudos (Perspectiva). São Paulo : Perspectiva, 1996.
HUNTER, Fil; BIVER, Steve; FUQUA, Paul. Luz, ciência e magia: guia de iluminação fotográfica. Balneário Camboriú: Editora Photos, 2015.
EASTERBY, John. 150 lições para aprender a fotografar. São Paulo: Editora Europa, 2010.
FOLTS, James A. Manual de fotografia. São Paulo: Thomson Learning, 2007.
KUBRUSLY, Cláudio. O que é fotografia. São Paulo: Brasiliense, 2006.
Disciplina

Fotografia Publicitária

Carga Horária
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Período Letivo

5o. Semestre

60
hora
s
Ementa: Cultura Empreendedora X Empreendedorismo. Tipos de Empreendedores. Modelos de Negócios e a tendência do 4.0. Opções
de empreendedorismo no setor da comunicação:Identificação de Oportunidades a partir do conhecimento das necessidades do cliente e
tendências de mercado. Model Canvas. Pitch de Negócios.
Bibliografia Básica:
CHURCHILL Jr., Gilbert A. e PETER, J. Paul. Marketing criando valor para os clientes. São Paulo: Saraiva, 2000.
DORNELAS, José Carlos de Assis. Empreendedorismo: transformando idéias em negócios. 5 ed. Rio de Janeiro: LTC, 2015.
HISRICH, Robert D. Empreendedorismo. Porto Alegre: AMGH Editora, 2014.
Bibliografia Complementar:
NOGUEIRA, João Carlos. Desenvolvimento e empreendedorismo afro brasileiro: Desafios históricos e perspectivas para seculo 21. 1 ed.
Florianopolis: Atilende, 2014.
KOTLER, Philip; ARMSTRONG, Gary. Princípios de marketing. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2011.
KOTLER, Philip. Administração de marketing. revisão técnica Edson Crescitelli. 14 ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2012.
HUSAM, Jandal; MUSCAL, Francois; SIVIERO, Heitor [et al.]. Digital Minds: 12 estratégias de Marketing Digital que toda empresa precisa
conhecer. Vila Velha: Above publicações, 2014.
GURGEL, Claudio. Administração: elementos essenciais para a gestão das organizações. São Paulo: Atlas, 2009.
Disciplina

Período Letivo

Empreendedorismo e Criação de Novos Negócios

Carga Horária

5o. Semestre

60
hora
s
Ementa: A Análise de Dados na Comunicação. Estatística na Comunicação e a Comunicação na Estatística. Fontes e Tipos de Dados. B.I:
definições e recursos necessários. Ferramentas gratuitas para B.I. Amostragem: conceitos básicos e aplicações em Pesquisa aplicada ao
Marketing Digital. Margem de Erro e testes A/B; Frequência e Medidas; Tipos e Gráficos para melhor situação; Redação e apresentação
de análises e relatórios.
Bibliografia Básica:
FONSECA, Jairo Simon da. Curso de estatística. 6 ed. São Paulo: Atlas, 2012.
TRIOLA, M. F. Introdução à Estatística.10.ed. Rio de Janeiro: LTC, 2012.
MORETTIN Pedro A.; BUSSAB Wilton de O.. Estatística básica. 8 ed. São Paulo: Saraiva, 2013.
Bibliografia Complementar:
MILONE, Giuseppe. Estatística: geral e aplicada. São Paulo: Thomsom Learning, 2006.
MAGALHÃES, Marcos Nascimento. Noções de probabilidade e estatistica. 7. ed. São Paulo: Universidade de São Paulo, 2013.
MOORE, David S. A estatística básica e sua prática. Rio de Janeiro: LTC, 2011.
SAMARA, Beatriz Santos. Pesquisa de marketing: conceitos e metodologia. 4 ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007.
LOPES, Maria Immacolata Vassallo de. Pesquisa em comunicação. 10 ed.. São Paulo: Loyola, 2010.
Disciplina

Período Letivo

Estatística para Comunicadores

Carga Horária

5o. Semestre

60
hora
s
Ementa: Definição de Pesquisa de Mercado; A Pesquisa na atividade de Publicidade e Propaganda; Planejamento e Desenvolvimento de
pesquisas de mercado: O Projeto de Pesquisa; Elaboração de instrumentos de coleta de dados; Aplicação de questionário em entrevistas,
observações e grupos focais; Análise de instrumentos de pesquisa e dos dados coletados por eles; Técnicas de Análise de Dados
(Numérico-Descritiva e de Conteúdo); Desenvolvimento de Relatório de Pesquisa.
Bibliografia Básica:
SAMARA, Beatriz Santos. Pesquisa de marketing: conceitos e metodologia. 4 ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2007.
LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. Técnicas de pesquisa: planejamento e execução de pesquisas;amostragens e
técnicas de pesquisa; elaboração,análise e interpretação de dados. 7.ed. São Paulo: Atlas, 2012.
LOPES, Maria Immacolata Vassallo de. Pesquisa em comunicação. 10 ed.. São Paulo: Loyola, 2010..
Bibliografia Complementar:
GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 5 ed. São Paulo: Atlas, 2010.
SILVA,Tarcízio; STABILE, Max. Monitoramento e pesquisa em mídias sociais: Metodologias, aplicações e inovações. São Paulo: Uva Limão,
2016.
MCDANIEL, Carl. Pesquisa de marketing. São Paulo: Thomson Learning, 2006.
SIQUEIRA, José de Oliveira. Fundamentos de métodos quantitativos: aplicados em administração, economia, contabilidade e atuária. São
Paulo: Saraiva, 2011.
BAUER,Martin W.; GASKELL,George (orgs.). Pesquisa qualitativa com texto, imagem e som: um manual pratico. 13 ed.. Rio de Janeiro:
Vozes/Petropolis, 2015.
Disciplina

Período Letivo
Disciplina

Pesquisa de Mercado

Carga Horária

5o. Semestre
Planejamento e Criação em Promoção e Merchandising

Carga Horária
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Ementa: Identificar, analisar e desenvolver atividades de marketing promocional no contexto da comunicação da comunicação
mercadológica. Distinguir atividades de promoção e merchandising das demais vertentes de comunicação de mercado a partir da
fundamentação de conceitos sobre ponto de venda, estratégias promocionais e tendências de varejo em ambientes de comunicação
integrado considerando as novas tecnologias.
Bibliografia Básica:
CZINKOTA, Michael R. Marketing: as melhores práticas. Porto Alegre: Bookman, 2009. 559 p.
CALAZANS, Flávio. Propaganda Subliminar e multimídia. São Paulo: Multimídia, 2000.
MALHOTRA, Naresh. (2013). Planos de Marketing. São Paulo: Saraiva.
Bibliografia Complementar:
ALVARES, Francisco, Evolução da atmosfera de loja e suas contribuições na ressignificação do visual merchandising de moda. Projética,
Londrina,
v.9,
n.2,
p.
39-54,
Jul./Dez.
2018.
Disponível
em:
<http://www.uel.br/revistas/uel/index.php/projetica/article/view/29095/24672> Acesso em: 22.04.2019.
ARAUJO, Myvrian, Visual Merchandising: a Vitrine e sua Influência no Comportamento do Consumidor. GϵCont, Floriano-PI, Jan-Jun. 2017.
Disponível em: <http://www.ojs.ufpi.br/index.php/gecont/article/view/5668/3786> Acesso em: 22.04.2019.
BARROS, Ludmila, Visual merchandising no varejo de moda e a experiência do consumidor: um estudo bibliométrico, Navus, Florianópolis,
SC, 10.10.2018. Disponível em: <http://navus.sc.senac.br/index.php/navus/article/view/669/pdf> Acesso em: 22.04.2019.
BRUNO, Martins. Estratégias comerciais: Visual Merchandising aliado a arquitetura. Revista Científica Semana Acadêmica. Fortaleza, ano
MMXVII, Nº. 000105, 24.03.2017. Disponível em:< https://semanaacademica.org.br/artigo/estrategias-comerciais-visual-merchandisingaliado-arquitetura> Acesso em: 22.04.2019.
FELTRIN, Fábio, Merchandising Editorial: A Presença das Marcas na Minissérie Verdades Secretas, Intercom – Sociedade Brasileira de
Estudos Interdisciplinares da Comunicação 41º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Joinville - SC – 2 a 8/09/2018.
Disponível em: <http://portalintercom.org.br/anais/nacional2018/resumos/R13-2052-1.pdf>

Período Letivo

6o. Semestre

60
hora
s
Ementa: Definição e história da Transmídia. O ecossistema midiático. A audiência transmidiática: Cultura participativa e cultura da
convergência. Storytelling: Origem, desenvolvimento e práticas atuais. Universo ficcional transmidático e as estratégias midiáticas
multiplataforma. Desenvolvimento de narrativas transmídia. Empreendedorismo em Transmídia. Tendências em Transmídia.
Bibliografia Básica:
CARAMELLA, Elaine (org.). Mídias: multiplicação e convergências. São Paulo: Senac, 2009.
MCKEE, Robert. Story: substância, estrutura, estilo e os princípios da escrita de roteiro. tradução de Chico Marés. Curitiba: arte &
letra, 2013.
JENKINS, Henry. Cultura da convergência. 2ª ed. São Paulo: aleph, 2013.
Bibliografia Complementar:
COMPARATO, Doc. Da criação ao roteiro: teoria e prática. (Biblioteca fundamental de cinema). 2 ed. São Paulo: Summus, 2009.
SAVAZONI, Rodrigo; COHN, Sergio. Cultura digital br. Rio de Janeiro: Azougue editorial, 2009.
LEÃO, Lucia(org.). O chip e o caleidoscópio: reflexões sobre as novas mídias. Rio de Janeiro: Civilizacao Brasileira, 2005.
APARICI, Roberto(org.). Conectados no ciberespaço: educação, tecnologia e novos comportamentos. Tradução Luciano Menezes Reis. São
Paulo: Paulinas, 2012.
STRAUBHAAR, Joseph D.. Comunicação, mídia e tecnologia. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2004.
Disciplina

Período Letivo

Criação, Produção e Gestão de Conteúdo Transmídia

Carga Horária

6o. Semestre

60
hora
s
Ementa: Conceitos básicos do planejamento de campanhas publicitárias. O papel fundamental do Atendimento dentro do planejamento
de campanha. Briefing como semente do planejamento de campanha. Análises mercadológicas (Macro e Microambiente). Estudo e
análise de pesquisas de mercado e de opinião pública. Economia e contabilidade em um plano de campanha publicitária. Desenvolvimento
do plano de campanha. Monitoramento e controle da execução do plano de campanha. Avaliação da campanha após o término da
execução do plano.
Bibliografia Básica:
JONES, JOHN Philip. A publicidade como negócio: Operações criatividade planejamento de mídia comunicação integrada. [The
advertising business]. Trad. Lucia Helena Sant'Agostino e Arlete Simille Marques. São Paulo: Nobel, 2002.
TAVARES, Mauricio. Comunicação empresarial e planos de comunicação: integrando teoria e prática. 3 ed. São Paulo: Atlas, 2010.
FRANÇA, Fábio; FREITAS, Sidinéia Gomes. Manual da qualidade em projetos de comunicação. São Paulo: Pioneira Thomson Learning,
2002.
Bibliografia Complementar:
LAKATOS, Eva Maria; MARCONI, Marina de Andrade. "Elaboração de Dados" e "Análise e Interpretação de Dados"; In. Técnicas de
pesquisa: planejamento e execução de pesquisas; amostragens e técnicas de pesquisa; elaboração, análise e interpretação de dados.
7.ed. São Paulo: Atlas, 2012.
SILVA, Iara Silva da. Publicitários + anunciantes: a dinâmica de uma relação complexa. Porto Alegre: Entremeios, 2010.
RIBEIRO, Julio. Fazer acontecer.com.br: o livro de propaganda mais vendido no Brasil. São Paulo: Saraiva, 2009.
LUPETTI, Marcélia. Administração em publicidade. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2006.
HUSAM, Jandal; MUSCAL, Francois; SIVIERO, Heitor [et al.]. Digital Minds: 12 estratégias de Marketing Digital que toda empresa precisa
conhecer. Vila Velha: Above publicações, 2014.
Disciplina

Planejamento de Campanhas Publicitárias

Carga Horária
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Período Letivo

6o. Semestre

60
hora
s
Ementa: Conceitos fundamentais sobre branding e gestão de marcas. Os componentes da marca. Os valores e os atributos para a fixação
de marcas. A expressão da marca através de sua programação visual. A administração e valoração da marca como ativo das empresas
(Brand Equity). Conceitos avançados de branding. Ferramentas para a construção e consolidação das marcas no mercado de alta
competitividade. Design na construção de marcas. Storytelling aplicado ao Branding. Métricas para gestão de marcas.
Bibliografia Básica:
SAMPAIO, Rafael. Marcas de AaZ: Como construir e manter marcas de sucesso uma guia para fazer sua marca a principal força do seu
negócio. Rio de Janeiro: Campus, 2002.
PEREZ, Clotilde. Signos da marca: expressividade e sensorialidade. São Paulo: Thomsom Learning, 2004.
PINHEIRO, Duda; GULLO, José. Comunicação integrada de marketing: gestão dos elementos de comunicação:suporte às estratégias
de marketing e de negócios da empresa:fundamentos de marketing e visão de empresa. 4 ed. São Paulo: Atlas, 2013
Disciplina

Branding e Gestão de Marca

Carga Horária

Bibliografia Complementar:
VAZ, Gil Nuno. Marketing institucional: o mercado de idéias e imagens. 2 ed. São Paulo: Thomsom Learning, 2003.
MCDONALD, Malcolm; MOUNCEY, Peter. Marketing de resultado: como medir e analisar a efetividade do marketing em sua
organização. tradução Ricardo Bastos Vieira. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010.
LUPETTI, Marcélia. Gestão estratégica da comunicação mercadológica. São Paulo: Cengage Learning, 2012.
KOTLER, Philip. Administração de marketing. revisão técnica Edson Crescitelli. 14 ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2012.
O GUIANN, Thomas C; ALLEN, Chris T; SEMENIK, Richard J. Advertising and integrated brand promotion. 3 ed. Ohio USA: Thomson
Learning, 2003.

Período Letivo

7o. Semestre

60
hora
s
Ementa: O desenvolvimento das mídias na sociedade moderna. Cultura da convergência: interação das mídias. Cultura da conexão:
propagabilidade da comunicação. Características das mídias: meios de comunicação, veículos de comunicação e mídias sociais. Hábitos
de consumo de mídia. Comunicação integrada de marketing. Uso de mídias no planejamento de campanhas de comunicação. Mobile
marketing. Integração do on-line e off-line.
Bibliografia Básica:
BRIGGS, Asa. Uma história social da mídia: de Gutenberg á internet. Rio de Janeiro: Zahar, 2006.
ZELTNER, Herbert. Gerenciamento de mídia. tradução Rogério Rodrigues de Carvalho. São Paulo: Nobel, 2006.
JONES, JOHN Philip. A publicidade como negócio: Operações criatividade planejamento de mídia comunicação integrada. [The
advertising business]. Trad. Lucia Helena Sant'Agostino e Arlete Simille Marques. São Paulo: Nobel, 2002.
Bibliografia Complementar:
ESCOSTEGUY, Ana Carolina (org.). Comunicação, cultura e mediações tecnológicas. São Paulo: Edipucrs, 2006.
JENKINS, Henry. Cultura da convergência. 2ª ed. São Paulo: aleph, 2013.
THOMPSON, John B.. A mídia e a modernidade: uma teoria social da mídia. Petropolis - Rio de Janeiro: Vozes, 1998.
STRAPARICI, Roberto(org.). Conectados no ciberespaço: educação, tecnologia e novos comportamentos. Tradução Luciano Menezes
Reis. São Paulo: Paulinas, 2012.
AUBHAAR, Joseph D.. Comunicação, mídia e tecnologia. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2004.
Disciplina

Período Letivo

Mídia para Campanhas Integradas

Carga Horária

7o. Semestre

60
hora
s
Ementa: Características da Comunicação do Futuro. Relação entre as Mídias Tradicionais e as Mídias Digitais.“Mídia²” ou a Omni-Mídia;
Interação Comunicador e Interlocutor: Desafios e Recomendações; Impactos das Inteligências Artificiais na Comunicação Organizacional
e na Comunicação Mercadológica. Segmentação Comportamental Dinâmica. Interpretação e Geração de Dados e Leads. Mídia Inteligente,
Automatizada e Confiável: A Geração Automática de Conteúdo. Gerenciamento Individual do Ciclo de Vida de Produtos e Clientes.
“Conversational Marketing” (ou Inbound Marketing 4.0).
Bibliografia Básica:
APARICI, Roberto(org.). Conectados no ciberespaço: educação, tecnologia e novos comportamentos. Tradução Luciano Menezes Reis.
São Paulo: Paulinas, 2012.
BARBOSA FILHO, André; CASTRO, Cosette. Comunicação digital: educação, tecnologia e novos comportamentos. São Paulo: Paulinas,
2008.
HUSAM, Jandal; MUSCAL, Francois; SIVIERO, Heitor [et al.]. Digital Minds: 12 estratégias de Marketing Digital que toda empresa
precisa conhecer. Vila Velha: Above publicações, 2014.
Bibliografia Complementar:
JENKINS, Henry. Cultura da convergência. 2ª ed. São Paulo: aleph, 2013.
SAVAZONI, Rodrigo; COHN, Sergio. Cultura digital br. Rio de Janeiro: Azougue editorial, 2009.
RECUERO, Raquel. Redes sociais na internet. 2.ed. Porto Alegre: Sulina, 2011.
LEÃO, Lucia(org.). O chip e o caleidoscópio: reflexões sobre as novas mídias. Rio de Janeiro: Civilizacao Brasileira, 2005.
PERNISA JÚNIOR, Carlos. Comunicação digital: jornalismo, narrativas, estética. Rio de Janeiro: Mauad, 2010.
Disciplina

Tópicos Avançados em Publicidade e Propaganda

Carga Horária
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5.4.3. Coerência dos conteúdos curriculares com o perfil do egresso
Ao dividir o curso em disciplinas Básicas, Profissionalizantes e de Núcleo Específico, tem-se a adequação
do currículo com a futura atuação do Egresso. Sendo esse capaz de treinar pessoas, executar projetos e
desenvolver novas soluções tecnológicas para a sociedade

5.4.4. Adequação dos Conteúdos Curriculares à Língua Brasileira de
Sinais - LIBRAS
É importante o incentivo que a Faculdade oferece aos professores para desenvolverem-se além das
competências técnicas específicas, ampliando sua conscientização em relação ao processo de inclusão social das
pessoas portadoras de necessidades especiais, inclusive na reflexão sobre o uso da Língua Brasileira de Sinais,
utilizadas pelos surdos, inseridos em sala de aula comum.
Na Faculdade os cursos trazem, em sua composição, a oferta da disciplina de Libras em conformidade
com o Decreto nº5.626/2005, que é ofertada como disciplina curricular optativa, visto que de acordo com o
Capítulo II, Art. 3º do decreto supracitado: As Libras devem ser inseridas como disciplina curricular obrigatória
nos cursos de formação de professores para o exercício do magistério, em nível médio e superior, e nos cursos
de fonoaudiologia, de instituições de ensino públicas, e privadas, do sistema federal de ensino e dos sistemas de
ensino dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios.
No que tange aos demais cursos de educação superior, a legislação é clara: “§ 2º A Libras constituir-se-á
em disciplina curricular optativa nos demais cursos de educação superior e na educação profissional, a partir de
um ano da publicação” do Decreto nº 5.626/2005. Desta forma não integra as disciplinas curriculares, bem como
a sua carga horária não é computada para o atendimento da carga horária mínima do curso. Na Faculdade os
cursos apresentam a disciplina de LIBRAS está disponibilizada na estrutura curricular, em caráter optativo, com
carga horária de 60 horas.

5.4.5. Adequação dos Conteúdos Curriculares às exigências das
Diretrizes Curriculares Nacionais das Relações Étnico-raciais e para o
ensino de História e Cultura Afro-brasileira e Indígena
A Faculdade Paulista de Comunicação cumpre as Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das
Relações Étnico Raciais e para o Ensino de História e Cultura Afro-brasileira, Africana e Indígena, nos termos da
Lei N° 9.394/96, com a redação dada pelas Leis N° 10.639/2003 e N° 11.645/2008, e da Resolução CNE/CP N°
1/2004, fundamentada no Parecer CNE/CP N° 3/2004.
Na educação das relações étnico-raciais e para o ensino de história e cultura afro-brasileira, africana e
indígena, os projetos dos cursos apresentam esta temática também dentro dos conteúdos das disciplinas. Ainda
são realizadas atividades na Instituição com a temática ambiental e de Relações Étnico-raciais em projetos de
extensão e em projetos de reciclagem no âmbito da IES.
Nos cursos da Faculdade os conteúdos de relações étnico-raciais e de ensino de história e cultura afrobrasileira, africana e indígena são disponibilizados na disciplina de Estudos Sociológicos e Antropológicos,
Estudos das Relações Étnico Raciais.
Ainda, a Faculdade trabalha a educação das relações étnico-raciais de forma institucional e transversal,
ou seja, envolvendo a comunidade acadêmica nas disciplinas e atividades com o objetivo de promover a
consciência acerca dessas questões sociais, em projetos de iniciação científica e extensão

5.4.6. Adequação dos conteúdos curriculares à Política Nacional de
Educação Ambiental
Analisando-se a legislação relacionada à Educação Ambiental, tem-se a Lei número 9.795 de 27 de abril
de 1999, onde se entende por educação ambiental. Os processos por meio dos quais o indivíduo e a coletividade
constroem valores sociais, conhecimentos, habilidades, atitudes e competências voltadas para a conservação do
meio ambiente, bem de uso comum do povo, essencial à sadia qualidade de vida e sua sustentabilidade.
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Em complemento, nos termos das Diretrizes Curriculares Nacionais para a Educação Ambiental, sob o
parecer número 14/2012, aprovado em 06/06/2012 tem-se que [...] a educação ambiental envolve o
entendimento de uma educação cidadã, responsável, crítica, participativa, em que cada sujeito aprende com
conhecimentos científicos e com o reconhecimento dos saberes tradicionais, possibilitando a tomada de decisões
transformadoras, a partir do meio ambiente natural ou construído no qual as pessoas se integram. A Educação
Ambiental avança na construção de uma cidadania responsável voltada para culturas de sustentabilidade
socioambiental.
É perceptível então que, a instituição de ensino tem tarefa fundamental no processo visto que, é preciso
usar da ciência e do progresso para melhorar o bem-estar das diferentes sociedades, que é a principal razão de
existir. Sendo assim, entende-se que a prática docente é de fundamental importância na formação dos cidadãos
que atuarão no meio, seja social ou ambiental. Em relação ao ensino superior, faz-se necessário que a educação
ambiental se consolide de maneira coerente e não somente através de uma disciplina, embora a legislação
autorize a criação de disciplinas nos cursos superiores, mas sim, por meio da integração do currículo como um
todo.
Assim, salienta-se que a IES considera em todos os seus projetos, tanto de desenvolvimento institucional,
como nos pedagógicos dos cursos que mantém, o Decreto nº. 4.281, de 25 de junho de 2002, que regulamenta
a Lei nº. 9.795, de 27 de abril de 1999, que “institui a Política Nacional de Educação Ambiental”.
A organização curricular contempla esta questão através de disciplinas que relacionem a educação
ambiental, podendo ser citadas as disciplinas de Sustentabilidade, Responsabilidade Social e Princípios Éticos,
dentre outras.
Outrossim, estes temas relacionados à Educação Ambiental e Sustentabilidade também são trabalhados
de forma transversal, possibilitando aos alunos a integração interdisciplinar, via eventos com foco na respectiva
temática e também através dos projetos integradores dos cursos, promovendo um diálogo entre a comunidade
local e os representantes dos setores público e privados, sobre a questão ambiental global, nacional e regional.
Vale ressaltar que os critérios norteadores para definição do perfil do egresso tomaram como base a
necessidade de formação voltada para a visão humanística, científica e social, de maneira que integram os
conhecimentos, competências, habilidades, atitudes e valores na formação do futuro profissional.

5.4.6.1.

Atendimento aos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista

A FPAC atende a legislação de proteção dos direitos da pessoa com transtorno do espectro autista. Há na
IES evidências da preocupação com os diferentes transtornos, para isso as ações decorrentes e estão sob a
responsabilidade do núcleo de apoio psicopedagógico, os quais agem no sentido de promover, fortalecer e
garantir a educação inclusiva, em seu sistema de ensino, propiciando o acesso à educação da pessoa portadora
do transtorno de espectro autista, conforme previsto pela Lei n. 12.764/2012.
Em atendimento a Lei nº 12.764 de 27 de dezembro de 2012, Art. 3º, Inciso IV que prevê o acesso da
Pessoas com Transtorno do Espectro Autista, à educação, a Faculdade prevê em sua política de acessibilidade
ações para o atendimento à pessoa com espectro autista, garantindo o ingresso e a sua permanência nos cursos
de graduação. A Política de acessibilidade da IES é coordenada pelo Núcleo de Apoio Discente em parceria com
os demais setores da instituição, integrando toda a comunidade acadêmica de forma a garantir o disposto no
Art. 2º da referida lei, no que tange:
• Intersetoriedade no desenvolvimento das ações e das políticas e no atendimento à pessoa com
transtorno do espectro autista;
• A participação da comunidade na formulação de políticas públicas voltadas para as pessoas com
transtorno do espectro autista e o controle social da sua implantação e, acompanhamento e avaliação.
• A atenção integral às necessidades de saúde da pessoa com transtorno do espectro autista, objetivando
o diagnóstico precoce, o atendimento multiprofissional.
O atendimento educacional especializado tem como função identificar, elaborar e organizar recursos
pedagógicos e de acessibilidade que eliminem as barreiras para a plena participação dos alunos, considerando
suas necessidades específicas. As atividades desenvolvidas no atendimento educacional especializado
diferenciam-se daquelas realizadas na sala de aula comum, não sendo substitutivas à escolarização. Esse
atendimento complementa e/ou suplementa a formação dos alunos com vistas à autonomia e independência no
ambiente educacional e fora dele.
O atendimento especializado na instituição proporcionará aos estudantes com autismo oportunidades de
conviver com os demais discentes possibilitando o estímulo às suas capacidades interativas, impedindo o
isolamento contínuo
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5.4.6.2.

Atendimento aos conteúdos da Política de Direitos Humanos

A temática Direitos Humanos é trabalhada de forma transversal e interdisciplinar em eventos, discussões
e abordagens diversas realizadas no decorrer do curso. Destaque para atividades como projetos integradores
“Projeto II - Comunicação Cidadã - Direitos Humanos”, além dos cursos que possuem na matriz curricular
disciplinas.
A educação em direitos humanos é trabalhada em todos os cursos da faculdade, por meio de conteúdos
dispostos na disciplina. Também está presente nas atividades acadêmicas de extensão e iniciação científica, além
de percorrer de forma transversal nas atividades complementares onde essa temática esteja envolvida.

5.4.6.3. Demonstrativo do cumprimento das diretrizes curriculares nacionais para
o curso
Texto

6.

Proposta Pedagógica
6.1.

Metodologia de Ensino

No curso de Publicidade e Propaganda da Faculdade Paulista de Comunicação, os componentes
curriculares apresentam diferentes atividades pedagógicas para trabalhar os conteúdos e atingir os objetivos.
Assim, a metodologia do trabalho pedagógico com os conteúdos apresenta grande diversidade, variando de
acordo com as necessidades dos estudantes, o perfil do grupo/classe, as especificidades da disciplina, o trabalho
do professor, dentre outras variáveis, podendo envolver: aulas expositivas dialogadas, com apresentação de
slides/transparências, explicação dos conteúdos, exploração dos procedimentos, demonstrações, leitura
programada de textos, análise de situações-problema, esclarecimento de dúvidas e realização de atividades
individuais, em grupo ou coletivas. Aulas práticas em laboratório. Projetos, pesquisas, trabalhos, seminários,
debates, painéis de discussão, sociodramas, estudos de campo, estudos dirigidos, tarefas, orientação
individualizada.
Além disso, prevê-se a utilização de recursos tecnológicos de informação e comunicação (TICs), tais como:
gravação de áudio e vídeo, sistemas multimídias, robótica, redes sociais, fóruns eletrônicos, blogs, chats,
videoconferência, softwares, suportes eletrônicos, Ambiente Virtual de Aprendizagem (Ex.: Moodle).
A cada semestre, o professor planejará o desenvolvimento da disciplina, organizando a metodologia de
cada aula / conteúdo, de acordo as especificidades do plano aprendizagem.

6.1.1. Desenvolvimento do Processo de Ensino-Aprendizagem
A democratização do acesso à educação superior tem cada vez mais evidenciada a fragilidade da formação
básica dos estudantes brasileiros. Entretanto, é importante destacar que a ampliação de acesso à universidade
não pode criar fragilidade no ensino superior, apenas revela que os eliminados de outrora, hoje conseguem
ingressar e um nível de ensino, antes reservado a uma pequena elite da sociedade. Ao desafio de garantir
aprendizagem e permanência do novo público que adentra no ensino superior, somam-se os conflitos entre
gerações, agravados pela distância observada entre professores e acadêmicos, principalmente no que diz
respeito ao uso das TICs. A esse respeito, Prensky (2001) sinaliza a diferença entre as formas de pensar, operar
e ler o mundo entre os nativos digitais e migrantes digitais.
Considerando os desafios e os impactos das Tecnologias da Informação e da Comunicação – TIC’s no
cotidiano, Castells (1999) destaca a interação entre os diferentes processos e as diversas reações sociais que
promovem uma inovadora estrutura social dominante, a sociedade em rede, caracterizada por uma economia
informacional e global e uma cultura da virtualidade real.
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Os excepcionais benefícios promovidos pela tecnologia produzem uma radical transformação social,
devendo ser acompanhados de cuidado para que possam contribuir efetivamente com o bem-estar e a
prosperidade da humanidade (SCHAFF, 1995). O impacto da internet na vida das pessoas possibilita grandes
transformações no âmbito socioeconômico e cultural, no entanto é fundamental preparar-se para os desafios
postos em uma sociedade emergente, subjugando as tecnologias no contexto pessoal, social e acadêmico
(CASTELLS, 2001).
Mais do que nunca, a universidade precisa, hoje, ampliar o sentido que confere ao ensino como aula, à
pesquisa como investigação e à extensão como intervenção social, concretizando a indissociabilidade entre
ensino, pesquisa e extensão. Isso significa realizar um projeto pedagógico que, de fato, seja iluminado por
práticas que considerem a importância da:
• Relação entre universidade e sociedade, superando a fragmentação, disjunção e falta de diálogo entre
os conhecimentos, saberes, currículos, departamentos e cursos dentro da universidade
(BUARQUE,1994). Nesse sentido, a FPAC tem estruturado sua organização em Projetos Integradores
que agregam cursos de graduação, extensão e pós-graduação, de modo a permitir o trabalho
intersetorial e interdisciplinar;
•
Compreensão de um conceito abrangente de aula que agrega atividades extramuros, o reforço nas
metodologias de ensino focadas na ação do estudante e a incorporação de Tecnologias de Informação
e Comunicação (TICs) nos processos de ensino e aprendizagem. Para tanto, a FPAC continua investindo
na reconstrução das práticas docentes, oferecendo espaços de formação que valorizam a reflexão,
possibilitando a troca de experiências e a disseminação de metodologias de ensino e aproximando as
TICs ao trabalho pedagógico dos professores e estudantes.
A integração dos saberes, a centralidade na aprendizagem, a pesquisa como eixo da estruturação
curricular, a extensão como acessibilidade ao conhecimento e compromisso social e a avaliação como reflexão
do ensinar e do aprender são os pontos norteadores da concepção didático-pedagógica da FPAC que se assenta
no tripé ensino, pesquisa e extensão.
As metodologias de ensino que consideram atividades extramuros, pesquisa e o uso das TICs aproximamse dos pressupostos da Pedagogia Nova cunhados por John Dewey no final do século XIX quando defendia que o
processo de ensino focasse no acadêmico e se baseasse na resolução de problemas, no trabalho e na pesquisa.
Desde então, muitos autores contribuíram com propostas e críticas e, hoje, superando as traduções que
reduziram as práticas pedagógicas à simples aplicação de técnicas de ensino, observa-se um forte movimento
que retoma a discussão feita à época.
A retomada do debate em defesa das Metodologias Ativas de Aprendizagem é fruto de alguns fatores: o
mal-estar gerado por formas homogêneas de ensinar e aprender na Universidade frente ao público cada vez mais
jovem que ingressa na universidade, caracterizado como uma geração de nativos digitais; a desvinculação
teórico-prática; e a fragilidade do sentido do trabalho pedagógico frente às demandas sociais e econômicas.
Os pressupostos de Metodologias Ativas de Aprendizagem são elementos importantes da filosofia
educacional da FPAC e figuram desde sempre em seus documentos institucionais. Tais pressupostos consideram
o estudante protagonista no processo de ensino, pesquisa e extensão, com foco simultâneo no “conteúdo do
sujeito” e no “conteúdo da matéria”. Defendem uma prática educativa fundamentada na cooperação,
interatividade, olhar crítico, reflexivo e criativo, comprometido com a pesquisa orientada para o
desenvolvimento sustentável; e que faça uso integrado e reciprocamente qualificador das modalidades
presenciais e à distância, com ênfase na utilização das TIC's.
Em todos os cursos da FPAC compreende-se que “ensinar é dar feedbacks e aprender é resolver
problemas”. No entanto, a lógica do aprender a aprender não se sustenta ao se transferir a responsabilidade do
ensino para o acadêmico, função, por excelência, do professor. O que se pretende é fazer com que o estudante
compreenda sua responsabilidade pela aprendizagem no processo de ensino organizado pelo professor.
Dentre as Metodologias Ativas e estratégias de ensino realizadas na FPAC, entende ser prioritário o uso
de:
METODOLOGIAS:
Aprendizagem Baseada em Projetos;
Estudo de Caso; Pesquisa;
Pesquisa-Ação;
Seminário;
Simulação;
Saída de Campo.
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ESTRATÉGIAS DE ENSINO:
Grupos Cooperativos;
Construção de Maquete e Protótipo;
Criação de Produtos;
Desafios;
Desenho e Fotografia;
Elaboração de Parecer;
Elaboração de Vídeos;
Debate;
Exercícios Práticos;
Mapa Conceitual;
Mesa Redonda;
Visita Cultural;
Portfólio;
Visita Técnica;
Entrevista;
Aula Expositiva Dialogada.
A consolidação de Metodologias Ativas na FPAC não se reduz à simples aplicação de técnicas de ensino,
antes, propõe uma mudança paradigmática que deve se estender à organização do trabalho pedagógico; à
redefinição dos papéis assumidos pelo professor e pelos acadêmicos; à integração dos conteúdos entre áreas; à
problematização da realidade e à busca criativa de soluções para os problemas estudados.
Nesse sentido, a organização dos planos de ensino também deve ser ressignificada: o planejamento, a
organização do tempo de aula e as formas de avaliação, de modo que o professor e o estudante reconheçam a
relação entre as atividades propostas e os objetivos a serem alcançados, bem como compreendam a importância
de avaliação como momento privilegiado de estudo, de aprendizagem e de feedback.
Considera-se fundamental compreender o papel social e empreendedor da universidade onde o
“apreender, do latim apprehendere, significa segurar, prender, pegar, assimilar mentalmente, entender,
compreender” (ANASTASIOU, 2005, p. 14). E nesse sentido, o saber, também “do latim sapere - ter gosto [...]
exige um clima de trabalho tal que se possa saborear o conhecimento em questão” (idem, p. 15). Desta forma,
percebe-se que apreender e saborear exigem movimento, atitude e interatividade, para assim protagonizar as
aprendizagens do ser humano. Um fundamento relevante da Metodologia Ativa de Aprendizagem na FPAC é a
compreensão de desenvolvimento humano como um processo de transformação que ocorre a partir da
interação eu-outro, marcada pelas negociações de significados que se concretizam no contexto cultural (SOUSA,
2011;VALSINER & ROSA, 2007; VIGOTSKY, 1989).
Atualmente, é necessário mais do que nunca a formação de um profissional multiqualificado, reflexivo,
crítico, criativo e competente, capaz de gerenciar equipes, de adaptar-se rapidamente às novas situações e que
esteja pronto para aprender (BELLONI, 2006; SCHÖN, 2000). Para atender a esta demanda de formação
consideravelmente ampliada, disseminam-se os ambientes virtuais e colaborativos de aprendizagem,
procurando atender à evolução dos saberes, nesse sentido, “o trabalho do professor precisa cada vez mais ser
interativo” (LIBÂNEO, 2002, p.28).
Os contextos que propomos gerar com as Metodologias Ativas assume uma aposta na mudança de “si” e
da cultura no sentido da justiça, da inclusão e dos direitos, humanos e da natureza. A formação de cidadãos e
profissionais leva em consideração as mudanças paradigmáticas necessárias à sustentabilidade colocando em
foco a nova função da universidade em suas atividades de ensino, pesquisa e extensão: a responsabilidade com
a qualidade de vida da sociedade e o desenvolvimento humano em sua dimensão ética.
Nesse sentido, o Projeto Político Pedagógico deste Curso da FPAC assenta-se no eixo ensino, pesquisa e
extensão, defendendo os princípios de uma Pedagogia da Autonomia, defendida por Freire (1996) que
compreende não haver docência sem discência e que ensinar é uma especificidade humana que não significa
transferência de conhecimento. Nesse sentido, assume que ensinar exige:
• Rigorosidade metódica;
• Pesquisa
• Respeito aos saberes dos educandos;
• Criticidade;
• Estética e ética;
• Corporeificação das palavras pelo exemplo;
• Risco, aceitação do novo e rejeição a qualquer forma de discriminação;
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•
•
•
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reflexão crítica sobre a prática;
Reconhecimento e assunção da identidade cultural;
Consciência do inacabamento;
Reconhecimento de ser condicionado;
Respeito à autonomia do ser do educando;
Bom senso;
Humildade, tolerância e luta em defesa dos direitos dos educadores;
Apreensão da realidade;
Alegria e esperança;
Convicção de que a mudança é possível;
Curiosidade;
Segurança, competência profissional e generosidade;
Comprometimento;
Compreender que a educação é uma forma de intervenção no mundo;
Liberdade e autoridade;
Tomada consciente de decisões;
Saber escutar;
Reconhecer que a educação é ideológica;
Disponibilidade para o diálogo;
Querer bem aos educandos;

A sustentação de um Projeto Pedagógico com foco na aprendizagem do acadêmico, a partir da utilização
de TICs, outras tecnologias e metodologias educacionais, supõe a compreensão da organização do trabalho
pedagógico guiado para o acompanhamento sistemático do desenvolvimento das aprendizagens dos
acadêmicos. Para tanto, demanda do professor a capacidade de definir as habilidades a partir da competência
do curso, de modo a estabelecer os objetivos de aprendizagem fundantes do corpo do conhecimento que
pretende ensinar e de propor as atividades correlatas que permitam ao acadêmico atingir cada objetivo traçado.
A organização do plano de ensino deve ser uma construção conjunta com a turma que, ao ser apresentada
às habilidades a serem desenvolvidas, deve contribuir com propostas de atividades que possibilitem alcançá-los.
A relação entre as habilidades e as atividades programadas deve ser clara e as formas de avaliação uma
constante, de modo que os acadêmicos sejam orientados a desenvolver habilidades de metacognição capacidade de se conscientizar sobre os objetivos de estudo de modo a organizar e dirigir o próprio processo de
aprendizagem (WEIDENBACH, 1996) e autorregulação - processos de autoobservação, autojulgamento e
autorreação (BANDURA, 1986) e que o professor organize processos de verificação de aprendizagem, garantindo
constantemente feedbacks aos acadêmicos.
Deve-se, ainda, compreender que os instrumentos de verificação de aprendizagem têm limites e
potencialidades, devendo-se atentar para o uso da linguagem adequada, com questões claras e bem definidas.
Dessa maneira, o processo de avaliação organizado pelo professor deve corresponder às metodologias adotadas
por ele.
A ação avaliativa deve ser uma das mediações para se encorajar a reorganização do saber do acadêmico,
caracterizando ação, movimento e provocação, uma tentativa de reciprocidade intelectual entre os elementos
da ação educativa: “Professor e acadêmico buscando coordenar seus pontos de vista, trocando ideias,
reorganizando-as" (HOFFMANN, 1991, p. 67).

6.1.2. Tutoria
6.1.2.1.

Atividades de Tutoria

Se fizemos um recuo no tempo, veremos que a atividade de tutoria nasceu no século XV em meio ao
ambiente universitário, muito influenciada pelo modelo de preceptor da educação grega. Esse modelo de tutoria
da Renascença, perdurou nas instituições de ensino durante os séculos seguintes.
No século passado, a figura do tutor assumiu o papel de orientador e acompanhante dos trabalhos
acadêmicos. Ao lado do professor regente da disciplina encontrava-se um professor auxiliar, que acompanhava
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os alunos da turma. Em especial neste século, este modelo foi incorporado nos atuais programas de educação a
distância.
Na Faculdade Paulista de Comunicação, a ideia de guia é a que aparece com maior força na definição da
tarefa do tutor. Definimos o professor tutor como o guia dos alunos em seus estudos. A ideia de guia não está
dissociada à ideia de professor, uma vez o tutor ao guiar também ensina. Já o professor conteudista é quem
produz o material que fica disponível aos alunos. Em ambas figuras, adotamos a palavra ‘professor’, visto que
ela procede de “professore”, que significa aquele que ensina ou professa um saber. A tutoria na Campos Salles,
é feita por professor, daí designarmos professor tutor.
Na perspectiva tradicional da educação a distância, era comum sustentar a ideia de que o tutor dirigia,
orientava, apoiava a aprendizagem dos alunos, mas não ensinava. Assumiu-se a noção de que eram os materiais
que ensinavam e o lugar do tutor passou a ser o de um “acompanhante” funcional para o sistema. O lugar do
ensino assim definido ficava a cargo dos materiais, “pacotes” autossuficientes sequenciados e pautados, que
finalizava com uma avaliação semelhante em sua concepção de ensino. Pensava-se desta forma quando
“ensinar” era sinônimo de transmitir informações, ou de estimular o aparecimento de determinadas condutas.
Nesse contexto, a tarefa do tutor consistia em assegurar o cumprimento dos objetivos, servindo de apoio ao
programa.
Na perspectiva moderna de educação a distância o professor tutor assemelha-se ao professor
presencial. Não é sem razão, que um bom docente presencial será também um bom tutor. Um bom docente cria
propostas de atividades para a reflexão, apoia sua resolução, sugere fontes de informação alternativas, oferece
explicações, facilita os processos de compreensão; isto é, guia, orienta, apoia, e nisso consiste o seu ensino. Da
mesma forma, o bom tutor deve promover a realização de atividades e apoiar sua resolução, e não apenas
mostrar a resposta correta; oferecer novas fontes de informação e favorecer sua compreensão. Como se vê,
bons professores presenciais e bons tutores estão comprometidos com três verbos fundamentais: guiar,
orientar, apoiar. Em síntese, à promoção de uma compreensão profunda, é de responsabilidade tanto do
docente no ambiente presencial como do tutor na modalidade a distância.
De maneira geral, a FPAC acredita que os conhecimentos necessários ao tutor não são diferentes dos
que precisa ter um bom docente. Este necessita entender a estrutura do assunto que ensina, os princípios da sua
organização conceitual e os princípios das novas ideias produtoras de conhecimento na área. Sua formação
teórica sobre o âmbito pedagógico-didático deverá ser atualizada com a formação na prática dos espaços
tutoriais.

6.1.2.2. Conhecimentos, habilidades e atitudes necessários às atividades de
Tutoria
Esboçada preliminarmente as concepções de professor tutor (sua reflexão pode ser aprofundada no PPI
da instituição), voltemos nossa atenção à prática da tutoria.
Na Faculdade Paulista de Comunicação, em consonância com o PDI desta Instituição e com o Referenciais
de Qualidade para Educação Superior a Distância, reuniu as tarefas e papéis exigidos do professor tutor em
quatro áreas: pedagógica, gerencial, técnica e social.
Função pedagógica – o tutor é responsável pelo fomento de um ambiente social amigável, essencial à
aprendizagem online. O papel do professor tutor, em qualquer ambiente educacional, é o de garantir que o
processo educativo ocorra entre os alunos. No ambiente online, o professor tutor torna-se um facilitador. Ele
conduz o grupo de maneira mais livre, permitindo aos alunos explorar o material do curso, ou a ele relacionados,
sem restrição. O professor tutor pode trazer assuntos gerais para serem lidos e comentados, além de fazer
perguntas visando a estimular o pensamento crítico sobre o assunto discutido. Damos atenção especial ao fato
de o professor comentar adequadamente as mensagens dos alunos, as quais servirão para estimular debates
posteriores. Nesse contexto, o professor atua como animador, tentando motivar seus alunos a explorarem o
material mais profundamente do que o fariam na sala de aula presencial.
Função gerencial - envolve normas referentes ao agendamento do curso, ao seu ritmo, aos objetivos
traçados, à elaboração de regras e à tomada de decisões. O professor tutor de um curso é também seu
administrador. Ele é responsável por enviar um programa para o curso com as tarefas a realizar e as diretrizes
iniciais para discussão e adaptação. É o professor tutor quem no começo do curso envia o plano de ensino, as
diretrizes e o código de normas de comportamento que deve ser seguido. Em seguida, os participantes podem
comentar e debater sobre suas expectativas em relação ao curso.
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Função técnica – a FPAC, ao fazer a contratação dos seus professores tutores, exige certo domínio técnico
da ferramenta moodle, pois os professores devem conhecer bem a tecnologia que usam para atuar como
facilitadores do curso.
Função social – o professor tutor significa facilitação educacional uma vez que é responsável por facilitar
e dar espaço aos aspectos pessoais e sociais da comunidade online. Essa função pode ser traduzida como
estímulo às relações humanas, com a afirmação e o reconhecimento da contribuição dos alunos; isso inclui
manter o grupo unido, ajudar de diferentes formas os participantes a trabalharem juntos por uma causa comum
e oferecer aos alunos a possibilidade de desenvolver sua compreensão da coesão do grupo. Esses elementos são
a essência dos princípios necessários para construir e manter a comunidade virtual. Para dar um sentido de
comunidade ao grupo, o tutor poderá usar algumas estratégias, como, por exemplo: iniciar seus cursos pelas
apresentações dos alunos, para que todos se conheçam. Dessa forma, cria-se uma atmosfera confiante e aberta,
tornando real o fato de que o grupo é composto por pessoas, com sua própria experiência de vida e saberes.
Outra estratégia utilizada é a de elaborar previamente uma atividade em grupo, com simulações ou projetos,
criando a sensação de trabalho em equipe.
Em síntese, podemos definir o papel do tutor nas seguintes ações:
• comentar os trabalhos realizados pelos alunos;
• corrigir as avaliações dos estudantes;
• ajudá-los a compreender os materiais do curso através das discussões e explicações;
• responder às questões sobre a instituição;
• ajudar os alunos a planejarem seus trabalhos;
• organizar círculos de estudo;
• fornecer informações por telefone, fac-símile e e-mail;
• supervisionar trabalhos práticos e projetos;
• atualizar informações sobre o progresso dos estudantes;
• fornecer feedback aos coordenadores sobre os materiais dos cursos e as dificuldades dos
estudantes; e
• servir de intermediário entre a instituição e os alunos.

6.2. Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC’s) no Processo
Ensino-Aprendizagem
A IES conta com um sistema informatizado de disponibilização de materiais didáticos aos alunos. Por meio
do portal, os professores podem disponibilizar resumos de aulas, listas de exercícios, artigos para leituras para o
acesso prévio dos alunos etc. O acesso ao portal do professor e do aluno é feito pelo meio de login e senhas
individuais.
O aluno também tem acesso a informações acadêmicas e financeiras via portal. O professor pode, por
sua vez, agendar recursos audiovisuais, laboratórios e outros espaços da IES, informando, antecipadamente,
quais atividades serão realizadas e quais os materiais necessários para a atividade proposta. Assim, é possível
realizar adequadamente as atividades de ensino-aprendizagem necessárias ao cumprimento dos objetivos do
curso.

6.3.

Ambiente Virtual de Aprendizagem

O intuito da FPAC ao optar por disponibilizar até 20% da carga horária dos seus curso a distância é o de
promover metodologias alternativas no processo de ensino-aprendizagem que objetivem a melhora da
qualidade do ensino, a aproximação com o mundo da modernidade tecnológica e promoção da autonomia
intelectual de docentes e discentes vinculados à Faculdade Paulista de Comunicação.
Nesse contexto, a educação à distância é reconhecida como uma forma de ensino que possibilita a
autoaprendizagem com a mediação de recursos didáticos sistematicamente organizados, apresentados em
diferentes suportes de informação, utilizados isoladamente ou combinados, e veiculados pelos diversos meios
de comunicação.
Na Faculdade Paulista de Comunicação tais propostas pedagógicas estarão suportadas pelo uso da
plataforma virtual de aprendizagem Moodle. O uso de recursos específicos, tanto na criação da oferta como na
disponibilização de acesso aos alunos, enfatiza a utilização de softwares livres, pois como Instituição de Ensino
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privilegia opções que promovam desenvolvimento de conhecimento e não apenas a utilização de tecnologias
prontas.
Para a Faculdade Paulista de Comunicação, a inclusão da modalidade EaD e o uso das TIC´s como
elementos intermediadores no processo ensino-aprendizagem visa ir ao encontro das novas demandas de
mercado no que se refere ao perfil do aluno egresso e das competências do mercado de trabalho.
A institucionalização do uso das TIC´s no processo de ensino-aprendizagem e a inclusão do EaD trazem os
seguintes benefícios:
• Adequação das propostas pedagógicas da Instituição com a realidade atual;
• Abertura de novos canais de comunicação com o aluno;
• Promoção de valores como autonomia, colaboração e autodeterminação;
• Promoção de ambiente que favoreça e estimule a aprendizagem continuada;
• Dinamização da estrutura da organização, proporcionado melhor utilização dos espaços e recursos;
• Redução de custos na construção da oferta de cursos, traduzindo-se em benefícios para os alunos.
Portanto, a utilização das TIC´s serve como instrumental para integração no processo de ensino
aprendizagem, bem como de espaço virtual de aprendizagem na oferta de disciplinas de caráter a distância,
conforme segue:
• Na Graduação, atuando como ambiente virtual de aprendizagem nas disciplinas ofertadas na condição
de EaD e atuando como tecnologia de informação, comunicação, suporte e interação às disciplinas
presenciais;
• Em programas de cursos de extensão atuando como ambiente virtual de aprendizagem nos cursos
oferecidos.
• Na Pós-graduação atuando como ambiente virtual de aprendizagem nos cursos de especialização lato
senso.
Para a oferta de cursos/disciplinas através da plataforma Moodle o professor deve obedecer aos seguintes
requisitos:
• Para utilização da plataforma todas as estratégias de aprendizagem devem estar planejadas e
organizadas antes do início do curso/aulas;
• O planejamento de atividades na plataforma será organizado em três requisitos: identificação,
planejamento e cronograma, que juntos explicitam a ementa, os objetivos, ferramentas e estratégias
de avaliação, bem como o cronograma das aulas;
• O planejamento das atividades deverá ser formalizado e entregue à área responsável através de
instrumento específico a esse objetivo;
• O professor apresenta à Coordenação Pedagógica Gerencial de Processo o plano de suas atividades e,
uma vez o projeto abrangendo todos os requisitos, será autorizado a acessar a plataforma e montar o
curso;
• Para disciplinas semipresenciais a plataforma deve estar alimentada sete dias antes do início das aulas;
• Nas disciplinas semipresenciais, na primeira aula o professor conduzirá a turma até o laboratório para
que os alunos efetuem a ativação de seu acesso.

6.4.

Material Didático

A FPAC observa os Referenciais de Qualidade em EAD desenvolvidos pelo MEC para adotar critérios e
princípios relacionados a material didático EAD, tanto na abordagem do conteúdo quanto à forma. Nesse
sentido, destaca‐se:
• a necessidade de que o material didático institucional EAD esteja em consonância com os
princípios metodológicos, epistemológicos e políticos explicitados no projeto pedagógico de
curso;
• a importância de o material didático institucional EAD colaborar para desenvolver habilidades e
competências específicas;
• a importância do uso de mídias variadas e apropriadas para o contexto socioeconômico do
estudante;
• detalhar os objetivos da aprendizagem em cada capítulo e unidade curricular;
• proporcionar mecanismos de recuperação de estudo;
• proporcionar esquemas alternativos de estudo do conteúdo para estudantes portadores de
alguma deficiência, algo a ser providenciado em articulação com o apoio presencial;
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sempre indicar bibliografia e websites complementares para o aprofundamento da
aprendizagem;
• uso de linguagem dialógica, que motive o estudante a ser autônomo e a controlar seu próprio
desenvolvimento;
• a necessidade de explorar os conteúdos do curso em conformidade com as diretrizes curriculares
nacionais, de forma organizada e sistemática.
Cada um desses itens é observado na construção do material didático na modalidade a distância da FPAC.
Quanto aos esquemas alternativos para portadores de alguma deficiência, sugestões de materiais didáticos
diferenciados ou complementares serão apresentadas e discutidas com a equipe multidisciplinar, que por sua
vez facilitará o processo institucional de apoio ao estudante.
Cada módulo conta com um Plano de Aprendizagem, disponibilizado aos estudantes no início do
semestre letivo, incluindo ementa, objetivos gerais e específicos, cronograma dos conteúdos e atividades,
informações sobre a avaliação de aprendizagem, bibliografia básica e bibliografia complementar.
Os materiais didáticos previstos incluem Manual para o Estudante, que orienta o estudante quanto às
características da modalidade EAD, seus direitos, deveres e diretrizes a serem adotadas durante o curso. Incluem
as informações gerais, tais como matriz curricular, ementas, recursos disponibilizados, formas de interação,
avaliação de aprendizagem e avaliação institucional.
Semestralmente é disponibilizado ao aluno o Manual, em formato digital para acesso via desktops no
Moodle. Uma versão impressa estará disponível na biblioteca da instituição, em quantidades adequadas ao
número de matriculados.
A periodicidade prevista para atualização do material didático institucional EAD é trienal, contando com
as críticas dos alunos, tutores, coordenadores acadêmicos EAD e equipe docente.
Há integração das diferentes mídias com o aproveitamento da convergência entre materiais didáticos
digitais disponibilizados em Moodle, podcasts e vídeo aulas, sempre na perspectiva da construção do
entendimento dos conteúdos e favorecendo a interação entre os múltiplos atores.

7.

Atividades Articuladas ao Ensino

Em função das demandas contemporâneas, a FAPC, compreende a necessidade emergente de privilegiar
na formação dos estudantes, ações que tenham como foco a aprendizagem significativa, reconhecendo a
capacidade de se posicionarem de maneira crítica, criativa e inovadora nas diferentes atividades da ação
educativa.
Desta forma, além do estudante realizar tarefas e trabalhos, ele deve entender que o trabalho compõe
aulas teóricas e práticas visando à produção de aprendizagens significativas que por meio da problematização,
transformação de espaços e tempos de discussão, investigação, aprofundamento de conceitos, com o objetivo
de transcender o já aprendido, compreendendo a formação como processo contínuo.
Para isto a sistematização do Trabalho Efetivo Discente se dará em momento de aula, de Estágio
Obrigatório e Não Obrigatório, de Trabalho de Conclusão de Curso e das Atividades Complementares, Projetos
Integradores entre outras miríades de possibilidades.
Acredita-se que estas oportunidades darão subsídios para melhor operacionalização do currículo de cada
acadêmico, valorizando as práticas, saberes e experiências dos sujeitos em formação.

7.1.

Estágio Curricular

A Faculdade entende o Estágio como um processo educativo supervisionado, desenvolvido em ambiente
prático e de trabalho visando à preparação do estudante para a vida profissional.
O Estágio Curricular integra o itinerário formativo do educando, compondo o projeto pedagógico dos
cursos que a legislação exige, e compreende a aplicação prática das teorias aprendidas no contexto acadêmico.
O Estágio Curricular é um processo de aproximação e compreensão da atuação profissional que favorece
a reflexão sobre a realidade, a aquisição da autonomia intelectual e o desenvolvimento de habilidades conexas
à profissão pretendida com a formação acadêmica. É um meio relevante para o desenvolvimento de habilidades,
atitudes e competências individuais, que permite ao estudante posicionar-se a partir da fundamentação teórica
obtida no âmbito acadêmico, ampliando o senso de responsabilidade, crítica e organicidade na área de atuação
profissional.
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Nesta perspectiva, a Faculdade Paulista de Comunicação estabeleceu um conjunto de Direcionadores
Institucionais que norteiam esse processo para o cumprimento dos aspectos legais, a integralização da carga
horária e o monitoramento sistemático dos custos da operacionalização, nos seguintes termos:
• O Estágio Curricular supervisionado é concebido como fator estratégico do processo ensino
aprendizagem, proporcionando o desenvolvimento de competências inerentes à atuação profissional
dos estudantes;
• O planejamento e a execução das atividades de estágio seguirão as orientações do Manual Orientador
da FPAC;
• O gerenciamento do Estágio Curricular será realizado por meio de uma estrutura central, com professor
responsável em cada curso e professores orientadores, vinculados a um ou mais cursos.
• A mantenedora, pela Coordenação de Educação de Ensino Superior, proverá o suporte técnico acerca
dos aspectos legais quanto ao estabelecimento de parcerias e convênios para desenvolvimento do
estágio obrigatório e não obrigatório.
• O atendimento às normas institucionais e a coerência com o estabelecido nos projetos pedagógicos de
cada curso, fortalecem a interação com o setor produtivo, com as áreas de atuação e a inserção dos
discentes na realidade local e regional.
• O equacionamento entre as áreas e as etapas de Estágio Curricular terá como premissa a qualidade
acadêmica, a otimização dos custos e a maximização da utilização de recursos humanos e físicos.

7.1.1. Acompanhamento do estágio
Para a formalização do estágio, devem ser providenciados os seguintes documentos:
I- Termo de Convênio, celebrado entre a organização cedente e o FPAC, em que acordam as condições de
realização do estágio;
II- Termo de Compromisso, celebrado entre o estagiário e a organização cedente, com a interveniência da
Instituição de Ensino, regulamentando as atividades a serem desenvolvidas pelo estagiário;
III- Seguro contra acidentes pessoais, que deverá ser contratado pela unidade concedente de estágio.
A FPAC designa um docente do curso para fazer o acompanhamento do estágio de modo que, ao final, o
aluno entrega um relatório final daquilo que foi aprendido e exercitado do estágio. Se de acordo, o docente
valida e lança do sistema.

7.1.2. Relevância do estágio e da prática profissional
A diversidade das oportunidades de estágio oferecidas, por empresas e entidades afins, nas mais diversas
áreas de formação, garante abrangência para qualificação dos profissionais requeridos pelo mercado de
trabalho. Essa inserção do estudante em um ambiente real de trabalho mantém sintonia com as exigências do
mercado, familiarizando-o com o contexto profissional.
O estágio possibilita o desenvolvimento de competências profissionais, colocando o estudante frente a
uma realidade diversa ao âmbito acadêmico, ampliando seu senso de responsabilidade, ética e compromisso
com a cidadania.

7.2.

Trabalho de Curso

A Faculdade entende o Trabalho de Conclusão de Curso - TCC como um instrumento teórico-metodológico
que contribui para o aprimoramento do espírito-analítico do estudante e favorece o caminho para a pesquisa
científica e para organização da produção acadêmica.
O desenvolvimento desse componente curricular requer orientações específicas para a gestão do tempo
discente e representa um processo consolidador da aprendizagem vivenciada ao longo do curso, oportunidade
em que faz a materialização de parte significativa de competências e habilidades adquiridas.
As bases para desenvolvimento do TCC são contempladas na disciplina de Metodologia Científica e, em
outras oportunidades, como por exemplo, nas ementas de outros componentes curriculares, em relatórios finais
de estágio conforme a natureza de cada curso.
A Faculdade Paulista de Comunicação estabelece como Direcionadores Institucionais TCC:
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O desenvolvimento de TCC nos cursos em que as diretrizes curriculares exigem como componente
curricular obrigatório;
O planejamento e o desenvolvimento do TCC seguirão o Manual Orientador da FPAC;
A oferta do TCC considerará as temáticas, as linhas, os eixos ou ênfases, por área/curso, observando as
premissas do fortalecimento da produção acadêmica, da otimização de tempo e da otimização dos
custos envolvidos;
A operacionalização do TCC deverá ampliar as possibilidades de elaboração em grupos de alunos,
conforme a pertinência e proposta pedagógica de cada curso, desde que a legislação (DCN) não
estabeleça impedimento para esta prática;
A Faculdade Paulista de Comunicação valorizará e estimulará os diversos formatos de TCC - monografia,
estudos de caso, pesquisas papers, artigos científicos, planos de negócios, projetos experimentais,
planos de intervenção, portfólios dentre outros – sempre no sentido de dinamizar o processo de
produção acadêmica e estimular a criatividade discente;
A carga horária destinada ao TCC é computada como ‘hora relógio’, nos termos da matriz curricular de
cada curso;
A Faculdade Paulista de Comunicação garantirá visibilidade à produção acadêmica dos discentes,
publicando os trabalhos mais bem avaliados, segundo critérios acadêmicos, por meio de publicação
eletrônica.

7.2.1. Acompanhamento do trabalho de curso
O TCC consiste em uma pesquisa ou atividade investigativa orientada que aborda uma temática específica
da formação do estudante ou que tenha interface com a área de inserção do curso. Deve ser expressamente
elaborado na sua estrutura formal, considerando as disposições estabelecidas pela Instituição em documento
próprio, e no estrito cumprimento das normas da ABNT.
O curso considera como modalidade de TCC, apresentada na forma escrita padrão de monografia,
desenvolvida de forma individual ou grupo. Essa modalidade consiste em trabalho acadêmico de autoria própria
e que trata especificamente de um assunto ligado a área do curso, podendo abordar um estudo de caso de
interesse da área, incluindo-se nele dados relativos a um levantamento de campo ou pesquisa experimental.
O TCC no curso, como componente curricular, dar-se-á em dois semestres, sendo que o acompanhamento
no TCC I e no TCC II deverá, preferivelmente, ser realizado pelo mesmo professor orientador. As atividades nestes
períodos se resumem em:
I. TCC I: Elaboração e aprovação de um projeto de trabalho técnico-científico (60 h).
II. TCC II: Execução do trabalho e apresentação para avaliação. (60 h).
Obrigatoriamente, a orientação será realizada por um professor pertencente ao quadro de docentes da
Instituição, preferencialmente que esteja em Regime de Tempo Parcial ou Integral.
O estudante só poderá ser considerado orientando de TCC quando estiver regularmente matriculado no
respectivo componente curricular, e cabe a ele, de acordo com o calendário acadêmico, inscrever-se junto à
Coordenação do Curso para definição da temática e de seu professor orientador.
O estudante que não entregar o TCC até a data, horário e local especificados pela Instituição, estará
reprovado nesse componente curricular, devendo se matricular e cursá-lo novamente na íntegra.
A avaliação do TCC também se dará por meio de banca examinadora, que utilizará formulário próprio,
conforme anexo do manual de trabalho de conclusão de curso.
A banca examinadora será composta por, pelo menos, um professor da Faculdade Paulista de
Comunicação, com reconhecida qualificação, além do professor orientador. O orientando e o orientador poderão
sugerir o(s) membro(s) para constituir a banca examinadora, com aceite do professor supervisor e do
coordenador. A banca examinadora será, preferencialmente, presidida pelo professor orientador. Todos da
banca serão certificados pela Faculdade Paulista de Comunicação.
Os componentes que participarão da banca examinadora deverão receber, com prazo mínimo de 15 dias
de antecedência, um exemplar do TCC, para a devida leitura e apreciação.
A avaliação da banca examinadora para o TCC deverá ser lavrada em ata de defesa de TCC, com os
registros de dia, horário, local, aprovação ou reprovação do estudante, além de observações pertinentes ao ato
da defesa. A ata, com o registro da defesa do TCC, assinaturas dos membros e eventual indicação para publicação,
deve ser encaminhada à Secretaria Acadêmica para o devido registro e arquivamento.
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O professor orientador poderá pleitear a dispensa de apresentação à banca examinadora, caso o TCC seja
aceito para publicação em periódico de reconhecida relevância acadêmica ou selecionado para apresentação em
evento científico relevante e externo à Faculdade Paulista de Comunicação. Neste caso, não serão aceitos
eventos científicos voltados para a Graduação, tais como Semanas Acadêmicas e Feiras Universitárias. Caberá ao
NDE do Curso validar a dispensa da apresentação.
A apresentação em defesa oral do TCC deverá constituir-se em uma sessão aberta ao público, em que o
acadêmico terá de 20 a 30 minutos para exposição do TCC I e de 30 a 40 minutos para o TCC II. Em seguida, a
banca examinadora fará questionamentos e considerações ao aluno.
A banca examinadora poderá sugerir ao estudante alterações no TCC, que deverão ser realizadas no prazo
máximo de 7 (quinze) dias. A aprovação estará condicionada ao cumprimento do prazo e ao atendimento às
sugestões da banca, sem necessidade de nova apresentação.
Caberá ao professor orientador a atribuição da nota final deste trabalho. Esta nota será aferida por média
de duas notas, uma do orientador, que considerará todo o processo de orientação, elaboração, projeto entregue
e apresentação do TCC, e outra que é a nota atribuída pela Banca, apenas pelos membros convidados (sem a
nota do orientador).
Após o acadêmico ter seu TCC II aprovado, com validação das correções solicitadas pelo orientador, o
mesmo deve entregar ao professor orientador um CD com seu TCC II gravado em arquivo PDF, juntamente com
o Anexo G devidamente preenchido e assinado.
O TCC aprovado e recomendado para publicação deverá ser encaminhado pelo Coordenador do curso
para Biblioteca, em arquivo eletrônico.

7.2.2. Relevância do trabalho de curso
O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é um componente curricular realizado pelo estudante, sob
orientação de um docente centrado em determinada área teórico-prática ou de formação profissional, como
atividade de integração e síntese de conhecimentos construídos ao longo do curso, bem como em apropriação
de metodologias e técnicas de pesquisa.
O desenvolvimento do TCC possibilita o aprofundamento dos conhecimentos inerentes à área de
formação, o exercício das competências adquiridas ao longo do curso e ainda, contribui para:
• Despertar a vocação científica.
• Desenvolver aptidões e gosto para a pesquisa.
• Estimular a produção científica em coautoria docente/discente.
• Desenvolver a capacidade de correlação entre conhecimento científico e social.
• Reforçar a integração entre a graduação e a pós-graduação.
• Contribuir para a formação pessoal, profissional e cidadã.
São objetivos do trabalho de conclusão de curso:
I. Incentivar o processo de investigação científica.
II. Desenvolver nos estudantes a capacidade de síntese e integração de conhecimentos construídos.
III. Dominar técnicas e metodologias de pesquisa.
IV. Aprimorar a capacidade de interpretação e crítica.
V. Articular conhecimentos teórico-práticos.
VI. Fomentar a produção científica.

7.3.

Atividades Complementares

A vivência em Atividades Complementares – AAC é uma forma de estabelecer relação entre a teoria e
prática, uma vez que promove a integração, a cooperação, a solidariedade, a criatividade e a livre expressão. As
Atividades Complementares observam as diretrizes curriculares nacionais e integram o currículo dos cursos
ofertados, nos termos de seus projetos pedagógicos, enriquecendo a qualificação acadêmica e profissional por
meio da flexibilização curricular. As Atividades Complementares, no âmbito dos cursos de graduação,
compreendem os eixos do ensino, da iniciação científica/pesquisa e da extensão.
Para o planejamento e a execução, são consideradas Atividades Complementares no Eixo do Ensino:
• Monitoria, em disciplinas dos cursos de graduação;
• Estágios não obrigatórios, realizados em instituições parceiras;
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Disciplinas aderentes pertencentes a outros cursos superiores oferecidos pela Instituição ou por outra
IES, com participação comprovada quanto à frequência e aprovação, desde que não tenham sido objeto
de aproveitamento de estudos;
Participação, como ouvinte, em Bancas Examinadoras de Trabalho de Conclusão de Curso, Monografias,
Dissertações e Teses realizadas;
Participação em visitas técnicas monitoradas por docente da Instituição; e,
Participação em programas de intercâmbio nacional ou internacional.
No Eixo Iniciação científica/pesquisa são consideradas Atividades Complementares:
Trabalhos desenvolvidos com orientação docente, apresentados em eventos ou seminários internos e
externos, como exemplo semana acadêmica, jornada, congresso, simpósio, fórum, entre outros;
Trabalhos desenvolvidos com orientação docente, apresentados em eventos ou seminários e publicados
em anais;
Trabalhos publicados em revista de circulação regional e nacional;
Trabalhos publicados em periódicos científicos;
Livros ou capítulos de livros publicados;
Participação em eventos científicos promovidos pela IES;
Participação em atividades, eventos científicos externos à IES;
Participação em atividades de iniciação científica/pesquisa como bolsista ou voluntário;
Participação em programas de intercâmbio nacional ou internacional.
Por fim, no Eixo de extensão são consideradas Atividades Complementares:
Participação em eventos de extensão promovidos pela Instituição ou por outras IES, como exemplo
seminários, simpósios, congressos, conferências, cursos, desde que não componha a carga horária anual
do curso de graduação;
Organização, coordenação, realização de cursos e/ou eventos internos ou externos, de interesse da IES
ou da comunidade;
Participação ou trabalho na organização de ligas atléticas, diretório acadêmico, jornal do curso e/ou da
IES, intercâmbios, entre outros;
Participação voluntária em programas sociais;
Participação em eventos culturais promovidos pela IES ou organizações afins;
Cursos de idiomas, de informática e outros que sejam relevantes para o desenvolvimento acadêmico e
profissional do aluno;
Participação, ainda que na condição de ouvinte, em eventos de interesse do curso, desde que não
tenham sido aproveitados como atividades de ensino. O
O regramento das Atividades Complementares é estabelecido em documento específico.

7.3.1. Acompanhamento das atividades complementares
As atividades Complementares, regidas por Regulamento próprio, aprovado pelo CONSEP, serão
acompanhadas pelo NDE do curso e por professor designado pela Coordenação.
Cabe ao NDE validar as atividades solicitadas pelo acadêmico e encaminhar à Secretaria Acadêmica para
os devidos registros, como indica o Regulamento.

7.3.2. Relevância das atividades complementares
O Projeto Pedagógico do Curso de curso concebe a participação dos discentes em atividades
complementares acadêmico-culturais de forma a ampliar os espaços e as oportunidades de formação inicial do
graduando. Considera-se assim que o processo de formação se estende as atividades extrassala que possam
contribuir para a aquisição de competências relevantes para o profissional
A participação dos alunos no desenvolvimento das atividades complementares, bem como a sua
integração com o mercado de trabalho, é a base para o efetivo aproveitamento das atividades complementares
como meio para o desenvolvimento de competências importantes para a formação profissional.
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7.4.

Programas ou projetos de pesquisa (iniciação científica)

A Faculdade adota a iniciação científica como possibilidade de inserir seus alunos em atividades de
iniciação à pesquisa científica, nas áreas do conhecimento relativas aos cursos ofertados, visando o
aprimoramento e a formação pessoal, profissional e cidadã.
A iniciação científica na Faculdade está balizada a partir dos seguintes eixos norteadores:
I.
Responsabilidade Social e Sociedade, contemplando o estudo das organizações
sociais, humanas e empresariais do século XXI e sua atuação frente aos impactos
socioambientais;
II.
Sustentabilidade, considerando o papel dos setores públicos e privados, suas formas
de organização e atuação para o desenvolvimento sustentável local, regional e
nacional;
III.
Empreendedorismo e Desenvolvimento Local vinculado à implementação da inovação
e desenvolvimento de novos negócios como fator de competitividade e
sustentabilidade regional;
IV.
Aprendizagem Organizacional, Liderança e Tomada de Decisão por meio do
desenvolvimento de competências voltadas para a liderança, ética nos negócios e o
processo decisório;
V.
Sistemas de suporte à decisão, mediante a gestão por processos de negócios e
gerenciamento de projetos;
VI.
Cuidado e promoção da saúde, prevenção de doenças e fatores de risco e o espectro
de ações na prática pelos profissionais da área e pela comunidade local, regional e
nacional.
Os eixos norteadores poderão ser desdobrados em diferentes linhas, capazes de atender as
especificidades de cada curso.
A iniciação científica é realizada por meio de processo seletivo estabelecido, pela Faculdade, por meio de
edital, que contém os projetos a serem desenvolvidos e os eixos norteadores a eles vinculados, as condições e
regras para participação dos docentes e discentes.
As condições de participação para inscrição em projetos de iniciação científica obedecem aos seguintes
requisitos:
I.
Professores orientadores vinculados à Faculdade, em tempo integral ou parcial, dotados de experiência
na área relacionada ao projeto, titulação de doutor ou mestre e produção científica correlacionada ao
projeto;
II.
Alunos pesquisadores regularmente matriculados em curso de graduação da Faculdade tendo concluído
o primeiro ano do curso e não estar cursando os dois últimos semestres, possuindo Índice de
Rendimento Acadêmico maior ou igual a 7,0 (sete) no último semestre cursado e disponibilidade para
dedicar pelo menos 8 horas semanais às atividades de pesquisa;
III.
Cada professor Doutor poderá indicar até 3 (três) alunos pesquisadores por projeto e cada professor
Mestre poderá indicar até 2 (dois) alunos pesquisadores por projeto;
IV.
Projetos propostos em conjunto pelo professor orientador e alunos-pesquisadores, no formato
definido pela Faculdade, sendo avaliado considerando a qualidade da apresentação, o mérito técnicocientífico, o interesse da instituição e a viabilidade técnica e econômica.
A candidatura ao projeto de Iniciação Científica se fará por meio de requerimento de inscrição (formulário
para o orientador e formulário para o aluno), anexando o projeto, conforme estabelecido no edital, que será
deferido ou não, em razão dos requisitos exigidos.
Os projetos serão analisados e aprovados inicialmente pelo NDE de cada curso e encaminhados às
instâncias superiores da Faculdade, nos termos do edital anual.
A Faculdade distribuirá anualmente bolsas de iniciação científica, com valor estipulado no edital, quando
se tratar de bolsas internas, ou estipulado por organismos de fomento, financiadores de projetos de iniciação
científica.
Não será permitida a acumulação da bolsa de iniciação científica com outra modalidade de bolsa
concedida pela Faculdade.
A duração da concessão da bolsa de iniciação científica será fixada no edital, podendo ser renovada, em
razão do desempenho do aluno e das necessidades e características do projeto em desenvolvimento.
A bolsa poderá ser cancelada, a qualquer tempo, a pedido do aluno, do professor ou da coordenação do
curso, ou em caso dos envolvidos não cumprirem com as atribuições estabelecidas.
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As bolsas de um curso que não forem preenchidas poderão ser disponibilizadas para outro, desde que os
projetos apresentados tenham sido aprovados.
O aluno-pesquisador deverá se comprometer a:
I. Cumprir carga horária semanal, em horário definido com o professor-orientador, não conflitante com
suas obrigações discentes, em função das disciplinas em que estiver matriculado;
II. Atender às orientações do professor orientador;
III. Elaborar relatórios de suas atividades de acordo com o cronograma estabelecido apresentando ao
professor orientador;
IV. Guardar sigilo das informações relativas à iniciação científica;
V. Elaborar e apresentar, sob orientação do professor, trabalhos em eventos ou congressos mencionando
a condição de aluno da Faculdade;
VI. Participar de cursos e eventos que sejam pertinentes à atividade de iniciação científica promovida pela
Instituição;
VII. Participar das reuniões de avaliação estabelecidas pela coordenação do curso.
O professor orientador de iniciação científica deverá se comprometer a:
I. Cumprir o cronograma de acompanhamento previsto no projeto quanto à metodologia a ser utilizada
para avaliação do aluno-pesquisador;
II. Avaliar o desempenho de seus orientandos;
III. Encaminhar a frequência do aluno-pesquisador, os relatórios parciais, finais e resumos à Direção da
Faculdade Paulista de Comunicação, de acordo com os prazos estabelecidos;
IV. Mencionar a condição de professor e orientador de iniciação científica em todas as modalidades de
divulgação do trabalho desenvolvido.
V. Participar das reuniões de avaliação estabelecidas pela Coordenação e o NDE do curso.
A Direção Acadêmica da Faculdade Paulista de Comunicação se compromete a:
I. Planejar, executar e avaliar continuamente o Programa Institucional de Iniciação Científica, conforme
cronograma estabelecido;
II. Cumprir o estabelecido no presente regulamento de iniciação científica, edital e demais documentos
relacionados a este componente curricular;
III. Indicar os membros da comissão para a seleção dos projetos;
IV. Promover eventos de iniciação científica, visando à formação científica e pedagógica dos professores
e alunos;
V. Acompanhar a avaliação geral do aluno-pesquisador, por meio dos relatórios recebidos;
VI. Realizar reuniões estabelecidas no cronograma geral relativo ao programa institucional de iniciação
científica;
VII. Expedir os certificados de iniciação científica e fornecer declarações;
VIII. Remanejar vagas entre os projetos, quando ocorrer a demanda e possibilidade.
Para avaliação do aluno-pesquisador serão considerados:
I. Frequência do aluno pesquisador;
II. Relatório parcial de suas atividades de pesquisa;
III. Desempenho do aluno nos eventos de iniciação científica desenvolvidos na Faculdade Paulista de
Comunicação;
IV. Relatório final da pesquisa e resumo do trabalho realizado.

7.5.

Programas ou projetos de Extensão

As atividades de extensão da Faculdade Paulista de Comunicação são organizadas conforme orientações
definidas pelas suas políticas extensionistas, contidas no Projeto Pedagógico Institucional – PPI neste documento.
Nestas políticas são previstas atividades esporádicas, bem como atividades que pertencem aos programas de
extensão da IES, desenvolvidos com o devido alinhamento aos diferenciais competitivos e, em especial, ao
compromisso institucional com a responsabilidade social e a sustentabilidade. Os programas de extensão
promovem a devida articulação com as atividades de ensino e de pesquisa, na composição do perfil social e
profissional previsto para os discentes de todos os cursos de graduação e pós-graduação da IES.
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8.

Sistema de Avaliação do Curso
8.1.

Avaliação do Processo de Ensino-Aprendizagem

Conforme indicado na LDB – Lei 9394/96 - a avaliação do processo de aprendizagem dos estudantes deve
ser contínua e cumulativa, com prevalência dos aspectos qualitativos sobre os quantitativos e dos resultados ao
longo do período sobre os de eventuais provas finais. Da mesma forma, na FPAC é previsto pela “Organização
Didática” que a avaliação seja norteada pela concepção formativa, processual e contínua, pressupondo a
contextualização dos conhecimentos e das atividades desenvolvidas, a fim de propiciar um diagnóstico do
processo de ensino e aprendizagem que possibilite ao professor analisar sua prática e ao estudante
comprometer-se com seu desenvolvimento intelectual e sua autonomia.
Assim, os componentes curriculares do curso preveem que as avaliações terão caráter diagnóstico,
contínuo, processual e formativo e serão obtidas mediante a utilização de vários instrumentos, tais como:
a. Exercícios;
b. Trabalhos individuais e/ou coletivos;
c. Fichas de observações;
d. Relatórios;
e. Autoavaliação;
f. Provas escritas;
g. Provas práticas;
h. Provas orais;
i. Seminários;
j. Projetos interdisciplinares e outros.
Os processos, instrumentos, critérios e valores de avaliação adotados pelo professor serão explicitados
aos estudantes no início do período letivo, quando da apresentação do Plano de Aprendizagem da disciplina. Ao
estudante, será assegurado o direito de conhecer os resultados das avaliações mediante vistas dos referidos
instrumentos, apresentados pelos professores como etapa do processo de ensino e aprendizagem.
Os docentes deverão registrar no diário de classe, no mínimo, dois instrumentos de avaliação.
A avaliação dos componentes curriculares deve ser concretizada numa dimensão somativa, expressa por
uma nota de 0 (zero) a 10 (dez), com frações de 0,5 (cinco décimos), - por bimestre; à exceção dos estágios,
atividades complementares e disciplinas com características especiais.
O resultado das atividades complementares, do estágio, das disciplinas com características especiais é
registrado no fim de cada período letivo por meio das expressões “cumpriu” / “aprovado” ou “não cumpriu” /
“retido”.
Os critérios de aprovação nos componentes curriculares, envolvendo simultaneamente frequência e
avaliação, para os cursos da Educação Superior na FPAC são a obtenção, no componente curricular, de nota
semestral igual ou superior a 6,0 (seis) e frequência mínima de 75% (setenta e cinco por cento) das aulas e demais
atividades.
Não há Exames Finais ou Avaliação de Recuperação aos alunos que apresentarem média final abaixo de
6,0 pontos. Nestes casos os alunos podem se valer da Prova Substitutiva para substituir a nota de seu menor
rendimento escolar.
É importante ressaltar que os critérios de avaliação na Educação Superior primam pela autonomia
intelectual.

8.1.1. Disciplinas Presenciais
Para a aprovação nas disciplinas presenciais, o aluno deve obter nota final igual ou superior a 6,0. A nota
final é a média simples das três notas que a compõe: nota do primeiro bimestre (P1), mais nota do segundo
bimestre (P2), nota obtida na Avaliação Multidisciplinar, que tem limite de 2,0 (dois) pontos.

8.1.2. Disciplinas EAD
A composição a nota das disciplinas EaD é semelhante à das disciplinas presenciais, contudo grande parte
das atividades e avalição são feitas na plataforma. Uma prova, contudo, é realizada presencialmente na
Instituição, em dia pré-agendado e amplamente divulgado.
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8.2.

Sistema de autoavaliação do curso

O planejamento e a implementação do projeto do curso, assim como seu desenvolvimento, serão
avaliados, objetivando analisar as condições de ensino e aprendizagem dos estudantes, desde a adequação do
currículo e a organização didático-pedagógica até as instalações físicas.
Para tanto, é assegurada a participação do corpo discente, docente e técnico-administrativo, e outras
possíveis representações. Serão estabelecidos instrumentos, procedimentos, mecanismos e critérios da
avaliação institucional do curso, incluindo autoavaliações.
Tal avaliação interna é constante, com momentos específicos para discussão, contemplando a análise
global e integrada das diferentes dimensões, estruturas, relações, compromisso social, atividades e finalidades
da instituição e do respectivo curso em questão.
Para isso, conta-se também com a atuação especificamente, da CPA – Comissão Permanente de Avaliação,
com atuação autônoma e atribuições de conduzir os processos de avaliação internos da instituição, bem como
de sistematizar e prestar as informações solicitadas pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais
Anísio Teixeira (Inep).
Além disso, são consideradas as avaliações externas, os resultados obtidos pelos alunos do curso no
Exame Nacional de Desempenho de Estudantes (Enade) e os dados apresentados pelo Sistema Nacional de
Avaliação da Educação Superior (Sinaes).
O resultado dessas avaliações periódicas apontará a adequação e eficácia do projeto do curso e para que
se preveja as ações acadêmico-administrativas necessárias, a serem implementadas.
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III. CORPO SOCIAL DO CURSO
1.

Corpo discente
1.1.

Forma de acesso ao curso

A admissão ao curso de graduação é feita por meio de processo seletivo destinado a avaliar a formação
recebida pelos candidatos que tenham concluído o Ensino Médio, ou equivalente, e a classificá-los dentro do
estrito limite das vagas oferecidas anualmente. Ela compreende a inscrição do candidato portador de certificado
de conclusão de Ensino Médio, ou equivalente, acompanhado de histórico escolar correspondente, sendo as
normas do processo seletivo previamente divulgadas em edital público, no qual constam o turno, vagas e
denominação do curso, bem como o período, local e taxa correspondente à inscrição. Além dessa forma de
acesso para concluintes de ensino médio temos:
a) Portadores (as) de diploma de Ensino Superior, devidamente registrado, desde que
existam vagas em aberto, após o encerramento das matrículas dos (as) selecionados (as)
no processo seletivo. Estes alunos passam por entrevista com o coordenador pedagógico
do curso;
b) Vinculados (as) a outras Instituições de Educação Superior que requeiram o processo de
transferência, desde que tenham vagas remanescentes;
c) Solicitantes de rematrículas, após terem perdido o vínculo com a Instituição;
O processo seletivo dos alunos de graduação é constituído por uma prova composta de duas partes:
redação, em que o candidato desenvolve uma proposta de texto, e conhecimentos gerais, em que o candidato
responde questões discursivas.

1.2.

Atenção aos discentes

O apoio pedagógico aos discentes é representado pelo trabalho das coordenações de curso e mesmo seus
professores. A instituição define a sua política de apoio ao estudante à todos os coordenadores e professores,
devendo, os mesmos, sempre se posicionarem de modo a colaborar com os alunos, pacientemente, no sentido
de esclarecer suas dúvidas, orientá-los em relação ao plano curricular, ao sequenciamento das disciplinas, maior
ou menor grau de dificuldades dos alunos, formas de recuperação, nivelamento e aulas extras, de modo a que o
aluno tenha o máximo aproveitamento escolar.

1.3.

Programas de Apoio Pedagógico e Financeiro

As políticas de atendimento aos discentes se constituem em um desdobramento da missão institucional,
com políticas de atendimento aos alunos, de modo a estimular a permanência discente, são elas:
O corpo docente e a Coordenação do Curso pedagógica da FPAC estão sensíveis às características da
população que tem sido recebida pela FPAC: alunos ingressos, de instituições conveniadas. Eles têm históricos
de carência do ponto de vista cultural e econômico-financeiro e, ainda, referente às suas trajetórias de
escolarização.
Essa diversidade exige um trabalho em sala de aula, e por meio da coordenação de curso de Núcleo de
Orientação Psicopedagógica – NOP. Com uma programação de atividades variadas para ajudá-los no processo
de adaptação ao curso superior, a FPAC em obtido sucesso na permanecia dos alunos
Isso exige dos docentes um constante monitoramento das atividades programadas, de modo a tirar
proveito da diversidade, intervindo nas dificuldades de aprendizagem e permitindo ações de integração,
cooperação e valorização de atitudes solidárias.

1.3.1. Estímulos à Permanência
A Faculdade Paulista de Comunicação, a partir de seu compromisso social, desenvolve ações em prol da
permanência dos discentes na instituição. Além das possibilidades de financiamento, bolsas e o apoio
pedagógico, a instituição oferece possibilidades de permeância: o programa de nivelamento e o apoio
psicopedagógico, são alguns dos exemplos.
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1.3.1.1.

Programa de Nivelamento

Institucionalizado na FPAC, dentro das ações implementadas no Programa de Apoio Pedagógico, este tem
por escopo identificar e corrigir deficiências na formação de alguns alunos ingressantes, principalmente nos
aspectos lógico, matemático e, também, de leitura, compreensão de textos, escrita, entre outros. São oferecidas
Oficinas Pedagógicas com professores qualificados; orientações pessoais, por meio das quais os alunos poderão
sanar as suas dúvidas e dificuldades pontuais; plantões de dúvidas realizados por monitores; inserção profissional
do aluno no mercado, estimulando as atividades práticas, que auxiliam na compreensão dos conteúdos
programáticos. Essas e outras ações são proporcionadas para minimizar os problemas apresentados, fazendo
com que os alunos obtenham mais facilidade na compreensão dos conteúdos oferecidos.
O Programa se destina aos alunos com lacunas referentes a aprendizagens anteriores à educação superior
e as do próprio curso, desenvolvidas com carga horária adequada ao atendimento das necessidades
diagnosticadas, em qualquer tempo, no sentido de contribuir com o acadêmico na realização de um curso
superior de qualidade.

1.3.1.2.

Programa de Atendimento Psicopedagógico

O Núcleo de Orientação Psicopedagógica (NOP) é corresponsável pela construção de uma equipe de
trabalho comprometida e, sobretudo, convicta da viabilidade das prioridades consensualmente assumidas e
formalizadas na proposta de trabalho da Instituição. Exerce, no espaço da autonomia que lhe é conferida, seu
papel de elemento chave na orientação e acompanhamento dos resultados do desempenho acadêmico obtidos
pelos discentes frente às ações planejadas e executadas pelos docentes. No exercício específico de sua profissão
articula e mobiliza a equipe educacional, vivenciando suas atividades intencionais voltadas à melhoria do fazer
pedagógico da sala de aula.
O Núcleo de Orientação Psicopedagógica atua com base em três dimensões:
I. Preventiva: Consiste em acompanhar o fazer pedagógico, a fim de se obter resultados positivos na
melhoria do processo ensino-aprendizagem;
II. Construtiva: Auxiliar o docente a superar suas dificuldades de maneira positiva e cooperativa;
III. Criativa: Estimular a iniciativa do docente a buscar novos caminhos, criar e inovar recursos.
O NOP fica à disposição, além dos alunos, aos Coordenadores de Cursos e docentes para auxiliá-los.
Políticas de atendimento discente
Durante o processo de ensino e aprendizagem, observam-se problemas de ordem diversa apresentados
pelos alunos, a exemplo da dificuldade de adequação ao ritmo da vida universitária, geradores de conflito de
âmbito emocional, social, político e comprometedores do desempenho acadêmico. O Núcleo de Orientação
Psicopedagógica (NOP) objetiva mediar processos de orientação e acompanhamento aos alunos que não estejam
apresentando rendimento acadêmico satisfatório relacionado à aprendizagem, ao convívio universitário, às
escolhas vocacionais, entre outras, favorecendo equilíbrio emocional e minimização das dificuldades
apresentadas no processo de aprendizagem e relacionadas à vida universitária.
Clínica de Atendimento Psicopedagógico - A Clínica de Atendimento Psicopedagógico da FPAC tem por
finalidade prestar um serviço, gratuito, aos alunos que necessitarem em virtude das demandas específicas de
cada docente.
Nesse sentido, a FPAC, em conformidade com sua missão exposta neste PDI, coloca mais essa
possibilidade de auxílio ao aluno que sentir a necessidade de melhorias em seu rendimento escolar, bem como
a tentativa de compreensão das motivações que fizeram com que houvesse essa diminuição de rendimento.

1.3.1. Português Instrumental e Matemática básica.
A instituição, visando desenvolver a capacidade de leitura, compreensão e interpretação de textos, bem
como a habilidade de redigir de forma clara, coesa, coerente e objetiva, oferece os cursos de Português
Instrumental e Matemática básica destinados aos alunos dos cursos superiores da Instituição.
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1.3.1.1.

Programa de Bolsas e Financiamento Estudantil

Dentre as importantes ações para possibilitar a permanência dos alunos na IES, dando continuidade ao
seu projeto de formação pessoal e profissional, a FPAC elaborou um programa de bolsas e financiamentos, com
vistas a criação de mecanismos para a oferta de descontos e condições de financiamento estudantil.
As modalidades de bolsas e linhas de financiamentos utilizadas pela IES são:
Plataforma de Bolsa: QueroBolsa
Parceria com empresas conveniadas Convênios
PROUNI
FIES
As bolsas de estudo são concedidas mediante rendimento escolar, devemos o aluno contemplado com a
bolsas manter média igual ou superior à 7.0

1.3.1.2.

Programa de Bolsas e Financiamento Estudantil

Dentre as importantes ações para possibilitar a permanência dos alunos na IES, dando continuidade ao
seu projeto de formação pessoal e profissional, a FPAC elaborou um programa de bolsas e financiamentos, com
vistas a criação de mecanismos para a oferta de descontos e condições de financiamento estudantil.
As modalidades de bolsas e linhas de financiamentos utilizadas pela IES são:
Plataforma de Bolsa: QueroBolsa
Parceria com empresas conveniadas Convênios
PROUNI
FIES
As bolsas de estudo são concedidas mediante rendimento escolar, devemos o aluno contemplado com a
bolsas manter média igual ou superior à 7.0

1.3.2. Apoio às atividades acadêmicas
Com o objetivo de desenvolver corpo discente quanto aos princípios da investigação científica e
desenvolvimento de trabalhos de extensão, foi criado o Núcleo de Acadêmico de Estudos, Pesquisa e Extensão.
Este núcleo contempla práticas inovadoras que estimulam a melhoria do ensino, o apoio ao estudante e
a interdisciplinaridade. Assim, por meio de Projetos Integradores, busca-se articular e inter-relacionar os saberes
desenvolvidos pelas unidades curriculares em cada módulo ou período letivo, contribuindo para a construção da
autonomia intelectual dos discentes.
Busca-se formar atitudes de cidadania, de solidariedade e de responsabilidade social, mediante as
atividades de extensão. Os Projetos Integradores constituem-se em uma concepção e postura metodológica
assumida pela Instituição, voltadas para o envolvimento de docentes e discentes na busca da
interdisciplinaridade.
Desta forma, permite que o discente desenvolva habilidades de análise crítica, busca pela inovação,
desenvolvimento da criatividade e percepção da integralização do conhecimento.

1.3.3. Programa de Monitoria
A monitoria é um programa de apoio pedagógico ao discente praticada pela instituição como incentivo à
participação dos acadêmicos em atividades teóricas e práticas, bem como o desenvolvimento de habilidades
relacionadas à atividade docente, como parte de um conjunto de estratégias e oportunidades oferecidas com o
propósito de proporcionar uma formação mais qualificada, além de dar condições de continuidade dos estudos
e aprofundamento de conhecimentos.

1.3.4. Acessibilidade Metodológica e Instrumental
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A FPAC está alinha À Declaração Madri (2002) na medida em que age no sentido de deixar de dar ênfase
em reabilitar pessoas para se ‘enquadrarem’ na sociedade e adotando uma filosofia mundial de modificação da
sociedade a fim de incluir e acomodar as necessidades de todas as pessoas, inclusive das pessoas com deficiência.
A FPAC compreender que as pessoas com deficiência estão exigindo oportunidades iguais e acesso a todos
os recursos da sociedade, ou seja, educação inclusiva, novas tecnologias, serviços sociais e de saúde, atividades
esportivas e de lazer, bens e serviços ao consumidor.
É neste contexto que temos buscado alternativa ao acesso e permanência dos alunos com deficiência nas
mais diferentes atividades da comunidade universitária.
O conceito de acessibilidade é descrito na legislação brasileira como a condição para utilização, com
segurança e autonomia, total ou assistida, dos espaços, mobiliários e equipamentos urbanos, das edificações,
dos serviços de transporte e dos dispositivos, sistemas e meios de comunicação e informação, por pessoa com
deficiência ou com mobilidade reduzida (BRASIL, Decreto nº 5.296, de 2 de dezembro de 2004).
Segundo estudos desenvolvidos por Sassaki (2002), podemos identificar seis tipos de acessibilidade:
atitudinal, arquitetônica, comunicacional, instrumental, metodológica e programática.
É exigência constante da FPAC atender a todos os tipos de acessibilidade, em especial há duas que
merecem destaque:
Acessibilidade Metodológica: conhecida também como pedagógica, é a ausência de barreiras nas
metodologias e técnicas de estudo. Está relacionada diretamente à concepção subjacente à atuação docente: a
forma como os professores concebem conhecimento, aprendizagem, avaliação e inclusão educacional irá
determinar, ou não, a remoção das barreiras pedagógicas.
Práticas e exemplos
É possível notar a acessibilidade metodológica nas salas de aula quando os professores promovem
processos de diversificação curricular, flexibilização do tempo e utilização de recursos para viabilizar a
aprendizagem de estudantes com deficiência, como, por exemplo: pranchas de comunicação, texto impresso e
ampliado, softwares ampliadores de comunicação alternativa, leitores de tela, entre outros recursos.
Acessibilidade Instrumental: superação das barreiras nos instrumentos, utensílios e ferramentas de
estudo.
Práticas e exemplos
Esse tipo de acessibilidade envolve todas as demais e sua materialidade reflete a qualidade do processo
de inclusão plena do estudante na educação superior. Por essa razão, a IES é pensada para dar plena autonomia
aos estudantes

1.4.

Organização estudantil- ATLÉTICA

A FPAC incentiva a participação do aluno na vida institucional considerando que é em função dele que ela
existe. A formação do cidadão ético, participativo e proativo se concretiza por meio de suas ações como
acadêmico e que, depois, se estenderão ao meio social por meio de suas ações nos ambientes social e
profissional.
A Faculdade reconhece que as atividades estudantis representam para muitos jovens os primeiros passos
na vida social, cultural e política, contribuindo para o enriquecimento educacional e a formação profissional de
cada um dos que se engajam nas dinâmicas da Instituição. Além disso, compreende-se que o senso de
pertinência, que é um dos pilares da FPAC, somente poderá se estabelecer na garantia da participação ativa dos
discentes na vida institucional.
O envolvimento dos alunos da vida institucional é garantido por meio de sua participação como
representantes de turmas e de cursos no Conselho de Curso – CONCUR, contribuindo com a construção de
decisões administrativas e pedagógicas.
Eleito por seus pares, o representante dos discentes é membro do referido colegiado com direitos e
deveres como os demais membros, além de representação junto à Comissão Própria de Avaliação – CPA. Além
disso, é facultado aos cursos a constituição de seus centros acadêmicos, considerados como entidades que
representam todos os estudantes dos cursos.

1.5.

Ouvidoria

A ouvidoria da Faculdade Paulista de Comunicação atende aos membros da Comunidade Acadêmica,
estimulando a manutenção e contínuo aperfeiçoamento da natureza humanista da Instituição. Acolhe a
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comunidade externa e interna (estudantes, professores e funcionários), realiza os encaminhamentos pertinentes
para os problemas apresentados e auxilia na resolução e prevenção de conflitos. Atua de forma isenta e
independente, com caráter mediador e estratégico.
Caracteriza-se como um setor que busca favorecer o diálogo, promover a comunicação entre as instâncias
da Faculdade, sendo um instrumento de democracia participativa e transparente. É um importante agente para
a melhoria e organização dos processos de trabalho da instituição.
Os princípios norteadores de seu atendimento são o respeito, a ética, a solidariedade e o sigilo. Os
parâmetros norteadores de conduta são: integridade, transparência, imparcialidade. Nenhuma queixa pode ser
assumida sem critérios éticos, para garantir a eficácia da resposta.
Os atendimentos ocorrem por meio de duas modalidades: presencial e online. O tempo de duração dos
atendimentos decorre da complexidade da demanda. Podem ser pessoalmente no 2º andar do prédio. A
ouvidoria é também acessada virtualmente pelo site https://fpac.com.br/ouvidoria, ou ainda pela área do aluno.

1.6.

Acompanhamento de egressos

O Programa de Acompanhamento de Egressos constitui-se em uma ação institucionalizada contínua, com
o objetivo de consolidar os vínculos entre os egressos e a FPAC, possibilitando o fortalecimento e a continuidade
da relação de pertencimento entre o corpo discente e sua instituição formadora.
Os objetivos específicos do presente programa são:
• Desenvolver e manter um banco de dados com as informações atualizadas dos egressos da instituição.
• Analisar continuamente o perfil desejado de egresso, estabelecendo correlações entre o constante no
Projeto Pedagógico de cada curso ou programa com o perfil efetivo deste egresso no mercado de
trabalho, adequando-o sempre que for necessário.
• Contribuir para o encontro e a organização de egressos em associações ou entidades, bem como
colaborar na organização de eventos anuais e/ou semestrais.
• Possibilitar a articulação com os egressos, captando informações para desenvolvimento de cursos,
palestras, oficinas e outras formas de capacitação, aperfeiçoamento e especialização.
• Acolher sugestões sobre o ensino recebido na instituição, propiciando o aprimoramento dos projetos
pedagógicos de cursos e programas.
• Coletar informações sobre a inserção dos egressos no mercado de trabalho, notadamente sobre o índice
de ocupação, assim como proceder a sua divulgação.
• Possibilitar a manutenção do vínculo institucional dos egressos com a comunidade docente e discente.
• Criar no Portal da Instituição o “Acompanhamento ao Egresso”, possibilitando o contato e o acesso às
informações atualizadas.
• Avaliar o desempenho da instituição por meio do acompanhamento da vida profissional dos egressos.
• Conhecer o nível de satisfação do egresso, considerando o trabalho acadêmico realizado.
• Buscar equivalência entre a realidade social e a oferta de aperfeiçoamento profissional e pós-graduação.
• Divulgar oportunidades profissionais.
• Permitir a contínua participação dos egressos nos projetos e programas sociais desenvolvidos pela FPAC.
• Elaborar uma agenda anual de encontros com egressos.
A IES criará um Portal do Egresso na internet, cujo link de acesso fica em local visível na página principal
da Instituição. Esse Portal do Egresso deve conter as seguintes informações:
• Avaliação do egresso: espaço destinado ao preenchimento do formulário de avaliação, conforme
modelo desenvolvido pela Comissão Própria de Avaliação – CPA;
• Formação continuada (Segunda Graduação, Cursos Livres e Pós-Graduação): espaço destinado às
informações sobre Cursos Livres, ingresso para a Segunda Graduação e ingresso para os cursos de PósGraduação, presenciais ou em EaD, disponíveis para a continuidade da formação do egresso;
• Eventos institucionais: espaço destinado a divulgação das atividades de extensão desenvolvidas pela
IES, bem como o calendário de colação dos formandos e o calendário de eventos destinados aos
egressos;
• Notícias: espaço destinado às notícias de interesse para os egressos;
• Atualização cadastral: espaço contendo um formulário para a atualização dos dados cadastrais dos
egressos, tais como: endereço, telefones, e-mail, empresa a qual trabalha, cargo e função;
• Conte a sua história: espaço destinado ao registro da história do egresso com a FPAC;
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•

Balcão de emprego: espaço destinado para a divulgação de oportunidades de emprego nas áreas de
atuação dos egressos.

1.7.

Registros acadêmicos

A Secretaria Acadêmica tem por competência garantir a qualidade das informações no âmbito dos
registros escolares, além da qualidade dos serviços de atendimento ao corpo docente, discente e ao usuário em
geral.
A organização do controle acadêmico segue as normas estabelecidas pela instituição, sendo que todo
processo de matrícula, trancamento, frequência, notas, aprovação e reprovação, bem como os demais
procedimentos de secretaria contam com pessoal qualificado e com um sistema de informação apropriado.
O sistema de controle acadêmico Foxxnet prima pela organização das informações referentes ao
conteúdo curricular oferecido aos alunos, bem como a sistematização dos dados referentes ao horário e
cronograma de atividades, incluindo a elaboração de toda a documentação pertinente à vida acadêmica, tendo
presente à legislação educacional em vigor.
A instituição adota o regime de matrícula seriado. A cada período o aluno renova matrícula no seu curso,
conforme horário de aulas preparado para aquele período. Sempre que interessar, o aluno pode solicitar e/ou
consultar pela intranet o histórico escolar contendo resultados das disciplinas cursadas em períodos anteriores.
A documentação de alunos e os registros acadêmicos são administrados pela Secretaria da instituição.
Os documentos e as informações são fornecidos continuamente pela Secretaria e/ou buscados pelo
próprio aluno pela intranet, atendendo à solicitação de toda comunidade acadêmica. Os requerimentos de
solicitação dos documentos não disponíveis na intranet são protocolados na própria Secretaria.

2.

Núcleo Docente Estruturante – NDE
2.1.

Composição e Atuação

O Núcleo Docente Estruturante (NDE) é formado pelo grupo de professores que estão diretamente
engajados nos processos de criação, implantação, avaliação e revisão do Projeto Pedagógico de Curso. Sua
composição leva em consideração, além da titulação e do regime de dedicação do docente, o envolvimento do
docente com o curso e a representatividade das áreas de formação do curso.
O NDE é constituído: pelo Coordenador do curso e 5 professores designados pelo coordenador do curso.
Em função da interdisciplinaridade do curso, podem ser convidados professores que atuam em outras áreas da
FAPC e, em especial, na gestão acadêmica (coordenadores de cursos) e que tenham contribuído
significativamente para construção e implantação dos PPCs de cursos que tenham similaridade com o curso.
O NDE reúne-se, no mínimo, duas vezes por semestre, respeitando o calendário acadêmico, os dias e
horários previstos para as reuniões de professores, ou a qualquer tempo, quando o Coordenador do Curso.
Dinâmica de funcionamento:
Os membros do NDE devem deliberar acerca das alterações e atualizações necessárias para manutenção
do PPC sempre em sintonia com as necessidades do mercado, na matriz curricular, acompanhar a sua
implementação e execução, formulando pareceres e relatórios para deliberação do Colegiado do Curso.
São atribuições do Núcleo Docente Estruturante:
1) Elaborar o Projeto Pedagógico do Curso definindo sua concepção e fundamentos;
2) Estabelecer o perfil profissional do egresso do curso;
3) Atualizar periodicamente o Projeto Pedagógico do curso;
4) Conduzir os trabalhos de reestruturação da matriz curricular, para aprovação no Colegiado de curso,
sempre que necessário;
5) Analisar e avaliar os Planos de Ensino dos componentes curriculares e sua aderência ao PPC;
6) Acompanhar o desempenho dos alunos do curso e de suas atividades acadêmicas, ouvir suas críticas e
sugestões, orientá-los quanto às suas dificuldades, contribuindo para a adequada satisfação do discente quanto
ao curso e à instituição;
7) Promover a integração horizontal e vertical do curso, respeitando os eixos estabelecidos pelo Projeto
Pedagógico.
As decisões do Núcleo serão tomadas por maioria simples de votos, com base no número de presentes.
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No curso de Publicidade e Propaganda, o NDE é composto pelo coordenador mais 5 docentes, sendo
estes:
DOCENTE
MIGUEL VALIONE JUNIOR
RENATO CAVALHEIRO
FRANCISCO JOSÉ NUNES
PATRÍCIA GARCIA
THIÉRRI PARMIGIANI
BRUNO ARRUDA

3.

Titulação
MESTRE
MESTRE
MESTRE
MESTRE
MESTRE
ESPECIALISTA

Regime de Trabalho
PARCIAL
HORISTA
HORISTA
HORISTA
HORISTA
HORISTA

Composição e Funcionamento Colegiado de Curso

Conselho de Curso (CONCUR) é um órgão deliberativo e de assessoramento em matéria didáticocientífica.
Composição: Coordenador do Curso, seu presidente; pelos professores do curso; por um representante
discente do curso, indicado pelo órgão de representação estudantil para mandato de 1 (um) ano, com direito a
uma recondução.
Periodicidade: O CONCUR reúne-se, ordinariamente, no início e final de cada semestre letivo e,
extraordinariamente, quando convocado pela coordenação de curso por iniciativa própria, ou a requerimento
de 2/3 (dois terços) dos membros que o integram.
Atribuições: coordenar, acompanhar, controlar e avaliar o desenvolvimento das atividades curriculares,
no âmbito do respectivo curso; efetuar estudos que fundamentem propostas de cursos, habilitações, de
reformulação curricular, enunciando as ementas e objetivos e indicando os conteúdos; Avaliar o desempenho
docente, segundo normas aprovadas pelo colegiado competente; Revisar e organizar as programações de ensino
das disciplinas integrantes do curso, para fins, inclusive, de elaboração do catálogo anual; Emitir parecer nos
processos de aproveitamento de estudos; Definir o perfil profissiográfico; Aprovar a indicação de professores
para as disciplinas do curso; Definir normas de estágios e reconhecer sua validade; Realizar estudos e propor a
aquisição e utilização de multimeios; Sugerir medidas que visem ao aperfeiçoamento dos cursos, bem como
opinar sobre assuntos que lhe sejam submetidos à apreciação pelo Diretor geral; Praticar os demais atos
inerentes à sua finalidade; Cumprir e fazer cumprir este Regimento, assim como as decisões emanadas dos
órgãos Colegiados.
DOCENTE

Bruno Arruda
Egberto Gomes Franco
Francisco José Nunes
Holyver Yoshida
Leandro Rodrigues
Lina Moreira
Luciana Freitas
Marcos Giannotti
Mariana Babalin
Miguel Valione Junior
Nicolau Centola
Pablo Caldas
Patrícia Garcia
Renato Faria
Rosângela Eugênia
Severino Ramos
Silene Claro
Thierri Parmigiani

Titulação

Especialista
Doutor
Mestre
Mestre
Especialista
Mestra
Especialista
Mestre
Especialista
Mestre
Doutor
Especialista
Mestre
Mestre
Mestra
Mestre
Doutora
Mestre

Regime de Trabalho

Horista
Horista
Horista
Horista
Horista
Horista
Horista
Horista
Horista
Parcial
Horista
Horista
Horista
Horista
Horista
Horista
Horista
Horista
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4.

Equipe Multidisciplinar

Como uma das guardiãs da qualidade, a Faculdade Paulista de Cominação com uma Equipe
Multidisciplinar. Ela é formada por um docente de cada curso da instituição, junto com os coordenadores e a
direção acadêmica e pessoa técnico administrativo. Havendo a necessidade, outros membros são convidados
para participar de reuniões específicas.
A Pauta da Equipe é sempre com funções de planejamento, implementação e gestão dos cursos à
distância.
Em seu processo de instalação, em 2019, a Equipe Multidisciplinar consta com seu primeiro plano de
ação e processos de trabalhos formalizados. A Equipe conta com um regulamento e plano de trabalho a ser
executado e avaliado pelo CPA.

5.

Gestão do Curso
5.1.

Coordenação do curso

A coordenação de curso tem suas funções, na IES muito bem definidas e regulamentadas. A coordenação
do curso é responsável pelas atividades de planejamento, organização, coordenação, controle e avaliação em
relação ao Curso de Publicidade e Propaganda, tendo sua atuação previstas no Regimento Interno, e dispõem de
um programa no qual especifica a formação e o plano de ação.
Com a instauração das Políticas Institucionais para formação do quadro gestor, documento institucional
que visa a garantir a qualidade da coordenação, as ações renovam as atribuições das coordenações de curso,
trazendo-as para o novo momento vivido pela educação superior.
O coordenador do Curso é designado pelo Diretor Geral, com mandato de 2 (dois) anos, podendo ser
reconduzido. Segundo o Regimento Interno, as atribuições do Coordenador são:
● supervisionar o cumprimento da integralização curricular e a execução dos conteúdos
programáticos, bem como a frequência dos docentes;
● convocar e presidir as reuniões do Conselho de Curso com direito a voto;
● instruir processos que devam ser submetidos à análise do Conselho de Curso.
● apresentar ao CONSEPE (Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão) as indicações ou
deliberações do Conselho de Curso;
● promover a integração interdisciplinar no curso;
● manter a disciplina, no âmbito do curso;
● preparar, em cada período letivo, o programa de atividades docentes, atribuindo encargos de
ensino e pesquisa;
● estabelecer, de acordo com os critérios gerais aprovados pelo Conselho do Curso, normas
disciplinares;
● articular a contratação de professores;
● decidir ad referendum do conselho de curso, caso de urgência ou emergências comprovadas;
● cumprir e fazer cumprir o Regimento, assim como as decisões emanadas dos órgãos
colegiados;
● atender os alunos do curso de administração e suas necessidades, sejam elas relativas à grade
do curso, atuação de docentes, relacionamento em sala de aula e outras que porventura se
façam necessárias.
ATIVIDADES
Atendimento ao Aluno
Rotinas Administrativas
Total Carga Horária Coordenação
Docência
Orientações
Outras Atividades
Carga Horária Total

Carga Horária
5
5
10 = 5 + 5
6
3
0
10 + 6 + 3 + 0 = 18
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5.1.1. Formação Acadêmica
Miguel Valione Junior. Mestre em Comunicação e Semiótica pela Pontifícia Universidade Católica (PUCSP), MBA em Marketing pela Fundação Getúlio Vargas (FGV) e bacharel em Comunicação Social pela
Universidade Presbiteriana Mackenzie (UPM). Com diversos cursos de especialização e atualização, atua como
Diretor de Criação e Planejamento na Valione 360º (Agência de Comunicação Integrada) e sócio/gestor da 3MV
Tecnologia e Comércio. Em 2017, atuou como Coordenador Geral da Secretaria de Cultura e Turismo da cidade
de Barueri. Na área acadêmica, é Pesquisador Institucional da Faculdade do Povo de São Paulo (FAPSP), membro
do Grupo de Pesquisa em Comunicação e Criação nas Mídias - CCM (PUC-SP), coordenador e professor dos cursos
de Comunicação Social da Faculdade Paulista de Comunicação (FPAC) e professor dos cursos de Comunicação
Social da Universidade Anhembi Morumbi. Iniciou a carreira docente em 2004, atuando em diversas Instituições
de Ensino Superior como Professor, Coordenador de Curso e Diretor Acadêmico, membro ativo de órgãos
colegiados, núcleos docentes, conselhos e gestor de projetos. Desde 2015, atua também como parecerista na
"Avaliação de Cursos Superiores", realizada pelo Guia do Estudante. No âmbito profissional, trabalhou em
agências de publicidade, produtoras de filmes e no desenvolvimento de negócios e projetos nas áreas da
Comunicação, Cultura, Empreendedorismo, Marketing, Tecnologia e Educação.
Currículo Lattes: http://lattes.cnpq.br/1633800785575200.

5.1.2. Experiência e Atuação
ATIVIDADES
Experiência Docente
Experiência Profissional Fora do Magistério
Experiência em Gestão Acadêmica (Coordenação, Direção, Gerência etc)

Meses
192
240
120

Texto

5.1.3. Regime de trabalho e carga horária dedicada ao curso
O Coordenador do Curso atua em regime parcial com 18 (dezoito) horas semanais na IES. Tem efetiva
dedicação à administração e à condução do curso, atuando como coordenador e docente. Considerando 200
vagas ofertadas anualmente, as horas de coordenação dedicadas ao atendimento de alunos são mais do que
suficientes. É igualmente suficiente, o tempo destinado ao acompanhamento às demandas do corpo docente e
a gestão da qualidade do curso

6.

Corpo Docente
Texto

6.1.

Relação nominal do corpo docente

Preencher o quadro a seguir, pois ele servirá como subsídio para os itens seguintes.

A Faculdade Paulista de Comunicação leva em conta nas atribuições das aulas aos docentes sua
experiência profissional e acadêmica, com o objetivo de cumprir os objetivos da disciplina e do curso. Por essa
razão, há um foco na seleção de um corpo qualificado e em consonância com os objetivos da instituição
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FORMAÇÃO ACADÊMICA

EXPERIÊNCIA
PROFISSIONAL

Disciplina Ministrada*
CPF

DOCENTE

GRADUADO
IES - ANO

ESPECIALISTA
IES - ANO

MESTRE
IES - ANO

DOUTOR
IES-ANO

FP

TC
Disciplina

Proximidade
Temática

NMS

NEB

FMS

368.938.228-98

Bruno Arruda

2009

2015

--

--

N

Produção
Audiovisual

100%

1

-

15

11168802881

Egberto Gomes Franco

1987

1997

2000

2005

S

Pesquisa de
Mercado e
Estatística

100%

28

-

30

04417566895

Francisco José Nunes

1985

-

2003

-

s

Filosofia, História
da Comunicação e
Cultura Brasileira

100%

25

-

35

1

37248831883

Holyver Yoshida

2014

-

2019

-

s

Fotografia

100%

1

-

7

1

36591844899

Leandro Rodrigues

2010

2017

-

-

s

Design e Criação

100%

2

-

10

2

09550387828

Lina Moreira

1995

2014

2005

-

s

Marketing e
Empreendedorismo

100%

15

-

25

1

18007285814

Luciana Freitas

1997

2016

-

-

s

Produção
Audiovisual

100%

3

-

25

3

10582337852

Marcos Giannotti

1987

2006

2013

-

s

Design Thinking,
Marketing e
Pesquisa

100%

3

-

39

1

22747325822

Mariana Babalin

2011

2016

-

-

s

Comunicação
Interna e
Institucional

100%

1

-

11

1
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32403556807

Miguel Valione Junior

2003

2007

2013

-

s

Marketing, Criação
e
Empreendedorismo

100%

16

-

20

2

08130762854

Nicolau Centoula

1990

-

2010

2016

s

Artes e Produção
Sonora

100%

15

-

30

2

27507796850

Pablo Caldas

2000

2007

-

-

s

Mídia, Atendimento
e Criação

100%

8

-

22

1

14932020813

Patrícia Garcia

1998

2001

2013

-

s

Língua Portuguesa

100%

6

-

20

1

21739229800

Renato Faria

2005

-

2009

-

s

Marketing,
Pesquisa, Promoção
e Merchandising

100%

10

-

25

1

100%

15

-

30

1

06937850808

Rosângela Eugênia

1990

2006

2013

-

s

Assessoria de
Imprensa,
Cerimonial e
Eventos

05860054807

Severino Ramos

2008

2013

2017

-

s

Marketing e Criação

100%

7

-

39

2

09859253826

Silene Claro

1999

-

-

2008

s

História da
Comunicação

100%

12

19

14

2

35748684802

Thiérri Parmigiani

2011

2016

2019

-

s

Planejamento de
Relações Públicas

100%

2

-

12

2

Legenda:
FP - Formação Pedagógica (Sim ou Não). Caracterizada pela comprovação de realização de cursos, de matérias, de disciplinas, de treinamentos ou de capacitação de conteúdo didático-pedagógico;
NMS – tempo de experiência profissional (em ano) No Magistério Superior;
NEB – tempo de experiência (em ano) Na Educação Básica;
FMS - tempo de experiência profissional (em ano) Fora Magistério Superior;
TC – Tempo (em ano) de Contrato na IES;
Na formação Acadêmica informar a sigla da instituição concedente da titulação e o ano de conclusão;
O número de anos deve ser arredondado para o inteiro mais próximo, ou seja, menos de 6 meses para o inteiro inferior e a partir de 6 meses para o inteiro superior.
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6.2. Titulação e experiência do corpo docente e efetiva dedicação ao
curso
6.2.1. Titulação
TITULAÇÃO

Nº

%

Doutor

3

17

Mestre

10

56

Especialista

5

28

Graduado

0

0

18

100%

TOTAL
IQCD=

𝟓.𝑫+𝟑.𝑴+𝟐.𝑬+𝑮
𝑫+𝑴+𝑬+𝑮

=

6.2.2. Regime de trabalho do corpo docente
Demonstrar no quadro abaixo, as informações sobre o regime de trabalho do corpo docente do curso.

(Texto)
REGIME DE TRABALHO

Nº

%

Tempo integral

0

0

Tempo parcial

1

6

Horista

17

94

TOTAL

18

100%

6.2.2.1.

Experiência no Exercício da Docência na Educação a Distância

Neste cenário atual tecnológico, onde o aluno passa a ser o ator de sua própria aprendizagem, cabe ao
professor o papel de mediador do processo de ensino à distância, explorando novas possibilidades de
transmissão e troca de conhecimento, onde o uso da tecnologia favorece a maior interação visual entre aluno e
conteúdo, e a internet permite a expressão de ideias e construção de conhecimento.
Diante disto, a Faculdade Paulista de Comunicação está investindo na capacitação dos professores para
a docência na educação à distância, através de pós-graduação em metodologias ativas concedida a todos os
docentes da instituição, permitindo identificar as necessidades e oportunidades de melhoria no processo de
educação dos alunos no campo virtual, utilizando ferramentas modernas de transmissão de conhecimento e de
conteúdo prático, estando presente a formação crítica do ensino, atendendo às demandas de ensino e ao projeto
pedagógico do curso.

6.2.2.2.

Experiência no exercício da tutoria na educação a distância

Os tutores e monitores ocupam papel importante atuando como elo de ligação entre os estudantes e
instituição. Cumprem o papel de facilitadores da aprendizagem, esclarecendo dúvidas, reforçam a aprendizagem,
coletando informações sobre os estudantes para a equipe e principalmente na motivação.
Em termos mais gerais, a tutoria na educação à distância é entendida como sendo uma ação pedagógica
e orientadora global que norteia os professores tutores nas práticas do EaD, tendo estes um papal decisivo no
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engajamento e no auxílio aos alunos para tomarem suas decisões pautadas no conhecimento absorvido. Estes
tutores sugerem atividades, leituras complementares, realizam a mediação pedagógica, sendo fundamentais na
construção do relacionamento dos alunos com a disciplina à distância, alinhados com as diretrizes da IES.

6.3.

Plano de Carreira e Incentivos ao Corpo Docente

A IES conta com um plano institucional de qualificação de seu corpo docente que tem por objetivo
promover a melhoria da qualidade das funções de ensino e extensão. Entre os aspectos levados em consideração
quando da composição do Plano de Qualificação do Corpo Docente da IES, destacam-se: titulação, regime de
trabalho, plano de carreira, substituições, experiência acadêmica e experiência profissional não acadêmica,
mérito pelo trabalho desenvolvido e continuidade do processo de atualização.
A Instituição tem a titulação como principal critério para progressão na carreira docente e, neste sentido,
procura desenvolver uma política de qualificação que incentive o docente a continuar seus estudos de pósgraduação.
Outros importantes fatores que poderão ser considerados para a progressão na carreira docente são a
produção e a publicação de obras técnico-científicas, resultantes dos trabalhos de investigação dos professores
e estudantes.
A busca da IES pela eficaz promoção do comprometimento do docente com os valores e princípios
educacionais defendidos pela Instituição norteou a elaboração e implantação do Plano de Qualificação.

6.3.1. Critérios de seleção e contratação
Obedecendo ao Regimento Geral, a admissão de um professor é feita mediante seleção de títulos e
entrevista, procedida pela coordenação do curso, aprovado pela Diretoria Geral e contratado pela Mantenedora.
Para a admissão como professor substituto é feito um processo seletivo simplificado, composto de seleção
curricular e aula.
Em relação aos critérios de seleção do corpo docente, a coordenador realiza, inicialmente, uma análise
do currículo e, em seguida faze uma entrevista com o candidato.
Nestes dois momentos de seleção, procura-se identificar no candidato o potencial para ministrar a
disciplina para a qual se candidatou. Esse potencial é avaliado em função dos seguintes requisitos:
I.
apresentar nível de conhecimento compatível com a área e disciplina em que
irá atuar e com a qualidade exigida pela Faculdade Paulista de Comunicação;
II.
apresentar conhecimentos didáticos;
III.
apresentar titulação acadêmica compatível com a exigida pela legislação do
ensino e com a área em que irá atuar;
IV.
ter condições de cumprir a jornada de trabalho exigida pela Faculdade
Paulista de Comunicação;
V.
possuir experiência acadêmica;
VI.
ter publicado ou em andamento: livros, artigos e pesquisas acadêmicas;
VII.
apresentar um plano de aula que demonstre integração com as demais
disciplinas do curso, bem como apresente uma bibliografia atualizada e uma
metodologia que assegure um processo de ensino-aprendizagem mais
dinâmico e eficiente, mantendo a coerência com os interesses da Faculdade
Paulista de Comunicação.
Em relação ao critério de contratação do corpo docente, a Faculdade Paulista de Comunicação adota os
seguintes critérios:
I.
Para a contratação de estrangeiro faz-se necessário atender a requisitos
próprios exigidos pela legislação vigente que trata sobre esta matéria.
II.
Para a contratação de docentes portadores de necessidades especiais são
aceitas as limitações identificadas pela legislação vigente. Para o exame
médico é necessário o laudo original recente detalhado do especialista da
deficiência, para que o médico contratado pela Instituição possa avaliar se a
limitação está prevista na legislação.
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III.
IV.

V.

VI.

VII.

Não existe restrição do professor em manter-se em dois empregos, em
empresa distinta desde que não haja coincidência de horário.
Não há qualquer impedimento legal para a contratação do professor
aposentado, procedendo à admissão da mesma forma que os demais
colaboradores.
Os docentes contratados com jornada de 40 horas semanais de trabalho na
Instituição em regime de Tempo Integral deverão dedicar pelo menos 50%
do tempo a estudos, pesquisa, extensão, gestão, planejamento, avaliação e
orientação de alunos.
Os docentes contratados em regime de Tempo Parcial, com 12 horas
semanais ou mais de trabalho na Instituição, deverão reservar, pelo menos
25% do tempo para estudos, planejamento, avaliação e orientação de alunos.
Já os docentes contratos em Regime Horista: devem dedicar-se única e
exclusiva a atividades de ministrar aulas.

6.3.2. Qualificação e Capacitação
A Faculdade Paulista de Comunicação, no intuito de manter o corpo docente atualizado, seja em relação
às demandas da área específica de formação profissional, ou seja, em relação ao desenvolvimento de suas
competências e habilidades para o desempenho de suas atividades didáticas, tem como política estabelecida a
implementação de um Programa de Formação Continuada para os Docentes.
Esse Programa de Formação Continuada é responsável por fomentar a participação dos docentes em
eventos científicos ou culturais, por organizar atividades de capacitação, nas modalidades presencial ou EAD,
que atendam às necessidades de desenvolvimento profissional, bem como por fomentar a formação continuada
dos docentes em programas de pós-graduação stricto sensu.
O fomento à formação continuada é divulgado por meio de edital, publicado anualmente, definindo
valores e critérios para seleção, e está disponível a todos os docentes da Instituição.

6.3.3. Procedimentos para Substituição Docente
A Faculdade Paulista de Comunicação poderá, por meio de contrato de direito administrativo e mediante
regulamentação Congregação, contratar por tempo determinado professores substitutos, para necessidades
eventuais em atividades didáticas.
A substituição eventual, para suprir o afastamento de um professor por dispensa, é feita com professores
do próprio Quadro docente da FPAC ou, a título de substituição temporária quando ocorrer afastamento
imprevisto de professor, até que haja seleção e contratação regular.
O contrato de professor pode ser rescindido pelos seguintes motivos:
i. a pedido do interessado;
ii. por iniciativa da Faculdade se o professor não apresentar
nível de conhecimento compatível com o nível de
qualidade exigida;
iii. se o professor cometer falta grave, sem justificativa aceita;
iv. se o professor não apresentar condições didáticas ou éticas
compatíveis com o exercício profissional do magistério;
v. no caso do não cumprimento dos seus deveres;
vi. não cumprimento da jornada de trabalho contratada com
a Faculdade.

7.

Corpo de Tutores

Dentro da organização da EaD da FPAC, os professores/tutores participam ativamente da prática
pedagógica. É um profissional com formação na área do curso, devidamente capacitado para uso das TICs, que
atua a partir da instituição e por meio do ambiente virtual de aprendizagem, mediando o processo pedagógico
entre estudantes geograficamente distantes.
São atribuições dos professores/tutores à distância:
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- esclarecer dúvidas pelos fóruns de discussão na internet, pela participação em videoconferências;
- promover espaços de construção coletiva de conhecimentos;
- selecionar material de apoio e sustentar teoricamente os conteúdos;
- auxiliar os alunos no desenvolvimento de suas atividades individuais e em grupo, fomentando o hábito
da pesquisa, esclarecendo dúvidas em relação ao âmbito de sua atividade, bem como ao uso das tecnologias
disponíveis;
- participar de momentos presenciais opcionais, tais como aulas práticas em laboratórios e estágios
supervisionados, quando se aplicam;
Ressalta-se também que, dentre as atividades da tutoria, contemplam ações relacionadas ao apoio à
inclusão dos estudantes com necessidades educacionais especiais. Experiências como essas tem demonstrado
grande benefício não só para o estudante que necessita de apoio, mas também ao tutor, que é desafiado a
desenvolver práticas colaborativas e o respeito às diferenças humanas. É fundamental nesses casos, que os
professores/tutores recebam uma formação teórica e conceitual que lhes faça compreender seu verdadeiro
papel, que é promover, paulatinamente, a autonomia desses estudantes com relação à construção do
conhecimento e hábitos de estudo não a dependência com relação aos seus professores/tutores.

7.1.

Relação nominal do corpo de tutores
FORMAÇÃO ACADÊMICA
TUTOR

G

1.

Luciana Rodrigues de Freitas

2.

Thomas Kefas de Souza Dantas

E

M D

x
x

Graduado em:

Na área do
curso?
Sim/Não

TEMPO DE
EXPERIÊNCIA
EM EAD
Anos

Sim

3

Sim

5

Graduada em Jornalismo, Publicidade e
Propaganda e Relações Públicas.
Pós-graduada em Docência em Ensino
Graduado em Direito, Mestre em Direito e
Constituição, Doutor em Direito Empresarial

Legenda:
G- Graduado
E – Especialista
M – Mestre
D – Doutor
S/E – Sem Experiência
Obs.: O número de anos deve ser arredondado para o inteiro mais próximo, ou seja, menos de 6 meses para o inteiro inferior e a partir de 6 meses para o inteiro
superior.

7.2.

Titulação e formação do corpo de tutores do curso
Titulação Tutores

Doutor
Mestre
Especialista
Graduado
Graduado na área do curso
TOTAL

7.3.

Nº

%

1
1

50%
50%

2

100%

Experiência do corpo de tutores em educação a distância

Luciana Rodrigues Freitas
Graduada em Jornalismo, Publicidade e Propaganda e Relações Públicas pela UNIVERSIDADE FIAM, pósgraduada em Docência em Ensino pela UNICESUMAR, graduada em Designer de Interiores pela UNICESUMAR.
Aluna visitante do curso de História, Arte e Arquitetura – FAU USP. Certificada pela Google Analytics, YouTube,
Facebook e Instagram – Best Marketing Talent em 2017. Participação no curso de Comunicação online e
imediata, WhatsApp – youPix SP em 2016. Vencedora do prêmio APCA, Cobertura da Copa do Mundo (2010) e
prêmio Ethos, Jornalismo Consumidor (2006).
Com cerca de 21 anos de experiência profissional fora do exercício da docência e 3 anos de experiência
como docente, entre eles como tutora em Educação à Distância. Experiência com Comunicação Integrada com
plataformas digitais. Assessoria de imprensa e elaboração de Conteúdo na Associação Paulista Viva. Atendimento
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e geração de conteúdo. Por meio das ações, atividades e projetos envolvendo a Paulista e região. Com programa
de notícias, semanal, no www.facebook.com/estacaoi. Atua como colunista, fornecedora de conteúdo de
segunda a sexta-feira, elaboração de conteúdo jornalístico para as emissoras: Rádio Adore 96, 1 FM, Rádio ABC
1580 AM e aplicativos. Atua com Mídia Digital. allTV (www.alltv.com.br) no formato semanal, por 30 minutos,
criação de conteúdo para a grade de programação da allTV (TV da Internet). Com o planejamento do JOB.
Produção audiovisual e eletrônica. Apresentação na mídia. Gerência editorial. Feedback. O resultado é um
programa semanal com a aplicabilidade das ferramentas mais recentes da internet. A atual temporada é o
programa Design & Arquitetura. Participação no conselho gestor e editorial dos 40 anos do Programa O Samba
Pede Passagem, com Moisés da Rocha, com ações e eventos na Rádio USP 93,7 FM, Rádio Capital 1040 AM e
aplicativos. Editora-chefe do portal Por Dentro da Mídia Comunicação e Projetos
(www.pordentrodamidia.com.br). Geradora de Conteúdo para as plataformas e mídias digitais do Condomínio
Conjunto Nacional. (Formato: freelancer). Já atuou como Coordenadora de conteúdo e Redes Sociais Assembleia
Legislativa de São Paulo realizando análise e elaboração de ações, planejamento e Gestão de mídia.
Desenvolvimento das ferramentas para a convergência, com atualizações e treinamento de equipe operacional
e de produção. Planejamento Estratégico para a execução da marca Assembleia Legislativa nas redes sociais.
Comunicação interna e externa. Já atuou como chefe de Redação. Grupo Estado (Rádio Estadão/ESPM/Eldorado)
desenvolvendo, planejamento, execução e alcance dos objetivos junto às metas do Grupo e atendendo às áreas:
jornalismo, comercial, marketing e propaganda. Conteúdo focado em formadores de opinião, tendências,
qualidade de vida, social, sustentabilidade, cultural e entretenimento. Criação de novos produtos para a grade
de programação. Planejamento para implantação de linguagens e ferramentas. Execução como: âncora,
apresentadora, repórter, editora e produtora.
Thomas Kefas de Souza Dantas
Doutorando em Direito Empresarial pela Universidade de São Paulo - USP (2019), possui graduação em
Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Norte (2012) e mestrado em Direito e Constituição pela
Universidade Federal do Rio Grande do Norte (2014).
Docência desde 2010 (professor de espanhol em cursinho), Docência em ensino superior desde 2012 na
Universidade Federal do RN, ingressante no EAD desde 2014 no EAD do IFRN (curso de tecnólogo em segurança
do trabalho). Professor das Faculdades Integradas Campos Salles desde 2017, atuou como professor Colaborador
(2012-2014) e professor Substituto (2014-2016) da Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN), e
Professor da Faculdade Católica Santa Teresinha (2015-2016). Tem experiência na área de Direito, com ênfase
em Direito, atuando principalmente nos seguintes temas: Propriedade Intelectual, Direito dos Recursos
Energéticos, Direito Empresarial, Direito Tributário, Direito do Trabalho, Arbitragem, Direito da Inovação e
Desenvolvimento. Participou de vários projetos de pesquisa como Elaboração de marco jurídico conceitual para
Economia Criativa: aplicações do Direito e desenvolvimento (2014-2020), Definição de metodologia, conceitos e
aplicações do Direito e Desenvolvimento no cenário dos BRICS (2014-2019), Redefinição do Marco Jurídico da
Propriedade Intelectual para o ambiente da economia criativa (2014-2019), A RESPONSABILIDADE CIVIL DOS
PROFISSIONAIS DA SAÚDE (2013-2014), A DEFESA DO CONSUMIDOR NO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS
(2013-2014), Programa de Recursos Humanos em Direito do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis Nº 36
(2010-2020). Atuou como membro do corpo editorial entre 2010 – 2014 da Revista Eletrônica Direito Energia

7.4.

Interação entre Tutores

A instituição mantém uma constante preocupação com a interação entre tutores, docentes e
coordenação. Para tanto, realiza mensalmente uma reunião de Equipe Multidisciplinar. Nessa reunião são
convidados a participar todos os tutores do EaD, bem como os coordenadores de curso, a coordenação do EaD
e, também, um professor representante de cada curso da instituição.
Dessa forma, essa reunião visa analisar os relatórios semestrais gerados pelo Núcleo de Educação a
Distância, e discutir seus indicadores e resultados para avaliar e determinar as melhores maneiras de atuação na
modalidade EaD., analisar as pesquisas de opinião em que os estudantes participaram dentro da plataforma e
analisar as ferramentas e critérios de avaliação na modalidade EaD. Todas essas discussões são registradas para
que, mês a mês, o trabalho se fortifique e mantenha constante avanço.
Como critério fundamental para essa reunião, a Equipe Multidisciplinar faz uso da metodologia do ciclo
P.D.C.A., também chamado de Ciclo de Deming ou Ciclo de Stewart, trata-se de uma ferramenta de gestão com
o objetivo de melhoria contínua dos processos por meio de quatro ações: planejar (Plan), fazer (Do), checar
(Check) e agir (Act).
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Dessa forma, as ações são planejadas, em seguida realizamos o planejamento, executando e fazendo, em
seguida checamos por instrumentos de avaliação e indicadores determinados no planejamento, e determina-se
na reunião da Equipe Multidisciplinar as novas ações a serem realizadas com base nos resultados apresentados.
Quando essas análises acontecem, naturalmente acontece também a interação entre os tutores
participantes, os docentes participantes, bem como coordenação dos cursos e coordenação do EaD por meio de
encontrar mensais para analisar os itens mencionados.

7.5.

Plano de Cargos e Salários e Incentivos ao corpo de Tutores

Tal como descrito para o corpo docente, o Plano de Carreira aplicado aos tutores da Educação Superior
é o instrumento que disciplina os procedimentos operacionais e normativos da política de pessoal estabelecendo
critérios e formas de admissão, promoção, qualificação, desempenho, avaliação, incentivo e valorização do
profissional que atue na Faculdade Paulista de Comunicação. O Plano de Carreira objetiva fomentar a formação
continuada e o atingimento de metas de desempenho profissional, de modo a atender aos anseios dos
profissionais beneficiados e, ao mesmo tempo, garantir a qualidade dos serviços de orientação aos alunos da
EaD.

CORPO TÉCNICO-ADMINISTRATIVO
7.6. Formação e
administrativo

experiência

profissional

do

corpo

técnico

e

O Corpo Técnico-Administrativo, constituído por todos os colaboradores não docentes, tem a seu cargo
os serviços necessários ao bom funcionamento da Faculdade Paulista de Comunicação.
A instituição busca identificar junto aos colaboradores as oportunidades para o seu desenvolvimento e
colocá-lo em funções e posições em que possam dar sua melhor contribuição. Mostrar que as pessoas são partes
integradas do processo de melhoria, reconhecendo que os colaboradores têm condições para tomar decisões
relativas ao trabalho, delegando assim, autoridade, para soluções de problemas.
Da mesma forma, busca promover um ambiente de comunicação total, informando-os para dar-lhes uma
visão ampla a respeito dos desafios e tendências dos serviços educacionais, dos objetivos setoriais, das metas e
do desempenho geral, bem como alimentando-os das informações necessárias para o bom desempenho de suas
funções e interagindo com eles.
São promovidas reuniões regulares de debates, sugestões, avaliação e solução de problemas, bem como,
encorajando-os e apoiando-os em ideias de melhoria da qualidade, com o intuito de buscar sempre, a mantença
e fortalecimento da autoestima dos colaboradores.
Na Faculdade, os colaboradores técnico-administrativos são em número suficiente para atender às
necessidades dos cursos bem como reúnem competências associadas aos cargos que exercem na instituição.
Possuem como características marcantes a formação adequada com a função exercida, perfil empreendedor e
visão holística da IES, facilitando o bom desempenho dos cursos e a qualidade de atendimento à comunidade
acadêmica.
Para que os pressupostos expostos acima sejam alcançados, a instituição definiu que o perfil do corpo
técnico-administrativo é abrangido pelos critérios de seleção e contratação, políticas de qualificação e carreiras,
e cronograma de expansão.

7.7.

Adequação da quantidade de profissionais às necessidades do curso

Dadas a demanda de nossos alunos, o número de colaboradores é suficiente para o volume de trabalho.
A relação entre matriculados no curso e colaboradores é de 1 para cada 10 alunos.
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7.8. Plano de Cargos e Salários e Incentivos ao Pessoal Técnicoadministrativo
O Plano de Carreira dos profissionais técnico-administrativos busca alinhar três premissas básicas – as
normativas jurídicas no âmbito trabalhista; os anseios do corpo administrativo; e a qualidade na prestação dos
serviços aos alunos e docentes da Faculdade Paulista de Comunicação. Desta forma, o Plano de Carreiras
apresenta de forma transparente e objetiva as possibilidades de aprimoramento e evolução profissional,
estimulando o desenvolvimento e a captação de talentos, bem como consolidando os laços de pertencimento
da comunidade técnica-administrativa com a FPAC.
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IV. INFRAESTRUTURA
1.

Espaço Físico Geral

As dependências estão adequadas ao atendimento e desenvolvimento das atividades e programas
curriculares do curso. As especificações de serventias obedecem aos padrões arquitetônicos recomendados
quanto à ventilação, iluminação, dimensão e destinação específica.
As salas de aula, os laboratórios, a biblioteca e outras dependências são de uso privativo dos docentes,
discentes e técnicos-administrativos e egressos, permitido o acesso de pessoas estranhas quando da realização
de eventos, encontros culturais, seminários ou em casos de expressa autorização da Direção e identificação de
visitantes.
A infraestrutura física está à disposição dos alunos para atividades extraclasses, desde que pertinentes
aos cursos ofertados e dentro dos horários devidamente reservados. Além disso, a FPAC prima pelo asseio e
limpeza mantendo as áreas em condições adequadas aos fins que se destinam. Os depósitos de lixo, de coleta
seletiva, estão colocados em lugares estratégicos, como próximos às salas de aula, na biblioteca, nas salas de
estudo e área de convivência. As instalações sanitárias gozam de adequadas condições de higiene e
acessibilidade. Para isso a instituição mantém pessoal adequado e material de limpeza disponível.
Dispõe ainda de instalações apropriadas para o processo de ensino-aprendizagem disponibilizando
recursos audiovisuais e equipamentos específicos, para cada curso. Os locais de trabalho para os docentes são
adequados às necessidades atuais, tanto em termos de espaço, quanto em recursos técnicos, mobiliários e
equipamentos.
As instalações possuem nível de informatização adequado, com suas dependências administrativas e
acadêmicas servidas com equipamentos apropriados. O corpo docente tem livre acesso às informações de
secretaria, biblioteca e Internet.
Com relação ao atendimento às pessoas com deficiência e/ou mobilidade reduzida, trabalha
constantemente para que suas instalações estejam livres de barreiras que impeçam a circulação. Possui acesso
através de elevadores em todo o prédio.
No que concerne aos portadores de deficiência visual e auditiva, disponibiliza infraestrutura física,
tecnológica e de recursos humanos necessários ao pleno desenvolvimento das atividades didático-pedagógicas
até a conclusão do curso.
Com relação ao atendimento às pessoas com deficiência, a FAPC cuidou para que suas instalações
estejam livres de barreiras que impeçam a circulação. No que concerne aos portadores de deficiência visual e
auditiva, a faculdade disponibiliza infraestrutura física, tecnológica e de recursos humanos necessários ao pleno
desenvolvimento das atividades didático-pedagógicas até a conclusão do curso.
A Faculdade Paulista de Comunicação, no sentido de buscar a melhoria e qualificação de toda a sua
infraestrutura, estabelece as seguintes diretrizes para as instalações gerais:
Garantir a manutenção permanente das instalações físicas e dos equipamentos;
Garantir as condições de luminosidade e ventilação adequadas às necessidades climáticas locais;
Garantir o isolamento de ruídos externos e boa audição interna, com o uso de equipamentos,
proporcionando condições acústicas adequadas;
Adquirir e manter mobiliário e aparelhagem específica, para proporcionar condições ergonômicas
adequadas e suficientes aos usuários;
Adquirir e manter o parque tecnológico para atendimento das necessidades acadêmicas e
administrativas;
Assegurar as condições de infraestrutura física, de equipamentos, biblioteca e serviços informacionais que
assegurem e garantam o desenvolvimento sistemático, harmônico e permanente da Instituição;
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Manter um processo de modernização da infraestrutura organizacional, com vistas à melhoria da
qualidade de vida e do trabalho, no âmbito interno, incluindo o atendimento a portadores de necessidades
especiais;
Manter todo o espaço físico limpo e arejado, em todas as unidades, garantindo para isso pessoal
habilitado: manter recursos audiovisuais e de multimídia em quantidade adequada às necessidades acadêmicas;
Garantir o descarte adequado de lixo, insumos de laboratórios, equipamentos eletrônicos, lâmpadas
fluorescentes e outras, bem como demais itens que tenham regramento específico em relação ao descarte;
Garantir o cumprimento da legislação sanitária do município de São Paulo em relação às instalações da
instituição;
Garantir a segurança do corpo social da instituição, sua infraestrutura e equipamentos.
É de responsabilidade da diretoria Acadêmica da instituição a observação e manutenção das diretrizes
acima listadas. É de responsabilidade de todo o corpo social da IES o zelo pela infraestrutura física disponibilizada
pela instituição. É vedada a saída, movimentação, empréstimo/cessão e/ou venda de equipamentos da
instituição sem a autorização expressa da Direção da instituição. É de responsabilidade da Comissão Própria de
Avaliação criar ferramentas de pesquisa de satisfação da infraestrutura geral e específica da IES. É de
responsabilidade das Coordenações de Curso o apontamento das necessidades gerais de aquisição,
modernização, expansão de espaços, equipamentos, acervo e insumos para os cursos oferecidos e a oferecer
pela instituição.
É de competência de a Coordenação Administrativa realizar cotações de produtos e serviços para
atendimento das necessidades da instituição. É de competência da Direção proceder a defesa orçamentária das
necessidades institucionais. É de competência da Mantenedora o deferimento dos investimentos da faculdade.
Situação Atual
Infraestrutura
Quantidade

Área (M²)

Área de lazer

2

80

Auditório

1

95

Banheiros

16

45

Biblioteca

1

78

Instalações. Administrativas

2

270

Laboratórios

5

150

Ilhas de Edição

2

8

Laboratório de Criação

1

8

Salas de aula

12

550

Salas de Coordenação

1

8

Salas de Docentes

1

62

Sala de Reunião docente

2

45

Núcleo de Apoio Psicopedagógico

1

8

Coworking space

1

10

Sala do Capelão

1

8

Sala CPA

1

8

Sala de Colegiados

1

12

Sala de Apoio EaD

1

12

Sala de trabalho docente

1

12

1.1.

Infraestrutura de segurança

Os equipamentos e instalações são protegidos fisicamente por câmeras de segurança, vigilância e
porteiros 24 horas por dia. Os ambientes são controlados e equipados de forma que garanta a segurança do
usuário. Todo acesso ao prédio é registrado.
No tocante aos laboratórios, o acesso é permitido após agendamento e os usuários serão sempre
acompanhados por técnicos ou professores de cada área.
| INFRAESTRUTURA

92

Projeto Pedagógico de Curso (PPC):
Propaganda e Publicidade
A parte lógica do sistema é protegida por firewall e antivírus, atualizados periodicamente.
A CIPA acompanha com frequência a utilização de equipamentos de segurança, uniformes e estruturas
físicas de segurança. As falhas constatadas são notificadas pelos membros, solicitando providências, correções e
reparos.
O Edifício Central Park, onde o curso acontece, foi projetado e construído atendendo todas as normas
de segurança estabelecidas pela legislação, os projetos de prevenção e combate a incêndio e de acidentes foram
devidamente aprovados e frequentemente vistoriados pelo Corpo de Bombeiros. No caso dos laboratórios
experimentais, existe toda a estrutura de suporte necessária a resolução de emergências. O prédio conta com
detectores de fumaça, sistema hidráulico de combate a incêndio, extintores de incêndio, chuveiro lava-olhos e
lâmpadas de emergência.

1.2.

Manutenção e conservação das instalações físicas

A manutenção, conservação e limpeza das instalações físicas são realizadas por técnicos e auxiliares
pertencentes ao quadro de funcionários da Zeladoria do Prédio, especialista em instalações elétricas, hidráulica,
estruturais e lógicas.

1.3.

Manutenção e conservação e expansão dos equipamentos

A manutenção e conservação dos equipamentos são realizadas por pessoal técnico nos casos de
equipamentos de TI. No caso de manutenção de equipamentos de laboratórios específicos de cada curso, a
manutenção é realizada por empresas especializadas. O Planejamento de manutenção depende do tamanho,
quantidade e estado do equipamento, conforme for o caso, a manutenção é realizada na sede da Faculdade,
com deslocamento de técnicos especializados ou então o equipamento é enviado para manutenção externa, na
sede da empresa prestadora de serviços.
Os laboratórios da FPAC são estruturados com equipamentos e espaço físico de forma a atender o
número de vagas ofertadas para cada curso. Conforme os avanços tecnológicos, necessidades e demandas dos
Cursos, os laboratórios são modernizados com aquisição de novos equipamentos e instalações.

1.4.

Recursos audiovisuais e multimídia

A FPAC conta com infraestrutura de apoio pedagógico, para dar suporte ao desenvolvimento das
atividades acadêmicas como aulas, reuniões e eventos na Instituição. A aquisição e expansão dos recursos
audiovisuais e multimídia visa aprimorar a qualidade dos trabalhos realizados em sala de aula, e os aparelhos
mais utilizados são TV, vídeo e retroprojetor, que facilitam a aplicação didático-pedagógica dos docentes e
apoiam as metodologias de ensino adotadas, propiciando à sua comunidade acadêmica o uso de tecnologia
educacional contemporânea.
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2.

Espaços físicos utilizados no desenvolvimento do curso

A FPAC tem o privilégio de ter seus espaços físicos projetados especialmente para fins educacionais, ou
seja, não há adaptação de salas.

2.1.

Sala de professores e sala de reuniões
2.1.1. Sala de professores

A sala destinada aos professores possui mesa central grande e cadeiras, fornecendo ambiente para
interação e convívio entre eles. Dispõe de acesso à internet para professores que desejem trabalhar com seus
equipamentos próprios. A sala, como toda a instituição, conta com acesso wireless.
A sala possui armários individualizados para guarda de materiais de uso nas aulas e apoio a serviço de
café e água permanente, sofás para descanso, e comportam perfeitamente o número de docentes da instituição.
Ambiente bem iluminado, janelas amplas ocupando 2/3 da parede, com ventilação ar condicionado, com serviço
de conservação em limpeza e conservação, e demais itens sujeitos à manutenção, como luminárias e mobiliário.
A localização da sala de uso dos docentes possui acesso imediato às instalações da coordenação, Direção
da faculdade, Secretaria e atendimento ao aluno, assim como sanitários. A limpeza é realizada diariamente, a
acessibilidade é favorecida pela localização do ambiente e por suas amplas portas de entrada.
A política de infraestrutura que a instituição adota é a da manutenção preventiva, a qual ocorre todo fim
de semestre letivo e início do próximo, preparando os ambientes e equipamentos para uso seguro e com
qualidade, e também adota a política de manutenção corretiva, sob demanda, ou seja, em qualquer necessidade
de reparo, adequação ou instalação que necessitem rápida implantação, a Instituição realiza de imediato.
Os procedimentos e fluxos para manutenção, conservação, aquisição, estoque estão definidos no
Programa de Manutenção e Conservação Infraestrutura da IES.

2.1.2. Sala de coordenadores de curso e tutores do EaD
A sala destina aos coordenadores do curso fica localizada no segundo andar. É uma sala excelente às
demandas de coordenação quanto a infraestrutura. É possível fazer atendimento individuais e coletivos. Conta
com quarta de equipamento, mesa, cadeiras é arejada.

2.1.3. Sala de reuniões
Há três salas de reunião dedicados aos colegiados, docentes e alunos. Duas localizadas no 12º, uma com
6 cadeira, iluminação e ar-condicionado servido por uma mesa; outra ao lado da sala de descanso reservados
aos docentes, de uso exclusivo dos docentes; uma terceira sala no 2º andar, destinada aos colegiados.

2.1.4. Gabinetes de trabalho para docentes em RTI
A IES não prevê professores em RTI, mas há um espaço dedicado a eles 2º andar. No Prédio. É um espaço
amplo, com disponibilidade e acesso à portadores de necessidades especiais, conta com infraestrutura
tecnológica adequada ao desenvolvimento de atividades de estudo, pesquisa e atendimento a aluno.

2.2. Espaço de trabalho para coordenação do curso, Docentes em RTI e
Serviços Acadêmicos.
Estes ambientes atendem aos padrões exigidos quanto à dimensão, limpeza, luminosidade, acústica e
ventilação, bem como quanto ao estado de conservação dos mobiliários e equipamentos e a comodidade dos
envolvidos às atividades planejadas. Todas as salas têm acesso à rede wi-fi da instituição, havendo acessibilidade
para portadores de necessidades especiais.

2.2.1. Coordenações de cursos
Para os coordenadores e professores que atuam em regime de tempo integral a Faculdade possui
gabinetes de trabalho. A sala possui 1 mesa e 6 cadeiras, microcomputador com internet banda larga, material
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de trabalho, são climatizados, com excelente acústica, tamanho e localização e adequados ao atendimento dos
alunos e professores do curso.

2.2.2. Núcleo Docente Estruturante - NDE
A IES tem sala para reunião dos Colegiados (NDE, CONCUR, CONSEPE, Congregação), a qual fica localizada
no 2º andar, com 12 m2 e é composto por uma 1 mesa e cadeiras para até 20 pessoas.
Possui também equipamentos de informática para os professores trabalharem, é climatizado, internet
wifi e possui excelente acústica. Contempla armários guarda-volumes à disposição dos professores.

2.2.3. Sala do coordenador do EaD
A sala do coordenador EaD fica localizada no segundo andar do prédio, junto das outras salas de colegiado
e atendimento do NOP. É uma sala excelente as funções de atendimento dos alunos.

2.2.4. Infraestrutura física e tecnológica destinada à CPA
A CPA conta com ambiente próprio, localizado no segundo pavimento do prédio, estando isenta para
realizar seu trabalho e reunir seus membros. Esta sala é de conhecimento de toda à comunidade acadêmica.
Conta com excelente iluminação, conservação, climatização e com janelas amplas. para realizar seu trabalho e
reunir seus membros.
Dispõe de mesa para reuniões com 6 cadeiras. Esta sala também dispõe de acústica, segurança, acessível
aos diversos públicos.
A limpeza é realizada diariamente e periodicamente, possui elevador, amplas entradas que facilitam a
locomoção de cadeirantes, todos os ambientes estão sinalizados e dispõe de recursos de acessibilidade.
A Sala da CPA conta com computador com acesso à internet banda larga, wifi para os membros da
comissão, conta ainda com data show portátil que é utilizado nas reuniões de explanação de análises diagnósticas
de seu processo de autoavaliação para os membros da CPA e convidados.
Possui recursos tecnológicos e suporte de TI para realização dos levantamentos de informações que são
necessárias ao processo avaliativo.

2.2.5. Espaços para atendimento aos discentes
Estes ambientes atendem aos padrões exigidos quanto à dimensão, limpeza, luminosidade, acústica e
ventilação, bem como quanto ao estado de conservação dos mobiliários e equipamentos e a comodidade dos
envolvidos às atividades planejadas. A sala tem acesso à rede wi-fi da instituição, havendo acessibilidade para
portadores de necessidades especiais.

2.3.

Salas de aula
2.3.1. Descrição das salas de aula

As salas de aula são de uso privativo do corpo docente e discente, permitido o acesso de pessoas sem
vínculos institucionais quando da realização de eventos, encontros culturais, seminários ou em casos de expressa
autorização da Diretoria.
As salas de aula estão à disposição dos alunos para o processo de ensino-aprendizagem, para atividades
extraclasses, desde que pertinentes aos cursos ofertados e dentro dos horários devidamente reservados.
Estão aparelhadas por turmas para possibilitar melhor desempenho docente e discente. Para isso a
instituição mantém pessoal adequado e material de limpeza disponível.
As salas de aula existentes atendem muito bem às necessidades institucionais, considerando os aspectos:
quantidade, dimensão, limpeza, iluminação, acústica, ventilação, segurança, acessibilidade e conservação.
Estas salas são limpas diariamente, têm uma ótima iluminação natural e artificial, possui amplas janelas
com excelente ventilação natural e ventiladores de teto. A composição das salas de aulas está coerente com a
quantidade de alunos existentes, atendendo de maneira excelente sua comunidade acadêmica.
Além das salas de aula tradicionais, a IES em processo de inovação das aulas, criou dois espaços de aula
disruptivos. Um dos espaço é a Sala Geek. Sem lousas e carterias tradicionais, o ambinte presa pela
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colocaboração e a aprendizagem em rede. Constituidas de puffs, a premissa básica é que nas aulas os alunos
sejam estimulados a constituir novas e diferentes formas de trocar conhecimento e aprender. A outra
experiencia, é a sala de criatividade. É um espaço destinado aos alunos para reunião de criação. Também fora
dos padrões tradicionais, a sala é pensada de modo que os alunos se olhem de frente. As aulas que ocorrem
nesta sala deve se aproximar ao máximo de uma sala de criação de uma agência inovaodra.

2.3.2. Salas Geek e de Criatividade
Além das salas de aula tradicionais, a IES em processo de inovação das aulas, criou dois espaços de aula
disruptivos. Um dos espaço é a Sala Geek. Sem lousas e carterias tradicionais, o ambinte presa pela
colocaboração e a aprendizagem em rede. Constituidas de puffs, a premissa básica é que nas aulas os alunos
sejam estimulados a constituir novas e diferentes formas de trocar conhecimento e aprender. A outra
experiencia, é a sala de criatividade. É um espaço destinado aos alunos para reunião de criação. Também fora
dos padrões tradicionais, a sala é pensada de modo que os alunos se olhem de frente. As aulas que ocorrem
nesta sala deve se aproximar ao máximo de uma sala de criação de uma agência inovaodra.

2.3.3. Sala coworking space
É uma sala de aula com vocação de se constituir como um espaço compartilhado entre professores e
alunos. Este ambiente atende aos padrões exigidos quanto à dimensão, limpeza, luminosidade, acústica e
ventilação, bem como quanto ao estado de conservação dos mobiliários e equipamentos e a comodidade dos
envolvidos às atividades planejadas. A sala tem acesso à rede wi-fi da instituição, havendo acessibilidade para
portadores de necessidades especiais.

2.4.

Acesso a equipamentos de informática pelos alunos

Os Discentes têm total acesso aos computadores, salas de aula e biblioteca em horários em que não
estão em aulas. A Coordenação do Curso que há uma correlação positiva entre o tempo de estudo nas
Dependências da Faculdade (incluídos os grupos de estudo) e o progresso dos acadêmicos no curso. Para a FPAC,
o uso intensivo dos recursos ajuda a criar um bom clima universitário entre os acadêmicos e os ajuda a ter um
bom desempenho em seus estudos. Ha somente o registro dos acadêmicos que usam a infraestrutura a fim de
resguardar o patrimônio da instituição para os atuais e futuros usuários.

2.4.1.1.

Laboratórios de Informática

O laboratório de Informática disponível para utilização da comunidade acadêmica da FPAC se encontra
no 12º andar. É de uso comum a todos os cursos oferecidos pela instituição. Além deste, há mais 5 Laboratórios
de Específicos (Laboratório de Criação, Laboratório de Rádio, Laboratório de Tv, Laboratório de Imagem,
Laboratório de Áudio), direcionados para os cursos de graduação que exigem o desenvolvimento de atividades
práticas específicas.
Os equipamentos e instrumentos no Laboratório de informática seguem as normas e padrões de
qualidade e adequabilidade aos objetivos e anseios pedagógicos da FPAC. Além disso, na aquisição de
equipamentos leva-se em consideração a relação do número de alunos por máquina.
Para todos os cursos da instituição estão previstas atividades acadêmicas a serem desenvolvidas no
Laboratório de Informática, sempre sob a supervisão de pessoal qualificado. O acesso ao laboratório de
informática é organizado e o horário previamente agendado através de e-mail de reserva ao pessoal do apoio às
Atividades Acadêmicas.
A utilização do Laboratório de Informática e ao parque de equipamentos instrucionais pode ser
individual, a juízo do professor da disciplina e sob autorização do Coordenador do Curso, ou em turmas com
número de alunos definido pelo professor, segundo a natureza das práticas discentes.
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É de competência da Coordenação de curso afixar nos quadros de aviso, a pauta de acesso, com
indicativo de turmas, horários e os nomes dos professores e/ou técnicos responsáveis pelo acompanhamento
dos alunos.
O pessoal de apoio às atividades didáticas é a equipe responsável pelo controle dos horários livres,
fornecimento de informações aos discentes, bem como controle do acesso aos laboratórios, seguindo, sempre,
o Regulamento de funcionamento.
O laboratório possui acesso à internet e está disponível para a comunidade acadêmica durante todo o
período de funcionamento das atividades, proporcionando assim facilidade e comodidade de acesso para a
efetivação de pesquisas e troca de informações científicas, técnicas, artísticas ou culturais.
Todas as normas de uso estão no Manual dos Laboratórios disponível de maneira física dentro do
laboratório e digital no site da IES.
O quadro seguinte detalha a infraestrutura do laboratório de informática:
Situação Atual

Plano de Expansão

Equipamento

Computadores
Projetores
Ar condicional

Especificação

Quantidade

Windows e IMAC

30

Especificação
Windows e
IMAC

Quantidade
30

Epson 93i

1

Epson 93i

1

2018

2019

2020

2021

2020

15

30

30

30

30

0

1

1

1

1

Padrão

3

Padrão

3

3

3

3

3

3

Padrão bancada

30

Padrão bancada

30

30

30

30

30

30

Cadeiras

Padrão

30

Padrão

30

30

30

30

30

30

Lousa

Móvel

1

Móvel

1

1

1

1

1

1

Mesa

2.4.1.2.

Laboratórios Específicos

Os laboratórios específicos são espaços destinados ao suporte técnico das funções acadêmicas. Embora
centrados nas atividades práticas de ensino, os laboratórios também devem operacionalizar outras necessidades
advindas da prática de investigação e da extensão. Estes laboratórios são planejados segundo as necessidades
didático-científicas dos projetos pedagógicos de cada curso de graduação, no que se refere à área física, às
instalações específicas, às condições de segurança e aos equipamentos e aparelhos identificados pelos
professores responsáveis pelas práticas e pelos projetos de iniciação científica e programas de extensão.
Cada laboratório tem um professor responsável pelas atividades nele realizadas, auxiliado por técnicos
e/ou auxiliares ligados às disciplinas e atividades que o utilizam. A instituição possui laboratórios de ensino que
permitem a realização de experimentos didáticos nas disciplinas básicas e profissionalizantes de seus cursos. Os
laboratórios da instituição se destinam ao atendimento das necessidades e peculiaridades de cada curso, tendo
em vista a garantia da qualidade de ensino e a formação de profissional apto a inserir-se no mercado, buscando
desenvolver um ensino permeado pela ação-reflexão-ação, promotor da autonomia e que ofereça oportunidade
de se vivenciar uma prática calcada no manuseio de recursos tecnológico-experimentais.
Esses laboratórios permitem ao aluno a visualização dos fenômenos didático-pedagógicos, ao mesmo
tempo em que ele adquire familiaridade com os equipamentos utilizados, na prática, em operações do curso que
frequenta. Por outro lado, os laboratórios propiciam condições de desenvolver trabalhos de iniciação científica
e extensão, permitindo, inclusive, a sua interação entre os alunos dos cursos ofertados. Os laboratórios também
estão disponíveis durante horários extraclasses, pois os alunos podem utilizá-los fora do horário de aulas para a
realização de atividades acadêmicas. Outra finalidade dos laboratórios se constitui é a articulação do corpo
docente e discente junto à comunidade, no sentido de lhes dar assessoria quanto ao desenvolvimento de
projetos e tecnologias que atendam às necessidades nos setores em que a instituição atua. Por outro lado, aulas
práticas e teóricas com equipamentos específicos para o desenvolvimento de atividades profissionais
contribuem para agregar qualidade ao ensino oferecido.
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Em síntese, podemos afirmar que a instituição mantém e incrementa os seguintes objetivos, no que diz
respeito aos laboratórios específicos:
Prestação de serviços em áreas cuja natureza transcende a capacidade de resposta do mercado e que
possa implicar a necessidade de utilização de uma metodologia de investigação;
Fornecimento de uma visão geral e atual da utilização de tecnologia na investigação científica em suas
áreas de atuação;
Relacionar a tecnologia utilizada com os resultados científicos alcançados;
Prestar apoio à comunidade nos domínios científicos, acesso à internet e utilização remota dos meios
disponíveis;
Facilitar o uso das informações disponíveis de forma eficiente e inteligente;
Permitir que os alunos absorvam e utilizem o conhecimento adquirido na sua vida e no seu trabalho,
desenvolvendo as suas capacidades e melhorando sua qualidade de vida;
Permitir que os alunos encarem o aprendizado como uma tarefa para toda a vida.
Hoje, a instituição possui os seguintes laboratórios de ensino, disponíveis para o desenvolvimento de
atividades acadêmicas e de cunho social. Os laboratórios específicos da FPAC também servem de estímulo para
criação e confecção de recursos instrucionais destinados ao ensino interativo, treinamento de estagiários e
monitores, desenvolvimento de pesquisas e constitui um dos cenários de realização de discussões práticas,
seminários e como local de estudos eletivos.
A instituição possui a seguinte infraestrutura de laboratórios, disponível para desenvolvimento de
atividades acadêmicas e de cunho social, atendendo de maneira excelente as práticas pedagógicas de seus
cursos, conforme descrito pela tabela seguinte:
Situação Atual

Plano de Expansão

Equipamento
Especificação

Quantidade
2

Laboratório de TV

Um laboratório
próprio e um
conveniado

Laboratório de Imagem

Laboratório próprio

Laboratório de áudio

Laboratório próprio

Laboratório de Criação

Especificação

Quantidade

Um laboratório
próprio e um
conveniado

2

1

Laboratório próprio

1

1

Laboratório próprio

1

Laboratório próprio

1

Laboratório próprio

1

2

Um laboratório
próprio e um
conveniado

2

Laboratório de Radio

Um laboratório
próprio e um
conveniado

Agência experimental

Laboratório próprio

1

Laboratório próprio

1

2018

2019

2020

2021

2022

2

2

2

2

0

1

1

1

1

0

1

1

1

1

0

1

1

1

1

2

2

2

2

1

1

1

1

1

1
0

As atualizações dos equipamentos são feitas, conforme a necessidade dos alunos e professores.
Manutenções preventivas são realizadas periodicamente, visando o adequado funcionamento dos
equipamentos. A manutenção e conservação dos laboratórios são executadas por funcionários da própria
Instituição ou por pessoal especializado ou treinado para exercer estas funções e, quando não possível resolver
o problema internamento, o mesmo é encaminhado para empresa terceirizada/especializada em manutenção
de equipamentos.

2.5.

Inovações Tecnológicas Significativas

Em um mundo globalizado, inovação tecnológica e competitividade são palavras-chave para o
desenvolvimento de uma instituição de ensino e para conquistar espaço junto à realidade nacional. A ampliação
do conhecimento da humanidade em todos os setores e a redução da duração dos ciclos de ocorrência da
criação, absorção e incorporação de inovações tecnológicas, pressionam as instituições a promoverem a
adaptação contínua do seu capital humano e tecnológico a novas situações.
Seguir as principais inovações tecnológicas ocorridas, principalmente as decorrentes de pesquisas,
introdução de produtos e processos, de inovações em equipamentos que facilitam novas técnicas de ensino,
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sendo uma preocupação constante da instituição o acompanhamento e a incorporação de inovações
tecnológicas pertinentes à sua práxis profissional. Dentro desses objetivos as ações propostas são:
• Acompanhamento das inovações tecnológicas;
• Infraestrutura de comunicação (rede, telefonia);
• Atendimento descentralizado em termos de infraestrutura de rede;
• Competência em gerenciamento e segurança de rede;
• Parque computacional capilarizado, totalmente conectado em rede;
• Conexão de dados à internet banda larga;
• Índice de informatização adequado aos setores de administração e acadêmico;
• Capacitação do corpo técnico na área de informática;
• Acesso à rede para todo corpo docente e discente;
• Informatização da Biblioteca.
Contudo, estas inovações tecnológicas são incorporadas na instituição aos hardwares e softwares de
informática e aos equipamentos de tecnologia de informação e comunicação, como suportes tecnológicos às
metodologias de ensino.

3.

Biblioteca
3.1.

Apresentação

A biblioteca “Presidente Jânio Quadros”, da Faculdade Paulista de Comunicação das Faculdades
conveniadas “Campos Salles”, inaugurada em 2010, está localizada no 12º andar do símbolo da cidade de São
Paulo, na Avenida Paulista, 2200.
A biblioteca “Presidente Jânio Quadros” é um Centro de Educação e Cultura que tem como missão
atender com excelência a comunidade acadêmica e comunidade em geral, assegurando aos usuários, as
condições perfeitas para seus estudos, disseminando conhecimento e auxiliando na capacitação de profissionais
para o competitivo mercado de trabalho.
Tem o objetivo de oferecer suporte ao desenvolvimento dos cursos ministrados na instituição,
comprometendo-se com as transformações da comunidade, realizando o atendimento aos usuários, orientandoos em suas pesquisas e auxiliando-os nos demais serviços oferecidos pela biblioteca.

3.1.1. Serviço de acesso ao acervo
A biblioteca “Presidente Jânio Quadros” oferece aos alunos a possiblidade de consulta aos livros indicados
nas disciplinas, através do sistema PHL, o aluno pode acessar o sistema estando ou não na faculdade por meio
do seguinte site http://cs2.phlnet.com.br, está página oferece ao aluno a busca integrada em todo o nosso
acervo impresso, braile, trabalhos de conclusão de curso, periódicos e muito mais.
O empréstimo de material é permitido apenas para os alunos que estejam inscritos na biblioteca
Presidente Jânio Quadros da Faculdade Paulista de Comunicação (FPAC) ou biblioteca Professor Henrique Gamba
das Faculdades integradas Campos Salles, devendo se identificar no ato da retirada com a carteirinha que contém
o R.A. do aluno ou um documento oficial com foto, respeitando as condições de empréstimo de cada categoria
de usuário.
As reservas são realizadas de acordo com a disponibilidade dos livros no acervo, a espera para retirada de
livros reservados é de 24 horas após a disponibilidade do livro, caso não ocorra a retirada, o livro será entregue
para a próxima pessoa da lista.
As reservas de livros são realizadas através do PHL na área de login do aluno, onde o mesmo poderá
realizar suas buscas, renovações e reservas de materiais, os materiais sinalizados com bolinha vermelha são
destinados à consulta local.
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O empréstimo entre as bibliotecas FPAC e Campos Salles deve ser solicitado na biblioteca onde o usuário
está matriculado e obedecer às normas para empréstimo entre as bibliotecas.

3.1.2. Serviço de referência
A biblioteca Presidente Jânio Quadros oferece aos usuários os seguintes serviços:
• Empréstimos, renovações e reservas de materiais;
• Orientação aos alunos em pesquisas bibliográficas;
• A biblioteca também dispõe de catalogação de livros, revistas, CDs e DVDs.
• Empréstimos entre bibliotecas da rede Campos Salles e FPAC;
• Auxílio aos alunos na utilização da base dados, incluindo normas técnicas da ABNT;
• Acesso à internet;
• Acesso remoto a base de dados;
• Elaboração da ficha catalográfica;
• Espaço para estudos, em grupo e individuais;
É importante ressaltar que de acordo com a Lei Federal Nº 9.610, de 19 de fevereiro de 1998, que altera,
atualiza e consolida a legislação sobre direitos autorais, é proibida a reprodução dos materiais bibliográficos,
exceto nos casos previstos no capítulo IV da citada lei:
“CAPÍTULO IV DAS LIMITAÇÕES AOS DIREITOS AUTORAIS Art 46.
Não constitui ofensa aos direitos autorais:
I - a reprodução:
d) de obras literárias, artísticas ou científicas, para uso exclusivo de pessoas com deficiências visuais,
sempre que a reprodução, sem fins comerciais, seja feita mediante o sistema Braille ou outro procedimento em
qualquer suporte para esses destinatários;
II - a reprodução, em um só exemplar, de pequenos trechos, para uso privado do copista, desde que feita
por este, sem intuito de lucro;
II - a citação em livros, jornais, revistas ou qualquer outro meio de comunicação, de passagens de qualquer
obra, para fins de estudo, crítica ou polêmica, na medida justificada para o fim a atingir, indicando-se o nome do
autor e a origem da obra."

3.2.

Pessoal técnico-administrativo

A biblioteca conta com uma equipe de 4 funcionários, sendo 2 bibliotecários, 2 auxiliares de biblioteca.
A biblioteca está comprometida com a capacitação e desenvolvimento da equipe para prestar um excelente
serviço aos usuários.
CARGO

FORMAÇÃO

QTDE.

PG

G

EM

Bibliotecário

2

2

Auxiliar de Biblioteca

2

1

1

TOTAL

4

3

1

EF

Legenda:
PG pós-graduação; G graduação; EM ensino médio completo; EF ensino fundamental completo.
.

3.3.

Espaço físico

A biblioteca ocupa uma área física total de 78,25 m², para proporcionar ao usuário um ambiente
agradável para suas pesquisas e estudos.
INFRAESTRUTURA
Disponibilização do acervo

N°

Área

1

45,42

Capacidade
(1)
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Leitura

1

16,78

(2)

18

Estudo individual
Estudo em grupo
Administração e processamento técnico do acervo

1
1
1

5,12
7,45
1,2

(2)
(2)

4
8

Recepção e atendimento ao usuário

1

1,13

Acesso à internet
Acesso à base de dados
Consulta ao acervo
Acervo Virtual (contratos e parcerias)

1
1
0
-

0
0
1,15
78,25m²

(3)
(3)
0

8
8
2

TOTAL

Legenda:
N° é o número de locais existentes;
Área é a área total em m²;
Capacidade: (1) em número de volumes que podem ser disponibilizados; (2) em número de assentos; (3) em número de pontos de acesso.
.

3.3.1. Horário de funcionamento
O horário de funcionamento da biblioteca Jânio Quadros da Faculdade Paulista de Comunicação
conveniada a rede de Faculdades “Campos Salles”, é de segunda-feira a sexta-feira, das 08h00min às 21h00min
e aos sábados, das 08h00min às 13h00min.
HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO
MANHÃ
TARDE
INÍCIO
FIM
INÍCIO
FIM
08h00min
08h00min
13h00mim

DIAS DA SEMANA
Segunda à Sexta-feira
Sábado

NOITE
INÍCIO

FIM
21h00min

3.3.2. Política de Aquisição, Expansão e Atualização
A política de atualização do acervo considera as necessidades das áreas centrais, formada pela literatura
básica indicada por professores especialistas nas diversas áreas dos cursos oferecidos pela instituição, atendendo
às necessidades de seus usuários.

3.3.3. Instalações para o acervo
A biblioteca ocupa uma área física total de 78,25 m², sendo que a área do acervo possui 5 estantes
duplas com 5 prateleiras cada.
O acervo geral da biblioteca consiste em 1.146 títulos de livros e 5.069 exemplares, 168 títulos de
periódicos e 170 exemplares, 58 itens em multimídia (CD ROMs, DVDs, Áudio), 12 Trabalhos de Conclusão de
Curso.
ITEM

NÚMERO
TÍTULOS

VOLUMES

Livros

1146

5069

Periódicos Nacionais

168

170

Periódicos Estrangeiros

2

3

Multimidía (CD ROMs, DVDs, Áudio)

58

59

Acervo Virtual

0

0

Acervo em Braile.

64

73

3.3.4. Instalações para estudos individuais
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A área de estudos é composta por 4 cabines para estudo individual, com acessibilidade para cadeirantes

3.3.5. Instalações para estudos em grupos
A biblioteca dispõe de 1 sala para estudos em grupo denominada como “sala de estudos”, com a
capacidade para 8 lugares sentados.

3.3.5.1.

Acervo por área do conhecimento

O acervo da biblioteca Jânio Quadros é constituído pelas as mais diversas áreas do conhecimento,
visando oferecer aos usuários da biblioteca um conteúdo de qualidade assegurando as condições perfeitas para
os seus estudos. A quantidade de materiais e suas respectivas áreas estão descritas a seguir:
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Plano de Expansão
Acervo

Livros

Periódicos /
Revistas

Área do conhecimento

Assinaturas
eletrônicas

Acervo em Braille.

2018

2019

2020

2021

2022

0

0

0

0

0

0

0

Ciências Biológicas

2

2

2

2

2

2

2

Ciências Humanas

786

786

786

786

825

867

910

Ciências Exatas e da Terra

378

378

378

378

397

417

438

Ciências Sociais Aplicadas

3480

3480

3480

3480

3654

3837

4029

Linguística, Letras e Artes

502

502

502

502

527

553

581

Ciências Agrárias

0

0

0

0

0

0

0

Outros

6

6

6

6

6

7

7

Ciências da Saúde

0

0

0

0

0

0

0

Ciências Biológicas

0

0

0

0

0

0

0

Ciências Humanas

0

0

0

0

0

0

0

Ciências Exatas e da Terra

0

0

0

0

0

0

0

Ciências Sociais Aplicadas

12

12

12

12

13

13

14

Linguística, Letras e Artes

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

158

158

158

158

166

174

183

Ciências da Saúde

0

0

0

0

0

0

0

Ciências Biológicas

0

0

0

0

0

0

0

Ciências Humanas

0

0

0

0

0

0

0

Outros

Multimídia

Qtde

Ciências da Saúde

Ciências Agrárias

Obras de
referência

Situação Atual

Ciências Exatas e da Terra

0

0

0

0

0

0

0

Ciências Sociais Aplicadas

13

13

13

13

14

14

15

Linguística, Letras e Artes

0

0

0

0

0

0

0

Ciências Agrárias

0

0

0

0

0

0

0

Outros

0

0

0

0

0

0

0

Ciências da Saúde

0

0

0

0

0

0

0

Ciências Biológicas

0

0

0

0

0

0

0

Ciências Humanas

0

0

0

0

0

0

0

Ciências Exatas e da Terra

0

0

0

0

0

0

0

Ciências Sociais Aplicadas

20

20

20

20

21

22

23

Linguística, Letras e Artes

0

0

0

0

0

0

0

Ciências Agrárias

0

0

0

0

0

0

0

Outros

0

0

0

0

0

0

0

Ciências da Saúde

0

0

0

0

0

0

0

Ciências Biológicas

0

0

0

0

0

0

0

Ciências Humanas

0

0

0

0

0

0

0

Ciências Exatas e da Terra

0

0

0

0

0

0

0

Ciências Sociais Aplicadas

0

0

0

0

0

0

0

Linguística, Letras e Artes

0

0

0

0

0

0

0

Ciências Agrárias

0

0

0

0

0

0

0

Outros

0

0

0

0

0

0

0

Ciências da Saúde

0

0

0

0

0

0

0

Ciências Biológicas

0

0

0

0

0

0

0

Ciências Humanas

8

8

8

8

8

9

9

Ciências Exatas e da Terra

8

8

8

8

8

9

9
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Acervo virtual

Ciências Sociais Aplicadas

2

2

2

2

2

2

2

Linguística, Letras e Artes

46

46

46

46

48

51

53

Ciências Agrárias

0

0

0

0

0

0

0

Outros

0

0

0

0

0

0

0

Ciências da Saúde

0

0

0

0

0

0

0

Ciências Biológicas

0

0

0

0

0

0

0

Ciências Humanas

0

0

0

0

0

0

0

Ciências Exatas e da Terra

0

0

0

0

0

0

0

Ciências Sociais Aplicadas

0

0

0

0

0

0

0

Linguística, Letras e Artes

0

0

0

0

0

0

0

Ciências Agrárias

0

0

0

0

0

0

0

Outros

0

0

0

0

0

0

0
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3.3.5.2.

Acervo virtual

A Faculdade Paulista de Comunicação conta com assinatura da Biblioteca Virtual da Pearson, que possui
cerca de 6.000 títulos de livros, cobrindo grande parte dos currículos dos cursos ofertados pela instituição. É
reconhecida pelo MEC como acervo de livros digitais, podendo desta forma substituir 100% os livros físicos da
bibliografia complementar por livros virtuais. Possui alta mobilidade e praticidade de acesso, podendo ser
acessada de computadores, tablets e smartphones, de qualquer lugar e hora o que fornece aos alunos uma maior
dinamização do conhecimento para seus estudos, além de possuir uma atualização constante em seu acervo.
O Bibliotecário pode solicitar a atualização de acervo juntamente com a coordenação de curso após
análise de quantidade e usabilidade do acervo. Os materiais de atualização de acervo são adquiridos por meio
de compra ou doações, que são analisadas no que se refere à sua conservação física, atualização e pertinência
aos interesses da Biblioteca. Os livros mais antigos são mantidos para consulta histórica.
A expansão do acervo ocorre gradualmente ano após ano como resultado das solicitações de atualização
de livros e doações recebidas.

4.

Processo de Controle de Produção e Distribuição de Material
Didático

A produção dos materiais didáticos para o Curso é realizada pelo Coordenação do Núcleo da Educação à
Distância da FPAC, dirigido pelo seu coordenador, junto com a Equipe Multidisciplinar, em cooperação técnica
com as Faculdades Integradas Campos Salles por meio de um planejamento minucioso que considera a
construção social do conhecimento mediado pelo uso das tecnologias da informação.
Todo processo de produção dos materiais didáticos tem como guia norteador os pressupostos
pedagógicos expressos no PDI, nas DCNs/INEP, no Projeto Pedagógico do Curso, nos Planos de aprendizagem e
nas definições realizadas pelo Colegiado de Curso e Núcleo Docente Estruturante.
O modelo desenvolvido pela instituição possui a combinação de linguagens, formas de interação, tempo
de estudo e suportes necessários, agregando diversas possibilidades de os alunos atingirem de maneira mais
abrangente com diferentes características de aprendizagem, assegurando o desenvolvimento das competências,
com foco no perfil do aluno.
O Núcleo da Educação à Distância possui a finalidade de produzir de materiais didáticos que assegurem o
desenvolvimento de práticas pedagógicas compatíveis com as características de autoaprendizagem, do ensino
mediatizado e da aprendizagem colaborativa, utilizando o uso de estratégias de linguagem e de mediação que
promovam um conteúdo dialógico, objetivo, contextualizado, interativo, investigativo e com conectivismo entre
a rede de diálogos estabelecidos por meio dos ambientes de aprendizagem.
Para isto, os professores conteudistas são selecionados pela Coordenação do Curso e Coordenação
Pedagógica, com a aprovação da Diretoria Acadêmica, a partir de análise curricular e entrevista, que exige
domínio do conteúdo, formação em nível de mestrado e experiência na elaboração de materiais didáticos, além
de experiência de docência e, preferencialmente, no mercado correlato ao conteúdo.
Os professores conteudistas passam por um programa de formação para autoria de materiais didáticos
voltados para a modalidade a distância, que o orienta sobre as diretrizes institucionais e define a forma e os
padrões de produção dos conteúdos, o cronograma de produção, os itens e as etapas de entrega.
Com base na construção a ser realizada, os conteudistas assinam o Contrato de Produção, recebem o Guia
para Elaboração de Materiais Didáticos – que possui o template de orientação para elaboração do material – e
passam a trabalhar em conjunto com Núcleo da Educação à Distância, que possui uma equipe de profissionais,
entre Designers Instrucionais, Designers Gráficos, Web Designers, Revisores, Programadores, Equipe Áudiovisual
e Auditoria, dedicados à produção dos conteúdos multimidiáticos.
Todos os cursos oferecidos pela modalidade EaD contam com livros (e-books), cujo conteúdo é
disponibilizado gradativamente no decorrer do curso no formato .pdf, ou seja, o aluno poderá baixá-los para o
seu computador, tablet ou smartphone e acessá-los futuramente sem a necessidade usar seu pacote de dados.
Além disso, a instituição disponibiliza todo o material impresso e encadernado para os alunos que desejarem
adquiri-los, além de videoaula.
No Ambiente Virtual de Aprendizagem, o conteúdo está organizado em 8 módulos, representados por
ícones que facilitarão o acesso:
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Todo o material foi desenvolvido por uma equipe de professores conteudistas com larga experiência no
mercado de ensino, e escritos em uma linguagem dialógica de fácil compreensão e agradável leitura, sendo que
cada livro está composto por oito módulos de estudo contendo entre 8 e 12 páginas respeitando a seguinte
estrutura:
Elementos pré-textuais: Os elementos pré-textuais têm finalidades de identificar o livro como um todo e
fazer uma síntese do que será apresentado nos elementos textuais. Esses elementos são:
Abertura do livro: trata-se da parte inicial do livro composto pela sua capa, créditos, título da disciplina,
apresentação da disciplina, objetivos gerais e os módulos que compõem o livro:
Abertura do módulo: todos os oito módulos são compostos pela sua abertura contendo o título da
disciplina, título do módulo, seus objetivos específicos e temas a serem abordados (sumário).
Elementos textuais: Trata-se do conteúdo desenvolvido pelo módulo, aquilo que você deverá estudar para
atingir os objetivos propostos, sendo composto por:
Introdução: Introduz de forma clara, objetiva e dialógica o que será estudado por você no módulo em
questão. Trata-se do espaço inicial em que o professor conteudista resgata tópicos de módulos anteriores,
fazendo as devidas observações e sobretudo, ligando as etapas de aprendizagem com o que será apresentado
nas próximas páginas. É o momento de despertar o seu interesse pela leitura, numa linguagem atrativa e
convidativa.
Conteúdo: aborda o conteúdo desenvolvido no módulo.
Elementos iconográficos: para que o material didático atinja os objetivos esperados, são destacados ao
longo do texto aspectos que merecem sua maior atenção por meio de caixas de textos associadas a uma
linguagem iconográfica.
Iconografia empregada nos módulos
Para que o material didático atinja o objetivo esperado pelo professor conteudista, são destacados, ao
longo do texto, aspectos que merecem atenção. Apresentamos, a seguir, os quadros icônicos que constam nos
textos produzidos para proporcionar ao aluno uma melhor interação com os conteúdos:
ATENÇÃO
Usado para destacar pontos importantes de um texto, chamando a
atenção do estudante para a importância do tema. Toda vez que esse ícone
aparecer no texto, o aluno é convidado a ler com mais atenção o conteúdo,
pois as informações contidas podem ser relevantes para a realização de
atividades seguintes.
NOTA
Contêm informações adicionais sobre o assunto estudado. A leitura
desse ícone não é obrigatória para o desenvolvimento das atividades, mas
quanto mais informação o aluno tiver, melhor será o seu aproveitamento.
SAIBA MAIS
Não se trata de um texto complementar, mas de um link externo para
um material extra, indicado pelo conteudista. A ideia é trazer ao longo do
texto links em que o estudante possa clicar e ser direcionado a uma leitura
complementar, como sites de sociedades específicas, artigos científicos,
filmes do YouTube, entre outros materiais pertinentes ao módulo.
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PENSE COMIGO
Nessa caixa icônica o aluno incentivado a pensar de maneira crítica,
levando-o a questionamentos e reflexões acerca do conteúdo estudado.
Exemplo: “Como a equipe de saúde pode atuar para reduzir o medo e o
preconceito em relação à vacina nos idosos?”. Esses questionamentos são
provocativos e proporcionam uma maior imersão do aluno no conteúdo.
AGORA É COM VOCÊ
Aqui o estudante encontrará atividades práticas que podem ser feitas
após o estudo do módulo, por exemplo: “Que tal criar o “mapa inteligente”
do seu território? É uma maneira simples de você e sua equipe planejarem
ações e avaliar riscos, bem como identificar os equipamentos sociais de seu
território. Reúna sua equipe e mãos à obra.

“Vamos Treinar?” e “Saiba mais...”
Dentro de cada módulo, o núcleo de EaD criou dois instrumentos que proporcionam um melhor
aproveitamento dos estudos e uma melhor forma de, gradativamente, estudar os conteúdos e incrementar o
processo ensino aprendizagem. Ao acessar cada um dos módulos, o estudante terá acesso ao item “Vamos
Treinar?” e ao item “Saiba mais...”.
O item “Vamos Treinar?” trata-se de questões baseadas no módulo em que ele está inserido com o intuito
do discente verificar seu aprendizado. Não é uma atividade avaliativa, e sim uma espécie de “termômetro” para
o estudante verificar se está apto a passar para o próximo módulo e/ou conteúdo. A proposta é que o aluno faça
quantas vezes achar necessário sem nenhum tipo de penalização, apenas para fortalecer seu aprendizado.
Já o item “Saiba mais...” é uma área em que o tutor disponibiliza materiais complementares atrelados ao
módulo em discussão, como vídeo, textos, material em PDF, links de site importantes ao conteúdo, entre tantos
materiais quanto achar necessário para complementar a formação dos discentes participantes da disciplina.
Resolução de Problema em Grupo
A Resolução de Problema em Grupo será realizada na primeira e na segunda parte da disciplina, entre os
módulos 1 ao 4 e depois entre os módulos 5 e 8. Ela é facilmente encontrada no Ambiente Virtual de
Aprendizagem por meio desse ícone:

Trata-se de um problema apresentado pelo seu professor tutor e que deverá ser resolvido em grupo por
meio das ferramentas apresentadas nesse item. Na primeira resolução de problemas, o grupo será escolhido
pelos próprios alunos, com o propósito de, juntos, conseguirem entender a função dessa atividade. Já na
segunda Resolução de Problemas em Grupo, o grupo de alunos será definido por sorteio do sistema, com a
proposta de integrar melhor os alunos e provocar conversar entre os participantes da disciplina. Essa atividade
visa estimular a participação, conversa, discussão, para, em grupo, definir a melhor maneira de resolver a
problemática apresentada pelo professor tutor, e ao final do prazo estabelecido, apresentar a solução seguindo
as orientações da atividade.
A participação na Resolução de Problema em Grupo é obrigatória. Ela possui um peso de 30% no computo
de sua média final, tanto da avaliação P1 quanto da avaliação P2.
Fórum de Dúvidas
Com a proposta de contribuir com o processo ensino aprendizagem, o item Fórum de Dúvidas é um espaço
em que o aluno pode colocar suas dúvidas e questionamentos a respeito do conteúdo. Esses questionamentos
são públicos e ficam disponíveis para todos os outros estudantes numa espécie de “FAQ” sobre os conteúdos
daquela disciplina. Assim que o tutor responder, todos os alunos participantes daquele fórum poderão ver a
resposta, e assim, construir juntos o conhecimento. O ícone que facilita encontrar essa ferramenta no Ambiente
Virtual de Aprendizagem é:
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Antes das avaliações, os tutores irão convidar os alunos a visitarem esse espaço com o objetivo de
utilizarem como outra ferramenta de estudo, além dos materiais, links, vídeos, e tudo que estiver disponível na
plataforma para favorecer a melhor compreensão por parte do estudante.
Esse instrumento não será avaliativo e não tem a pretensão de se tornar uma ferramenta obrigatória. É
apenas mais um espaço para que o discente realize a interação e tire suas dúvidas com o professor tutor.
Avaliações On-line e Presenciais
Avaliar o aluno de um curso EaD permite ao professor tutor verificar o que o estudante pôde compreender
no período de seus estudos. Muita gente que assiste às aulas não foca no assunto ou não presta atenção no
conteúdo, e com os testes on-line, o professor tutor poderá avaliar o seu nível de aprendizado.
No Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), o aluno será avaliado por intermédio de duas Avaliações
contendo questões contextualizadas com os conteúdos e módulos apresentados nas disciplinas. Uma avaliação
será realizada para computar a média P1 e, a outra, será realizada para computar a média P2. Essas avaliações
equivalem a 70% da média final da P1 e P2.
Na média P1, a avaliação será on-line, podendo ser realizada até duas vezes dentro do prazo determinado
em Calendário Acadêmico. Dentre as duas tentativas possíveis, o aluno ficará com aquela que gerar a melhor
nota, independente de qual tentativa a gerou, seja na primeira ou na segunda vez. É importante mencionar que
as questões da Avaliação On-line são produzidas especialmente para o estudante, provenientes de um banco de
questões randomizadas, ou seja, a prova de um aluno será diferente de outro. Essa avaliação é facilmente
localizada no Ambiente Virtual de Aprendizagem por meio desse ícone:

Na média P2, a avaliação será Presencial, com data e horário também determinada em Calendário
Acadêmico. Para localizar com facilidade essa Avaliação no Ambiente Virtual de Aprendizagem, utilize esse ícone:

Sistema de Avaliação
A avaliação do desempenho acadêmico do aluno é realizada por disciplina na perspectiva do curso,
abrangendo o desempenho do aluno nas atividades desenvolvidas no Ambiente Virtual de Aprendizagem,
atuação nos estudos e Avaliações On-line e Presenciais.
Nesse cenário a composição da Média P1 será definida por:
Resolução de Problema em Grupo (entre os estudos dos módulos 1 ao 4) com peso 3,0;
Avaliação On-line (ao final dos Módulos 1 ao 4) com peso 7,0.
Já a composição da Média P2 será definida por:
Resolução de Problema em Grupo (entre os estudos dos módulo 5 ao 8) com peso 3,0;
Avaliação Presencial (ao final dos Módulos 5 ao 8) com peso 7,0.
Será considerado aprovado nos componentes curriculares o aluno que obtiver nota igual ou superior a
6,0. As notas serão divulgadas tanto no AVA quanto no Portal do Aluno, conforme Calendário Acadêmico. O
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registro da nota é feito no Sistema de Registro e Controle Acadêmico pelo professor tutor responsável pela
disciplina.
Todo o material produzido recebe tratamento especializado, visando a adequação da linguagem
necessária para o estudo autônomo e de autoaprendizagem.
Assim, os conteúdos e atividades são trabalhados por revisores, designers instrucionais e gráficos, a fim
de proporcionar um conteúdo mais agradável, intuitivo e interativo. Esta organização está presente nas unidades
de aprendizagem ao longo de todo, estabelecendo uma didática acessível, de qualidade e dialógica, a fim de
atingir o propósito de auxiliar o aluno em seu processo de aprendizagem, utilizando a referência textual para
incentivar o estudante na busca de novos conhecimentos.
Além disto, para proporcionar um ensino mais tranquilo e familiarizado na modalidade a distância, a
instituição realiza ações em cada semestre a fim de auxiliar esse processo.
A primeira ação realizada no início de cada semestre é uma apresentação para todas as turmas de todos
cursos da instituição com o intuito de apresentar o EaD, desde seu funcionamento, acesso e estrutura, bem como
as orientações de como estudar nessa modalidade. Essa apresentação sempre ocorre antes do início das
atividades e aulas do EaD, no início de cada semestre.
Além dessa ação de apresentação para todos os alunos, a instituição disponibiliza dois Vídeos Tutoriais
para facilitar o acesso e dar dicas de como estudar a distância. Esses vídeos são distribuídos por e-mail para todos
os alunos, e ficam liberados publicamente na plataforma “Vimeo” a fim de que todos os alunos consigam assistir
e, com tranquilidade, acessar o AVA – Ambiente Virtual de Aprendizagem e aproveitar melhor os estudos. Os
vídeos disponíveis são:
Tutorial de Como Acessar a Plataforma EaD - Link 1 https://vimeo.com/323773789/59d1fb9f8a
Tutorial de Como estudar a Distância - Link 2 https://vimeo.com/325942818/9d9b3d461d
A terceira ação para auxiliar com a familiaridade de acesso e uso do Ambiente Virtual, é a realização de
Plantões de Dúvidas para auxiliar os alunos que desejarem. Costumeiramente esse plantão é realizado no
laboratório de informática e visa auxiliar aqueles discentes que, mesmo após a apresentação e após o acessarem
os vídeos Tutoriais, ainda mantém dificuldades de acesso a plataforma.
Todas essas ações, desenvolvidas em conjunto com a equipe docente, são planejadas para a promoção
da aprendizagem e facilitação do acesso aos estudantes, proporcionando assim um aprendizado tranquilo e
prazeroso, com práticas comprovadamente preocupadas com o êxito dos estudantes nessa modalidade.
Dessa forma, os materiais elaborados para os cursos de graduação a distância da FPAC fazem parte de um
ecossistema organizado para promover a aprendizagem móvel e em rede, constituída por pessoas, processos e
tecnologias que configuram o seu Campus Virtual, envolvendo a interação e a colaboração entre pares.
O Campus virtual é concretizado pelo Portal do Aluno, no qual os alunos do Curso visualizam todos os
serviços relacionados à vivência acadêmica, com informações institucionais e específicas do curso, além do
Atendimento, que facilita o relacionamento com a Instituição.
No AVA o aluno do Curso recebe o serviço educacional, que pode ser traduzido em materiais didáticos,
ferramentas de comunicação e interação, um completo sistema de avaliação, mediados por professores-tutores,
especialistas no conteúdo.
O acesso ao AVA coloca à disposição dos estudantes uma gama de materiais didáticos com diferentes
representações (multimídia) e de diferentes linguagens (verbal, pictórica, audiovisual), muitas vezes não
presentes nas salas de aula presenciais, possibilitando que eles desenvolvam novas leituras e escritas, inclusive
com acesso direto ao acervo digital disponibilizado para pesquisa e leitura.
Com a sinergia deste conjunto de pessoas, sistemas de comunicação, gestão acadêmica e ambientes de
aprendizagem, o Núcleo tem como objetivo buscar a excelência representada em promoção de uma educação
inclusiva e de qualidade.
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