
 

  

Ministério da Educação 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
SETOR DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
Coordenação do curso de Tecnologia em Comunicação Institucional 

      
Relatório de Adequação das Bibliografias Básicas e Complementares do 

Curso Superior de Tecnologia em Comunicação Institucional 
 

 A Biblioteca de Educação Profissional e Tecnológica é integrante do 

SiBi/UFPR e foi instituída em 2009, com o programa de Reestruturação e 

Expansão das Universidades Federais (Reuni). 

Atualmente, a biblioteca disponibiliza aos estudantes do Setor 

aproximadamente 14.958 itens, sendo que a área de Tecnologia em 

Comunicação Institucional (TCI) engloba em torno de 2.826 exemplares. 

Entretanto, o curso possui conteúdo multidisciplinar e correlato com outras 

áreas. Assim, além da Biblioteca do SEPT, os estudantes podem complementar 

suas demandas de pesquisas nas demais bibliotecas integrantes da rede 

situadas nos diversos campi da UFPR, as quais possuem obras adicionais à 

temática do curso.  Para viabilizar o acesso às bibliotecas, a UFPR dispõe de 

ônibus intercampi em diversos horários à comunidade acadêmica e também 

utiliza o serviço de empréstimo entre bibliotecas. 

Quanto à atualização do acervo do curso de TCI, esta vem sendo 

realizada por meio do Fundo de Desenvolvimento Acadêmico (FDA),  que 

publica anualmente editais Demandas de Fluxo Programado, conforme  pode 

ser consultado no endereço eletrônico da Pró-Reitoria de Planejamento, 

Orçamento e Finanças (PROPLAN) - 

http://www.proplan.ufpr.br/portal/inscricoes. Com isso, é possível dar suporte 

para a aquisição de bibliografia básica e complementar do curso, visando a 

consolidação do projeto didático-pedagógico. 

Por meio dos editais FDA, entre 2012 a 2018, o curso de TCI conseguiu 

um investimento no montante de R$ 90.930,97 (noventa mil, novecentos e trinta 

reais e noventa e sete centavos) na aquisição de obras. 
A aquisição de novos títulos e acréscimo de números de exemplares aos 

já existentes são realizados conforme a indicação do corpo docente do Curso, 

seguindo as diretrizes estabelecidas na Política de Atualização e 

Desenvolvimento do Acervo do Sistema de Bibliotecas, visando atender 

necessidades informacionais da comunidade acadêmica. 
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A bibliografia indicada pelos docentes de cada unidade curricular, 

validada pelo Núcleo Docente Estruturante e existente nas bibliotecas da UFPR 

pode ser consultada a seguir, na ordem das disciplinas constantes no Projeto 

Pedagógico do Curso. 

Diante do exposto, o NDE do curso de Tecnologia em Comunicação 

Institucional valida a adequação das bibliografias básicas e complementares 

das disciplinas do curso.  

 

Curitiba, 27 de junho de 2019. 
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ROL DE UNIDADES CURRICULARES (Disciplinas, Cargas horárias, 
ementas e bibliografias) – Matriz Curricular 2018 

 
Disciplinas Obrigatórias 

 
Disciplina: Laboratório de Programação Visual 
Código: TCI 111 (esta disciplina também pode ser ofertada com o código TCI 
110, que é parcialmente EaD - 20%) 
CH Total: 60 
CH semanal: 04 

EMENTA (Unidade Didática)  
Fundamentos da programação visual e do planejamento gráfico. Noções de 
design. Estudos de tipologia e cor. Padronização visual e gráfica. Diagramação 
e edição de textos e imagens. Editoração eletrônica. Fechamento para 
impressão/publicação de arquivos/conteúdos. Elaboração de projetos e 
produtos laboratoriais em programação visual. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA  
COLLARO, Antonio Celso. Produção gráfica: arte técnica da mídia impressa. 
São Paulo: Prentice Hall do Brasil, 2008. 8 exemplares (5 ET e 3 outras). 
HELLER, Eva. A psicologia das cores: como as cores afetam a emoção e a 
razão. 1.ed. São Paulo: Gustavo Gili, 2013. 13 exemplares (9 ET e 4 outras). 
PEREIRA, Aldemar d'Abreu. Tipos: desenho e utilização de letras no projeto 
gráfico. 2. ed. Rio de Janeiro: Quartet, 2007. 11 exemplares (5 ET e 6 outras) 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  
AMBROSE, Gavin; Harris, Paul. Imagem: s. a aparência ótica de um objeto 
produzida em um espelho, por uma lente, etc. Porto Alegre: Bookman, 
2009. 3 exemplares 
BERGSTRÖM, Bo. Fundamentos da comunicação visual. São Paulo: 
Rosari, 2009. 5 exemplares 
FARINA, Modesto (Org.). Psicodinâmica das cores em comunicação. 5. 
ed. São Paulo: Blucher, 2006. 25 exemplares (5 ET e 20 em outras) 
HORIE, Ricardo Minoru. Arte-Finalização: preparação e fechamento de 
arquivos PDF. São Paulo: Érica, 2008. 3 exemplares 
RAIMES, Jonathan. Design retrô: 100 anos de design gráfico. São Paulo: Ed. 
SENAC São Paulo, 2007. 14 exemplares (7 ET e 7 outras) 
 
Análise do NDE: A bibliografia básica desta disciplina cumpre com as 
necessidades em termos de quantidade de exemplares disponíveis aos alunos 
(considerando o número de vagas a alunos entrantes) e qualidade do conteúdo. 
Com isso, os alunos têm as condições suficientes para o aproveitamento em 
relação à aquisição de conhecimento necessária para as demais disciplinas a 
serem ministradas no decorrer do curso e posterior desenvolvimento 
profissional. A bibliografia complementar é igualmente suficiente e destaca-se 
que o professor da disciplina disponibiliza material de apoio para o 
complemento do conteúdo.      
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Disciplina: Laboratório de Fotografia 
Código: TCI 112 
CH Total: 60 
CH semanal: 04 

EMENTA (Unidade Didática)  
História da fotografia. Linguagem fotográfica. Funcionamento da câmera 
fotográfica. Análise e edição de fotografias. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA  
ANG, Tom. Fotografia digital Masterclass: técnicas avançadas de fotografia 
e manipulação de imagem para criar fotos perfeitas. Rio de Janeiro: Alta 
Books, 2014 (8 exemplares ET) 
FREEMAN, Michael. O olho do fotógrafo: composição e design para 
fotografias digitais incríveis. Porto Alegre: Bookman, 2012.  (11 exemplares 
ET + 2 Litoral) 
HEDGECOE, John. O novo manual de fotografia: [guia completo para todos 
os formatos]. 4.ed. rev. e atual São Paulo: Ed. SENAC São Paulo, 2013. (7 
exemplares ET + 18 Cabral) 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  
ANG, Tom. Fotografia digital: passo a passo. 2. ed. São Paulo: Europa, 
2011. (5 exemplares ET) 
BAVISTER, Steve. Guia de fotografia digital. São Paulo: Ed. SENAC São 
Paulo, 2011. (5 exemplares ET) 
BONI, Paulo Cesar. O discurso fotográfico: A intencionalidade de 
comunicação no fotojornalismo. São Paulo: USP, 2000. Tese (Doutorado) – 
Programa de  
Pós-Graduação em Ciências da Comunicação, Universidade de São Paulo, 
São Paulo, 2000. (5 exemplares ET) 
HEDGECOE, J. Guia Completo de Fotografia. São Paulo: Martins Fontes, 
2001. (5 exemplares ET) 
HURTER, Bill. A luz perfeita: guia de iluminação para fotógrafos. 3. ed 
Balneario Camboriú: Photos, c2011.( 3 exemplares ET) 
SONTAG, Susan. Sobre fotografia. São Paulo: Companhia das Letras, 2004. 
(8 exemplares + 5 Batel) 
 
Análise do NDE: A bibliografia básica desta disciplina cumpre com as 
necessidades em termos de quantidade de exemplares disponíveis aos alunos 
(considerando o número de vagas a alunos entrantes) e qualidade do conteúdo. 
Com isso, os alunos têm as condições suficientes para o aproveitamento em 
relação à aquisição de conhecimento necessária para as demais disciplinas a 
serem ministradas no decorrer do curso e posterior desenvolvimento 
profissional. A bibliografia complementar é igualmente suficiente e destaca-se 
que o professor da disciplina disponibiliza material de apoio para o 
complemento do conteúdo. 
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Disciplina: Oficina de Textos Informativos 
Código: TCI 113 
CH Total: 60 
CH semanal: 04 

EMENTA (Unidade Didática)  
Conceituação de informação. Características gerais do texto informativo. O 
texto informativo institucional para públicos internos e externos. Prática de 
planejamento, redação e edição de textos informativos para diferentes mídias 
e com diferentes objetivos. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA  
ALI, Fatima. A arte de editar revistas. São Paulo: Companhia das Letras, 
2009. 7 exemplares 
SILVEIRA, Elisabeth. Comunicação empresarial. Rio de Janeiro: FGV, 
2011. 16 exemplares  
SÓLIO, Marlene Branca. Jornalismo organizacional: produção e recepção. 
São Paulo: Summus, 2011. 10 exemplares 

      
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  
BLIKSTEIN, Izidoro. Técnicas de comunicação escrita. 22. ed. rev. e atual. 
São Paulo: Atica, 2006. 9 exemplares (6 ET e 3 outras) 
FERRARETTO, Elisa Kopplin. Assessoria de imprensa: teoria e prática. 5. 
ed. rev. e atual. São Paulo: Summus, 2009. 11 exemplares (8 ET e 3 outras) 
GOLD, Miriam. Redação empresarial: escrevendo com sucesso na era da 
globalização. 3. ed. São Paulo: Prentice Hall, 2005. 5 exemplares  
MEDEIROS, João Bosco. Redação Empresarial. São Paulo: Atlas, 1998. 15 
exemplares (5 ET e 10 outras) 
MUSBURGER, Robert B. Roteiro para mídia eletrônica: TV, rádio, animação 
e treinamento corporativo. Rio de Janeiro: Campus/Elsevier, 2008. 9 
exemplares (8 ET e 1 outras) 
 
Análise do NDE: A bibliografia básica desta disciplina cumpre com as 
necessidades em termos de quantidade de exemplares disponíveis aos alunos 
(considerando o número de vagas a alunos entrantes) e qualidade do conteúdo. 
Com isso, os alunos têm as condições suficientes para o aproveitamento em 
relação à aquisição de conhecimento necessária para as demais disciplinas a 
serem ministradas no decorrer do curso e posterior desenvolvimento 
profissional. A bibliografia complementar é igualmente suficiente e destaca-se 
que o professor da disciplina disponibiliza material de apoio para o 
complemento do conteúdo. 
 

 
Disciplina: Oficina de Língua Portuguesa 
Código: TCI 114 
CH Total: 60 
CH semanal: 04 

EMENTA (Unidade Didática)  
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Prática de produção de textos; análise sintática: pontuação, flexão verbal e 
nominal; regência verbal; pronomes: demonstrativos, átonos, relativos; o 
período e o parágrafo; técnicas de leitura e compreensão textual; textos 
complexos: coesão e coerência entre os parágrafos, períodos complexos e 
textualidade. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
CUNHA, Celso. Nova gramática do português contemporâneo. Rio de 
Janeiro: Lexikon, 2008. 16 exemplares  
FARACO, Carlos Alberto. Prática de texto: para estudantes universitários. 
Petrópolis: Vozes, 2014. 16 exemplares  
GARCIA, Othon M. Comunicação em prosa moderna. Rio de Janeiro: 
Fundação Getúlio Vargas, 1988. 23 exemplares (em outras) 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
ALMEIDA, Napoleão Mendes de. Gramática metódica da língua 
portuguesa. São Paulo: Saraiva: 2000. 10 exemplares (4 ET e 6 outras) 
BECHARA, Evanildo. A nova ortografia. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 
2008. 2 exemplares (em outras) 
FARACO, Carlos Alberto. Oficina de texto. Petrópolis: Vozes, 2014. 19 
exemplares FARACO, Carlos Emílio, et al. Gramática: fonética e fonologia, 
morfologia, sintaxe e estilística. São Paulo: Ática, 1999. 5 exemplares  
MARTINS, Eduardo (org.). Manual de Redação e estilo. São Paulo: O 
Estado de São Paulo: 1997. 10 exemplares  
 
Análise do NDE: A bibliografia básica desta disciplina cumpre com as 
necessidades em termos de quantidade de exemplares disponíveis aos alunos 
(considerando o número de vagas a alunos entrantes) e qualidade do conteúdo. 
Com isso, os alunos têm as condições suficientes para o aproveitamento em 
relação à aquisição de conhecimento necessária para as demais disciplinas a 
serem ministradas no decorrer do curso e posterior desenvolvimento 
profissional. A bibliografia complementar é igualmente suficiente e destaca-se 
que o professor da disciplina disponibiliza material de apoio para o 
complemento do conteúdo. 
 

 
Disciplina: Gestão Empresarial 
Código: TCI 115 
CH Total: 30 
CH semanal:02 

EMENTA (Unidade Didática)  
As organizações como sistemas; principais teorias da Administração; eficiência 
e eficácia; competitividade organizacional; estrutura organizacional; processo 
decisório; as funções ou fundamentos administrativos: planejamento, 
organização, direção e controle; os processos de comunicação e gestão; 
tendências administrativas. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA  
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CHIAVENATO, Idalberto. Introdução à Teoria Geral da Administração. 8. ed. 
Totalmente revista e atualizada. Rio de Janeiro: Elsevier Campus, 2011. 98 
exemplares (16 ET e 82 outras) 
MAXIMIANO, Antonio César Amaru. Teoria Geral da Administração. São 
Paulo:  
Atlas, 2006. 15 exemplares (7 ET e 8 outras) 
ROBBINS, Stephen P. Administração: mudanças e perspectivas. São Paulo: 
Saraiva, 2000. 29 exemplares (7 ET e 22 outras) 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  
BARBIERI, José Carlos. Gestão ambiental empresarial: conceitos, modelos 
e instrumentos. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2011. 15 exemplares (5 ET e 10 
outras) 
FERREIRA, Ademir et all. Gestão Empresarial: de Taylor aos Nossos Dias. 
São Paulo: Atlas,1997. 9 exemplares (1 ET e 8 outras) 
KOTLER, Philip. Administração de Marketing. São Paulo: Pearson, 2006. 64 
exemplares (12 ET e 52 outras) 
KWASNICKA, Eunice Lacava. Introdução à Administração. São Paulo: Atlas, 
1995. 25 exemplares (2 ET e 23 outras) 
MINTZBERG, Henry. Criando organizações eficazes: estruturas em cinco 
configurações. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2003. 10 exemplares (5 ET e 5 outras) 
 
Análise do NDE: A bibliografia básica desta disciplina cumpre com as 
necessidades em termos de quantidade de exemplares disponíveis aos alunos 
(considerando o número de vagas a alunos entrantes) e qualidade do conteúdo. 
Com isso, os alunos têm as condições suficientes para o aproveitamento em 
relação à aquisição de conhecimento necessária para as demais disciplinas a 
serem ministradas no decorrer do curso e posterior desenvolvimento 
profissional. A bibliografia complementar é igualmente suficiente e destaca-se 
que o professor da disciplina disponibiliza material de apoio para o 
complemento do conteúdo. 
      

 
Disciplina: Técnicas de Expressão Oral 
Código: TCI 116 
CH Total: 30 
CH semanal: 02 

EMENTA (Unidade Didática)  
Introdução às técnicas de Expressão Oral. Componentes que estruturam a voz. 
Técnicas de oratória e de apresentação. Técnicas para montagem de palestras 
e workshops. Criação de palestras em estilo TED. Linguagem corporal. 
Técnicas em entrevistas e apresentações. Defesa de ideia em comunicação, 
articulação e persuasão. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA  
BRASSI, Sérgio. Comunicação verbal: oratória, arte da persuasão: conforme 
novo acordo ortográfico. São Paulo: Madras, 2008. 5 exemplares (5 ET) 
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CITELLI, Adilson. Linguagem e Persuasão. São Paulo: Ática, 2007. 8 
exemplares (5 ET e 3 em outras) 
MACHADO, Andrea Monteiro de Barros. A comunicação com o público. Rio 
de Janeiro: Qualitymark, 2005. 8 exemplares (8 ET) 
      
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  
ABREU Antonio Soares. A arte de argumentar. Gerenciado razão e emoção. 
Cotia,SP: Atelie editorial, 2000. 4 exemplares (em outras) 
BLIKSTEIN, Izidoro. Falar em público e convencer: técnicas e habilidades. 
São Paulo : Contexto, 2017. 4 exemplares (4 ET) 
CAMARA, J. Mattoso Jr. Manual de expressão oral e escrita. Petropolis: 
Vozes, 1983. 4 exemplares (em outras) 
EISNER,  Michael D. O jeito Disney de encantar o cliente: do atendimento 
excepcional ao nunca parar de crescer e acreditar. São Paulo:  Saraiva, 2011.  
5 exemplares (5 ET) 
PEASE, Allan. Desvendando os da linguagem corporal. 7. ed. Rio de 
Janeiro: Sextante, 2005. 4 exemplares (em outras) 
 
Análise do NDE: As bibliografias básica e complementar desta disciplina 
cumprem parcialmente com as necessidades em termos de quantidade de 
exemplares disponíveis aos alunos (considerando o número de vagas a alunos 
entrantes), porém o acervo em termos de qualidade do conteúdo é excelente. 
Portanto, a universidade deve alocar esforços para a aquisição de um maior 
número de exemplares para satisfazer adequadamente a oferta aos alunos. 
Apesar disso, os alunos têm as condições suficientes para o aproveitamento 
em relação à aquisição de conhecimento necessária para as demais disciplinas 
a serem ministradas no decorrer do curso e posterior desenvolvimento 
profissional, pois o professor disponibiliza material de apoio no decorrer da 
disciplina.  
 
 
 
Disciplina: Laboratório de Publicações Periódicas 
Código: TCI 118 (esta disciplina também pode ser ofertada com o código TCI 
117, que é parcialmente EaD - 25%) 
CH Total: 60 
CH semanal: 04 

EMENTA (Unidade Didática)  
Projeto gráfico. Formatos e suportes de periódicos para impressos e para a 
internet. Tipografia, cor e imagem. Padronização em veículos periódicos. 
Boneco, diagramação, composição, paginação, revisão e técnicas para 
impressão. Elaboração de projetos e produtos laboratoriais impressos e 
digitais. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA  
COLLARO, Antonio Celso. Produção gráfica: arte e técnica da mídia 
impressa. São Paulo: Prentice Hall, 2008. 8 exemplares (5 ET e 3 H) 
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DUARTE, Jorge Antonio Menna (Org.). Assessoria de imprensa e 
relacionamento com a mídia: teoria e técnica. 3. ed. São Paulo, Atlas, 2011. 
12 exemplares (5 ET e 7 outras) 
SEPAC, Serviço à Pastoral da Comunicação. Mídias digitais: produção de 
conteúdos para a web: laboratório. São Paulo: Paulinas, 2012. 13 exemplares 
(3 ET e 10 outras) 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  
ALI, Fatima. A arte de editar revistas. São Paulo: Companhia das Letras, 
2009. 7 exemplares 
AMBROSE, Gavin. Layout: s. m. um arranjo de partes etc. de acordo com um 
plano. 2. ed. Porto Alegre: Bookman, 2012. 8 exemplares (1 ET e 7 outras) 
FERRARETTO, Elisa Kopplin; FERRARETTO, Luiz Artur. Assessoria de 
imprensa: teoria e prática. 5. ed. São Paulo: Summus, 2009. 11 exemplares 
(8 ET e 3 outras) 
HORIE, Ricardo Minoru. Arte-finalização: preparação e fechamento de 
arquivos PDF. São Paulo: Érica, 2008. 3 exemplares 
PEREIRA, Aldemar d'Abreu. Tipos: desenho e utilização de letras no projeto 
gráfico. 2. ed. Rio de Janeiro: Quartet, 2007. 11 exemplares (5 ET e 6 outras) 
      
Análise do NDE: A bibliografia básica desta disciplina cumpre com as 
necessidades em termos de quantidade de exemplares disponíveis aos alunos 
(considerando o número de vagas a alunos entrantes) e qualidade do conteúdo. 
Com isso, os alunos têm as condições suficientes para o aproveitamento em 
relação à aquisição de conhecimento necessária para as demais disciplinas a 
serem ministradas no decorrer do curso e posterior desenvolvimento 
profissional. A bibliografia complementar é igualmente suficiente e destaca-se 
que o professor da disciplina disponibiliza material de apoio para o 
complemento do conteúdo. 
 
 
Disciplina: Oficina de Textos Descritivos 
Código: TCI 119 
CH Total: 60 
CH semanal: 04 

EMENTA (Unidade Didática)  
Conceituação de descrição; prática de produção de textos descritivos típicos 
da comunicação institucional como relatórios, prospectos, release e resenha; 
técnicas de descrição: canvas, plano e projeto; produção de textos para site e 
construção básica de site; técnicas de apresentação oral: pitch e construção de 
apresentação. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA  
FARACO, Carlos Alberto. Prática de texto: para estudantes universitários. 
Petrópolis: Vozes, 2014. 16 exemplares 
MEDEIROS, João Bosco. Correspondência: técnicas de comunicação 
criativa. São Paulo: Atlas, 1991. 11 exemplares  
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PEIXOTO, F. Balthar. Redação na vida profissional – setores público e 
privado. São Paulo: Martins fontes, 2001. 12 exemplares  
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  
CUNHA, Celso. Nova gramática do português contemporâneo. Rio de 
Janeiro: Lexikon, 2008. 16 exemplares  
DUFFY, Marie Grace. Gestão de projetos. Rio de Janeiro: Elsevier/Campos, 
2006. 23 exemplares (2 ET e 21 outras) 
GARCIA, Othon M. Comunicação em prosa moderna. Rio de Janeiro: 
Fundação Getúlio Vargas, 1988. 23 exemplares (em outras) 
MACHADO, Andrea Monteiro de Barros. A comunicação com o público. Rio 
de Janeiro: Qualitymark, 2005. 8 exemplares  
SQUARISI, Dad. Manual de redação e estilo: para mídias convergentes. São 
Paulo: Geração Editorial, 2013. 2 exemplares (1 ET e 1 outras) 
 
Análise do NDE: A bibliografia básica desta disciplina cumpre com as 
necessidades em termos de quantidade de exemplares disponíveis aos alunos 
(considerando o número de vagas a alunos entrantes) e qualidade do conteúdo. 
Com isso, os alunos têm as condições suficientes para o aproveitamento em 
relação à aquisição de conhecimento necessária para as demais disciplinas a 
serem ministradas no decorrer do curso e posterior desenvolvimento 
profissional. A bibliografia complementar é igualmente suficiente, com apenas 
um livro tendo poucos exemplares. Apesar disso, os alunos têm as condições 
suficientes para o aproveitamento em relação à aquisição de conhecimento 
necessária para as demais disciplinas a serem ministradas no decorrer do 
curso e posterior desenvolvimento profissional, pois o professor disponibiliza 
material de apoio no decorrer da disciplina. 
 

      
Disciplina: Relacionamento Interpessoal 
Código: TCI 120 
CH Total: 30 
CH semanal:02 

EMENTA (Unidade Didática) 
Fundamentos do Comportamento Individual. Autoconhecimento e ampliação 
da autoconsciência como embasamento para as relações interpessoais 
equilibradas. Emoções e Inteligência Emocional. Relacionamento Interpessoal. 
Cognição social e dissonância cognitiva. Sensibilidade social: empatia, 
simpatia e antipatia, primeira impressão, papéis sociais, papéis funcionais e 
bloqueadores. Mudanças nos padrões relacionais. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA  
MOSCOVICI, Fela. Desenvolvimento interpessoal: treinamento em grupo. 
17. ed. rev. e ampl. Rio de Janeiro: Jose Olympio, 2008. 13 exemplares (7 ET 
e 6 em outras) 
ROBBINS, Stephen P. Comportamento organizacional. 11. ed. São Paulo: 
Prentice Hall do Brasil, 2005. 42 exemplares (13 ET e 29 em outras) 
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WEISINGER, Hendri. Inteligência emocional no trabalho: como aplicar os 
conceitos revolucionários da I.E. nas suas relações profissionais, reduzindo o 
stress, aumentando sua satisfação, eficiência e competitividade. Rio de 
Janeiro: Objetiva, 2001. 9 exemplares (9 ET) 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  
ALBRECHT, Karl. Inteligência social: a nova ciência do sucesso. São Paulo: 
M. Books, 2006. 4 exemplares (4 ET) 
CHANLAT, Jean-François; CHANLAT, Alain. O indivíduo na 
organização: dimensões esquecidas. 3. ed. São Paulo: Atlas, 1996. 61 
exemplares (4 ET e  57 em outras) 
FLEURY, M.T.L. (coord.) As pessoas na organização. 15. ed. São Paulo: 
Gente, 2002. 8 exemplares (2 ET e 6 outras) 
GOLEMAN, D. Inteligência social – O poder das relações humanas. Rio de 
Janeiro: Elsevier, 2007. 6 exemplares (6 ET) 
KUNSCH, Margarida Maria Krohling (Org.). A comunicação como fator de 
humanização das organizações. São Caetano do Sul (SP): Difusão Ed., 
2010. 4 exemplares (4 ET) 
 
Análise do NDE: A bibliografia básica desta disciplina cumpre com as 
necessidades em termos de quantidade de exemplares disponíveis aos alunos 
(considerando o número de vagas a alunos entrantes) e qualidade do conteúdo. 
Com isso, os alunos têm as condições suficientes para o aproveitamento em 
relação à aquisição de conhecimento necessária para as demais disciplinas a 
serem ministradas no decorrer do curso e posterior desenvolvimento 
profissional. A bibliografia complementar é igualmente suficiente e destaca-se 
que o professor da disciplina disponibiliza material de apoio para o 
complemento do conteúdo. 
 

 
Disciplina: Pesquisa de Mercado e de Comunicação 
Código: TCI 121 
CH Total: 30 
CH semanal: 02 

EMENTA (Unidade Didática)  
Introdução e tipos de pesquisa. Pesquisa de mercado como ferramenta de 
marketing. Pesquisas quantitativas e qualitativas. Pesquisa e opinião pública. 
Aplicação de pesquisas nos planos de comunicação. Pesquisa de mercado – 
métodos e técnicas. Planejamento e execução da pesquisa. Avaliação de 
resultados em pesquisa.  
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA  
GIL, Antonio Carlos. Métodos e Técnicas de Pesquisa Social. 6. ed. São 
Paulo: Atlas, 2008. 68 exemplares (8 ET e 60 em outras) 
KOTLER, Philip. Administração de marketing. 12. ed. São Paulo: Pearson 
Prentice Hall, 2006. 64 exemplares (12 ET e 52 em outras) 
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SAMARA, Beatriz Santos; BARROS, José Carlos de. Pesquisa de 
Marketing: conceitos e metodologia. 4. ed. São Paulo: Pearson-Prentice Hall, 
2007. 15 exemplares (8 ET e 7 em outras) 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  
AAKER, David A.; KUMAR, V.; DAY, George S. Pesquisa de Marketing. 2. 
ed. São Paulo: Atlas, 2004. 19 exemplares (1 ET e 18 em outras) 
BAUER, Martin W.; GASKELL, George. Pesquisa qualitativa com texto, 
imagem e som: um manual prático. 13. ed. Petropolis, RJ : Vozes, 2015. 49 
exemplares (6 ET e  43 em outras) 
LIPPMAN, Walter. Opinião Pública. Petrópolis: Vozes, 2008. 10 exemplares 
(1 ET e 9 em outras) 
MATTAR, Fauze N. Pesquisa de Marketing. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2005. 
50 exemplares (2 ET e 48 em outras) 
POUPART, Jean. A Pesquisa qualitativa: enfoques epistemológicos e 
metodológicos. Petrópolis: Vozes, 2014. 8 exemplares (5 ET e 3 em outras) 

 
Análise do NDE: A bibliografia básica desta disciplina cumpre com as 
necessidades em termos de quantidade de exemplares disponíveis aos alunos 
(considerando o número de vagas a alunos entrantes) e qualidade do conteúdo. 
Com isso, os alunos têm as condições suficientes para o aproveitamento em 
relação à aquisição de conhecimento necessária para as demais disciplinas a 
serem ministradas no decorrer do curso e posterior desenvolvimento 
profissional. A bibliografia complementar é igualmente suficiente e destaca-se 
que o professor da disciplina disponibiliza material de apoio para o 
complemento do conteúdo. 

 
 

Disciplina: Marketing 
Código: TCI 122 
CH Total: 30 
CH semanal: 02 

EMENTA (Unidade Didática)  
Conceito de Marketing; a importância do marketing para a organização; 
marketing e comunicação institucional; marketing orientado para o valor; as 
relações de custo e benefício nas trocas de marketing; o composto de 
marketing; o comportamento do consumidor; o processo de decisão de compra; 
marketing de serviços, marketing de relacionamento. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA  
ANDERSON, Chris. A cauda longa: do mercado de massa para o mercado 
de nicho. Rio de Janeiro: Elsevier, 2006. 9 exemplares (9 ET) 
KOTLER, P. Administração de Marketing. São Paulo: Pearson, 2006. 12 
exemplares (12 ET e 52 em outras) 
SHETH, J.N.; MITTAL, B.; NEWMAN, B. Comportamento do Cliente: indo 
além do comportamento do consumidor. São Paulo: Atlas, 2001. 28 
exemplares (11 ET e 17 em outras) 
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  
BASTA, Darci; MARCHESINI, Fernando Roberto de Andrade; OLIVEIRA, 
José Antonio Ferreira de. Fundamentos de Marketing. 7. ed. Rio de Janeiro: 
Editora FGV, 2006. 8 exemplares (5 ET e 3 em outras) 
COBRA, Marcos. Marketing básico: uma perspectiva brasileira. São Paulo: 
Atlas, 1987. 13 exemplares (2 ET mais 11 em outras) 
DUALIBI, Roberto. Criatividade e Marketing. São Paulo: M. Books, 2009. 17 
exemplares (11 ET e 6 em outras) 
SCOTT, David Meerman. Marketing e comunicação em tempo real: cresça 
instantaneamente, crie novos produtos, conecte seus clientes e engaje o 
mercado. São Paulo: Évora, 2012. 3 exemplares (3 ET) 
YANAZE, Mitsuru Higuchi. Gestão de marketing e comunicação: avanços e 
aplicações. 2. ed. rev. e ampl. São Paulo: Saraiva, 2011. 5 exemplares (4 ET 
e 1 em outras) 
 
Análise do NDE: A bibliografia básica desta disciplina cumpre com as 
necessidades em termos de quantidade de exemplares disponíveis aos alunos 
(considerando o número de vagas a alunos entrantes) e qualidade do conteúdo. 
Com isso, os alunos têm as condições suficientes para o aproveitamento em 
relação à aquisição de conhecimento necessária para as demais disciplinas a 
serem ministradas no decorrer do curso e posterior desenvolvimento 
profissional. A bibliografia complementar é igualmente suficiente e destaca-se 
que o professor da disciplina disponibiliza material de apoio para o 
complemento do conteúdo. 
 

 
Disciplina: Ética e Comunicação 
Código: TCI 123 
CH Total: 30 
CH semanal: 02 

EMENTA (Unidade Didática)  
Introdução e conceitos de Ética. Ética, moral e leis aplicadas na comunicação. 
Códigos de conduta e códigos de ética dos profissionais de comunicação. Ética, 
educação ambiental e responsabilidade social nas empresas Ética na imprensa 
e na propaganda. Ética na comunicação com os consumidores. Ética na 
comunicação com crianças e adolescente, Ética, direitos autorais e uso das 
marcas na comunicação. Conar e as relações éticas na publicidade. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA  
BARROS Fo., Clóvis de (Org.). Ética e comunicação organizacional. São 
Paulo: Paulus, 2007. 9 exemplares (8 ET e 1 em outras) 
BOFF, Leonardo. Saber cuidar: ética do humano, compaixão pela Terra. São 
Paulo: Vozes, 1999.  28 exemplares (7 ET e 21 em outras) 
CHAUI, Marilena. Convite à filosofia. São Paulo: Ática, 2000. 60 exemplares 
(11 ET e 49 em outras) 
      
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  
ANDRE, Alberto. Ética e códigos da comunicação social. 4. ed. Porto 
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Alegre: Sagra Luzzatto, c2001.4 exemplares (4 em outras) 
ARAÚJO, Luis de. A ética como pensar fundamental: elementos para uma 
problemática da moralidade. Lisboa: Imprensa Nacional: Casa da Moeda, 
1992.  1 exemplar (1 em outras) 
MEDEIROS, Analuce Danda Coelho. Comunicação e legislação: códigos de 
ética, legislação, CENP, CONAR e muito mais. Curitiba: Juruá, 2003. 1 
exemplar (1 em outras) 
MAFEI, Maristela. Assessoria de imprensa: como se relacionar com a mídia. 
São Paulo: Contexto, 2004 2 exemplares (1 ET e 1 em outras).  
SANDEL, Michael. Justiça: o que é fazer a coisa certa. Tradução de Heloísa 
Marias e Maria Alice Máximo. 6. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 
2012.  1 exemplar (1 em outras) 
 
Análise do NDE: A bibliografia básica desta disciplina cumpre com as 
necessidades em termos de quantidade de exemplares disponíveis aos alunos 
(considerando o número de vagas a alunos entrantes) e qualidade do conteúdo. 
Com isso, os alunos têm as condições suficientes para o aproveitamento em 
relação à aquisição de conhecimento necessária para as demais disciplinas a 
serem ministradas no decorrer do curso e posterior desenvolvimento 
profissional. A bibliografia complementar cumpre parcialmente com as 
necessidades em termos de quantidade de exemplares disponíveis aos alunos, 
porém o acervo em termos de qualidade do conteúdo é excelente. Portanto, a 
universidade deve alocar esforços para a aquisição de um maior número de 
exemplares para satisfazer adequadamente a oferta aos alunos. Apesar disso, 
os alunos têm as condições suficientes para o aproveitamento da disciplina, 
pois o professor também disponibiliza material de apoio pertinente. 
 

 
Disciplina: Oficina de Língua Inglesa I 
Código: TCI 124 
CH Total: 60 
CH semanal: 04 

EMENTA (Unidade Didática) 
Introdução ao desenvolvimento de práticas de leitura, de escrita e de oralidade 
a partir dos gêneros textuais descritivo e informativo da comunicação 
institucional. Elaboração de produtos impressos de comunicação. Discussões 
sobre o papel da língua inglesa como língua franca ou internacional da 
comunicação global. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
LATHAM-KOENIG, Christina; OXENDEN, Clive; SELIGSON, Paul. American 
English File 1. Oxford University Press, 2015, 2nd Edition. 8 exemplares ET  
MURPHY, Raymond. Essential Grammar in use. Cambridge University 
Press, 2007, 3rd Edition. 30 exemplares (22 ET e 8 em outras) 
HORNBY, A.S. Oxford advanced learner's dictionary of current English. 
Oxford: Oxford University Press, 2005, 7th Edition. 25 exemplares (12 ET e 13 
em outras)  
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
CECONELLO, Douglas. Inglês para Comunicação Social. Rio de Janeiro: 
Elsevier Campus, 2009. 8 exemplares (ET)  
IBBOTSON, M. & STEPHENS, B. Business Start-up 1 (Student’s book). 
Cambridge University Press, ELT, 2006. 10 exemplares (ET) 
PASSWORD: English dictionary for speakers of Portuguese (translated and 
edited by John Parker and Monica Stahel). São Paulo: Martins Fontes, 2005, 
3rd Edition. 32 exemplares (23 ET e 9 em outras) 
GEFFNER, A. Como escrever melhor cartas comerciais em inglês. São 
Paulo: Martins Fontes, 2004. 4 exemplares (ET). 
VINEY, P. Survival English: international communications for professional 
people: student's book. Oxford: MacMillan Heinemann, 2004. 4 exemplares 
(ET) 

 
Análise do NDE: A bibliografia básica desta disciplina cumpre com as 
necessidades em termos de quantidade de exemplares disponíveis aos alunos 
(considerando o número de vagas a alunos entrantes) e qualidade do 
conteúdo.Com isso, os alunos têm as condições suficientes para o 
aproveitamento em relação à aquisição de conhecimento necessária para as 
demais disciplinas a serem ministradas no decorrer do curso e posterior 
desenvolvimento profissional. A bibliografia complementar é igualmente 
suficiente e destaca-se que o professor da disciplina disponibiliza material de 
apoio para o complemento do conteúdo. 
 

 
Disciplina: Laboratório de Áudio 
Código: TCI 125 
CH Total: 60 
CH semanal: 04 

EMENTA (Unidade Didática)  
Conceitos básicos da comunicação sonora. A linguagem radiofônica. Os 
gêneros de áudio e suas especificidades. Roteiros em áudio, preparação de 
textos e scripts. Produção radiofônica. Edição de som. As possibilidades do 
áudio na Comunicação Institucional. Elaboração de projetos e produtos 
laboratoriais em áudio. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA  
FERRARETTO, Luiz Artur. Rádio: teoria e prática. São Paulo: Summus, 
2014. (8 exemplares + 18 Cabral) 
ORTIZ, Miguel Ángel. Técnicas de comunicação pelo rádio: a prática 
radiofônica. São Paulo: Loyola, 2005. 143 p., il. Inclui bibliografia. ISBN 
8515031841. (10 exemplares + 14 Cabral) 
SILVA, Julia Lucia de Oliveira Albano da. Rádio: oralidade mediatizada: o 
spot e os elementos da linguagem radiofônica. São Paulo: Annablume, 1999. 
(10 exemplares ET) 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  
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CBN, a rádio que toca notícia. Rio de Janeiro: Ed. SENAC Rio de Janeiro, 
2006.  (7 exemplares ET) 
KISCHINHEVSKY, Marcelo. Rádio e mídias sociais: mediações radiofônicas 
em plataformas digitais de comunicação. 1. ed Rio de Janeiro: Mauad, 2016. 
(4 exemplares ET) 
MUSBURGUER, Robert. Roteiro para mídia eletrônica. Rio de Janeiro: 
Campus, 2008. (8 exemplares ET) 
RÁDIO: produção,programação e performance. São Paulo: Cengage 
Learning, c2011 ( 8 exemplares + 2 Batel + 3 Cabral + 4 Humanas) 
RODRÍGUEZ, Ángel. A dimensão sonora da linguagem audiovisual. São 
Paulo: Senac são Paulo, 2006. (5 exemplares ET) 
 
Análise do NDE: A bibliografia básica desta disciplina cumpre com as 
necessidades em termos de quantidade de exemplares disponíveis aos alunos 
(considerando o número de vagas a alunos entrantes) e qualidade do conteúdo. 
Com isso, os alunos têm as condições suficientes para o aproveitamento em 
relação à aquisição de conhecimento necessária para as demais disciplinas a 
serem ministradas no decorrer do curso e posterior desenvolvimento 
profissional. A bibliografia complementar é igualmente suficiente e destaca-se 
que o professor da disciplina disponibiliza material de apoio para o 
complemento do conteúdo. 
      

 
Disciplina: Assessoria de Comunicação e Imprensa 
Código: TCI 127 (esta disciplina também pode ser ofertada com o código TCI 
126, que é parcialmente EaD - 25%) 
CH Total: 60 
CH semanal: 04 

EMENTA (Unidade Didática)  
Comunicação integrada. Públicos de interesse das diferentes organizações. 
Principais atividades de uma assessoria de comunicação. Fundamentos do 
jornalismo e da imprensa. Rotina produtiva e relacionamento com a mídia na 
assessoria. Mídia training. Gerenciamento de crises.  
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA  
ALMANSA, Ana. Assessorias de comunicação. São Caetano do Sul: 
Difusão, 2010. 11 exemplares (8 ET e 3 em outras) 
DUARTE, Jorge Antonio Menna (Org.). Assessoria de imprensa e 
relacionamento com a mídia: teoria e técnica. 3. ed. São Paulo, Atlas, 2011. 
12 exemplares (5 ET e 7 outras) 
FERRARETTO, Elisa Kopplin; FERRARETTO, Luiz Artur. Assessoria de 
imprensa: teoria e prática. 5. ed. São Paulo: Summus, 2009. 11 exemplares (8 
ET e 3 outras) 
KUNSCH, Margarida. Planejamento de relações públicas na comunicação 
integrada. 4. ed. São Paulo: Summus, 2003. 27 exemplares (7 ET e 20 em 
outras) 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  
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BUENO, Wilson da Costa. Comunicação empresarial: políticas e estratégias. 
São Paulo: Saraiva, 2009. 11 exemplares (5 ET e 6 em outras) 
KUNSCH, Margarida (Org.). Comunicação organizacional. São Paulo: 
Saraiva, 2009. v. 1. 24 exemplares (4 ET e 20 em outras) 
PINHO, J. B. Comunicação nas organizações. Viçosa: Editora Universidade 
de Viçosa, 2006. 5 exemplares  
REGO, Francisco Gaudencio Torquato do. Tratado de comunicação 
organizacional e política. 2. ed., rev. e ampl São Paulo: Cengage Learning, 
2011. 19 exemplares (10 ET e 9 outras) 
TAVARES, Maurício. Comunicação empresarial e planos de comunicação: 
integrando teoria e prática. 3. ed. rev. e ampl. São Paulo: Atlas, 2010. 5 
exemplares  
 
Análise do NDE: A bibliografia básica desta disciplina cumpre com as 
necessidades em termos de quantidade de exemplares disponíveis aos alunos 
(considerando o número de vagas a alunos entrantes) e qualidade do conteúdo. 
Com isso, os alunos têm as condições suficientes para o aproveitamento em 
relação à aquisição de conhecimento necessária para as demais disciplinas a 
serem ministradas no decorrer do curso e posterior desenvolvimento 
profissional. A bibliografia complementar é igualmente suficiente e destaca-se 
que o professor da disciplina disponibiliza material de apoio para o 
complemento do conteúdo. 

      
      

Disciplina: Comunicação e Marketing Digital 
Código: TCI 128 
CH Total: 30 
CH semanal: 02 

EMENTA (Unidade Didática)  
Introdução ao marketing e a comunicação digital. Cenário digital. Comunicação 
e e-commerce. SAC digital. Redes sociais e mídias sociais. Métricas digitais. 
Monitoramento digital. Engajamento social. Pesquisa de e-marketing. 
Ferramentas digitais. Planejamento digital. Publicidade Digital. Gestão de 
conteúdo. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA  
KOTLER, Philip. Marketing 3.0: as forças que estão definindo o novo marketing 
centrado no ser humano. Rio de Janeiro: Elsevier, 2010. 19 exemplares (8 ET 
e 11 em outras) 
TURCHI, Sandra R. Estratégias de Marketing Digital e E-commerce. São 
Paulo: Atlas, 2012. 11 exemplares (9 ET e 2 em outras) 
VAZ, Conrado Adolpho. Os 8 Ps do marketing digital: o guia estratégico de 
marketing digital. São Paulo: Novatec, 2011. 7 exemplares (7 ET) 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  
ANDERSON, Chris. A Cauda Longa. Rio de Janeiro: Elsevier, 2006.  9 
exemplares (9 ET)  
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GABRIEL, Martha. Marketing na era digital: conceitos, plataformas e 
estratégias. São Paulo: Novatec, 2010. 6 exemplares (6 em outras) 
JENKINS, Henry. Cultura da Convergência. São Paulo: Editora Aleph, 2008. 
14 exemplares (3 ET e 11 em outras)   
JENKINS, Henry. GREEN, Joshua. FORD, Sam. Cultura da Conexão: criando 
valor e significado por meio de mídia propagável; tradução Patrícia Arnaud. São 
Paulo: Aleph, 2014. 5 exemplares (3 ET e 2 em outras) 
JIM, Sterne. Métricas em mídias sociais. São Paulo: Nobel, 2012. 5 
exemplares (5 ET) 
LIMA-CARDOSO, André; SALVADOR , Daniel O. Planejamento de marketing 
digital. Rio de Janeiro: Brasport, 2017. 5 exemplares (5 ET) 
STERNE, Jim. Métricas em mídias sociais: Como medir e otimizar os seus 
investimentos em marketing. São Paulo: Nobel, 2011. 5 exemplares (5 ET) 
TORRES, Cláudio. A Bíblia do Marketing Digital. São Paulo: Novatec, 2009. 
10 exemplares (10 em outras) 

 
Análise do NDE: A bibliografia básica desta disciplina cumpre com as 
necessidades em termos de quantidade de exemplares disponíveis aos alunos 
(considerando o número de vagas a alunos entrantes) e qualidade do conteúdo. 
Com isso, os alunos têm as condições suficientes para o aproveitamento em 
relação à aquisição de conhecimento necessária para as demais disciplinas a 
serem ministradas no decorrer do curso e posterior desenvolvimento 
profissional. A bibliografia complementar é igualmente suficiente e destaca-se 
que o professor da disciplina disponibiliza material de apoio para o 
complemento do conteúdo. 
 

 
Disciplina: Pensamento Comunicacional 
Código: TCI 129 
CH Total: 30 
CH semanal: 02 

EMENTA (Unidade Didática) 
Conceito de comunicação. Comunicação e linguagem. Modelos de 
comunicação. Paradigmas e teorias em comunicação. Funcionalismo, 
Estruturalismo, Teoria Crítica, Estudos Culturais, Midiologia, Recepção, 
Semiótica, Cibercultura, novos modelos e novas tecnologias.  
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA  
CITELLI, Adilson (Orgs). Dicionário de comunicação: escolas, teorias e 
autores. São Paulo: Contexto, 2014. 8 exemplares (8 ET)  
MATTELART, Armand & Michele. História das teorias da comunicação. 12. 
ed. São Paulo: Loyola, 2009. 28 exemplares (7 ET e 21 em outras)  
McLUHAN, Marshall. Os meios de comunicação como extensões do 
homem. 14. ed. São Paulo: Editora Cultrix, 2005. 25 exemplares (7 ET e 18 
em outras)  
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  
BHABHA, Homi K. O local da cultura. Belo horizonte: Ed. UFMG, 1998. 6 
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exemplares (5 ET e 1 em outras)  
CASTELLS, Manuel. A sociedade em rede. 11. ed. São Paulo: Paz e Terra, 
2008. 56 exemplares (6 ET e 50 em outras)  
ECO, Humberto. Apocalípticos e integrados. São Paulo: Perspectiva, 2004.
 14 exemplares (5 ET e 9 em outras)  
HOHLFELDT, Antonio; FRANÇA, Vera Veiga; MARTINO, Luiz C. Teorias da 
comunicação: conceitos, escolas e tendências. 7. ed. São Paulo: Vozes, 
2007. 21 exemplares (3 ET e 18 em outras)  
TEIXEIRA, Coelho. O que é indústria cultural. São Paulo: Brasiliense, 1980. 
17 exemplares (5 ET e 12 em outras)  
WOLF, Mauro. Teorias das comunicações de massa. São Paulo: Martins 
Fontes, 2008. 5 exemplares (5 ET)  
 
Análise do NDE: A bibliografia básica desta disciplina cumpre com as 
necessidades em termos de quantidade de exemplares disponíveis aos alunos 
(considerando o número de vagas a alunos entrantes) e qualidade do conteúdo. 
Com isso, os alunos têm as condições suficientes para o aproveitamento em 
relação à aquisição de conhecimento necessária para as demais disciplinas a 
serem ministradas no decorrer do curso e posterior desenvolvimento 
profissional. A bibliografia complementar é igualmente suficiente e destaca-se 
que o professor da disciplina disponibiliza material de apoio para o 
complemento do conteúdo. 

 
 

Disciplina: Identidade Corporativa e Gestão de Marca 
Código: TCI 130 
CH Total: 30 
CH semanal: 02 

EMENTA (Unidade Didática)  
 

Princípios de identidade corporativa nas instituições. Importância da identidade 
corporativa na comunicação. Comunicação integrada e Identidade Corporativa. 
Gestão de marcas na comunicação institucional. Posicionamento de marca. 
Brandy Equity. Geração de valor. Estratégias competitivas mercadológicas do 
marketing corporativo. Construção de marcas corporativas. Marketing cultural, 
social e esportivo na gestão de marcas. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA  
 
ARGENTI, Paul A. Comunicação empresarial: a construção da identidade, 
imagem e reputação. 2. ed. Rio de janeiro: Campus/Elsevier, 2011. 13 
exemplares (12 ET e 1 em outras)  
KOTLER, Philip. KELLER, Kevin Lane. Administração de Marketing. 12. ed. 
São Paulo: Pearson, 2006. 64 exemplares (12 ET e 52 em outras)  
TAVARES, Mauro Calixta. Gestão de Marcas - Construindo Marcas De Valor. 
São paulo: Harbras, 2008. 8 exemplares (8 ET) 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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  
 
AAKER, David A. Construindo marcas fortes. Tradução Maria Lúcia Badejo. 
Rio de Janeiro: Bookman, 2007. 15 exemplares (15 em outras)  
AAKER, David A. JOACHIMSTHALER, Erich. Como construir marcas 
líderes. Porto Alegre: Bookman, 2007. 4 exemplares (4 em outras)  
AAKER, David A. DAY, George S. Pesquisa de Marketing. 2. ed. São Paulo: 
Atlas, 2004. 19 exemplares (1 ET e 18 em outras)  
COSTA, Joan. A Imagem da marca: um fenômeno social. São Paulo: Rosari, 
2008. 12 exemplares (12 em outras)  
FISCHER, Micky. Marketing Cultural: legislação, planejamento e exemplos 
práticos. São Paulo: Globar, 2001. 5 exemplares (5 ET)  
MAFEI, Maristela. Comunicação corporativa: gestão, imagem e 
posicionamento. São Paulo: Contexto, 2011.3 exemplares (3 ET)  
 
Análise do NDE: A bibliografia básica desta disciplina cumpre com as 
necessidades em termos de quantidade de exemplares disponíveis aos alunos 
(considerando o número de vagas a alunos entrantes) e qualidade do conteúdo. 
Com isso, os alunos têm as condições suficientes para o aproveitamento em 
relação à aquisição de conhecimento necessária para as demais disciplinas a 
serem ministradas no decorrer do curso e posterior desenvolvimento 
profissional. A bibliografia complementar é igualmente suficiente e destaca-se 
que o professor da disciplina disponibiliza material de apoio para o 
complemento do conteúdo. 
 

 
Disciplina: Gestão de Pessoas 
Código: TCI 131 
CH Total: 30 
CH semanal: 02 

EMENTA (Unidade Didática)  
A evolução de conceitos: de recursos humanos a gestão de pessoas. Estratégia 
organizacional e estratégia de recursos humanos. Gestão de recursos 
humanos e estratégias de gestão do conhecimento e aprendizado no âmbito 
institucional. Análise da política de recursos humanos: planos de cargos e 
salários, plano de desenvolvimento, sistemas de avaliação, políticas de 
remuneração variável, sucessão nas organizações. O papel das áreas de 
recursos humanos, sua colaboração para o desempenho organizacional e 
indicadores. Gestão de recursos humanos e qualidade de vida no trabalho.  
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA  
CHIAVENATO, Idalberto. Gerenciando com as pessoas: transformando o 
executivo em um excelente gestor de pessoas. Rio de Janeiro: Elsevier, 
2005. 16 exemplares (13 ET e 3 em outras)  
CHIAVENATO, Idalberto. Gestão de pessoas: o novo papel dos recursos 
humanos nas organizações. Rio de Janeiro: Campus, 1999. 29 exemplares (18 
ET e 11 em outras) 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SNELL, Scott; BOHLANDER, George. Administração 
de recursos humanos. São Paulo: Cengage Learning, 2010. 11 exemplares 
(5 ET e 6 em outras)  
      
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  
ARAUJO, Luis César G. de; GARCIA, Adriana Amadeu. Gestão de pessoas. 
São Paulo: Atlas, 2010. 2 exemplares (2 em outras)  
BERGUE, Sandro Trescastro. Gestão de pessoas em organizações 
públicas. 3. ed. Caxias do Sul: EDUCS, 2010. 4 exemplares (4 ET)  
FLEURY, Maria Teresa Leme (Coord.). As pessoas na organização. São 
Paulo: Gente, 2002. 8 exemplares (2 ET e 6 em outras)  
KNAPIK, Janete. Gestão de pessoas e talentos. Curitiba: IBPEX, 2011.  10 
exemplares (1 ET e 9 em outras)  
MARRAS, Jean Pierre. Administração de recursos humanos: do 
operacional ao estratégico. São Paulo: Saraiva, 2011. 17 exemplares (1 ET e 
16 em outras)  
 
Análise do NDE: As bibliografias básica e complementar desta disciplina 
cumprem parcialmente com as necessidades em termos de quantidade de 
exemplares disponíveis aos alunos (considerando o número de vagas a alunos 
entrantes), porém o acervo em termos de qualidade do conteúdo é excelente. 
Portanto, a universidade deve alocar esforços para a aquisição de um maior 
número de exemplares para satisfazer adequadamente a oferta aos alunos. 
Apesar disso, os alunos têm as condições suficientes para o aproveitamento 
em relação à aquisição de conhecimento necessária para as demais disciplinas 
a serem ministradas no decorrer do curso e posterior desenvolvimento 
profissional, pois o professor disponibiliza material de apoio no decorrer da 
disciplina.  
 

 
Disciplina: Oficina de Língua Inglesa II 
Código: TCI 132 
CH Total: 60 
CH semanal: 04 

EMENTA (Unidade Didática)  
Desenvolvimento de práticas de leitura, de escrita e de oralidade a partir de 
gêneros textuais da comunicação institucional. Elaboração de roteiros e de 
projetos e produtos em áudio. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA  
LATHAM-KOENIG, Christina; OXENDEN, Clive; SELIGSON, Paul. American 
English File 1. Oxford University Press, 2015, 2nd Edition. 8 exemplares ET  
MURPHY, Raymond. Essential Grammar in use. Cambridge University 
Press, 2007, 3rd Edition. 30 exemplares (22 ET e 8 em outras) 
HORNBY, A.S. Oxford advanced learner's dictionary of current English. 
Oxford: Oxford University Press, 2005, 7th Edition. 25 exemplares (12 ET e 13 
em outras) 
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  
CECONELLO, Douglas. Inglês para Comunicação Social. Rio de Janeiro: 
Elsevier Campus, 2009. 8 exemplares (ET)  
IBBOTSON, M. & STEPHENS, B. Business Start-up 1 (Student’s book). 
Cambridge University Press, ELT, 2006. 10 exemplares (ET) 
PASSWORD: English dictionary for speakers of Portuguese (translated and 
edited by John Parker and Monica Stahel). São Paulo: Martins Fontes, 2005, 
3rd Edition. 32 exemplares (23 ET e 9 em outras) 
GEFFNER, A. Como escrever melhor cartas comerciais em inglês. São 
Paulo: Martins Fontes, 2004. 4 exemplares (ET). 
VINEY, P. Survival English: international communications for professional 
people: student's book. Oxford: MacMillan Heinemann, 2004. 4 exemplares 
(ET) 

 
Análise do NDE: A bibliografia básica desta disciplina cumpre com as 
necessidades em termos de quantidade de exemplares disponíveis aos alunos 
(considerando o número de vagas a alunos entrantes) e qualidade do 
conteúdo.Com isso, os alunos têm as condições suficientes para o 
aproveitamento em relação à aquisição de conhecimento necessária para as 
demais disciplinas a serem ministradas no decorrer do curso e posterior 
desenvolvimento profissional. A bibliografia complementar é igualmente 
suficiente e destaca-se que o professor da disciplina disponibiliza material de 
apoio para o complemento do conteúdo. 

 
Disciplina: Laboratório de Vídeo 
Código: TCI 133 
CH Total: 90 
CH semanal: 06 

EMENTA (Unidade Didática)  
Elementos básicos da comunicação audiovisual. O texto escrito e sua 
correlação com a Imagem. A linguagem videográfica. Elementos de 
elaboração de Roteiro. Gêneros e Formatos em TV e Vídeo. O uso do vídeo 
na elaboração de projetos de comunicação Institucional. Práticas de 
comunicação audiovisual com elaboração de produtos laboratoriais. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA  
PRIMO, Lanevalda Pereira Correia de Araújo. Produção audiovisual: 
imagem, som e movimento. 1. ed São Paulo: Erica: Saraiva, 2014 (9 
exemplares ET) 
WATTS, Harry. Direção de Câmera: um manual de técnicas de vídeo e 
cinema. São Paulo: Summus, 1999. (14 exemplares ET) 
ZANETTI, Eloi. Making off: como e porque fazer vídeos corporativos. 
Curitiba, PR: Zanetti & Associados, 2010. (14 exemplares ET) 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  
ANG, Tom. Vídeo digital: uma introdução. São Paulo: Ed. SENAC, 2007. (9 
exemplares ET) 
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ARMES, Roy. On video: o significado do vídeo nos meios de comunicação. 
São Paulo: Summus, 1999. (5 exemplares + 4 Cabral) 
COMPARATO, Doc. Da criação ao roteiro. São Paulo, Summus, 2009 (3 
exemplares ET) 
VÍDEO: da emoção à razão: laboratório. São Paulo: Paulinas, 2007 (3 
exemplares ET) 
DANCYGER, Ken. Técnicas de edição para cinema e vídeo: história, teoria 
e prática. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007.( 5 exemplares ET) 
ZETTL, Herbert. Manual de produção de televisão. São Paulo: Cengage 
Learning, 2011. (4 exemplares ET) 
 
Análise do NDE: A bibliografia básica desta disciplina cumpre com as 
necessidades em termos de quantidade de exemplares disponíveis aos alunos 
(considerando o número de vagas a alunos entrantes) e qualidade do conteúdo. 
Com isso, os alunos têm as condições suficientes para o aproveitamento em 
relação à aquisição de conhecimento necessária para as demais disciplinas a 
serem ministradas no decorrer do curso e posterior desenvolvimento 
profissional. A bibliografia complementar é igualmente suficiente e destaca-se 
que o professor da disciplina disponibiliza material de apoio para o 
complemento do conteúdo. 
      

 
Disciplina: Oficina de Textos Persuasivos 
Código: TCI 134 
CH Total: 60 
CH semanal: 04 

EMENTA (Unidade Didática)  
Técnicas de convencimento; estratégias de persuasão na linguagem escrita e 
oral; prática de produção de textos persuasivos: e-mails de negociação e 
propostas de venda; e-mail marketing: ferramentas e estratégia de lançamento, 
gatilhos mentais, controle de resultados. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA  
CITELI, Adilson. Linguagem e persuasão. São Paulo: Ática, 2007. 8 
exemplares (5 ET e 3 outras) 
HOFF, Tânia; GABRIELLI, Lourdes. Redação publicitária: para cursos de 
comunicação, publicidade e propaganda. Rio de Janeiro: Elsevier/Campos, 
2017. 11 exemplares (9 ET e 2 outras) 
PERELMAN, Chaim. Tratado da argumentação: a nova retórica. São Paulo: 
Martins Fontes, 2005. 17 exemplares (5 ET e 12 outras) 
      
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  
BRASSI, Sérgio. Comunicação verbal: oratória, arte da persuasão conforme 
novo acordo ortográfico. São Paulo: Madras, 2008. 5 exemplares 
BLIKSTEIN, Isidoro. Técnicas de comunicação escrita. São Paulo; Ática, 
2006. 9 exemplares (6 ET e 3 outras) 
CARNEGIE, Dale. Como fazer amigos e influenciar pessoas. São Paulo: 
Cia. Editora Nacional, 2012.  2 exemplares 
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CASTRO, Monica Rabello de; FRANT, Janete Bolite. Modelo da estratégia 
argumentativa – análise da fala e de outros registros em contextos interativos 
de aprendizagem. Curitiba: Ed. da UFPR, 2011.  6 exemplares (em outras) 
McCORMACK, Mark H. A arte de comunicar passo a passo. Mira-Sintra: 
Europa-América, 1997. 5 exemplares 
 
Análise do NDE: A bibliografia básica desta disciplina cumpre com as 
necessidades em termos de quantidade de exemplares disponíveis aos alunos 
(considerando o número de vagas a alunos entrantes) e qualidade do conteúdo. 
Com isso, os alunos têm as condições suficientes para o aproveitamento em 
relação à aquisição de conhecimento necessária para as demais disciplinas a 
serem ministradas no decorrer do curso e posterior desenvolvimento 
profissional. A bibliografia complementar é igualmente suficiente, com apenas 
um livro tendo poucos exemplares e outro título encontrado apenas em outras 
bibliotecas da universidade. Apesar disso, os alunos têm as condições 
suficientes para o aproveitamento em relação à aquisição de conhecimento 
necessária para as demais disciplinas a serem ministradas no decorrer do 
curso e posterior desenvolvimento profissional, pois o professor disponibiliza 
material de apoio no decorrer da disciplina. 

      
 

Disciplina: Aspectos Jurídicos na Comunicação Institucional 
Código: TCI 136 (esta disciplina também pode ser ofertada com o código TCI 
135, que é parcialmente EaD - 5%) 
CH Total: 30 
CH semanal: 02 

EMENTA (Unidade Didática)  
Sistema jurídico brasileiro: elementos caracterizadores. Direitos humanos e 
Direitos fundamentais. Direitos de personalidade. Direitos autorais: proteção 
jurídica de imagens, sons e produção textual. Responsabilidade civil no 
âmbito da Comunicação Institucional. História e cultura africana, afro-
brasileira e indígena. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA  
DINIZ, Maria Helena. Compêndio de introdução à ciência do direito. São 
Paulo: Saraiva. 2012. 22 exemplares (8 ET e 14 outras) 
FERRAZ JUNIOR, Tercio Sampaio. Introdução ao estudo do direito: 
técnica, decisão, dominação. 6. ed. rev. e ampl. São Paulo: Atlas, 2008. 28 
exemplares (11 ET e 17 outras) 
MORAES, Alexandre de. Direito constitucional. 28. ed. rev. e atual. até a EC 
nº 68/11 e súmula vinculante 31. São Paulo: Atlas, 2012. 14 exemplares (10 
ET e 4 outras) 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  
BRANCO, Sergio. O domínio púbico no direito autoral brasileiro: uma obra 
em domínio público. Rio de Janeiro: Lumen Juris, 2012. 6 exemplares 
DINIZ, Maria Helena. Curso de Direito Civil Brasileiro: responsabilidade 
civil. 24. ed. São Paulo: Saraiva, 2010. v. 7. 38 exemplares (4 ET e 34 outras) 
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DUARTE, Eliane Cordeiro de Vasconcelos Garcia; PEREIRA, Edmeire 
Cristina. Direito autoral: perguntas e respostas. Curitiba: UFPR, 2009. 34 
exemplares (2 ET e 32 outras) 
SILVA, De Plácido e. Vocabulário Jurídico. 12. ed. Rio de Janeiro: Forense, 
1993. 38 exemplares (7 ET e 31 outras) 
VENOSA, Silvio de Salvo. Direito Civil: Parte geral. 12. ed. São Paulo: Atlas, 
2012. 34 exemplares (18 ET e 16 outras) 
 
Análise do NDE: A bibliografia básica desta disciplina cumpre com as 
necessidades em termos de quantidade de exemplares disponíveis aos alunos 
(considerando o número de vagas a alunos entrantes) e qualidade do conteúdo. 
Com isso, os alunos têm as condições suficientes para o aproveitamento em 
relação à aquisição de conhecimento necessária para as demais disciplinas a 
serem ministradas no decorrer do curso e posterior desenvolvimento 
profissional. A bibliografia complementar é igualmente suficiente e destaca-se 
que o professor da disciplina disponibiliza material de apoio para o 
complemento do conteúdo. 

      
Disciplina: Cerimonial, Protocolo e Eventos 
Código: TCI 137 
CH Total: 30 
CH semanal: 02 

EMENTA (Unidade Didática)  
Classificações dos eventos; diferentes tipos de eventos; o perfil do profissional 
em eventos, etapas de planejamento e organização de eventos; check-list 
como ferramenta do planejamento de eventos; etapas para elaboração de um 
roteiro de cerimonial; cerimonial, protocolo e etiqueta em eventos; normas e 
critérios de precedência; perfil do mestre de cerimônia em eventos; técnicas de 
recepção; planejamento e organização de um evento; execução de eventos; 
técnicas de divulgação voltada aos eventos; técnicas de avaliação de eventos; 
técnicas de finalização de eventos. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA  
GIACAGLIA, Maria Cecília. Eventos: como criar, estruturar e captar recursos. 
São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2006. 11 exemplares (8 ET e 3 em 
outras)  
GIACAGLIA, Maria Cecília. Organização de eventos: teoria e prática. São 
Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2003. 22 exemplares (7 ET e 15 em 
outras)  
MATIAS, Marlene. Organização de eventos: procedimentos e técnicas. 
Barueri, SP: Manole, 2010. 24 exemplares (17 ET e 7 em outras)  
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  
BETTEGA, Maria Lucia (org). Eventos e cerimonial: simplificando as ações. 
Caxias do Sul: EDUCS, 2002. 2 exemplares (2 ET) 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FORTES, Waldyr Gutierrez., SILVA, Mariângela Benini Ramos. Eventos: 
Estratégia de planejamento e execução. São Paulo: Summus, 2011. 14 
exemplares (7 ET e 7 em outras)  
MATARAZZO, Claudia. Etiqueta sem frescura. São Paulo: Melhoramentos, 
2005. 10 exemplares (10 ET)  
MATIAS, Marlene. A arte de receber em eventos. Barueri, SP: Manole, 
2014. 2 exemplares (2 ET)  
NETO, Francisco Paulo de Melo. Criatividade em eventos. São Paulo: 
Contexto, 2005. 11 exemplares (11 em outras)  
 
Análise do NDE: A bibliografia básica desta disciplina cumpre com as 
necessidades em termos de quantidade de exemplares disponíveis aos alunos 
(considerando o número de vagas a alunos entrantes) e qualidade do conteúdo. 
Com isso, os alunos têm as condições suficientes para o aproveitamento em 
relação à aquisição de conhecimento necessária para as demais disciplinas a 
serem ministradas no decorrer do curso e posterior desenvolvimento 
profissional. A bibliografia complementar é igualmente suficiente e destaca-se 
que o professor da disciplina disponibiliza material de apoio para o 
complemento do conteúdo. 

 
 

Disciplina: Oficina de Língua Inglesa III 
Código: TCI 138 
CH Total: 60 
CH semanal: 04 

EMENTA (Unidade Didática)  
Expansão das práticas de leitura, de escrita e de oralidade a partir de gêneros 
publicitários da comunicação institucional. Elaboração de projetos e produtos 
para a comunicação institucional em vídeo. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA  
HORNBY, A.S. Oxford advanced learner's dictionary of current English. 
Oxford: Oxford University Press, 2005, 7th Edition.  25 exemplares (12 ET e 13 
em outras) 
IBBOTSON, M. & STEPHENS, B. Business Start-up 2 (Student’s book). 
Cambridge University Press, ELT, 2006. 10 exemplares (ET) 
MURPHY, Raymond. Essential Grammar in use. Cambridge University 
Press, 2007, 3rd Edition.30 exemplares (22 ET e 8 em outras) 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  
CECONELLO, Douglas. Inglês para Comunicação Social. Rio de Janeiro: 
Elsevier Campus, 2009. 8 exemplares (ET)  
SWAN, M. & WALTER C. How English works: a grammar practice book. 
Oxford: Oxford University Press, 1997. 1 exemplar (ET) 
PASSWORD: English dictionary for speakers of Portuguese (translated and 
edited by John Parker and Monica Stahel). São Paulo: Martins Fontes, 2005, 
3rd Edition. 32 exemplares (23 ET e 9 em outras)  
GEFFNER, A. Como escrever melhor cartas comerciais em inglês. São 
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Paulo: Martins Fontes, 2004. 4 exemplares (ET) 
VINEY, P. Survival English: international communications for professional 
people: student's book. Oxford: MacMillan Heinemann, 2004. 4 exemplares 
(ET) 
 
Análise do NDE: A bibliografia básica desta disciplina cumpre com as 
necessidades em termos de quantidade de exemplares disponíveis aos alunos 
(considerando o número de vagas a alunos entrantes) e qualidade do conteúdo. 
Com isso, os alunos têm as condições suficientes para o aproveitamento em 
relação à aquisição de conhecimento necessária para as demais disciplinas a 
serem ministradas no decorrer do curso e posterior desenvolvimento 
profissional. A bibliografia complementar é igualmente suficiente e destaca-se 
que o professor da disciplina disponibiliza material de apoio para o 
complemento do conteúdo. 

 
 

Disciplina: Oficina de Textos Corporativos 
Código: TCI 139 
CH Total: 60 
CH semanal: 04 

EMENTA (Unidade Didática)  
Conceito de burocracia e gêneros protocolares; linguagem jurídica: contratos; 
linguagem corporativa e correspondência oficial: memorandos, circulares, 
ofícios; e-mail no ambiente empresarial: cliente interno e externo; atas; 
pareceres; fluxo de comunicação e elementos de administração. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA  
BUSUTH, Mariangela Ferreira. Redação técnica empresarial. Rio de 
Janeiro: Qualitymark, 2004. 11 exemplares (23 ET e 9 em outras) 
GOLD, Miriam. Redação empresarial. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 
2005. 7 exemplares 
PEIXOTO; Francisco Balthar. Redação na vida profissional. São Paulo: 
Martin Fontes, 2001. 12 exemplares 
      
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  
BELTRÃO, Odacir; BELTRÃO, Mariúsa. Correspondência: linguagem & 
comunicação. São Paulo: Atlas, 2002. 23 exemplares (11 ET e 12 em outras) 
MCCORMACK, Mark H. A arte de comunicar passo a passo. Trad. Isabel 
Neves. Mira-sintra: Europa- América, 1997.  5 exemplares  
SILVA, Felisbelo da. Como redigir petições, procurações, contratos, 
distratos, requerimentos, atestados. São Paulo: Nobel, 1984. 5 exemplares  
TAVARES, Maurício. Comunicação empresarial e planos de comunicação 
– integrando teoria e prática. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 5 exemplares 
TOMASI, Carolina; MEDEIROS, João Bosco. Comunicação empresarial. 3. 
ed. São Paulo: Atlas, 2010. 5 exemplares 
 
Análise do NDE: A bibliografia básica desta disciplina cumpre com as 
necessidades em termos de quantidade de exemplares disponíveis aos alunos 
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(considerando o número de vagas a alunos entrantes) e qualidade do conteúdo. 
Com isso, os alunos têm as condições suficientes para o aproveitamento em 
relação à aquisição de conhecimento necessária para as demais disciplinas a 
serem ministradas no decorrer do curso e posterior desenvolvimento 
profissional. A bibliografia complementar é igualmente suficiente e destaca-se 
que o professor da disciplina disponibiliza material de apoio para o 
complemento do conteúdo. 

      
Disciplina: Laboratório de Web 
Código: TCI 140 
CH Total: 60 
CH semanal: 04 

EMENTA (Unidade Didática)  
Tecnologias de comunicação e informação. Linguagem digital – hipertexto e 
hiperlink. Tecnologias para o desenvolvimento de conteúdo para web. 
Elementos de formulação da comunicação digital. Meio de veiculação – 
internet. Fundamentos sobre o funcionamento da internet e da web. 
Desenvolvimento de projetos relacionados à comunicação na web. Multimídia. 
Convergência midiática, texto, cor, imagem, som e vídeo, narrativa transmídia, 
lovemarks e web. Redes sociais como estratégias de comunicação. Técnicas 
de conteúdo para web. Inteligência coletiva, recomendações e estratégias de 
engajamento. Criação de personas 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA  
NIELSEN, Jakob; LORANGER, Hoa. Usabilidade na web. Rio de Janeiro: 
Campus, 2007. 23 exemplares (17 ET e 6 em outras)  
SILVA, Maurício Samy. HTML 5 – A linguagem da marcação que revolucionou 
a web. São Paulo: Novatec, 2011. 8 exemplares (8 ET)  
SILVA, Maurício. Criando sites com HTML: sites de alta qualidade com 
HTML e CSS. São Paulo: Novatec, 2008. 7 exemplares (7 ET)  
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  
FRANCO, Guillermo. Como escrever para a web. Disponível em: 
<https://knightcenter.utexas.edu/como_web_pt-br.pdf>. Acesso em: 17 fev. 
2018. 
FRIEDLEIN, Ashley. Como gerenciar sites web de sucesso. Rio de Janeiro: 
Elsevier/Campus, 2003. 4 exemplares (4 ET e 1 em outras)  
MARTINO, Luis Mauro Sá. Teoria das mídias digitais: linguagens, 
ambientes e redes. Rio de Janeiro: Editora Vozes, 2014. 5 exemplares (5 ET)
  
RECUERO, Raquel. Redes sociais na internet. Porto Alegre: Sulina, 2009. 5 
exemplares (5 ET)  
SAAD, Beth. Estratégias 2.0 para mídia digital. São Paulo: Senac, 2008. 14 
exemplares (5 ET e 9 em outras) 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TERRA, José Cláudio Cyrineu; GORDON, Cindy. Portais corporativos: a 
revolução na gestão do conhecimento. São Paulo: Negócio Editora, 2002. 4 
exemplares (4 em outras)  
VERGILI, Rafael. Relações públicas, mercado e redes sociais. São Paulo: 
Summus, 2014. 3 exemplares (3 ET)  
 
Análise do NDE: A bibliografia básica desta disciplina cumpre com as 
necessidades em termos de quantidade de exemplares disponíveis aos alunos 
(considerando o número de vagas a alunos entrantes) e qualidade do conteúdo. 
Com isso, os alunos têm as condições suficientes para o aproveitamento em 
relação à aquisição de conhecimento necessária para as demais disciplinas a 
serem ministradas no decorrer do curso e posterior desenvolvimento 
profissional. A bibliografia complementar é igualmente suficiente e destaca-se 
que o professor da disciplina disponibiliza material de apoio para o 
complemento do conteúdo. 
 
 
Disciplina: Negociação e Gerenciamento de Conflitos 
Código: TCI 141 
CH Total: 30 
CH semanal:02 

EMENTA (Unidade Didática) 
Conflitos. Características. Aspectos positivos (funcionais) e negativos 
(disfuncionais) do conflito. Causas dos conflitos. Falhas de comunicação e 
feedback, Assertividade. Técnicas de gestão de conflitos. Negociação. 
Alicerces e pré-requisitos. Fases. Reações a manobras e descontroles 
emocionais. Fatores críticos para o êxito na negociação. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA  
CHIAVENATO, Idalberto. Gerenciando com as pessoas: transformando o 
executivo em um excelente gestor de pessoas.São Paulo: Manole, 2015.  16 
exemplares (13 ET e 3 em outras)  
ERTEL, Danny; GORDON, Mark, Negociação: desenvolvendo novas 
habilidades. São Paulo: Ed. M. Books, 2009. 8 exemplares (8 ET)  
MOSCOVICI, Fela. Desenvolvimento Interpessoal: treinamento em grupo. 
12. ed. Rio de Janeiro: José Olympio Editora, 2002. 13 exemplares (7 ET e 6 
em outras)  
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  
BAZERMAN, Max H. Negociando racionalmente. 2. ed. São Paulo: Atlas, 
2011. 6 exemplares (5 ET e 1 em outras)  
LEMPEREUR, A. P.; COLSON, A. e DUZERT, Y. Métodos de negociação. 
São Paulo: Atlas, 2009. 5 exemplares (5 ET)  
MARTINELLI, Dante P.; ALMEIDA, Ana Paula de. Negociação e Solução de 
Conflitos. São Paulo: Atlas, 1998. 8 exemplares (8 ET) 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ROBBINS, Stephen P; JUDGE, T. A.; SOBRAL, Filipe. Comportamento 
organizacional – teoria e prática no contexto brasileiro. 14. ed. São Paulo: 
Pearson Prentice Hall, 2010. 6 exemplares (6 ET)  
WAGNER III, John e HOLLENBECK, John R. Comportamento 
Organizacional. São Paulo: Saraiva, 2012. 23 exemplares (23 em outras)  
 
Análise do NDE: A bibliografia básica desta disciplina cumpre com as 
necessidades em termos de quantidade de exemplares disponíveis aos alunos 
(considerando o número de vagas a alunos entrantes) e qualidade do conteúdo. 
Com isso, os alunos têm as condições suficientes para o aproveitamento em 
relação à aquisição de conhecimento necessária para as demais disciplinas a 
serem ministradas no decorrer do curso e posterior desenvolvimento 
profissional. A bibliografia complementar é igualmente suficiente e destaca-se 
que o professor da disciplina disponibiliza material de apoio para o 
complemento do conteúdo. 

 
Disciplina: Empreendedorismo e Inovação 
Código: TCI 142 
CH Total: 30 
CH semanal: 02 

EMENTA (Unidade Didática)  
Inovação e marco legal para marcas e patentes. Empreendedorismo: conceitos 
e questões emergentes. Experiências empreendedoras. A mortalidade de 
empresas brasileiras. Características e perfil do empreendedor: o 
empreendedor e o administrador. O processo empreendedor: fatores 
condicionantes e limitantes. Identificação e avaliação de oportunidades de 
negócio. Plano de negócios. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA  
BERNARDI, Luiz Antonio. Manual de empreendedorismo e 
gestão: fundamentos, estratégias e dinâmicas. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2012. 
14 exemplares  
DORNELAS, José Carlos de Assis. Empreendedorismo. Transformando 
ideias em negócios. 3. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2008. 27 exemplares (13 
ET e 14 em outras) 
DOLABELA, Fernando. O segredo de Luísa. 30. ed. São Paulo: Editora de 
Cultura, 2006. 89 exemplares (18 ET e 71 em outras) 
Normas do INPI. Disponível em: <http://www.inpi.gov.br/sobre/legislacao-
1/normas_auditoria_final_15_3_2013_c.pdf>. Acesso em: 24 abr. 2018. 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  
FERREIRA, Ademir et all. Gestão Empresarial: de Taylor aos Nossos Dias. 
São Paulo: Atlas,1997. 9 exemplares (1 ET e 8 em outras) 
MAXIMIANO, A. C. A. Teoria geral da administração: da revolução urbana à 
revolução digital. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2002. 32 exemplares (6 ET e 26 em 
outras) 
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OSTERWALDER, Alexander; PIGNEUR, Yves. Business Model Generation 
– Inovação em Modelo de Negócios: um manual para visionários, inovadores e 
revolucionários. Rio de Janeiro: Alta Books, 2011. 5 exemplares  
SAMPAIO, Mara. Atitude empreendedora: descubra com Alice seu País das 
Maravilhas. São Paulo: Ed. SENAC São Paulo, 2014, 2017. 10 exemplares 
SILVA, Adelphino T. Administração Básica. São Paulo: Editora Atlas, 2001. 7 
exemplares 
 
Análise do NDE: A bibliografia básica desta disciplina cumpre com as 
necessidades em termos de quantidade de exemplares disponíveis aos alunos 
(considerando o número de vagas a alunos entrantes) e qualidade do conteúdo. 
Com isso, os alunos têm as condições suficientes para o aproveitamento em 
relação à aquisição de conhecimento necessária para as demais disciplinas a 
serem ministradas no decorrer do curso e posterior desenvolvimento 
profissional. A bibliografia complementar é igualmente suficiente e destaca-se 
que o professor da disciplina disponibiliza material de apoio para o 
complemento do conteúdo. 

      
Disciplina: Oficina de Língua Inglesa IV 
Código: TCI 143 
CH Total: 60 
CH semanal: 04 

EMENTA (Unidade Didática)  
Aprofundamento das práticas de leitura, de escrita e de oralidade a partir de 
textos provenientes das tecnologias de informação e comunicação (TICs), 
como redes sociais, blogs, memes, etc., e da área de eventos institucionais. 
Prática de produção de textos corporativos. Elaboração de projetos e produtos 
de comunicação web.  
      
BIBLIOGRAFIA BÁSICA  
HORNBY, A.S. Oxford advanced learner's dictionary of current English. 
Oxford: Oxford University Press, 2005, 7th Edition. 25 exemplares (13 ET e 12 
em outras) 
MURPHY, Raymond. Essential Grammar in use. Cambridge University 
Press, 2007, 3rd Edition. 30 exemplares (22 ET e 8 em outras) 
PASSWORD: English dictionary for speakers of Portuguese (translated and 
edited by John Parker and Monica Stahel), São Paulo: Martins Fontes, 2005, 
3rd Edition. 32 exemplares (23 ET e 9 em outras)  
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  
ASHLEY, A. A handbook of commercial correspondence. Oxford: Oxford 
University, 1992. 1 exemplar ET 
GEFFNER, A. Como escrever melhor cartas comerciais em inglês. São 
Paulo: Martins Fontes, 2004. 3 exemplares ET 
KNIGHT, G.; O ́Neil, M. & Hayden. Business Goals 3 (Student’s book). 
Cambridge University Press, ELT, 2005.2 exemplares ET 
CECONELLO, Douglas. Inglês para Comunicação Social. Rio de Janeiro: 
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Elsevier Campus, 2009. 8 exemplares (ET)  
VINEY, P. Survival English: international communications for professional 
people: student's book. Oxford: MacMillan Heinemann, 2004. 4 exemplares 
ET  
 
Análise do NDE: As bibliografias básica e complementar desta disciplina 
cumprem parcialmente com as necessidades em termos de quantidade de 
exemplares disponíveis aos alunos (considerando o número de vagas a alunos 
entrantes), porém o acervo em termos de qualidade do conteúdo é excelente. 
Portanto, a universidade deve alocar esforços para a aquisição de um maior 
número de exemplares para satisfazer adequadamente a oferta aos alunos. 
Apesar disso, os alunos têm as condições suficientes para o aproveitamento 
em relação à aquisição de conhecimento necessária para as demais disciplinas 
a serem ministradas no decorrer do curso e posterior desenvolvimento 
profissional, pois o professor disponibiliza material de apoio no decorrer da 
disciplina. 

 
 

Disciplina: Laboratório de Projetos Multidisciplinares 
Código: TCI 144 
CH Total: 60 
CH semanal: 04 

EMENTA (Unidade Didática)  
Elaboração e execução de projetos práticos em comunicação, com propostas 
de produtos em diferentes mídias de interesse institucional. Desenvolvimento 
de produtos de forma integrada, a partir do planejamento e gestão da 
comunicação, propondo soluções e novas narrativas para a comunicação nas 
organizações.  
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA  
COLLARO, Antonio Celso. Produção gráfica: arte e técnica da mídia 
impressa. São Paulo: Prentice Hall, 2008. 8 exemplares (5 ET e 3 Humanas) 
NIELSEN, Jakob; LORANGER, Hoa. Usabilidade na web. Rio de Janeiro: 
Campus, 2007. 23 exemplares (17 ET e 6 em outras) 
ZANETTI, Eloi. Making off: como e porque fazer vídeos corporativos. Curitiba: 
Zanetti & Associados, 2010. 14 exemplares  
      
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  
DUARTE, Jorge (Org.). Assessoria de imprensa e relacionamento com a 
mídia: teoria e técnica. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2011. 12 exemplares (5 ET e 7 
em outras) 
McLEISH, Robert. Produção de rádio: um guia abrangente da produção 
radiofônica. São Paulo: Summus, 2001. 11 exemplares (3 ET e 8 em outras) 
RECUERO, Raquel. Redes sociais na internet. Porto Alegre: Sulina, 2009. 5 
exemplares 
TAVARES, Maurício. Comunicação empresarial e planos de comunicação: 
integrando teoria e prática. 3. ed. rev. e ampl. São Paulo: Atlas, 2010. 5 
exemplares 
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VARGAS, Ricardo Viana. Manual prático do plano de projeto: utilizando o 
PMBOK Guide. 3. ed. Rio de Janeiro: Brasport, 2007. 24 exemplares (8 ET e 
16 em outras). 
 
Análise do NDE: A bibliografia básica desta disciplina cumpre com as 
necessidades em termos de quantidade de exemplares disponíveis aos alunos 
(considerando o número de vagas a alunos entrantes) e qualidade do conteúdo. 
Com isso, os alunos têm as condições suficientes para o aproveitamento em 
relação à aquisição de conhecimento necessária para as demais disciplinas a 
serem ministradas no decorrer do curso e posterior desenvolvimento 
profissional. A bibliografia complementar é igualmente suficiente e destaca-se 
que o professor da disciplina disponibiliza material de apoio para o 
complemento do conteúdo. 

      
Disciplina: Oficina de Textos para Mídia Institucional  
Código: TCI 145 
CH Total: 60 
CH semanal: 04 

EMENTA (Unidade Didática)  
Práticas de produção de textos institucionais para público interno e externo; e-
mail corporativo; descrição de produtos e serviços; relatório; plano; parecer, 
estruturação de textos longos em impressos e online. Orientação para 
desenvolvimento de produtos. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA  
BUSUTH, Mariangela Ferreira. Redação técnica empresarial. Rio de Janeiro: 
Qualitymark, 2004. 11 exemplares 
GOLD, Miriam. Redação empresarial. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2005. 
7 exemplares 
BELTRÃO, Odacir; BELTRÃO, Mariúsa. Correspondência: linguagem & 
comunicação. São Paulo: Atlas, 2002. 23 exemplares (11 ET e 12 em outras) 
      
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  
ALI, Fatima. A arte de editar revistas. São Paulo: Companhia das Letras, 
2009. 7 exemplares 
ECO, Umberto. Como se faz uma tese. Trad. SOUZA, Gilson C. C. de. São 
Paulo: Perspectiva, 2007. 7 exemplares 
MCCORMACK, Mark H. A arte de comunicar passo a passo. Trad. Isabel 
Neves. Mira-sintra: Europa-América, 1997. 5 exemplares 
TAVARES, Maurício. Comunicação empresarial e planos de comunicação 
– integrando teoria e prática. 3. ed. São Paulo: Atlas, 2010. 5 exemplares 
TOMASI, Carolina; MEDEIROS, João Bosco. Comunicação empresarial. 3. 
ed. São Paulo: Atlas, 2010. 6 exemplares 
 
Análise do NDE: A bibliografia básica desta disciplina cumpre com as 
necessidades em termos de quantidade de exemplares disponíveis aos alunos 
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(considerando o número de vagas a alunos entrantes) e qualidade do conteúdo. 
Com isso, os alunos têm as condições suficientes para o aproveitamento em 
relação à aquisição de conhecimento necessária para as demais disciplinas a 
serem ministradas no decorrer do curso e posterior desenvolvimento 
profissional. A bibliografia complementar é igualmente suficiente e destaca-se 
que o professor da disciplina disponibiliza material de apoio para o 
complemento do conteúdo. 

 
Disciplina: Planejamento e Gestão da Comunicação Institucional 
Código: TCI 146 
CH Total: 60 
CH semanal: 04 

EMENTA (Unidade Didática)  
Planejamento de comunicação integrada. Análise de ambientes. Diagnóstico 
de comunicação. Diretrizes organizacionais. O processo de gestão da 
comunicação nas instituições. Relacionamento institucional com stakeholders. 
Planos de comunicação. Projetos de comunicação. Articulação de mídias na 
comunicação integrada institucional. Marketing e comunicação institucional. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA  
KOTLER, Philip; KELLER, Kevin Lane. Administração de Marketing. São 
Paulo: Pearson, 2005. 64 exemplares (12 ET e 52 em outras) 
KUNSCH, Margarida. Planejamento de relações públicas na comunicação 
integrada. Rio de Janeiro. Summus, 2003. 27 exemplares (7 ET e 20 em 
outras) 
LUPETTI, Marcélia. Gestão estratégica da comunicação mercadológica: 
planejamento. 2. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2014. 10 exemplares (9 
ET e 1 em outras) 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  
COBRA, Marcos. Administração de Marketing. São Paulo: Atlas, 1992. 4 
exemplares (4 em outras) 
NEVES, Roberto de Castro. Comunicação empresarial integrada: como 
gerenciar imagem, questões públicas, comunicação simbólica, crises 
empresariais. 3. ed. Rio de Janeiro: Mauad, 2009. 11 exemplares (4 ET e 7 
em outras) 
PUBLIO, Marcelo. Como Planejar e Executar Uma Campanha de 
Propaganda. São Paulo: Atlas,  2013. 8 exemplares (8 em outras) 
REGO, Francisco Gaudencio Torquato do. Tratado de comunicação 
organizacional e política. 2. ed., rev. e ampl. São Paulo: Cengage Learning, 
2011. 17 exemplares (10 ET e 7 em outras) 
TAVARES; Maurício; TAVARES, Ione Gomes. Planejamento de 
Comunicação. São Paulo: Atlas, 2011. 5 exemplares (5 ET) 

 
Análise do NDE: A bibliografia básica desta disciplina cumpre com as 
necessidades em termos de quantidade de exemplares disponíveis aos alunos 
(considerando o número de vagas a alunos entrantes) e qualidade do conteúdo. 



 

  

Ministério da Educação 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
SETOR DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
Coordenação do curso de Tecnologia em Comunicação Institucional 

Com isso, os alunos têm as condições suficientes para o aproveitamento em 
relação à aquisição de conhecimento necessária para as demais disciplinas a 
serem ministradas no decorrer do curso e posterior desenvolvimento 
profissional. A bibliografia complementar é igualmente suficiente e destaca-se 
que o professor da disciplina disponibiliza material de apoio para o 
complemento do conteúdo. 
 

 
Disciplina: Oficina de Língua Inglesa V 
CH Total: 60 
CH semanal: 04 

EMENTA (Unidade Didática)  
Consolidação das práticas de leitura, de escrita e de oralidade a partir de textos 
de diferentes mídias institucionais.  Elaboração de projetos e produtos para as 
diferentes mídias. 
      
BIBLIOGRAFIA BÁSICA  
HORNBY, A.S. Oxford advanced learner's dictionary of current English. 
Oxford: Oxford University Press, 2005, 7th Edition. 25 exemplares (13 ET e 12 
em outras) 
MURPHY, Raymond. Essential Grammar in use. Cambridge University 
Press, 2007, 3rd Edition. 30 exemplares (22 ET e 8 em outras) 
PASSWORD: English dictionary for speakers of Portuguese (translated and 
edited by John Parker and Monica Stahel), São Paulo: Martins Fontes, 2005, 
3rd Edition. 32 exemplares (23 ET e 9 em outras)  
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  
ASHLEY, A. A handbook of commercial correspondence. Oxford: Oxford 
University, 1999, 2nd Ed. 1 exemplar ET 
GEFFNER, Andrea B. Como escrever melhor cartas comerciais em 
inglês. São Paulo: Martins Fontes, 2004. 3 exemplares ET 
MARTINEZ, Ron. Como dizer tudo em inglês: fale a coisa certa em qualquer 
situação. Rio de Janeiro: Campus, 2000. 6 exemplares ET 
CECONELLO, Douglas. Inglês para Comunicação Social. Rio de Janeiro: 
Elsevier Campus, 2009. 8 exemplares (ET)  
WATKINS, Michael Alan. English prepositions for brazilians. Curitiba: Ed. 
da UFPR, 2010. 29 exemplares (8 ET e 21 em outras) 
 
Análise do NDE: A bibliografia básica desta disciplina cumpre com as 
necessidades em termos de quantidade de exemplares disponíveis aos alunos 
(considerando o número de vagas a alunos entrantes) e qualidade do conteúdo. 
Com isso, os alunos têm as condições suficientes para o aproveitamento em 
relação à aquisição de conhecimento necessária para as demais disciplinas a 
serem ministradas no decorrer do curso e posterior desenvolvimento 
profissional. A bibliografia complementar é igualmente suficiente e destaca-se 
que o professor da disciplina disponibiliza material de apoio para o 
complemento do conteúdo. 
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Disciplinas Optativas 
      
 

Disciplina: Elaboração e Gestão de Projetos Culturais 
Código: TCI 148 
CH Total: 30 
CH semanal:  02 

EMENTA (Unidade Didática)  
Tipos de projetos e orçamentos na área da cultura. Etapas da produção cultural. 
Editais públicos e privados. Redação de Projetos Culturais. Direitos autorais. 
Divulgação de projetos culturais. Levantamento de custos e Orçamentos. 
Elaboração de Contratos e Contratação de serviços. Hierarquização de 
Créditos e Captação de Recursos 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA  
COELHO, Teixeira. Dicionário crítico de política cultural. São Paulo: 
Iluminuras, 2004. 13 exemplares (6 ET e 7 em outras) 
NETO, Manoel Marconde Machado. Marketing Cultural, das práticas a 
teoria. RJ, Ed. Ciência Moderna 2005. 10 exemplares (8 ET e 2 em outras) 
THIRY-CHERQUES, Hermano. Projetos culturais: técnicas de modelagem. 
Rio de Janeiro: FGV, 2008.14 exemplares (9 ET e 5 em outras) 
      
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  
AVELAR, Romulo. O avesso da cena: notas sobre produção e gestão 
cultural. Belo Horizonte: Duo, 2010. 5 exemplares 
OLIVERI, Cristiane; NATALE, Edson (Org.). Guia de brasileiro de produção 
cultural 2010-2011. São Paulo: SESC, 2010. 5 exemplares 
BRANT, Leonardo. Mercado cultural: panorama crítico com dados e 
pesquisas e guia prático para gestão e venda de projetos. São Paulo: 
Escrituras, 2002. 3 exemplares 
MALAGODI, Maria Eugênia & CESNIK, Fábio de Sá. Projetos Culturais. 
Elaboração, Administração, Aspectos Legais, Busca de Patrocínio. São 
Paulo: Ed. Escrituras, 2001. 8 exemplares (5 ET e 3 em outras) 
MORAES, Alessandra; CEZÁRIO, Nelma. Perfil de empresas 
patrocinadoras. Rio de Janeiro: Record, 2003. 5 exemplares 
 
Análise do NDE: A bibliografia básica desta disciplina cumpre com as 
necessidades em termos de quantidade de exemplares disponíveis aos alunos 
(considerando o número de vagas a alunos entrantes) e qualidade do conteúdo. 
Com isso, os alunos têm as condições suficientes para o aproveitamento em 
relação à aquisição de conhecimento necessária para as demais disciplinas a 
serem ministradas no decorrer do curso e posterior desenvolvimento 
profissional. A bibliografia complementar é igualmente suficiente e destaca-se 
que o professor da disciplina disponibiliza material de apoio para o 
complemento do conteúdo. 

      
Disciplina: Cultura Organizacional e Cultura Brasileira 



 

  

Ministério da Educação 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
SETOR DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
Coordenação do curso de Tecnologia em Comunicação Institucional 

Código: TCI 149 
CH Total: 30 
CH semanal:  02 

EMENTA (Unidade Didática)  
Ciências Sociais: visão do homem enquanto membro de uma organização e de 
um dado sistema de valores. Vida social, grupos sociais e instituições sociais. 
Cultura e sociedade. Cultura brasileira e influências culturais das diversas 
origens. Cultura organizacional. O indivíduo e as organizações. Relações 
sociais no trabalho e sistemas produtivos. Poder e relações de poder no 
trabalho e nas organizações. 
      
BIBLIOGRAFIA BÁSICA  
CHANLAT, FRANÇOIS J.; TÔRRES O. L. S. O indivíduo na organização: 
dimensões esquecidas. São Paulo: Editora Atlas S. A., 1996. 61 exemplares (4 
ET e 57 em outras) 
GIDDENS, Anthony. Sociologia. Porto Alegre: Artmed, 2012. 40 exemplares 
(8 ET e 32 em outras) 
MOTTA, F.C.P.; CALDAS, M.P. Cultura Organizacional e Cultura Brasileira. 
São Paulo: Atlas, 1997. 18 exemplares (12 ET e 6 em outras) 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  
BERNARDES, C.; MARCONDES, R. Sociologia aplicada à administração. 
São Paulo: Saraiva, 2005. 12 exemplares (10 ET e 2 em outras) 
FLEURY, Maria Tereza L. & FISCHER, Rosa Maria.  Cultura e Poder nas 
Organizações. São Paulo: Atlas, 1996. 13 exemplares (7 ET e 6 em outras) 
LARAIA, Roque de Barros. Cultura: um conceito antropológico. Zahar: Rio de. 
Janeiro, 2007. 88 exemplares (2 ET e 86 em outras) 
REGO, Francisco Gaudencio Torquato do. Cultura, poder, comunicação, 
crise e imagem: fundamentos das organizações do século XXI. 2. ed. rev. e 
ampl. São Paulo: Cengage Learning, 2013. 4 exemplares 
SROUR, Robert Henry. Poder, cultura e ética nas organizações: o desafio 
das formas de gestão. 2. ed., rev. e atu. Rio de Janeiro: Campus: Elsevier, 
2005. 10 exemplares. 
 
Análise do NDE: A bibliografia básica desta disciplina cumpre com as 
necessidades em termos de quantidade de exemplares disponíveis aos alunos 
(considerando o número de vagas a alunos entrantes) e qualidade do conteúdo. 
Com isso, os alunos têm as condições suficientes para o aproveitamento em 
relação à aquisição de conhecimento necessária para as demais disciplinas a 
serem ministradas no decorrer do curso e posterior desenvolvimento 
profissional. A bibliografia complementar é igualmente suficiente e destaca-se 
que o professor da disciplina disponibiliza material de apoio para o 
complemento do conteúdo. 

 
Disciplina: Interculturalidade 
Código: TCI 150 
CH Total: 30 
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CH semanal:  02 
EMENTA (Unidade Didática)  

Concepções de cultura, identidade e alteridade; Construção de identidades 
nacionais, raciais, sociais e de gênero; língua, linguagem e sociedade; 
Comunicação intercultural e interculturalidade nas organizações. 
Desenvolvimento de projeto multimídia. 

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA  
DANTAS, Sylvia Duarte (orgs). Diálogos Interculturais: Reflexões 
Interdisciplinares e Intervenções Psicossociais, São Paulo, Instituto de Estudos 
Avançados da Universidade de São Paulo, 2012. (Disponível em: 
http://www.iea.usp.br/pesquisa/grupos/dialogos-
interculturais/publicacoes/dialogosinterculturais.pdf) 
GEERTZ, Clifford. A interpretação das culturas. Rio de Janeiro: Guanabara, 
1989. 20 exemplares (1 ET e 19 em outras)  
HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. 11. ed. Rio de 
Janeiro (RJ): DP & A, 2006. 48 exemplares (2 ET e 46 em outras) 
MOURA, Cláudia Peixoto de. FERRARI, Maria Aparecida (orgs). 
Comunicação, interculturalidade e organizações: faces e dimensões da 
contemporaneidade. Porto Alegre: EdiPUCRS, 2015. (Disponível em: 
http://ebooks.pucrs.br/edipucrs/Ebooks/Pdf/978-85-397-0684-6.pdf) 
SAID, Edward. O Orientalismo. São Paulo: Cia das Letras, 2007. 17 
exemplares (5 ET e 12 em outras) 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  
BUTLER, Judith. Problemas de gênero: feminismo e subversão da 
identidade. 16. ed. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 2018. 16 exemplares 
(5 ET e 11 em outras) 
BAIBICH, Tânia Maria. Fronteiras da identidade: o auto-ódio tropical. 
Curitiba: Moinho do Verbo, 2001. 3 exemplares (1 ET e 2 em outras) 
ESPINA BARRIO, Angel-B. Manual de antropologia cultural. Recife: 
Massangana, 2005. 5 exemplares 
SALIH, Sara. Judith Butler e a teoria queer. Belo Horizonte: Autentica, 2012. 
4 exemplares (3 ET e 1 em outras) 
SILVA, Tomaz Tadeu da (Org.); HALL, Stuart; WOODWARD, Kathryn. 
Identidade e diferença: a perspectiva dos estudos culturais. Petrópolis: 
Editora Vozes, 2014. 2 exemplares 
 
Análise do NDE: A bibliografia básica desta disciplina cumpre com as 
necessidades em termos de quantidade de exemplares disponíveis aos alunos 
(considerando o número de vagas a alunos entrantes) e qualidade do conteúdo. 
Com isso, os alunos têm as condições suficientes para o aproveitamento em 
relação à aquisição de conhecimento necessária para as demais disciplinas a 
serem ministradas no decorrer do curso e posterior desenvolvimento 
profissional. A bibliografia complementar cumpre parcialmente com as 
necessidades em termos de quantidade de exemplares disponíveis aos alunos, 
porém o acervo em termos de qualidade do conteúdo é excelente. Portanto, a 
universidade deve alocar esforços para a aquisição de um maior número de 
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exemplares para satisfazer adequadamente a oferta aos alunos. Apesar disso, 
os alunos têm as condições suficientes para o aproveitamento da disciplina, 
pois o professor também disponibiliza material de apoio pertinente. 
 

 
Disciplina: Oficina de Tradução em Língua Inglesa 
Código: TCI 151 
CH Total: 30 
CH semanal:  02 

EMENTA (Unidade Didática)  
Introdução à tradução. Métodos e técnicas para prática de tradução. Tradução 
e interculturalidade. Legendagem. Tradução intersemiótica. Novas tecnologias 
aplicadas à tradução. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA  
MILTON, J. Tradução – teoria e prática. São Paulo: Martins Fontes, 1998. 6 
exemplares (5 ET e 1 em outras) 
OTTONI, P. Tradução – a prática da diferença. Campinas: Unicamp, 2005. 5 
exemplares ET 
RODRIGUES, Cristina Carneiro. Tradução e diferença. São Paulo: Editora 
UNESP, 2000.5 exemplares ET 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  
AMORIM, Lauro Maia. Tradução e adaptação: encruzilhadas da textualidade 
em Alice no país das maravilhas, de Lewis Carroll, e Kim, de Rudyard Kipling. 
São Paulo: UNESP, 2005. 5 exemplares ET 
ARROJO, Rosemary. Oficina de tradução: a teoria na pratica. 4. ed. São 
Paulo: Atica, 1999. 5 exemplares (2 ET e 3 em outras) 
RONAI, Paulo. A tradução vivida. 3a ed. Rio de Janeiro: Nova Fronteira, 
1990. 4 em outras 
STEINER, George. Depois de Babel: questoes de linguagem e traduçao. 
Curitiba: Ed. da UFPR, 2005.  9 em outras 
SANTOS, Agenor Soares dos. Guia pratico de tradução inglesa: como 
evitar as armadilhas das falsas semelhanças. Ed. rev., ampl. e atual. Rio de 
Janeiro: Elsevier, 2007. 5 exemplares em outras 
 
Análise do NDE: As bibliografias básica e complementar desta disciplina 
cumprem parcialmente com as necessidades em termos de quantidade de 
exemplares disponíveis aos alunos (considerando o número de vagas a alunos 
entrantes), porém o acervo em termos de qualidade do conteúdo é excelente. 
Portanto, a universidade deve alocar esforços para a aquisição de um maior 
número de exemplares para satisfazer adequadamente a oferta aos alunos. 
Apesar disso, os alunos têm as condições suficientes para o aproveitamento 
em relação à aquisição de conhecimento necessária para as demais disciplinas 
a serem ministradas no decorrer do curso e posterior desenvolvimento 
profissional, pois o professor disponibiliza material de apoio no decorrer da 
disciplina.  
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Disciplina: Arte e Cultura Contemporânea 
Código: TCI 152 
CH Total: 30 
CH semanal:  02 

EMENTA (Unidade Didática)  
História da Arte. O conceito de estética e de arte crítica. Estética dos produtos 
midiáticos nas comunicações visuais. Tendências artísticas contemporâneas e 
suas relações com o contexto industrial e tecnológico. O cartaz. O desenho 
industrial. A arte dos objetos. Leitura crítica dos universos espaciais na 
arquitetura e no urbanismo. 

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA  
CARAMELLA, Elaine. História da arte: fundamentos semióticos. Bauru (SP): 
EDUSC, 1998. 7 exemplares (6 ET e 1 em outras) 
DE MICHELI, Mario. As vanguardas artísticas. 3.ed. São Paulo: Martins 
Fontes, 2004. 15 exemplares (5 ET e 10 em outras) 
JANSON, H. W. Iniciação à história da arte. 3. ed. São Paulo: WMF Martins 
Fontes, 2009. 10 exemplares (6 ET e 4 em outras) 
      
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  
BELL, Julian. Uma nova história da arte. São Paulo: WMF Martins Fontes, 
2008. 3 exemplares (em outras) 
CARDOSO, Rafael. O design brasileiro antes do design: aspectos da 
história gráfica : 1870-1960. São Paulo: Cosac & Naify, 2005. 4 exemplares 
(em outras) 
      
DOMINGUES, Diana (org.). A ARTE no século XXI: a humanização das 
tecnologias. São Paulo: Ed. da UNESP, 1997. 11 exemplares (5 ET e 6 em 
outras) 
GOMBRICH, E. H. A história da arte. 16. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2011. 30 
exemplares (1 ET e 29 em outras) 
PROENÇA, Graça. Descobrindo a história da arte. 1. ed. São Paulo: Ática, 
2005. 3 exemplares (em outras) 
 
Análise do NDE: A bibliografia básica desta disciplina cumpre com as 
necessidades em termos de quantidade de exemplares disponíveis aos alunos 
(considerando o número de vagas a alunos entrantes) e qualidade do conteúdo. 
Com isso, os alunos têm as condições suficientes para o aproveitamento em 
relação à aquisição de conhecimento necessária para as demais disciplinas a 
serem ministradas no decorrer do curso e posterior desenvolvimento 
profissional. A bibliografia complementar cumpre parcialmente com as 
necessidades em termos de quantidade de exemplares disponíveis aos alunos, 
porém o acervo em termos de qualidade do conteúdo é excelente. Portanto, a 
universidade deve alocar esforços para a aquisição de um maior número de 
exemplares para satisfazer adequadamente a oferta aos alunos. Apesar disso, 
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os alunos têm as condições suficientes para o aproveitamento da disciplina, 
pois o professor também disponibiliza material de apoio pertinente. 
 

      
Disciplina: Revisão de Textos  
Código: TCI 153 
CH Total: 30 
CH semanal:  02 

EMENTA (Unidade Didática)  
Construção de sentido e adequação de público. Técnicas de revisão de textos. 
Normas técnicas e manuais de redação. Editoração. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
FARACO, Carlos Alberto; TEZZA, Cristóvão. Prática de texto para 
estudantes universitários. 19. ed. Petrópolis: Vozes, 2010. 77 exemplares 
(16 ET e 61 em outras) 
MARTINS, Eduardo. Manual de redação e estilo de O Estado de S. Paulo. 
3. ed. São Paulo: Moderna, 1997. 13 exemplares (10 ET e 3 em outras) 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ (UFPR). Sistema de Bibliotecas. 
Manual de normalização de documentos científicos de acordo com as 
normas da ABNT. Curitiba: Editora UFPR, 2017. 91 impressos (4 ET e 87 em 
outras) 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  
BRASIL. Manual de redação da Presidência da República. Brasília: 
Presidência da República, 2002. 6 em outras 
COELHO NETO, Aristides. Além da revisão: critérios para revisão textual. 2. 
ed. Brasília: Senac, 2008. 5 em outras 
CUNHA, Celso. Nova gramática do português contemporâneo. Rio de 
Janeiro: Lexikon, 2008. 27 exemplares (16 ET e 11 em outras) 
NEIVA, Eduardo. Dicionário Houaiss da Comunicação e Multimídia. São 
Paulo: Publifolha, 2013. 5 exemplares ET 
MEDEIROS, João Bosco. Manual de redação e normalização textual: 
técnicas de editoração e revisão. São Paulo: Atlas, 2002. 1 exemplar em 
outras. 
 
Análise do NDE: As bibliografias básica e complementar desta disciplina 
cumprem parcialmente com as necessidades em termos de quantidade de 
exemplares disponíveis aos alunos (considerando o número de vagas a alunos 
entrantes), porém o acervo em termos de qualidade do conteúdo é excelente. 
Portanto, a universidade deve alocar esforços para a aquisição de um maior 
número de exemplares para satisfazer adequadamente a oferta aos alunos. 
Apesar disso, os alunos têm as condições suficientes para o aproveitamento 
em relação à aquisição de conhecimento necessária para as demais disciplinas 
a serem ministradas no decorrer do curso e posterior desenvolvimento 
profissional, pois o professor disponibiliza material de apoio no decorrer da 
disciplina.  
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Disciplina: Língua Alemã I 
Código: TCI 154 
CH Total: 60 
CH semanal:  04 

EMENTA (Unidade Didática)  
Estudos de Língua Alemã, treinando o aluno nas habilidades de ouvir e ler, falar 
e escrever. Utilização e compreensão de frases e expressões cotidianas 
simples no tempo presente; apresentação; capacidade de elaborar perguntas 
simples sobre outras pessoas e responder a perguntas desta natureza.  

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA  
BOHUNOVSKY, Ruth (Org.). Ensinar alemão no Brasil: contextos e 
conteúdos. Curitiba: Ed. UFPR, 2011. 11 exemplares (5 ET e 6 em outras) 
EICHHEIM, Hubert (et. al.). Blaue Blume: Deutsch als Fremdsprache. 
Campinas, SP : Ed. Unicamp, 2011. 12 exemplares (5 ET e 7 em outras) 
LANGENSCHEIDT. Eurodicionário Português. Português- Alemão/ 
Alemão-Português. Nova edição completamente revista e 
atualizada.München:Langenscheidt, 2009. 5 exemplares ET 
      
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  
MICHAELIS, Henriette. Neues Worterbuch der portugiesischen und 
deutschen Sprache. Volumes I e II. (Diversas Edições) 5 em outras 
BECKER, N.; BRAUNERT, J.: Alltag, Beruf & Co. 1. Kursbuch + 
Arbeitsbuch. Ismaning: Hueber Verlag, 2009. 2 examplares ET 
DICIONÁRIO. Dicionário de alemão-português. Porto: Porto Editora, 1998. 
(diversas edições) 6 em outras 
KELLER, Alfred. Michaelis: minidicionário alemão-português, português-
alemão. São Paulo : Melhoramentos, 1996. 3 em outras. 
KOCH, Walter. Falares alemães no Rio Grande do Sul. Porto Alegre: 
UFRGS, 1974. 2 em outras 
 
Análise do NDE: As bibliografias básica e complementar desta disciplina 
cumprem parcialmente com as necessidades em termos de quantidade de 
exemplares disponíveis aos alunos (considerando o número de vagas a alunos 
entrantes), porém o acervo em termos de qualidade do conteúdo é excelente. 
Portanto, a universidade deve alocar esforços para a aquisição de um maior 
número de exemplares para satisfazer adequadamente a oferta aos alunos. 
Apesar disso, os alunos têm as condições suficientes para o aproveitamento 
em relação à aquisição de conhecimento necessária para as demais disciplinas 
a serem ministradas no decorrer do curso e posterior desenvolvimento 
profissional, pois o professor disponibiliza material de apoio no decorrer da 
disciplina.  
 

 
Disciplina: Língua Alemã II 
Código: TCI 155 
CH Total: 60 
CH semanal:  04 
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EMENTA (Unidade Didática) 
Estudos de Língua Alemã, treinando o aluno nas habilidades de ouvir e ler, falar 
e escrever. Utilização e compreensão de frases e expressões cotidianas 
simples no tempo presente e passado („Perfekt“ dos verbos regulares e 
irregulares mais usuais e „Präteritum“ dos verbos auxiliares); capacidade de 
elaborar perguntas simples no tempo passado sobre outras pessoas e 
responder a perguntas desta natureza; capacidade de comunicar-se de 
maneira simples, quando o(a) interlocutor(a) fala lenta e claramente. 
      
BIBLIOGRAFIA BÁSICA  
BOHUNOVSKY, Ruth (Org.). Ensinar alemão no Brasil: contextos e 
conteúdos. Curitiba: Ed. UFPR, 2011. 11 exemplares (5 ET e 6 em outras) 
EICHHEIM, Hubert (et. al.). Blaue Blume: Deutsch als Fremdsprache. 
Campinas, SP : Ed. Unicamp, 2011. 12 exemplares (5 ET e 7 em outras) 
LANGENSCHEIDT. Eurodicionário Português. Português- Alemão/ 
Alemão-Português. Nova edição completamente revista e 
atualizada.München:Langenscheidt, 2009. 5 exemplares ET 
      
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  
MICHAELIS, Henriette. Neues Worterbuch der portugiesischen und 
deutschen Sprache. Volumes I e II. (Diversas Edições) 5 em outras 
BECKER, N.; BRAUNERT, J.: Alltag, Beruf & Co. 1. Kursbuch + 
Arbeitsbuch. Ismaning: Hueber Verlag, 2009. 2 examplares ET 
DICIONÁRIO. Dicionário de alemão-português. Porto: Porto Editora, 1998. 
(diversas edições) 6 em outras 
KELLER, Alfred. Michaelis: minidicionário alemão-português, português-
alemão. São Paulo : Melhoramentos, 1996. 3 em outras. 
KOCH, Walter. Falares alemães no Rio Grande do Sul. Porto Alegre: 
UFRGS, 1974. 2 em outras 
 

Análise do NDE: As bibliografias básica e complementar desta disciplina 
cumprem parcialmente com as necessidades em termos de quantidade de 
exemplares disponíveis aos alunos (considerando o número de vagas a alunos 
entrantes), porém o acervo em termos de qualidade do conteúdo é excelente. 
Portanto, a universidade deve alocar esforços para a aquisição de um maior 
número de exemplares para satisfazer adequadamente a oferta aos alunos. 
Apesar disso, os alunos têm as condições suficientes para o aproveitamento 
em relação à aquisição de conhecimento necessária para as demais disciplinas 
a serem ministradas no decorrer do curso e posterior desenvolvimento 
profissional, pois o professor disponibiliza material de apoio no decorrer da 
disciplina.  

 
 

Disciplina: Língua Francesa I  
Código: TCI 156 
CH Total: 60 
CH semanal:  04 

EMENTA (Unidade Didática)  
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Introdução ao estudo da Língua Francesa. Desenvolvimento das competências 
básicas de compreensão e expressão oral e escrita, visando aos objetivos 
comunicativos e conteúdos lingüísticos correspondentes ao nível de 
sobrevivência em língua francesa, nas diversas situações do cotidiano.  
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA  
AUGÉ, H. (et al.). TOUT va bien! 1: méthode de français : livre de l'éléve. 
Paris: CLE International, 2005. 6 exemplares ET 
BESCHERELLE, M. La conjugaison: pour tous. Paris: Hatier, 2012. 6 
exemplares ET 
MIQUEL, Claire. Vite et bien 1: A1 A2 méthode rapide pour adultes. Paris: 
CLE International, 2009. 1 exemplar ET 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  
AUGÉ, H. (et al.). TOUT va bien! 2: méthode de français : livre de l'élève. 
[France]: CLE International, c2005. 1 exemplar ET 
BRUNOT, Ferdinand. La pensee et la langue: methode, principles et plan 
d'une theorie nouvelle du language appliquee au français. 3e ed. Paris: 
Masson, 1965. 2 exemplares ET 
CORREA, Roberto Alvim. Dicionário escolar francês-português, 
português-francês. 7. ed. rev. Rio de Janeiro: FENAME, 1982. 4 exemplares 
(2 ET e 2 em outras) 
GRÉGOIRE, Mada. Grammaire progressive du français: avec 400 
exercices corrigés. Paris: CLE, 2002. 1 exemplar ET. 
LICHET, Raymond. Ecrice a tout le monde. Paris: Hachette, 1979. 1 
exemplar ET. 
 
Análise do NDE: A bibliografia básica indicada para esta disciplina contempla, 
de forma parcial, a necessidade dos estudantes ingressantes no curso, em 
razão da quantidade de exemplares de um dos títulos disponíveis na biblioteca 
setorial. A bibliografia complementar dá conta parcialmente das necessidades 
dos estudantes. Por fim, os estudantes também têm acesso a um material 
didático produzido pelo docente da disciplina, que serve como material de apoio 
e acompanhamento de aula. 

 
 

Disciplina: Língua Francesa II 
Código: TCI 157 
CH Total: 60 
CH semanal:  04 

EMENTA (Unidade Didática)  
Desenvolvimento e aprofundamento das competências básicas de 
compreensão e expressão oral e escrita, visando aos objetivos comunicativos 
e conteúdos lingüísticos correspondentes ao nível de sobrevivência em língua 
francesa, nas diversas situações do cotidiano.  
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA  
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AUGÉ, H. (et al.). TOUT va bien! 1: méthode de français : livre de l'éléve. 
Paris: CLE International, 2005. 6 exemplares ET 
BESCHERELLE, M. La conjugaison: pour tous. Paris: Hatier, 2012. 6 
exemplares ET 
MIQUEL, Claire. Vite et bien 1: A1 A2 méthode rapide pour adultes. Paris: 
CLE International, 2009. 1 exemplar ET 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  
AUGÉ, H. (et al.). TOUT va bien! 2: méthode de français : livre de l'élève. 
[France]: CLE International, c2005. 1 exemplar ET 
BRUNOT, Ferdinand. La pensee et la langue: methode, principles et plan 
d'une theorie nouvelle du language appliquee au français. 3e ed. Paris: 
Masson, 1965. 2 exemplares ET 
CORREA, Roberto Alvim. Dicionário escolar francês-português, 
português-francês. 7. ed. rev. Rio de Janeiro: FENAME, 1982. 4 exemplares 
(2 ET e 2 em outras) 
GRÉGOIRE, Mada. Grammaire progressive du français: avec 400 
exercices corrigés. Paris: CLE, 2002. 1 exemplar ET. 
LICHET, Raymond. Ecrice a tout le monde. Paris: Hachette, 1979. 1 
exemplar ET. 
 
 
Análise do NDE: A bibliografia básica indicada para esta disciplina contempla, 
de forma parcial, a necessidade dos estudantes ingressantes no curso, em 
razão da quantidade de exemplares de um dos títulos disponíveis na biblioteca 
setorial. A bibliografia complementar dá conta parcialmente das necessidades 
dos estudantes. Por fim, os estudantes também têm acesso a um material 
didático produzido pelo docente da disciplina, que serve como material de apoio 
e acompanhamento de aula. 
 
Disciplina: Comunicação e Cinema 
Código: TCI 158 
CH Total: 30 
CH semanal:  02 

EMENTA (Unidade Didática)  
Esta disciplina oportuniza o contato com filmes que marcaram a historiografia 
do cinema, oferecendo conhecimento teórico para a análise crítica de obras 
cinematográficas, a saber: cinema e indústria cultural; cinema e representação; 
a linguagem imagética; a estética cinematográfica; cinema e Colonialismo; o 
cânone eurocêntrico; Escolas de cinema e grandes diretores.  
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA  
PAVIS, Patrice. A análise dos espetáculos: teatro, mímica, dança, dança-
teatro, cinema. 2. ed. São Paulo: Perspectiva, 2008. 12 exemplares (11 ET e 1 
em outra) 
SZONDI, Peter. Teoria do drama moderno: 1880-1950. 2. ed. São Paulo: 
Cosac & Naify, 2011. 7 exemplares (6 ET e 1 em outra) 
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WATTS, Harris. Direção de câmera: um manual de técnicas de vídeo e 
cinema. São Paulo: Summus, 1999. 14 exemplares 
      
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  
CINEMA, globalização e interculturalidade. Chapeco: Argos, 2010. 6 
exemplares 
DANCYGER, Ken. Técnicas de edição para cinema e vídeo; história, teoria 
e prática. 4.ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007. 5 exemplares 
HISTÓRIA e audiovisual no Brasil do século XXI. Curitiba: Juruá, 2011. 3 
exemplares (2 ET e 1 em outra) 
OROZ, Silvia. Melodrama: o cinema de lágrimas da America Latina. 2.ed. rev. 
e ampl. Rio de Janeiro: FUNARTE, 1999. 3 exemplares (1 ET e 2 em outra) 
REPETTO, Bruna. Quando a música entra em cena. Porto Alegre: 
EDIPUCRS, 2011. 6 exemplares 
 
Análise do NDE: A bibliografia básica desta disciplina cumpre com as 
necessidades em termos de quantidade de exemplares disponíveis aos alunos 
(considerando o número de vagas a alunos entrantes) e qualidade do conteúdo. 
Com isso, os alunos têm as condições suficientes para o aproveitamento em 
relação à aquisição de conhecimento necessária para as demais disciplinas a 
serem ministradas no decorrer do curso e posterior desenvolvimento 
profissional. A bibliografia complementar é igualmente suficiente e destaca-se 
que o professor da disciplina disponibiliza material de apoio para o 
complemento do conteúdo.      

 
      

Disciplina: Prática de Programação Visual 
Código: TCI 159 
CH Total: 30 
CH semanal: 02 

EMENTA (Unidade Didática)  
Programação visual como ferramenta para a comunicação institucional. 
Identidade visual nas instituições. Padronização visual e gráfica. Práticas de 
diagramação. Desenvolvimento de materiais na programação visual das 
instituições. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA  
COLLARO, Antonio Celso. Produção gráfica: arte técnica da mídia impressa. 
São Paulo: Prentice Hall do Brasil, 2008. 8 exemplares (5 ET e 3 outras). 
HELLER, Eva. A psicologia das cores: como as cores afetam a emoção e a 
razão. 1.ed. São Paulo: Gustavo Gili, 2013. 13 exemplares (9 ET e 4 outras). 
PEREIRA, Aldemar d'Abreu. Tipos: desenho e utilização de letras no projeto 
gráfico. 2. ed. Rio de Janeiro: Quartet, 2007. 11 exemplares (5 ET e 6 outras) 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  
AMBROSE, Gavin; Harris, Paul. Imagem: s. a aparência ótica de um objeto 
produzida em um espelho, por uma lente, etc. Porto Alegre: Bookman, 
2009. 3 exemplares 
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BERGSTRÖM, Bo. Fundamentos da comunicação visual. São Paulo: 
Rosari, 2009. 5 exemplares 
FARINA, Modesto (Org.). Psicodinâmica das cores em comunicação. 5. 
ed. São Paulo: Blucher, 2006. 25 exemplares (5 ET e 20 em outras) 
HORIE, Ricardo Minoru. Arte-Finalização: preparação e fechamento de 
arquivos PDF. São Paulo: Érica, 2008. 3 exemplares 
RAIMES, Jonathan. Design retrô: 100 anos de design gráfico. São Paulo: Ed. 
SENAC São Paulo, 2007. 14 exemplares (7 ET e 7 outras) 
 
Análise do NDE: A bibliografia básica desta disciplina cumpre com as 
necessidades em termos de quantidade de exemplares disponíveis aos alunos 
(considerando o número de vagas a alunos entrantes) e qualidade do conteúdo. 
Com isso, os alunos têm as condições suficientes para o aproveitamento em 
relação à aquisição de conhecimento necessária para as demais disciplinas a 
serem ministradas no decorrer do curso e posterior desenvolvimento 
profissional. A bibliografia complementar é igualmente suficiente e destaca-se 
que o professor da disciplina disponibiliza material de apoio para o 
complemento do conteúdo.      

 
Disciplina: Prática de Publicações Periódicas 
Código: TCI 160 
CH Total: 30 
CH semanal: 02 

EMENTA (Unidade Didática)  
Publicação institucional/house organ. Projeto editorial e projeto gráfico. 
Produção textual para veículos periódicos. Diagramação aplicada em software 
próprio. Técnicas para produção de veículos impressos e digitais. 
Desenvolvimento de materiais de interesse da comunicação institucional. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA  
COLLARO, Antonio Celso. Produção gráfica: arte e técnica da mídia 
impressa. São Paulo: Prentice Hall, 2008. 8 exemplares (5 ET e 3 H) 
DUARTE, Jorge Antonio Menna (Org.). Assessoria de imprensa e 
relacionamento com a mídia: teoria e técnica. 3. ed. São Paulo, Atlas, 2011. 
12 exemplares (5 ET e 7 outras) 
SEPAC, Serviço à Pastoral da Comunicação. Mídias digitais: produção de 
conteúdos para a web: laboratório. São Paulo: Paulinas, 2012. 13 exemplares 
(3 ET e 10 outras) 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  
ALI, Fatima. A arte de editar revistas. São Paulo: Companhia das Letras, 
2009. 7 exemplares 
AMBROSE, Gavin. Layout: s. m. um arranjo de partes etc. de acordo com um 
plano. 2. ed. Porto Alegre: Bookman, 2012. 8 exemplares (1 ET e 7 outras) 
FERRARETTO, Elisa Kopplin; FERRARETTO, Luiz Artur. Assessoria de 
imprensa: teoria e prática. 5. ed. São Paulo: Summus, 2009. 11 exemplares 
(8 ET e 3 outras) 
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HORIE, Ricardo Minoru. Arte-finalização: preparação e fechamento de 
arquivos PDF. São Paulo: Érica, 2008. 3 exemplares 
PEREIRA, Aldemar d'Abreu. Tipos: desenho e utilização de letras no projeto 
gráfico. 2. ed. Rio de Janeiro: Quartet, 2007. 11 exemplares (5 ET e 6 outras) 
      
Análise do NDE: A bibliografia básica desta disciplina cumpre com as 
necessidades em termos de quantidade de exemplares disponíveis aos alunos 
(considerando o número de vagas a alunos entrantes) e qualidade do conteúdo. 
Com isso, os alunos têm as condições suficientes para o aproveitamento em 
relação à aquisição de conhecimento necessária para as demais disciplinas a 
serem ministradas no decorrer do curso e posterior desenvolvimento 
profissional. A bibliografia complementar é igualmente suficiente e destaca-se 
que o professor da disciplina disponibiliza material de apoio para o 
complemento do conteúdo. 
 

 
Disciplina: Prática de Fotografia 
Código: TCI 161 
CH Total: 30 
CH semanal: 02 

EMENTA (Unidade Didática)  
As modalidades de fotografia informativa e artística. A fotografia institucional. 
Elaboração de ensaios fotográficos. A fotografia como forma de comunicação 
institucional. Práticas de edição fotográfica. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA  
ANG, Tom. Fotografia digital Masterclass: técnicas avançadas de fotografia 
e manipulação de imagem para criar fotos perfeitas. Rio de Janeiro: Alta 
Books, 2014 (8 exemplares ET) 
FREEMAN, Michael. O olho do fotógrafo: composição e design para 
fotografias digitais incríveis. Porto Alegre: Bookman, 2012.  (11 exemplares 
ET + 2 Litoral) 
HEDGECOE, John. O novo manual de fotografia: [guia completo para todos 
os formatos]. 4.ed. rev. e atual São Paulo: Ed. SENAC São Paulo, 2013. (7 
exemplares ET + 18 Cabral) 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  
ANG, Tom. Fotografia digital: passo a passo. 2. ed. São Paulo: Europa, 
2011. (5 exemplares ET) 
BAVISTER, Steve. Guia de fotografia digital. São Paulo: Ed. SENAC São 
Paulo, 2011. (5 exemplares ET) 
BONI, Paulo Cesar. O discurso fotográfico: A intencionalidade de 
comunicação no fotojornalismo. São Paulo: USP, 2000. Tese (Doutorado) – 
Programa de  
Pós-Graduação em Ciências da Comunicação, Universidade de São Paulo, 
São Paulo, 2000. (5 exemplares ET) 
HEDGECOE, J. Guia Completo de Fotografia. São Paulo: Martins Fontes, 
2001. (5 exemplares ET) 
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HURTER, Bill. A luz perfeita: guia de iluminação para fotógrafos. 3. ed 
Balneario Camboriú: Photos, c2011.( 3 exemplares ET) 
SONTAG, Susan. Sobre fotografia. São Paulo: Companhia das Letras, 2004. 
(8 exemplares + 5 Batel) 
 
Análise do NDE: A bibliografia básica desta disciplina cumpre com as 
necessidades em termos de quantidade de exemplares disponíveis aos alunos 
(considerando o número de vagas a alunos entrantes) e qualidade do conteúdo. 
Com isso, os alunos têm as condições suficientes para o aproveitamento em 
relação à aquisição de conhecimento necessária para as demais disciplinas a 
serem ministradas no decorrer do curso e posterior desenvolvimento 
profissional. A bibliografia complementar é igualmente suficiente e destaca-se 
que o professor da disciplina disponibiliza material de apoio para o 
complemento do conteúdo. 

 
 

Disciplina: Prática de Áudio 
Código: TCI162 
CH Total: 30 
CH semanal: 02 

EMENTA (Unidade Didática)  
O áudio no mundo institucional. Gêneros e formatos na produção de áudio. 
Elaboração de projetos de áudio para organizações. A potencialidade da 
linguagem radiofônica. Produção e edição de produtos de áudio.  
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA  
FERRARETTO, Luiz Artur. Rádio: teoria e prática. São Paulo: Summus, 
2014. (8 exemplares + 18 Cabral) 
ORTIZ, Miguel Ángel. Técnicas de comunicação pelo rádio: a prática 
radiofônica. São Paulo: Loyola, 2005. 143 p., il. Inclui bibliografia. ISBN 
8515031841. (10 exemplares + 14 Cabral) 
SILVA, Julia Lucia de Oliveira Albano da. Rádio: oralidade mediatizada: o 
spot e os elementos da linguagem radiofônica. São Paulo: Annablume, 1999. 
(10 exemplares ET) 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  
CBN, a rádio que toca notícia. Rio de Janeiro: Ed. SENAC Rio de Janeiro, 
2006.  (7 exemplares ET) 
KISCHINHEVSKY, Marcelo. Rádio e mídias sociais: mediações radiofônicas 
em plataformas digitais de comunicação. 1. ed Rio de Janeiro: Mauad, 2016. 
(4 exemplares ET) 
MUSBURGUER, Robert. Roteiro para mídia eletrônica. Rio de Janeiro: 
Campus, 2008. (8 exemplares ET) 
RÁDIO: produção,programação e performance. São Paulo: Cengage 
Learning, c2011 ( 8 exemplares + 2 Batel + 3 Cabral + 4 Humanas) 
RODRÍGUEZ, Ángel. A dimensão sonora da linguagem audiovisual. São 
Paulo: Senac são Paulo, 2006. (5 exemplares ET) 
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Análise do NDE: A bibliografia básica desta disciplina cumpre com as 
necessidades em termos de quantidade de exemplares disponíveis aos alunos 
(considerando o número de vagas a alunos entrantes) e qualidade do conteúdo. 
Com isso, os alunos têm as condições suficientes para o aproveitamento em 
relação à aquisição de conhecimento necessária para as demais disciplinas a 
serem ministradas no decorrer do curso e posterior desenvolvimento 
profissional. A bibliografia complementar é igualmente suficiente e destaca-se 
que o professor da disciplina disponibiliza material de apoio para o 
complemento do conteúdo. 
 

 
Disciplina: Prática de Vídeo 
Código: TCI 163 
CH Total: 30 
CH semanal: 02 

EMENTA (Unidade Didática)  
Os diferentes formatos de produção em vídeo. As modalidades de vídeo 
institucional. As diferentes etapas de produção de vídeos institucionais. 
Elaboração de projetos audiovisuais institucionais. Produção e edição de 
formatos de vídeo. As formas de armazenamento e distribuição de materiais 
audiovisuais. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA  
PRIMO, Lanevalda Pereira Correia de Araújo. Produção audiovisual: 
imagem, som e movimento. 1. ed São Paulo: Erica: Saraiva, 2014 (9 
exemplares ET) 
WATTS, Harry. Direção de Câmera: um manual de técnicas de vídeo e 
cinema. São Paulo: Summus, 1999. (14 exemplares ET) 
ZANETTI, Eloi. Making off: como e porque fazer vídeos corporativos. 
Curitiba, PR: Zanetti & Associados, 2010. (14 exemplares ET) 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  
ANG, Tom. Vídeo digital: uma introdução. São Paulo: Ed. SENAC, 2007. (9 
exemplares ET) 
ARMES, Roy. On video: o significado do vídeo nos meios de comunicação. 
São Paulo: Summus, 1999. (5 exemplares + 4 Cabral) 
COMPARATO, Doc. Da criação ao roteiro. São Paulo, Summus, 2009 (3 
exemplares ET) 
VÍDEO: da emoção à razão: laboratório. São Paulo: Paulinas, 2007 (3 
exemplares ET) 
DANCYGER, Ken. Técnicas de edição para cinema e vídeo: história, teoria 
e prática. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007.( 5 exemplares ET) 
ZETTL, Herbert. Manual de produção de televisão. São Paulo: Cengage 
Learning, 2011. (4 exemplares ET) 
 
Análise do NDE: A bibliografia básica desta disciplina cumpre com as 
necessidades em termos de quantidade de exemplares disponíveis aos alunos 
(considerando o número de vagas a alunos entrantes) e qualidade do conteúdo. 
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Com isso, os alunos têm as condições suficientes para o aproveitamento em 
relação à aquisição de conhecimento necessária para as demais disciplinas a 
serem ministradas no decorrer do curso e posterior desenvolvimento 
profissional. A bibliografia complementar é igualmente suficiente e destaca-se 
que o professor da disciplina disponibiliza material de apoio para o 
complemento do conteúdo. 
      

      
Disciplina: Prática em Web 
Código: TCI 164 
CH Total: 30 
CH semanal: 02 

EMENTA (Unidade Didática)  
Internet como mídia. Arquitetura da informação e usabilidade. Redação para 
web. Redes sociais. Linguagens e técnicas relacionadas à web no âmbito 
institucional. Comunicação institucional via internet. Desenvolvimento de 
conteúdo em ambiente web, a partir de recursos disponíveis na internet. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA  
JENKINS, Henry. Cultura da convergência. 2. ed., 3. reimp. São Paulo: 
Aleph, 2012. 14 exemplares (3 ET e 11 outras) 
NIELSEN, Jakob; LORANGER, Hoa. Usabilidade na Web: projetando 
websites com qualidade. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007. 18 exemplares (17 
ET e 1 em outras) 
SAAD, Beth. Estratégias 2.0 para a mídia digital: internet, informação e 
comunicação. 2. ed. rev. e atual. São Paulo: Ed. Senac São Paulo, 2003. 14 
exemplares (5 ET e 9 em outras) 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
FRIEDLEIN, Ashley. Como gerenciar sites web de sucesso. Rio de Janeiro: 
Elsevier: Campus, 2003. 5 exemplares (4 ET e 1 em outras) 
MARTINO, Luis Mauro Sá. Teoria das Mídias Digitais: linguagens, 
ambientes e redes. Rio de Janeiro: Vozes, 2014. 5 exemplares (1 ET) 
RECUERO, Raquel. Redes sociais na Internet. 2. ed. rev. e ampl. Porto 
Alegre: Sulina, 2011. 5 exemplares (5 ET) 
STERN, Jim. Métricas em mídias sociais. São Paulo: Nobel, 2012. 5 
exemplares (1 ET) 
WATRALL, Ethan; SIARTO, Jeff. Use a cabeça! Web design. Rio de Janeiro: 
Alta Books, 2009. 3 exemplares (3 ET) 

 
Análise do NDE: A bibliografia básica desta disciplina cumpre com as 
necessidades em termos de quantidade de exemplares disponíveis aos alunos 
(considerando o número de vagas a alunos entrantes) e qualidade do conteúdo. 
Com isso, os alunos têm as condições suficientes para o aproveitamento em 
relação à aquisição de conhecimento necessária para as demais disciplinas a 
serem ministradas no decorrer do curso e posterior desenvolvimento 
profissional. A bibliografia complementar é igualmente suficiente e destaca-se 
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que o professor da disciplina disponibiliza material de apoio para o 
complemento do conteúdo. 
 
 
Disciplina: Tópicos em Comunicação Integrada 
Código: TCI 165 
CH Total: 30 
CH semanal:  02 

EMENTA (Unidade Didática)  
Aprofundar assuntos de interesse da área de comunicação integrada em uma 
instituição: assessoria de comunicação, stakeholders, comunicação externa e 
comunicação interna, planejamento de comunicação e gestão da comunicação. 
Práticas de Publicidade e de Propaganda, Práticas de Relações Públicas, 
Práticas de Comunicação Digital, Rotinas de produção e Composto de 
marketing. 

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA  
ARGENTI, Paul A. Comunicação empresarial: a construção da identidade, 
imagem e reputação. 2. ed. Rio de Janeiro: Campus/Elsevier, 2011. 13 
exemplares (12 ET e 1 em outra) 
KUNSCH, Margarida. Planejamento de relações públicas na comunicação 
integrada. 4. ed. São Paulo: Summus, 2003. 27 exemplares (7 ET e 20 em 
outras) 
REGO, Francisco Gaudencio Torquato do. Tratado de comunicação 
organizacional e política. 2. ed., rev. e ampl. São Paulo: Cengage Learning, 
2011. 18 exemplares (10 ET e 8 em outras) 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  
CLEMEN, Paulo. Como implantar uma área de comunicação interna. Rio 
de Janeiro: Mauad, 2005. 3 exemplares 
PINHO, J. B. Comunicação nas organizações. Viçosa: Editora Universidade 
de Viçosa, 2006. 3 exemplares 
ROCHA, Thelma Rocha; GOLDSCHMIDT, Andrea (Coords.). Gestão dos 
stakeholders: como gerenciar o relacionamento e a comunicação entre 
empresa e seus públicos de interesse. São Paulo: Saraiva, 2010. 3 
exemplares 
SADMANN, Antonio. A linguagem da propaganda. São Paulo: Contexto, 
2007. 16 exemplares (5 ET e 11 em outras) 
TAVARES, Maurício. Planejamento de comunicação: curso essencial. São 
Paulo: Atlas, 2011. 5 exemplares 
 
Análise do NDE: A bibliografia básica desta disciplina cumpre com as 
necessidades em termos de quantidade de exemplares disponíveis aos alunos 
(considerando o número de vagas a alunos entrantes) e qualidade do conteúdo. 
Com isso, os alunos têm as condições suficientes para o aproveitamento em 
relação à aquisição de conhecimento necessária para as demais disciplinas a 
serem ministradas no decorrer do curso e posterior desenvolvimento 
profissional. A bibliografia complementar é igualmente suficiente e destaca-se 
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que o professor da disciplina disponibiliza material de apoio para o 
complemento do conteúdo. 
 

 
Disciplina: Prática em Agência Experimental 
Código: TCI 166 
CH Total: 30 
CH semanal: 02 

EMENTA (Unidade Didática)  
Agência de comunicação. Atendimento a instituições. Briefing. Planejamento e 
planos de comunicação. Desenvolvimento de propostas e serviços. Rotina de 
produção em Agência Experimental de Comunicação Institucional. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA  
BUENO, Wilson da Costa. Comunicação empresarial: políticas e estratégias. 
São Paulo: Saraiva, 2009. 11 exemplares (5 ET e 6 em outras) 
DUARTE, Jorge Antonio Menna (Org.). Assessoria de imprensa e 
relacionamento com a mídia: teoria e técnica. 3. ed. São Paulo, Atlas, 2011. 
12 exemplares (5 ET e 7 outras) 
REGO, Francisco Gaudencio Torquato do. Tratado de comunicação 
organizacional e política. 2. ed., rev. e ampl. São Paulo: Cengage Learning, 
2011. 18 exemplares (10 ET e 8 em outras) 
SCHMITZ, Aldo Antonio. Agência de comunicação: gestão, desafios e 
oportunidades. 3. ed. Florianópolis: Combook, 2012. E-book. Disponível em: 
<https://iscom.com.br/combook>. 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  
ABRACOM. Como escolher uma agência de comunicação. Disponível em: 
<http://www.abracom.org.br/arquivos/CadernodeComunica%C3%A7%C3%A3
o.pdf>. 
CORRÊA, Roberto. O atendimento na agência de comunicação. 2. ed. rev. 
e ampl. São Paulo: Global, 2013. 3 exemplares 
PARENTE, Carlos. Comunicação além do briefing. São Paulo: Lazuli: Comp. 
Ed. Nacional, 2011. 3 exemplares 
PINHO, J. B. Comunicação nas organizações. Viçosa: Editora Universidade 
de Viçosa, 2006. 5 exemplares 
TAVARES, Maurício. Comunicação empresarial e planos de comunicação: 
integrando teoria e prática. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2009. 5 exemplares 
VASCONCELOS, L. R. Planejamento de comunicação integrada: manual de 
sobrevivência para as organizações do século XXI. São Paulo: Summus, 2009. 
5 exemplares 
 
Análise do NDE: A bibliografia básica desta disciplina cumpre com as 
necessidades em termos de quantidade de exemplares disponíveis aos alunos 
(considerando o número de vagas a alunos entrantes) e qualidade do conteúdo. 
Com isso, os alunos têm as condições suficientes para o aproveitamento em 
relação à aquisição de conhecimento necessária para as demais disciplinas a 
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serem ministradas no decorrer do curso e posterior desenvolvimento 
profissional. A bibliografia complementar é igualmente suficiente e destaca-se 
que o professor da disciplina disponibiliza material de apoio para o 
complemento do conteúdo. 

 
 

Disciplina: Prática em Projetos da Agência Experimental 
Código: TCI 167 
CH Total: 30 
CH semanal: 02 

EMENTA (Unidade Didática)  
O atendimento a demandas dos parceiros da Agência Experimental de 
Comunicação Institucional. Briefing. Plano de comunicação personalizado. 
Elaboração de propostas. Apresentação e execução de produtos. Feedback e 
avaliação de resultados. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA  
BUENO, Wilson da Costa. Comunicação empresarial: políticas e estratégias. 
São Paulo: Saraiva, 2009. 11 exemplares (5 ET e 6 em outras) 
DUARTE, Jorge Antonio Menna (Org.). Assessoria de imprensa e 
relacionamento com a mídia: teoria e técnica. 3. ed. São Paulo, Atlas, 2011. 
12 exemplares (5 ET e 7 outras) 
REGO, Francisco Gaudencio Torquato do. Tratado de comunicação 
organizacional e política. 2. ed., rev. e ampl. São Paulo: Cengage Learning, 
2011. 18 exemplares (10 ET e 8 em outras) 
SCHMITZ, Aldo Antonio. Agência de comunicação: gestão, desafios e 
oportunidades. 3. ed. Florianópolis: Combook, 2012. E-book. Disponível em: 
<https://iscom.com.br/combook>. 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  
ABRACOM. Como escolher uma agência de comunicação. Disponível em: 
<http://www.abracom.org.br/arquivos/CadernodeComunica%C3%A7%C3%A3
o.pdf>. 
CORRÊA, Roberto. O atendimento na agência de comunicação. 2. ed. rev. 
e ampl. São Paulo: Global, 2013. 3 exemplares 
PARENTE, Carlos. Comunicação além do briefing. São Paulo: Lazuli: Comp. 
Ed. Nacional, 2011. 3 exemplares 
PINHO, J. B. Comunicação nas organizações. Viçosa: Editora Universidade 
de Viçosa, 2006. 5 exemplares 
PUBLIO, Marcelo Abilio; MADER, Maria Paula Mansur. A relevância das 
agências experimentais na aprendizagem dos alunos de comunicação social. 
Cadernos da Escola de Comunicação, Curitiba, n. 7, 2009, p. 25-32. 
Disponível em: 
<https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=2&ved
=0ahUKEwi_mae3qvbaAhWJE5AKHSlrBLgQFggsMAE&url=http%3A%2F%2F
portaldeperiodicos.unibrasil.com.br%2Findex.php%2Fcadernoscomunicacao
%2Farticle%2Fdownload%2F1969%2F1546&usg=AOvVaw1KiGrQDptLn3E0y
yYqWYfd>.  
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TAVARES, Maurício. Comunicação empresarial e planos de comunicação: 
integrando teoria e prática. 2. ed. São Paulo: Atlas, 2009. 5 exemplares 
VASCONCELOS, L. R. Planejamento de comunicação integrada: manual de 
sobrevivência para as organizações do século XXI. São Paulo: Summus, 2009. 
5 exemplares 
 
Análise do NDE: A bibliografia básica desta disciplina cumpre com as 
necessidades em termos de quantidade de exemplares disponíveis aos alunos 
(considerando o número de vagas a alunos entrantes) e qualidade do conteúdo. 
Com isso, os alunos têm as condições suficientes para o aproveitamento em 
relação à aquisição de conhecimento necessária para as demais disciplinas a 
serem ministradas no decorrer do curso e posterior desenvolvimento 
profissional. A bibliografia complementar é igualmente suficiente e destaca-se 
que o professor da disciplina disponibiliza material de apoio para o 
complemento do conteúdo. 

      
 

Disciplina: Arquivística 
Código: TCI 168 
CH Total: 30 
CH semanal: 02 

EMENTA (Unidade Didática)  
Documentação e arquivo, sistema de recebimentos e expedição de informação. 
Implantação de sistema de arquivo. Métodos arquivísticos, microfilmagem. 
Informatização de documentos. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA  
MORAES, Paulo Eduardo Sobreira. OLIVEIRA, Vanderleia Stecce de. Gestão 
da informação e arquivística no contexto secretarial. Curitiba: InterSaberes, 
2015. 20 exemplares 
PAES, Marilena Leite. Arquivo: teoria e prática. 3.ed.rev. e ampl. Rio de 
Janeiro: Ed. da FGV, 1997 [reimpressão 2007, 2012 e 2014] 12 exemplares (9 
ET e 3 em outras) 
SANTOS, Vanderlei Batista dos; INNARELLI, Humberto Celeste; SOUZA, 
Renato Tarciso Barbosa de. Arquivística: temas contemporâneos : 
classificação, preservação digital, gestão do conhecimento. 2.ed. Brasília, DF: 
SENAC, 2008. 10 exemplares 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
BELLOTTO, Heloisa Liberalli. Arquivos permanentes: tratamento 
documental. 4. ed. Rio de Janeiro: FGV, 2006. 3 exemplares (2 ET e 1 em outra) 
DONALD, J. Waters. Do microfilme a imagem digital: como executar um 
projeto para estudo dos meios, custos e benefícios de conversão para imagens 
digitais de grandes quantidades de documentos preservados em microfilme. 2. 
ed. Rio de Janeiro: PCPBA/Arq.Nacional, 2001. 3 exemplares (1 ET e 2 em 
outras) 
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MEDEIROS, João Bosco; HERNANDES, Sonia. Manual da Secretária: 
Técnicas de Trabalho. São Paulo: Atlas, 2010. 25 exemplares (24 ET e 1 em 
outras) 
RONDINELLI, Rosely Curi. Gerenciamento arquivístico de documentos 
eletrônicos: uma abordagem teórica da diplomática arquivística 
contemporânea. 4. ed. Rio de Janeiro: Editora FGV, 2005. 6 exemplares (1 ET 
e 5 em outras) 
 
Análise do NDE: A bibliografia básica desta disciplina cumpre com as 
necessidades em termos de quantidade de exemplares disponíveis aos alunos 
(considerando o número de vagas a alunos entrantes) e qualidade do conteúdo. 
Com isso, os alunos têm as condições suficientes para o aproveitamento em 
relação à aquisição de conhecimento necessária para as demais disciplinas a 
serem ministradas no decorrer do curso e posterior desenvolvimento 
profissional. A bibliografia complementar é igualmente suficiente e destaca-se 
que o professor da disciplina disponibiliza material de apoio para o 
complemento do conteúdo. 

      
 

Disciplina: Comunicação e Realidade Regional 
Código: TCI 169 
CH Total: 30 
CH semanal: 02 

EMENTA (Unidade Didática)  
Origem e desenvolvimento dos diferentes meios de comunicação no Brasil e 
no Estado. Os padrões de produção, distribuição e consumo de mensagens em 
nível local e regional. Estrutura da comunicação local e regional com visitas 
técnicas aos meios e agências de comunicação. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
BRIGGS A; BURKE P. Uma história social da mídia: de Gutenberg a 
internet. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2004. 25 exemplares (1 ET e 24 em 
outras) 
SODRÉ, Nelson Werneck. História da imprensa no Brasil. Rio de Janeiro: 
Mauad, 1999. 10 exemplares (1 ET e 9 em outras) 
SOMMA NETO, J.  Ações e Relações de Poder: a construção da reportagem 
política no telejornalismo paranaense. Curitiba: Editora UFPR, 2007. 11 
exemplares (5 ET e 6 em outras) 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
COSTELLA, Antonio F. Comunicação: do grito ao satélite. São Paulo: 
Mantiqueira, 1978. 2 exemplares (2 em outras) 
FABRE, Maurice. História da Comunicação. 2 edição. Lisboa: Moraes 
Editores, 1980. 2 exemplares (2 em outras) 
MACHADO, Andrea Monteiro de Barros. A comunicação com o público. Rio 
de Janeiro: Qualitimark, 2005. 8 exemplares (8 ET) 
MATTOS, Sérgio. História da televisão brasileira: Uma visão econômica, 
social e política. Petrópolis: Vozes, 2002. 2 exemplares (1 ET e 1 em outras) 
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OLIVEIRA FILHA, Elza. A.  Olhares sobre uma cobertura: as eleições de 
2002 para o governo do Paraná em três jornais locais. Curitiba: Pós-Escrito, 
2007. 9 exemplares (9 em outras) 
 
Análise do NDE: As bibliografias básica e complementar desta disciplina 
cumprem parcialmente com as necessidades em termos de quantidade de 
exemplares disponíveis aos alunos (considerando o número de vagas a alunos 
entrantes), porém o acervo em termos de qualidade do conteúdo é excelente. 
Portanto, a universidade deve alocar esforços para a aquisição de um maior 
número de exemplares para satisfazer adequadamente a oferta aos alunos. 
Apesar disso, os alunos têm as condições suficientes para o aproveitamento 
em relação à aquisição de conhecimento necessária para as demais disciplinas 
a serem ministradas no decorrer do curso e posterior desenvolvimento 
profissional, pois o professor disponibiliza material de apoio no decorrer da 
disciplina.  

 
 

Disciplina: Prática de Eventos 
Código: TCI 170 
CH Total: 30 
CH semanal: 02 

EMENTA (Unidade Didática)  
Técnicas de elaboração de eventos. Check list. Materiais gráfico de apoio. 
Divulgação de evento. Mídia digital e eventos. Parcerias. Relatórios de eventos. 
Eventos Corporativos. Eventos Sociais, Culturais e Esportivos. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA  
GIACAGLIA, Maria Cecília. Eventos: como criar, estruturar e captar recursos. 
São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2006. 11 exemplares (8 ET e 3 em 
outras) 
GIACAGLIA, Maria Cecília. Organização de eventos: teoria e prática. São 
Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2003. 22 exemplares (7 ET e 15 em 
outras) 
MATIAS, Marlene. Organização de eventos: procedimentos e técnicas. 
Barueri, SP: Manole, 2010. 27 exemplares (18 ET e 9 em outras) 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  
BETTEGA, Maria Lucia (org). Eventos e cerimonial: simplificando as ações. 
Caxias do Sul: EDUCS, 2002. 2 exemplares (2 ET) 
D’ARCANCHY, Maria Lúcia Souza Araújo. Cerimonial: público e privado. 
Curitiba: Ed. do autor, 1998. 3 exemplares (3 ET) 
MATIAS, Marlene. A arte de receber em eventos. Barueri, SP: Manole, 
2014. 2 exemplares (2 ET) 
MATARAZZO, Claudia. Etiqueta sem frescura. São Paulo: Planeta, 2011. 12 
exemplares (12 ET) 
NETO, Francisco Paulo de Melo. Criatividade em eventos. São Paulo: 
Contexto, 2005. 11 exemplares (11 em outras) 
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Análise do NDE: A bibliografia básica desta disciplina cumpre com as 
necessidades em termos de quantidade de exemplares disponíveis aos alunos 
(considerando o número de vagas a alunos entrantes) e qualidade do conteúdo. 
Com isso, os alunos têm as condições suficientes para o aproveitamento em 
relação à aquisição de conhecimento necessária para as demais disciplinas a 
serem ministradas no decorrer do curso e posterior desenvolvimento 
profissional. A bibliografia complementar é igualmente suficiente e destaca-se 
que o professor da disciplina disponibiliza material de apoio para o 
complemento do conteúdo. 
 

 
Disciplina: Análise do Consumidor 
Código: TCI 171 
CH Total: 30 
CH semanal:  02 

EMENTA (Unidade Didática)  
Estudos do consumo. Análise do comportamento do consumidor. Variáveis do 
consumo. Processo de decisão de compra. Indicadores de desempenho. 
Análise do consumidor durante pesquisas e avaliações de 
produtos. Consumidor digital. Experiências no consumo. Arquétipos no 
consumo. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA  
KOTLER, Philip; ARMSTRONG, Gary. Princípios de Marketing. São Paulo: 
Prentice Hall do Brasil, 2007. 101 exemplares (7 ET e 94 em outras) 
LEWIS, D.; BRIDGER, D. A alma do novo consumidor. São Paulo: M 
Books, 2004. 5 exemplares (5 ET) 
SOLOMON, Michael. R. Comportamento do consumidor: comprando, 
possuindo e sendo. Porto Alegre, Bookman, 2011. 43 exemplares (8 ET e 35 
em outras) 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  
BAUMAN, Zygmunt. Modernidade Líquida. Rio de Janeiro: J. Zahar, 2001. 
19 exemplares (1 ET e 18 em outras) 
BLACKWELL, R.D.; MINIARD, P.W.; ENGEL, J.F. Comportamento do 
consumidor. São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2005. 26 exemplares 
(26 em outras) 
CANCLINI, Nestor Garcia. Consumidores e cidadãos: conflitos multiculturais 
da globalização. Rio de Janeiro: Editora UFRJ, 2006. 6 exemplares (6 em 
outras) 
GIACOMINI FILHO, Gino. Consumidor versus propaganda. São Paulo: 
Summus, 2008. 5 exemplares (5 ET) 
LIMEIRA, Tania Maria Vidigal. Comportamento do Consumidor Brasileiro. 
Ed. Saraiva, 2009. 16 exemplares (5 ET e 11 em outras) 
MYERS, James H. Gerência de marketing e comportamento do 
consumidor. Petrópolis: Vozes, 1975. 4 exemplares (4 em outras) 
PETER, P.J.; OLSON, J.C. Comportamento do consumidor e estratégia de 
marketing. São Paulo: McGraw-Hill, 2009. 4 exemplares (4 em outras) 
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Análise do NDE: As bibliografias básica e complementar desta disciplina 
cumprem parcialmente com as necessidades em termos de quantidade de 
exemplares disponíveis aos alunos (considerando o número de vagas a alunos 
entrantes), porém o acervo em termos de qualidade do conteúdo é excelente. 
Portanto, a universidade deve alocar esforços para a aquisição de um maior 
número de exemplares para satisfazer adequadamente a oferta aos alunos. 
Apesar disso, os alunos têm as condições suficientes para o aproveitamento 
em relação à aquisição de conhecimento necessária para as demais disciplinas 
a serem ministradas no decorrer do curso e posterior desenvolvimento 
profissional, pois o professor disponibiliza material de apoio no decorrer da 
disciplina. 

 
 

Disciplina: Marketing Esportivo, Social, Cultural e Turístico 
Código: TCI 172 
CH Total: 30 
CH semanal:  02 

EMENTA (Unidade Didática)  
Conceitos de marketing. Relação entre esporte e mídia. Estratégias de 
comunicação direcionadas ao esporte, cultura, ao social, ao sustentável e ao 
turismo. Marketing Aplicado ao Social, esporte, cultura e turismo. Estratégias e 
cases de marketing Esportivo, Social, Cultural e Turístico. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA  
BASTA, Darci; MARCHESINI, Fernando Roberto de Andrade; OLIVEIRA, 
José Antonio Ferreira de. Fundamentos de Marketing. 7 ed. Rio de Janeiro: 
Editora FGV, 2006. 8 exemplares (5 ET e 3 em outras). 
KOTLER, Philip. Administração de Marketing. São Paulo: Pearson, 2006. 64 
exemplares (12 ET e 52 em outras). 
MACHADO NETO, Manoel Marcondes. Marketing cultural: das práticas à 
teoria. 2.ed. Rio de Janeiro: Editora Ciência Moderna, 2005. 10 exemplares (8 
ET e 2 em outras). 
      
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
FISCHER,Micky. Marketing cultural: legislação planejamento e exemplos 
práticos. São Paulo: Global, 2002. 5 exemplares (5 ET). 
KOTLER, Philip; ARMSTRONG, Gary. Princípios de Marketing. São Paulo: 
Prentice Hall do Brasil, 2007. 101 exemplares (7 ET e 94 em outras) 
REIS, Ana Carla Fonseca. Marketing cultural e financiamento da 
cultura: teoria e prática em um estudo internacional comparado. São Paulo: 
Pioneira Thomson Learning, 2003, 1ª reimpressão, 2006, 2ª reimpressão 
2009. 6 exemplares (6 ET). 
INSTITUTO CULTURAL CIDADE VIVA. PERFIL de empresas patrocinadoras. 
Rio de Janeiro: Editora Record, 2003. 5 exemplares (5 ET). 
YANAZE, Mitsuru Higuchi. Gestão de marketing e comunicação: avanços e 
aplicações. 2. ed. rev. e ampl. São Paulo: Saraiva, 2011. 5 exemplares (4 ET 
e 1 em outras). 
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Análise do NDE: A bibliografia básica desta disciplina cumpre com as 
necessidades em termos de quantidade de exemplares disponíveis aos alunos 
(considerando o número de vagas a alunos entrantes) e qualidade do conteúdo. 
Com isso, os alunos têm as condições suficientes para o aproveitamento em 
relação à aquisição de conhecimento necessária para as demais disciplinas a 
serem ministradas no decorrer do curso e posterior desenvolvimento 
profissional. A bibliografia complementar é igualmente suficiente e destaca-se 
que o professor da disciplina disponibiliza material de apoio para o 
complemento do conteúdo. 
 

 
Disciplina: Novas Narrativas da Comunicação 
Código: TCI 173 
CH Total: 30 
CH semanal:  02 

EMENTA (Unidade Didática)  
Conceitos e fundamentos de hipermídia, transmídia e crossmídia. A evolução 
das narrativas da comunicação. Gestão de informação em ambientes de cultura 
participativa e interativa. O público prossumidor. Narrativa imersiva e 
personalização de conteúdo multimidiático. Produção institucional em contexto 
multimidiático. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA  
JENKINS, Henry. Cultura da convergência. 2.ed. São Paulo: Aleph, 2009. 
14 exemplares (3 ET e 11 em outras) 
LOPES, Boanerges (org.). Comunicação empresarial : transformações e 
tendências. Rio de Janeiro: Mauad X, 2010. 9 exemplares 
SILVA, Maurício Samy. HTML 5: a linguagem de marcação que revolucionou 
a web. 2. ed São Paulo: Novatec, 2014. 8 exemplares 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  
BARBOSA FILHO, André; CASTRO, Cosette; TOME, Takashi (Orgs.). Mídias 
digitais: convergência tecnológica e inclusão social. São Paulo: Paulinas, 
2005. 8 exemplares (2 ET e 6 em outras) 
JENKINS, Henry. Cultura da conexão: criando valor e significado por meio 
de mídia propagável. São Paulo: Aleph, 2014. 5 exemplares (3 ET e 2 em 
outras). 
MARCHIORI, Marlene; OLIVEIRA, Ivone de Lourdes (Orgs.). Redes sociais, 
comunicação, organizações. São Caetano do Sul: Difusão Ed., 2012. 5 
exemplares (4 ET e 1 em outras). 
RECUERO, Raquel. Redes sociais na Internet. 2. ed. rev. e ampl. Porto 
Alegre: Sulina, 2011. 5 exemplares 
SANTAELLA, Lúcia; LEMOS, Renata. Redes sociais digitais: a cognição 
conectiva do Twitter. São Paulo: Paulus, 2010. 9 exemplares (5 ET e 4 em 
outras). 
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Análise do NDE: A bibliografia básica desta disciplina cumpre com as 
necessidades em termos de quantidade de exemplares disponíveis aos alunos 
(considerando o número de vagas a alunos entrantes) e qualidade do conteúdo. 
Com isso, os alunos têm as condições suficientes para o aproveitamento em 
relação à aquisição de conhecimento necessária para as demais disciplinas a 
serem ministradas no decorrer do curso e posterior desenvolvimento 
profissional. A bibliografia complementar é igualmente suficiente e destaca-se 
que o professor da disciplina disponibiliza material de apoio para o 
complemento do conteúdo. 

 
      

Disciplina: Comunicação e Responsabilidade Ambiental nas 
Organizações 
Código: TCI 174 
CH Total: 30 
CH semanal:  02 

EMENTA (Unidade Didática)  
História, conceitos e funções da comunicação ambiental. O desenvolvimento 
sustentável e as cinco dimensões da sustentabilidade. Consumo, consumismo 
e consumerismo. Responsabilidade ambiental das organizações. Marketing 
verde e greenwashing. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA  
BOFF, Leonardo. Saber cuidar: ética do humano: compaixão pela terra. 20.ed. 
Petrópolis: Vozes, 2014. 17 exemplares (7 ET e 10 em outra) 
GIACOMINI FILHO, Gino. Consumidor versus propaganda. 5. ed. rev. e 
atual São Paulo: Summus, 2008. 9 exemplares  
VILELA JUNIOR, Alcir; DEMAJOROVIC, Jacques. (Orgs.). Modelos e 
ferramentas de gestão ambiental: desafios e perspectivas para as 
organizações. 3. ed. São Paulo: Ed. SENAC-SP, 2013. 13 exemplares (7 ET e 
6 em outra) 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  
ABRAMOVAY, Ricardo. Muito além da economia verde. São Paulo: Abril: 
Planeta Sustentável, 2012. 21 exemplares (3 ET e 8em outra) 
BARBIERI, José Carlos. Gestão ambiental empresarial: conceitos, modelos 
e instrumentos. 3. ed. São Paulo: Saraiva, 2011. 14 exemplares (5 ET e 9 em 
outras) 
BUENO, Wilson da Costa (Org.). Comunicação empresarial e 
sustentabilidade. Barueri: Manole, 2015. 4 exemplares 
GUERRA, Antonio José Teixeira; CUNHA, Sandra Baptista da. (Orgs.).  A 
questão ambiental: diferentes abordagens. 7.ed. Rio de Janeiro: Bertrand 
Brasil, 2012.  27 exemplares (2 ET e 25 em outra) 
HERCULANO, Selene. Meio ambiente: questões conceituais I. Niteroi, RJ: 
Universidade Fluminense, 2000. 6 exemplares (2 ET e 4 em outra) 
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Análise do NDE: A bibliografia básica desta disciplina cumpre com as 
necessidades em termos de quantidade de exemplares disponíveis aos alunos 
(considerando o número de vagas a alunos entrantes) e qualidade do conteúdo. 
Com isso, os alunos têm as condições suficientes para o aproveitamento em 
relação à aquisição de conhecimento necessária para as demais disciplinas a 
serem ministradas no decorrer do curso e posterior desenvolvimento 
profissional. A bibliografia complementar é igualmente suficiente e destaca-se 
que o professor da disciplina disponibiliza material de apoio para o 
complemento do conteúdo. 
      

 
Disciplina: Mídia 
Código: TCI 175 
CH Total: 30 
CH semanal:  02 

EMENTA (Unidade Didática)  
Conceitos de mídia, termos utilizados. Planejamento e prática de mídia para 
meios impressos e eletrônicos. Briefing de mídia. Estudo de seleção de meios. 
Aferição de audiência. Estratégias de mídia. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA  
JENKINS, Henry, GREEN, Joshua, FORD, Sam. Cultura da conexão: criando 
valor e significado por meio de mídia propagável. São Paulo: Aleph, 2014. 05 
exemplares (3 ET e 2 em outras) 
KOTLER, Philip. Administração de Marketing. São Paulo: Pearson, 2006. 64 
exemplares (12 ET e 52 em outras). 
SAAD. Beth. Estratégias 2.0 para a mídia digital: internet, informação e 
comunicação. São Paulo: Ed. Senac São Paulo, 2003.  11 exemplares (5 ET e 
6 em outras). 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  
BARBAN, Arnold M, CRISTOL, Steven M., COPEC, Frank J. A essência 
do planejamento de mídia: um ponto de vista mercadológico. São Paulo: 
Nobel, 2001. 01 exemplar (1 ET) 
 
PIZZINATTO, Nadia Kassouf. Planejamento de marketing e de mídia. São 
Paulo: UNIMEP, 1994. 2 exemplares (2 em outras). 
SANT’ANNA, Armando. Propaganda: teoria, técnica e prática. São Paulo : 
Cengage Learning, 2016.  14 exemplares (1 ET e 13 em outras). 
TAHARA, Mizuho. Mídia. São Paulo: Global, 2004. 1 exemplar (1 em outras) 
TAHARA, Mizuho. Contato imediato com mídia. São Paulo: Global, 1989. 03 
exemplares (3 em outras) 
 
Análise do NDE: A bibliografia básica desta disciplina cumpre com as 
necessidades em termos de quantidade de exemplares disponíveis aos alunos 
(considerando o número de vagas a alunos entrantes) e qualidade do conteúdo. 
Com isso, os alunos têm as condições suficientes para o aproveitamento em 
relação à aquisição de conhecimento necessária para as demais disciplinas a 
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serem ministradas no decorrer do curso e posterior desenvolvimento 
profissional. A bibliografia complementar cumpre parcialmente com as 
necessidades em termos de quantidade de exemplares disponíveis aos alunos, 
porém o acervo em termos de qualidade do conteúdo é excelente. Portanto, a 
universidade deve alocar esforços para a aquisição de um maior número de 
exemplares para satisfazer adequadamente a oferta aos alunos. Apesar disso, 
os alunos têm as condições suficientes para o aproveitamento da disciplina, 
pois o professor também disponibiliza material de apoio pertinente. 

 
 

Disciplina: Pesquisa de Mídia 
Código: TCI 176 
CH Total: 30 
CH semanal:  02 

EMENTA (Unidade Didática)  
Técnicas de pesquisa de mídia. Estudo e aferição de audiência. Ibope de 
rádio e televisão. Planejamento de mídia. Montagem de programação de rádio 
e televisão. Análises métricas de mídia tradicional. Cálculos de mídia. 
Comparativos de mídia. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA  
JENKINS, Henry, GREEN, Joshua, FORD, Sam. Cultura da conexão: criando 
valor e significado por meio de mídia propagável. São Paulo: Aleph, 2014. 05 
exemplares (3 ET e 2 em outras) 
KOTLER, Philip. Administração de Marketing. São Paulo: Pearson, 2006. 64 
exemplares (12 ET e 52 em outras). 
SAAD. Beth. Estratégias 2.0 para a mídia digital: internet, informação e 
comunicação. São Paulo: Ed. Senac São Paulo, 2003.  11 exemplares (5 ET e 
6 em outras). 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  
BARBAN, Arnold M, CRISTOL, Steven M., COPEC, Frank J. A essência 
do planejamento de mídia: um ponto de vista mercadológico. São Paulo: 
Nobel, 2001. 01 exemplar (1 ET) 
PIZZINATTO, Nadia Kassouf. Planejamento de marketing e de mídia. São 
Paulo: UNIMEP, 1994. 2 exemplares (2 em outras). 
SANT’ANNA, Armando. Propaganda: teoria, técnica e prática. São Paulo : 
Cengage Learning, 2016.  14 exemplares (1 ET e 13 em outras). 
TAHARA, Mizuho. Mídia. São Paulo: Global, 2004. 1 exemplar (1 em outras) 
TAHARA, Mizuho. Contato imediato com mídia. São Paulo: Global, 1989. 03 
exemplares (3 em outras) 
 
Análise do NDE: A bibliografia básica desta disciplina cumpre com as 
necessidades em termos de quantidade de exemplares disponíveis aos alunos 
(considerando o número de vagas a alunos entrantes) e qualidade do conteúdo. 
Com isso, os alunos têm as condições suficientes para o aproveitamento em 
relação à aquisição de conhecimento necessária para as demais disciplinas a 
serem ministradas no decorrer do curso e posterior desenvolvimento 
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profissional. A bibliografia complementar cumpre parcialmente com as 
necessidades em termos de quantidade de exemplares disponíveis aos alunos, 
porém o acervo em termos de qualidade do conteúdo é excelente. Portanto, a 
universidade deve alocar esforços para a aquisição de um maior número de 
exemplares para satisfazer adequadamente a oferta aos alunos. Apesar disso, 
os alunos têm as condições suficientes para o aproveitamento da disciplina, 
pois o professor também disponibiliza material de apoio pertinente. 
 
 
Disciplina: Técnicas de Mídia 
Código: TCI 177 
CH Total: 60 
CH semanal:  04 

EMENTA (Unidade Didática)  
Conceitos de mídia, termos utilizados. Planejamento e prática de mídia. Briefing 
de mídia. Estudo de seleção de meios. Aferição de audiência, cálculos e 
métricas de mídia. Estratégias e táticas de mídia. Cronogramas. Técnicas de 
negociação. Pesquisa de mídia. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA  
JENKINS, Henry, GREEN, Joshua, FORD, Sam. Cultura da conexão: criando 
valor e significado por meio de mídia propagável. São Paulo: Aleph, 2014. 05 
exemplares (3 ET e 2 em outras) 
KOTLER, Philip. Administração de Marketing. São Paulo: Pearson, 2006. 64 
exemplares (12 ET e 52 em outras). 
SAAD. Beth. Estratégias 2.0 para a mídia digital: internet, informação e 
comunicação. São Paulo: Ed. Senac São Paulo, 2003.  11 exemplares (5 ET e 
6 em outras). 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  
BARBAN, Arnold M, CRISTOL, Steven M., COPEC, Frank J. A essência 
do planejamento de mídia: um ponto de vista mercadológico. São Paulo: 
Nobel, 2001. 01 exemplar (1 ET) 
PIZZINATTO, Nadia Kassouf. Planejamento de marketing e de mídia. São 
Paulo: UNIMEP, 1994. 2 exemplares (2 em outras). 
SANT’ANNA, Armando. Propaganda: teoria, técnica e prática. São Paulo : 
Cengage Learning, 2016.  14 exemplares (1 ET e 13 em outras). 
TAHARA, Mizuho. Mídia. São Paulo: Global, 2004. 1 exemplar (1 em outras) 
TAHARA, Mizuho. Contato imediato com mídia. São Paulo: Global, 1989. 03 
exemplares (3 em outras) 
 
Análise do NDE: A bibliografia básica desta disciplina cumpre com as 
necessidades em termos de quantidade de exemplares disponíveis aos alunos 
(considerando o número de vagas a alunos entrantes) e qualidade do conteúdo. 
Com isso, os alunos têm as condições suficientes para o aproveitamento em 
relação à aquisição de conhecimento necessária para as demais disciplinas a 
serem ministradas no decorrer do curso e posterior desenvolvimento 
profissional. A bibliografia complementar cumpre parcialmente com as 
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necessidades em termos de quantidade de exemplares disponíveis aos alunos, 
porém o acervo em termos de qualidade do conteúdo é excelente. Portanto, a 
universidade deve alocar esforços para a aquisição de um maior número de 
exemplares para satisfazer adequadamente a oferta aos alunos. Apesar disso, 
os alunos têm as condições suficientes para o aproveitamento da disciplina, 
pois o professor também disponibiliza material de apoio pertinente. 

 
Disciplina: Oficina de Língua Espanhola I  
Código: TCI 178 
CH Total: 30 
CH semanal:  02 

EMENTA (Unidade Didática) 
Introdução ao desenvolvimento das práticas de leitura, de escrita e de oralidade 
a partir dos gêneros textuais descritivo e informativo da comunicação 
institucional. Elaboração de produtos impressos de comunicação. Discussões 
sobre o papel da língua espanhola como língua internacional da comunicação 
global. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
FLAVIAN, E & FERNANDEZ, E. G. Minidicionário espanhol português – 
português espanhol. 13 ed. São Paulo: 1999. 26 exemplares (11 ET e 15 
outras) 
GONZALEZ HERMOSO, A. Conjugar es fácil en español de España y de 
América. Madrid: Edelsa, 2000. 10 exemplares ET 
MATTE BON, F. Gramática comunicativa del español, de la lengua a la 
idea. Madrid: Difusión, 1992. 26 exemplares ( 22 ET e 4 em outras) 
  
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
GARRIDO ESTEBAN, GEMMA. Conexión 1: Curso de Español para 
profesionales brasileños. Rio de Janeiro, Martins Fontes, 2008. 15 
exemplares ET 
MILANI, E. M. Gramática de espanhol para brasileiros. São Paulo: Saraiva, 
1999.  
7 exemplares ( 4 ET e 3 em outras) 
MOLINER, M. Diccionario de uso del español. Madrid: Gredos, 1983. 14 
exemplares (10 ET e 4 em outras) 
GOMEZ DE ENTERIA, J. Correspondencia comercial en español. Madrid: 
SGEL, 2007. 7 exemplares ET 
MORENO, C. & TUTS, M. Curso de Perfeccionamiento. Hablar, escribir y 
pensar en español. Madrid: SGEL, 2008. 9 exemplares ET 
      
Análise do NDE: A bibliografia básica desta disciplina cumpre com as 
necessidades em termos de quantidade de exemplares disponíveis aos alunos 
(considerando o número de vagas a alunos entrantes) e qualidade do conteúdo. 
Com isso, os alunos têm as condições suficientes para o aproveitamento em 
relação à aquisição de conhecimento necessária para as demais disciplinas a 
serem ministradas no decorrer do curso e posterior desenvolvimento 
profissional. A bibliografia complementar é igualmente suficiente e destaca-se 



 

  

Ministério da Educação 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
SETOR DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
Coordenação do curso de Tecnologia em Comunicação Institucional 

que o professor da disciplina disponibiliza material de apoio para o 
complemento do conteúdo. 
 
 
Disciplina: Oficina de Língua Espanhola II  
Código: TCI 179 
CH Total: 60 
CH semanal:  04 

EMENTA (Unidade Didática) 
Desenvolvimento das práticas de leitura, de escrita e de oralidade a partir de 
gêneros textuais da comunicação institucional. Elaboração de roteiros e de 
projetos e produtos em áudio. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
FLAVIAN, E & FERNANDEZ, E. G. Minidicionário espanhol português – 
português espanhol. 13 ed. São Paulo: 1999. 26 exemplares (11 ET e 15 
outras) 
GONZALEZ HERMOSO, A. Conjugar es fácil en español de España y de 
América. Madrid: Edelsa, 2000. 10 exemplares ET 
MATTE BON, F. Gramática comunicativa del español, de la lengua a la 
idea. Madrid: Difusión, 1992. 26 exemplares ( 22 ET e 4 em outras) 
  
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
GARRIDO ESTEBAN, GEMMA. Conexión 1: Curso de Español para 
profesionales brasileños. Rio de Janeiro, Martins Fontes, 2008. 15 
exemplares ET 
MILANI, E. M. Gramática de espanhol para brasileiros. São Paulo: Saraiva, 
1999.  
7 exemplares ( 4 ET e 3 em outras) 
MOLINER, M. Diccionario de uso del español. Madrid: Gredos, 1983. 14 
exemplares (10 ET e 4 em outras) 
GOMEZ DE ENTERIA, J. Correspondencia comercial en español. Madrid: 
SGEL, 2007. 7 exemplares ET 
MORENO, C. & TUTS, M. Curso de Perfeccionamiento. Hablar, escribir y 
pensar en español. Madrid: SGEL, 2008. 9 exemplares ET 
 
Análise do NDE: A bibliografia básica desta disciplina cumpre com as 
necessidades em termos de quantidade de exemplares disponíveis aos alunos 
(considerando o número de vagas a alunos entrantes) e qualidade do conteúdo. 
Com isso, os alunos têm as condições suficientes para o aproveitamento em 
relação à aquisição de conhecimento necessária para as demais disciplinas a 
serem ministradas no decorrer do curso e posterior desenvolvimento 
profissional. A bibliografia complementar é igualmente suficiente e destaca-se 
que o professor da disciplina disponibiliza material de apoio para o 
complemento do conteúdo. 
 

 
Disciplina: Oficina de Língua Espanhola III  
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Código: TCI 180 
CH Total: 60 
CH semanal:  04 

EMENTA (Unidade Didática) 
Expansão das práticas de leitura, de escrita e de oralidade a partir de gêneros 
publicitários da comunicação institucional. Elaboração de projetos e produtos 
para a comunicação Institucional em vídeo. 
 
 BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
FLAVIAN, E & FERNANDEZ, E. G. Minidicionário espanhol português – 
português espanhol. 13 ed. São Paulo: 1999. 26 exemplares (11 ET e 15 
outras) 
GONZALEZ HERMOSO, A. Conjugar es fácil en español de España y de 
América. Madrid: Edelsa, 2000. 10 exemplares ET 
MATTE BON, F. Gramática comunicativa del español, de la lengua a la 
idea. Madrid: Difusión, 1992. 26 exemplares ( 22 ET e 4 em outras) 
  
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
GARRIDO ESTEBAN, GEMMA. Conexión 1: Curso de Español para 
profesionales brasileños. Rio de Janeiro, Martins Fontes, 2008. 15 
exemplares ET 
MILANI, E. M. Gramática de espanhol para brasileiros. São Paulo: Saraiva, 
1999.  
7 exemplares ( 4 ET e 3 em outras) 
MOLINER, M. Diccionario de uso del español. Madrid: Gredos, 1983. 14 
exemplares (10 ET e 4 em outras) 
GOMEZ DE ENTERIA, J. Correspondencia comercial en español. Madrid: 
SGEL, 2007. 7 exemplares ET 
MORENO, C. & TUTS, M. Curso de Perfeccionamiento. Hablar, escribir y 
pensar en español. Madrid: SGEL, 2008. 9 exemplares ET 
 
Análise do NDE: A bibliografia básica desta disciplina cumpre com as 
necessidades em termos de quantidade de exemplares disponíveis aos alunos 
(considerando o número de vagas a alunos entrantes) e qualidade do conteúdo. 
Com isso, os alunos têm as condições suficientes para o aproveitamento em 
relação à aquisição de conhecimento necessária para as demais disciplinas a 
serem ministradas no decorrer do curso e posterior desenvolvimento 
profissional. A bibliografia complementar é igualmente suficiente e destaca-se 
que o professor da disciplina disponibiliza material de apoio para o 
complemento do conteúdo. 
 
 
Disciplina: Oficina de Língua Espanhola IV 
Código: TCI 181 
CH Total: 60 
CH semanal:  04 

EMENTA (Unidade Didática) 
Consolidação das práticas de leitura, de escrita e de oralidade a partir de textos 
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provenientes das tecnologias de informação e comunicação (TICs), como redes 
sociais, blogs, memes, etc, e da área de eventos institucionais. Prática de 
produção de textos corporativos. Elaboração de projetos e produtos de 
comunicação web.  
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
FLAVIAN, E & FERNANDEZ, E. G. Minidicionário espanhol português – 
português espanhol. 13 ed. São Paulo: 1999. 26 exemplares (11 ET e 15 
outras) 
GONZALEZ HERMOSO, A. Conjugar es fácil en español de España y de 
América. Madrid: Edelsa, 2000. 10 exemplares ET 
MATTE BON, F. Gramática comunicativa del español, de la lengua a la 
idea. Madrid: Difusión, 1992. 26 exemplares ( 22 ET e 4 em outras) 
  
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
GARRIDO ESTEBAN, GEMMA. Conexión 1: Curso de Español para 
profesionales brasileños. Rio de Janeiro, Martins Fontes, 2008. 15 
exemplares ET 
MILANI, E. M. Gramática de espanhol para brasileiros. São Paulo: Saraiva, 
1999.  
7 exemplares ( 4 ET e 3 em outras) 
MOLINER, M. Diccionario de uso del español. Madrid: Gredos, 1983. 14 
exemplares (10 ET e 4 em outras) 
GOMEZ DE ENTERIA, J. Correspondencia comercial en español. Madrid: 
SGEL, 2007. 7 exemplares ET 
MORENO, C. & TUTS, M. Curso de Perfeccionamiento. Hablar, escribir y 
pensar en español. Madrid: SGEL, 2008. 9 exemplares ET 
 
Análise do NDE: A bibliografia básica desta disciplina cumpre com as 
necessidades em termos de quantidade de exemplares disponíveis aos alunos 
(considerando o número de vagas a alunos entrantes) e qualidade do conteúdo. 
Com isso, os alunos têm as condições suficientes para o aproveitamento em 
relação à aquisição de conhecimento necessária para as demais disciplinas a 
serem ministradas no decorrer do curso e posterior desenvolvimento 
profissional. A bibliografia complementar é igualmente suficiente e destaca-se 
que o professor da disciplina disponibiliza material de apoio para o 
complemento do conteúdo. 
 
 
Disciplina: Interação Oral em Língua Espanhola 
Código: TCI 182 
CH Total: 60 
CH semanal:  04 

EMENTA (Unidade Didática) 
Práticas de atividades de interação oral em língua espanhola, para o 
desenvolvimento da capacidade de expressão e compreensão oral nas 
diversas situações da vida cotidiana, estimulando o reconhecimento do 
campo situacional e o uso de registro adequado.  
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
FLAVIAN, E & FERNANDEZ, E. G. Minidicionário espanhol português – 
português espanhol. 13 ed. São Paulo: 1999. 26 exemplares (11 ET e 15 
outras) 
GONZALEZ HERMOSO, A. Conjugar es fácil en español de España y de 
América. Madrid: Edelsa, 2000. 10 exemplares ET 
MATTE BON, F. Gramática comunicativa del español, de la lengua a la 
idea. Madrid: Difusión, 1992. 26 exemplares ( 22 ET e 4 em outras) 
  
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
GARRIDO ESTEBAN, GEMMA. Conexión 1: Curso de Español para 
profesionales brasileños. Rio de Janeiro, Martins Fontes, 2008. 15 
exemplares ET 
MILANI, E. M. Gramática de espanhol para brasileiros. São Paulo: Saraiva, 
1999.  
7 exemplares ( 4 ET e 3 em outras) 
MOLINER, M. Diccionario de uso del español. Madrid: Gredos, 1983. 14 
exemplares (10 ET e 4 em outras) 
GOMEZ DE ENTERIA, J. Correspondencia comercial en español. Madrid: 
SGEL, 2007. 7 exemplares ET 
MORENO, C. & TUTS, M. Curso de Perfeccionamiento. Hablar, escribir y 
pensar en español. Madrid: SGEL, 2008. 9 exemplares ET 
 
Análise do NDE: A bibliografia básica desta disciplina cumpre com as 
necessidades em termos de quantidade de exemplares disponíveis aos alunos 
(considerando o número de vagas a alunos entrantes) e qualidade do conteúdo. 
Com isso, os alunos têm as condições suficientes para o aproveitamento em 
relação à aquisição de conhecimento necessária para as demais disciplinas a 
serem ministradas no decorrer do curso e posterior desenvolvimento 
profissional. A bibliografia complementar é igualmente suficiente e destaca-se 
que o professor da disciplina disponibiliza material de apoio para o 
complemento do conteúdo. 
 

 
Disciplina: Comunicação em Língua Brasileira de Sinais – Libras 
Código: LIB 037 
CH Total: 30 
CH semanal:  02 

EMENTA (Unidade Didática)  
Aspectos lingüísticos da língua brasileira de sinais – Libras. A gramaticalidade 
dos processos faciais e corporais em Libras. Contrastes entre a Língua 
Brasileira de Sinais - Libras e a Língua Portuguesa. Fundamentos da educação 
bilíngüe para surdos. 
 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
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CAPOVILLA, Fernando Cesar. Dicionário enciclopédico ilustrado trilíngue 
da Língua de Sinais Brasileira. São Paulo: EDUSP, 2001. 39 exemplares (2 
ET e 37 em outras) 
CASTRO, Alberto Rainha de. Comunicação por língua brasileira de 
sinais. 4. ed. Brasília, DF: Ed. Senac DF, 2013. 9 exemplares (1 ET e 8 em 
outras) 
SACKS, Oliver W. Vendo vozes: uma viagem ao mundo dos surdos. São 
Paulo: Companhia de Bolso, 2010. 18 exemplares (15 ET e 3 em outras) 
 
BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
FARIA, Evangelina Maria Britto de; CAVALCANTE, Marianne Carvalho 
Bezerra. Desafios para uma nova escola: um olhar sobre o processo 
ensino-aprendizagem de surdos. João Pessoa: Ed. da UFPB, 2011. 1 
exemplar ET 
FIGUEIRA, Alexandre dos Santos. Material de apoio para o aprendizado de 
libras. São Paulo: Phorte, 2011. 7 exemplares (1 ET e 6 em outras) 
GOES, Maria Cecilia Rafael de. Linguagem, surdez e educação. Campinas, 
SP: Autores Associados, 1996. 28 exemplares (1 ET e 27 em outras) 
LIBRAS. Curitiba: IBPEX, 2013. 1 exemplar ET 
SEGALA, Sueli Ramalho. A imagem do pensamento: LIBRAS - Linguagem 
Brasileira de Sinais. São Paulo: Escala Educacional, [20--]. 1 exemplar ET 
 
Análise do NDE: As bibliografias básica e complementar desta disciplina 
cumprem parcialmente com as necessidades em termos de quantidade de 
exemplares disponíveis aos alunos (considerando o número de vagas a alunos 
entrantes), porém o acervo em termos de qualidade do conteúdo é excelente. 
Portanto, a universidade deve alocar esforços para a aquisição de um maior 
número de exemplares para satisfazer adequadamente a oferta aos alunos. 
Apesar disso, os alunos têm as condições suficientes para o aproveitamento 
em relação à aquisição de conhecimento necessária para as demais disciplinas 
a serem ministradas no decorrer do curso e posterior desenvolvimento 
profissional, pois o professor disponibiliza material de apoio no decorrer da 
disciplina.  
 
 


