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Disciplina: Identidade Corporativa e Gestão de Marcas Código: TCI 130 

Natureza:  
( X ) Obrigatória  
(  ) Optativa 

(x ) Semestral      (  ) Anual (  ) Modular  

Pré-requisito:  Co-requisito:  Modalidade: ( x) Presencial     (  ) Totalmente EaD   (  )__ *C.H.EaD   

CH semanal síncrona: 2 

CH semanal 

assíncrona: 1 

CH total semanal: 3 

CH Total disciplina: 30 

Padrão 
(PD): 30 

Laboratório 
(LB): 00 

Campo 
(CP): 00 

Estágio 
(ES): 00 

Orientada 
(OR):  
00 

Prática 
Específica 
(PE): 00 

 

Estágio de 

Formação 

Pedagógica 

(EFP): 

Extensão 
(EXT): 00 

Prática como 
Componente 
Curricular 
(PCC): 00 

     

 

 
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. 
 

 
PROGRAMA (itens de cada unidade didática) 

 

 Construção de marca 

 Posicionamento 

 Vantagem competitiva 

 Identidade corporativa 

 E-branding 
 

Os temas serão divididos em dois grandes módulos:  
Módulo 1 – Comunicação Integrada Corporativa 
Módulo 2 – Marcas Estratégicas 

 

 
OBJETIVO GERAL 

Conhecer as técnicas de branding aplicadas no contexto da comunicação institucional. 
 
 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
 

Desenvolver habilidades estratégicas de branding; 
Promover conhecimento aprofundado sobre gestão de marcas corporativas. 
Criar estratégias visando a construção de personas. 

 
 

 
PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 

 
Apresentação de cases, debates e discussões teóricas. Propostas práticas a fim de exercitar os conteúdos 
apresentados e aplicá-los nos contextos comunicacionais institucionais. 
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 O ambiente virtual da UFPR será utilizado como plataforma, sendo aproveitando a máximo os recursos 

disponíveis como fóruns, disponibilização de materiais audiovisuais, links importantes, artigos, entre outros.  
 
Com relação ao uso da plataforma, utilizou-se os seguintes critérios: 
 
- Sistema de comunicação: Acompanhamento diário do professor/ tutor nas postagens dos alunos nos 
fóruns e mensagens particulares, com respostas em no máximo 24 horas.  
 
- Modelo de tutoria: ERE com a possibilidade de agendamento virtual individual de ensino, caso haja 
necessidades de orientações pontuais. 
 
- Material didático: Elaborado e postado pelo professor/ tutor, seguindo o cronograma de aulas da disciplina. 
 
- Mídias e recursos tecnológicos: Internet, computador com câmera e sistema de áudio. Software livre para 
produção de textos. 
 
- Controle das atividades: Será realizado de acordo com o cronograma de atividades da disciplina e 
respectivas datas de postagem, conforme documento disponibilizado no módulo de “Apresentação” da 
disciplina, no ambiente virtual. Neste mesmo local será disponibilizado o cronograma e calendário das 
atividades, critérios das notas e demais informações norteadoras da disciplina. A disciplina está programada 
para acontecer em 10 semanas, com início previsto em 04/05/21, seguindo a respectiva divisão de carga, 
conforme o documento anexo “plano de aula”.  
 
- Controle de presença: Será realizado pela participação nos fóruns previamente agendados e divulgados 
no “mural de avisos” da disciplina e por meio do cumprimento das atividades avaliativas por módulo. 
 
- Sincronicidade das aulas: As aulas serão assíncronas, com material disponibilizado para acesso durante 
o período de cada módulo. Também estão programadas 5 aulas síncronas, para explicação dos módulos e 
debates sobre os respectivos temas, que serão gravadas e disponibilizada aos alunos que por ventura não 
puderam acompanhar as aulas em tempo real. As datas das aulas síncronas serão divulgadas previamente 
no mural de avisos da disciplina.  
 
- Quantidade de vagas ofertadas: A disciplina terá a capacidade máxima de 40 alunos, visando a dinâmica 
de aprendizagem e viabilidade operacional dos módulos. 
 

 
FORMAS DE AVALIAÇÃO 

 
O aluno terá duas atividades práticas durante a disciplina com a finalidade de avaliar a aplicação dos 
conhecimentos teóricos adquiridos pensando em sua implementação prática. Cada atividade terá igual 
peso, conforme segue: 
 

 
PARCIAL 1 - referente aos conteúdos trabalhados no módulo 1 
 
Proposta: Criação de posicionamento de marca, estratégia competitiva e brandy equity para uma 
determinada marca de consumo 
Formato: envio de trabalho escrito  
Pontuação: 100 pontos 
Trabalho em grupo de até 4 integrantes 
 
 
PARCIAL 2 - referente aos conteúdos trabalhados no módulo 2 
 
Proposta de atividade: Construção de uma marca corporativa, de uma buyer persona e de uma brand 
persona para a respectiva marca criada. 
Formato: envio de trabalho escrito  
Pontuação: 100 pontos 
Formato: envio de trabalho escrito 
Trabalho em grupo de até 4 integrantes 
 
Nota semestral: parcial 1 + parcial 2 somada e dividida por 2 
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*As atividades avaliativas como provas, apresentações e bancas de defesa de trabalho deverão ser 
realizadas com câmera e microfones ligados, para validar a identificação do aluno.  

Frequência: Cada atividade entregue pelo aluno corresponde a 50% do total de frequência na disciplina.  

**Exame final  
Trabalho assíncrono sobre gestão de marcas, disponibilizado no tópico “Exame Final”. 
Pontuação: 100 pontos 
 
CRITÉRIOS DE AVALIAÇÃO 
 
Em cada atividade avaliativa o aluno receberá um arquivo de rubrica. Este documento terá todas as 
orientações esperadas na realização da tarefa em questão.  
 
Os critérios básicos contidos na rubrica contemplarão pontuações específicas para as seguintes categorias: 
 
- Participação nas atividades e fóruns dos módulos 
- Entrega das tarefas no prazo 
- Utilização de arquivo resposta 
- Cumprimento das etapas 
- Clareza e Coerência 
 

 
Referências Bibliográficas (básica): 

 
AAKER,David A. Administração estratégica de mercado.9. ed.Porto Alegre: Bookman, 2012. 
AAKER,David. On Branding. Porto Alegre: Bookman, 2015. 
BEDENDO, Marcos. Branding. São Paulo: Saraiva Educação, 2019. 

 
 

Bibliografia Complementar: 
 
AAKER,David. Relevância da marca: como deixar seus concorrentes para trás. Porto Alegre: Bookman, 
2011. 
HILLER, Marcos Branding: a arte de construir marcas. São Paulo: Trevisan Editora Universitária, 2012. 
LIGHT, Larry. Seis passos para a revitalização da marca: aprenda como mcdonald’s e outras empresas 
reenergizaram suas marcas. Porto Alegre: Bookman, 2011. 
TAVARES, Mauro Calixta. Gestão estratégica. 3. Ed. São Paulo: Atlas, 2010. 
TAVARES, Maurício. Comunicação empresarial e planos de comunicação: integrando teoria e prática. 
São Paulo: Atlas, 2010. 

 
 

 

 
Professor da Disciplina: Letícia Salem Herrmann Lima 
 

Assinatura:  
 
 
Coordenadora:   Ana Carolina de Araújo Silva  
 
Assinatura:  
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Setor/Curso: Sept/TCI Período: 3/4 período 

Disciplina: Identidade Corporativa e Gestão de Marcas  
Código: TCI 130 

Turma: U Professor Responsável: Letícia Salem Herrmann Lima 

 

 
Plano de aulas da disciplina 

 

Semana Data 
CH 

semanal Aula 
Tipo de 

aula 

1 05/mai 

  

Aula 1 - Introdução à identidade Corporativa e Branding Síncrona 3 

2 12/mai 3 
Aula 2 - Comunicação Integrada e a gestão de marcas 
corporativas Assíncrona 

3 19/mai 3 

Review Aula 2 e Aula 3 - Posicionamento de marca 

Síncrona   

4 26/mai 3 Aula 4 - Marketing 3.0 e 4.0 e a gestão de marcas Assíncrona 

5 02/jun 3 
Review Aula 4 e Aula 5 - Brandy equity, geração de valor e 
estratégia competitiva Síncrona 

6 09/jun 3 
Aula 6 - Marketing cultural, social e esportivo na gestão de 
marcas Assíncrona 

7 16/jun 

  

Review Aula 6 e Aula 7 - Construção de Marcas Corporativas Síncrona 3 

8 23/jun 3 Aula 8 - E-branding  Assíncrona 

9 30/jun 3 
Review Aula 8 e Aula 9 - Construção de Brand Persona e 
Buyer Persona Síncrona 

10 07/jul 3 Encerramento da disciplina e entrega de notas Assíncrona 

11 14/jul   Exame Final Síncrona 
 


