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Disciplina: Laboratório de Projetos Multidisciplinares Código: TCI311 

Natureza:  
( X ) Obrigatória  
(  ) Optativa 

(X) Semestral      (  ) Anual      (  ) Modular  

Pré-requisito:  
Co-

requisito:  
Modalidade: (  ) Presencial     (  ) Totalmente EaD   (  )__ *C.H.EaD 

CH semanal síncrona: 2h 

CH semanal assíncrona: 2h 

CH total semanal: 4h 

CH Total disciplina: 60 

Padrão (PD): 
15 

Laboratório (LB): 
45 

Campo (CP): 0 Estágio (ES): 0 
Orientada (OR): 0 
 

Prática Específica 
(PE): 0 

 

Estágio de Formação Pedagógica (EFP): 0 Extensão 
(EXT): 0 

Prática como 
Componente 
Curricular 
(PCC): 0 

     

 
EMENTA (Unidade Didática)  

 
Elaboração e execução de projetos práticos propostos de acordo com as disciplinas laboratório do curso 
(programação visual, imagem, impresso, áudio, vídeo e web), fazendo a conjugação das diferentes 
mídias com a gestão da comunicação institucional. 

 
PROGRAMA (itens de cada unidade didática) 

 
Módulo 1 – Gestão de projetos (2 semanas); 
Módulo 2 – Elaboração de projetos (3 semanas); 
Módulo 3 – Mídias de interesse institucional (2 semanas); 
Módulo 4 – Execução de produtos experimentais (8 semanas). 
 

 
OBJETIVO GERAL 

Desenvolver projetos e produtos para clientes verdadeiros, baseados em mídias de interesse da 
comunicação institucional. 

 
OBJETIVOS ESPECÍFICOS 

– Elaborar projetos; 
– Atender demandas a partir de planejamento de comunicação; 
– Executar produtos de acordo com o planejamento; 
– Praticar as diferentes mídias de interesse institucional. 
 

 
PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 

A disciplina será desenvolvida em 15 semanas de aulas, de 04/05/2021 a 10/08/2021, mais uma 
semana para exame (de 16/08/2021 a 20/08/2021), totalizando 16 semanas. Será utilizado o ambiente 
virtual de aprendizagem (AVA) na plataforma Moodle da UFPR (o UFPR Virtual – 
https://ufprvirtual.ufpr.br) com conteúdos para aprofundamento teórico e de apoio no desenvolvimento 
dos projetos e produtos (textos, slides, vídeos, links, podcasts, artigos acadêmicos, tutoriais e e-books). 
Para as aulas síncronas semanais de 2 (duas) horas cada (que incluirão revisão de conteúdos e 
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orientação dos trabalhos), poderão ser utilizados os softwares Microsoft Teams, WebConf da RNP 
ou Jitsi. Todos via UFPR Virtual. Todos os materiais e conteúdos das atividades das aulas síncronas 
serão disponibilizados para os alunos que não puderem participar da aula em tempo real. As aulas 
síncronas acontecerão todas as terças-feiras, das 10h às 12h. 

a) sistema de comunicação: as professoras vão acompanhar a participação dos alunos nas atividades 
propostas pelos relatórios, postagem de tarefas e ferramentas de feedback disponíveis na UFPR Virtual, 
além de contato por e-mail, no endereço institucional das professoras (anacarolaraujosilva@ufpr.br ou 
professorajuliane@ufpr.br).  

b) modelo de monitoria digital: o atendimento tutorial aos alunos nas atividades remotas será via 
demandas no próprio sistema on-line e também no horário reservado à disciplina dentro da grade horária 
do curso para encontros síncronos. O monitor ajudará as professoras nesse processo (estará cadastrado 
na UFPR Virtual), atendendo demandas dos alunos, além de auxiliar na elaboração de conteúdos 
destinados ao subsídio das atividades.   

c) infraestrutura de suporte tecnológico, científico e instrumental à disciplina: tanto as professoras quanto 
os alunos têm acesso ao suporte tecnológico necessário ao desenvolvimento da disciplina na 
modalidade de ensino remoto, pois os discentes que não possuem computadores ou acesso à internet 
podem solicitá-los via editais de inclusão digital da PRAE (Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis) da 
UFPR. 

d) previsão de período de ambientação dos recursos tecnológicos a serem utilizados pelos discentes: o 
plano e o programa da disciplina serão apresentados e disponibilizados aos alunos no primeiro dia de 
aula. No planejamento da disciplina, o período de ambientação com os recursos tecnológicos acontece 
junto ao Módulo 1, na primeira semana de aula, quando os alunos terão acesso a conteúdo para estudos 
e dos tutoriais do UFPR Virtual, além de suporte na aula síncrona e auxílio do monitor.  

e) identificação do controle de frequência das atividades: o registro de frequência será computado pela 
conferência dos relatórios do UFPR Virtual (acesso aos conteúdos disponibilizados), postagem de 
tarefas das atividades propostas e ferramentas de feedback disponíveis no UFPR Virtual, além da 
obediência aos prazos de postagem das tarefas. Cada atividade será avaliada e pontuada, sendo notas 
e comentários inseridos em campo próprio disponível na área de tarefas da UFPR Virtual.  

 
FORMAS DE AVALIAÇÃO E FREQUÊNCIA 

 
Média entre 2 (duas) notas: 
1) NOTA 1 – Projeto para execução de produto (100 pontos – 30h de frequência): orientação (10 
pontos – 3h de frequência), pré-projeto (50 pontos – 15h de frequência), apresentação oral (20 pontos 
– 6h de frequência, obrigatório ter vídeo, áudio e compartilhamento de tela do estudante, ou a 
apresentação deve ser gravada e enviada para transmissão) e relatório final de avaliação individual 
(20 pontos – 6h de frequência). 
2) NOTA 2 – Projeto integrado de final de curso (100 pontos – 30h de frequência): segue 
especificações de regulamento próprio divulgado aos estudantes, sendo obrigatória a apresentação 
em banca do trabalho com vídeo, áudio e compartilhamento de tela. 
 

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

AMBROSE, Gavin; HARRIS, Paul. Fundamentos de design criativo. Porto Alegre: Bookman, 2012. 
Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788540701281. 
BUENO, Wilson da Costa. Estratégias de comunicação nas mídias sociais. Barueri, SP: Manole, 
2015. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520447437. 
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DUARTE, Jorge (Org.). Assessoria de imprensa e relacionamento com a mídia: teoria e técnica. 5. 
ed. rev. e atual. São Paulo: Atlas, 2018. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597016147. 
JESUS, Adriano Miranda Vasconcellos de; CÉ, Otavia Alves. Produção audiovisual. Porto Alegre: 
SAGAH, 2019. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788595029996. 
KALBACH, James. Design de navegação web. Porto Alegre: Bookman, 2009. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788577805310. 
REIS, Luciana Braun et al. Produção gráfica. Porto Alegre: Sagah, 2019. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788533500525. 
WHEELER, Alina. Design de identidade da marca: guia essencial para toda a equipe de gestão de 
marcas. Porto Alegre: Bookman, 2019. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788582605141. 
 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

BRANCO, Renato Henrique Ferreira; LEITE, Dinah Eluze Sales; VINHA JUNIOR, Rubens. Gestão 
colaborativa de projetos: a combinação de design thinking e ferramentas práticas para gerenciar 
seus projetos. São Paulo: Saraiva, 2016. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788547207878. 
BUENO, Wilson da Costa. Comunicação empresarial: alinhando teoria e prática. Barueri, SP: 
Manole, 2014. Disponível em: https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520446430. 
DUARTE, Jorge; BARROS, Antonio (Orgs.). Métodos e técnicas de pesquisa em comunicação. 2. 
ed. São Paulo: Atlas, 2011. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522474400. 
TAVARES, Maurício. Comunicação empresarial e planos de comunicação: integrando teoria e 
prática. 3. ed. rev. e ampl. São Paulo: Atlas, 2010. Disponível em: 
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522484805. 
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. 
Disponível em: 
http://acervodigital.ufpr.br/bitstream/handle/1884/45654/Manual%20de%20Normalizacao%20de%20Do
cumentos%20Cientificos.pdf?sequence=1&isAllowed=y. 
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ (UFPR). Sistema de Bibliotecas. Orientação para 
normalização de trabalhos acadêmicos. Disponível em: 
https://www.portal.ufpr.br/normalizacao.html. 
VIANA, Ricardo Vargas. Manual prático do plano de projeto: utilizando o PMBOK Guide. 6. ed. Rio 
de Janeiro: Brasport, 2018. Disponível em: 
https://www.google.com.br/books/edition/Manual_Pr%C3%A1tico_do_Plano_de_Projeto_6a_e/mgpZD
wAAQBAJ?hl=pt-BR&gbpv=1&kptab=overview. 
 

 
Professoras da Disciplina: Ana Carolina de Araújo Silva e Juliane Martins 
 
                         
Assinaturas: __________________________________________ 
 
 
Coordenadora do Curso: Ana Carolina de Araújo Silva 
 
Assinatura: __________________________________________ 
 

  

https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788597016147
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788595029996
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788577805310
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788533500525
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788582605141
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788547207878
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788520446430
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522474400
https://integrada.minhabiblioteca.com.br/#/books/9788522484805
http://acervodigital.ufpr.br/bitstream/handle/1884/45654/Manual%20de%20Normalizacao%20de%20Documentos%20Cientificos.pdf?sequence=1&isAllowed=y
http://acervodigital.ufpr.br/bitstream/handle/1884/45654/Manual%20de%20Normalizacao%20de%20Documentos%20Cientificos.pdf?sequence=1&isAllowed=y
https://www.portal.ufpr.br/normalizacao.html
https://www.google.com.br/books/edition/Manual_Pr%C3%A1tico_do_Plano_de_Projeto_6a_e/mgpZDwAAQBAJ?hl=pt-BR&gbpv=1&kptab=overview
https://www.google.com.br/books/edition/Manual_Pr%C3%A1tico_do_Plano_de_Projeto_6a_e/mgpZDwAAQBAJ?hl=pt-BR&gbpv=1&kptab=overview


  
 

 

Ministério da Educação  
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARANÁ 
Setor de Educação Profissional e Tecnológica 
Coordenação do Curso Superior de Tecnologia em Comunicação Institucional 

 

 

Setor/Depto.: Sept/TCI Período: 6º/2020 

Disciplina: Laboratório de Projetos Multidisciplinares                   Código: TCI311 

Turma: A e B 
Professoras Responsáveis: Ana Carolina de Araújo 
Silva e Juliane Martins 

DIA MATÉRIA LECIONADA Frequência/Nota 

 04/05 
 Apresentação da disciplina 
 Regulamento do Projeto integrado de final de curso 
 Módulo 1 – Introdução Gestão de Projetos 

 Conforme Projeto para 
execução de produto 

 11/05 
 Módulo 1 – Itens do pré-projeto e do projeto integrado  Conforme Projeto para 

execução de produto 

 18/05 
 Módulo 2 – Fase pré-projeto (orientação)  Conforme Projeto para 

execução de produto 

 25/05  Módulo 2 – Fase pré-projeto (orientação)  
 Conforme Projeto para 
execução de produto 

 01/06  Módulo 3 – Revisão de disciplinas laboratoriais 
 Entrega do pré-projeto (50 
pontos) 

 08/06  Módulo 3 – Mídias de interesse institucional 
 Conforme Projeto integrado de 
final de curso 

 15/06  Módulo 2 – Apresentação dos pré-projetos  Apresentação oral (20 pontos) 

 22/06  Módulo 4 – Prática do produto laboratorial 
 Conforme Projeto integrado de 
final de curso 

 29/06  Módulo 4 – Fase produto (orientação) 
 Conforme Projeto integrado de 
final de curso 

 06/07  Módulo 4 – Fase produto (orientação) 
 Conforme Projeto integrado de 
final de curso 

 13/07  Módulo 4 – Produção do projeto integrado 
 Conforme Projeto integrado de 
final de curso 

 20/07  Módulo 4 – Fase projeto integrado (orientação) 
 Conforme Projeto integrado de 
final de curso 

 27/07 
 Módulo 4 – Última orientação para entrega do Projeto 
integrado de final de curso 

 Conforme Projeto integrado de 
final de curso 

 03/08  Módulo 4 – Orientação de banca 
 Entrega do Projeto integrado de 
final de curso (100 pontos, 
conforme Regulamento) 

 09, 10, 11 
e 14/08 

 Módulo 4 – Bancas 
 Atividade relatório final de 
avaliação individual (20 pontos) 
em 10/08  

 De 16 a 
20/08 

 Exame 
 Conforme Regulamento do 
Projeto integrado de               
final de curso 

 


