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Ficha 2 (variável)

Disciplina: Análise do Consumidor Código: TCI 171

Natureza:
( ) Obrigatória
( x ) Optativa

(x ) Semestral ( ) Anual ( ) Modular

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

CH Total: 30
CH semanal: 3,75

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)

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.

PROGRAMA (itens de cada unidade didática)

A disciplina será dividida em 4 módulos:
Módulo 1 – Introdução ao Comportamento do Consumidor
Módulo 2 – Consumidor Contemporâneo
Módulo 3 – Consumo e Tendências
Módulo 4 – Personas no Consumo

Temas trabalhados nos módulos:
- Definições gerais sobre os estudos de consumo
- Técnicas de análise do consumidor
- Motivações internas e externas de consumo
- Novo consumidor
- Perfis Digigráficos
- Consumo Experiencial
- Consumo Consciente/ Lowsumerism
- Criação de personas

OBJETIVO GERAL

Desenvolver reflexões sobre estudos do consumo e sua aplicação nas práticas comunicacionais
Institucionais.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Avaliar Públicos.
Definir Consumidores.
Propor novos produtos a partir do entendimento do consumidor.
Avaliar cenários de consumo.



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

Observar tendências mercadológicas e comunicacionais.
.

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.

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: Elaboradoe 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 8 semanas, com início previsto em 14/07/20, seguindo a respectiva divisão de carga
horária:

Apresentação e Ambientação
Módulo 1 – Introdução ao Comportamento do Consumidor
Módulo 2 – Consumidor Contemporâneo
Módulo 3 – Consumo e Tendências
Módulo 4 – Personas no Consumo
Avaliação e Encerramento da Disciplina

- 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 4 aulas síncronas, para explicação dos módulos
(1 por módulo) 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 30 alunos, visando a dinâmica
de aprendizagem e viabilidade operacional dos módulos.
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FORMAS DE AVALIAÇÃO

No final de cada um dos 4 módulos o estudante terá uma atividade avaliativa para praticar o conteúdo
trabalhado no período. As atividades, seus enunciados e respectivas tarefas serão disponibilizadas no
ícone “Mãos à obra: hora de praticar”, localizado no próprio módulo.

No total serão 4 atividades com pesos iguais (100 pontos cada). A nota do aluno será a média aritmética
entre as 4 notas obtidas, conforme a seguir:

Atividade Módulo 1
Proposta de atividade sobre construção de um perfil de consumidor com base em influências internas e
externas.
Pontuação: 100 pontos

Atividade Módulo 2
Proposta de abordagem de marca visando experiências de consumo.
Pontuação: 100 pontos

Atividade Módulo 3
Proposta de atividade visando o consumo consciente.
Pontuação: 100 pontos

Atividade Módulo 4
Proposta de atividade baseada na construção de persona de marca.
Pontuação: 100 pontos

Exame final
Trabalho assíncrono sobre os Estudos do Consumo, 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.
Arquivos disponíveis no ícone: “Mãos à obra: hora de praticar”.

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

BIBLIOGRAFIA BÁSICA

KOTLER, Philip; ARMSTRONG, Gary. Princípios de Marketing. São Paulo: Prentice Hall do Brasil,
2007.
LEWIS, D.; BRIDGER, D. A alma do novo consumidor. São Paulo: M Books, 2004.
LIMA, Letícia Salem Herrmann. Material didático da disciplina Análise do Consumidor. Curitiba: SEPT,
UFPR, 2019. (online)
SOLOMON, Michael. R. Comportamento do consumidor: comprando, possuindo e sendo. Porto Alegre,
Bookman, 2011.



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

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR

BAUMAN, Zygmunt. Modernidade Líquida. Rio de Janeiro: J. Zahar, 2001.
BLACKWELL, R.D.; MINIARD, P.W.; ENGEL, J.F. Comportamento do consumidor. São Paulo: Pioneira
Thomson Learning, 2005.
CANCLINI, Nestor Garcia. Consumidores e cidadãos: conflitos multiculturais da globalização. Rio de
Janeiro: Editora UFRJ, 2006.
GIACOMINI FILHO, Gino. Consumidor versus propaganda. São Paulo: Summus, 2008.
LIMEIRA, Tania Maria Vidigal. Comportamento do Consumidor Brasileiro.
Ed. Saraiva, 2009.
MYERS, James H. Gerência de marketing e comportamento do consumidor. Petropolis: Vozes, 1975.
PETER, P.J.; OLSON, J.C. Comportamento do consumidor e estratégia de marketing. Sao Paulo:
McGraw-Hill, 2009.

Professor da Disciplina: Letícia Salem Herrmann Lima

Assinatura: __________________________________________

Coordenadora do Curso: Ana Carolina de Araújo Silva

Assinatura: __________________________________________


