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PROGRAMA 
 
ÁREA DE CONHECIMENTO: Área 1: Criação Visual, Criação Publicitária e Metodologia de 
Projetos 

 

• O processo de criação visual. Planejamento de criação para mídia eletrônica e mídia 
impressa. História da forma: transformações da percepção e da linguagem visual. 
Percepção da forma: estética; composição; tipografia. O digital: Representação e 
simulação; o mundo codificado. 

 

• O acompanhamento inicial do processo básico em publicidade e propaganda. 
Aproximação crítica de teorias e realidade empírica. Desenvolvimento de reflexão 
sobre a observação. Aquisição de repertório em nível intermediário de produtos da 
comunicação como filmes, programas de tevê e rádio, jornais e revistas. 

 

• As características do Projeto Experimental. A elaboração de um projeto de trabalho ou 
monografia: etapas, processos e cuidados. Padrões de apresentação do projeto 
experimental. Elaboração de Relatórios. 

 
ÁREA DE CONHECIMENTO: “Área 2: Comunicação e Cultura, Teorias da Comunicação e 
Metodologia de Projetos.” 
 

• Surgimento e consolidação do campo de estudos da comunicação. As teorias 
fundadoras. A contribuição interdisciplinar. Correntes teóricas e contextos 
sociohistóricos. Processos, funções, modelos da comunicação.  Tendências 
contemporâneas. A ênfase comunicação e cultura. Comunicação e meios técnicos. 

 

• O acompanhamento inicial do processo básico de produção jornalística. Aproximação 
crítica de teorias e realidade empírica. Desenvolvimento de reflexão sobre a 
observação. Aquisição de repertório em nível intermediário de produtos da 
comunicação como filmes, programas de tevê e rádio, jornais e revistas.  

 

• As características do Projeto Experimental. A elaboração de um projeto de trabalho ou 
monografia: etapas, processos e cuidados. Padrões de apresentação do projeto 
experimental. Elaboração de Relatórios. 

 
 
 

 


