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Plano de Ensino 
Disciplina: 5837 - Empreendedorismo 

Carga Horária: 75h 

Curso/Período: Produção Multimídia / 1º Módulo 
 

Ementa: Contexto do empreendedorismo no Brasil. A carreira empreendedora e as habilidades do 

empreendedor. Fundamentos de estratégia, gestão e modelagem de negócios. Empreendedorismo inovador e 

transformação digital contemporânea. Perfil e fatores de sucesso do empreendedor. Constituição de 

empreendimentos e aspectos operacionais. 

Objetivo Geral: Apresentar os conceitos de empreendedorismo e suas variáveis no âmbito do mercado 

mundial. Preparar base teórica e de pesquisa antes de empreender em um novo negócio. Elaborar plano de 

negócios com suas diversas fases e habilidades. Estimular o espírito empreendedor com foco na criatividade e 

inovação. Desenvolver projetos tecnológicos empreendedores. 
 

Objetivos específicos: Assimilar criticamente conceitos que permitam a apreensão de teorias; desenvolver a 

criatividade em consonância com a transformação digital contemporânea; estimular a inovação e o 

aperfeiçoamento de habilidades adquiridas na formação social, política e econômica do aluno; propiciar uma 

reflexão ética sobre a globalização e a mudança no comportamento da sociedade e criar a prática de fomento 

às novas ideias e ao pensamento crítico diante das novas tecnologias. 

Conteúdo Programático: 

Unidade 1 – Conceituação de empreendedorismo e a carreira empreendedora 

1.1 – Contexto do empreendedorismo no Brasil; 1.2 – O mercado de empresas e a carreira empreendedora; 

1.3 – A escola dos sócios; 1.4 – O mercado de empresas de alta tecnologia no país: riscos e oportunidades; 

1.5 – Barreiras ou dificuldades para começar um novo negócio; 1.6 – Etapas de criação de um negócio 

próprio. 
 

Unidade 2 – Plano de Negócios e modelagem do negócio 

2.1 – O que é e para que serve; 2.2 – Roteiro para elaboração de um bom Plano de Negócios; 2.3 – 

Fundamentos da Pesquisa de Mercado e identificação do mercado potencial; 2.4 – As dimensões do mercado 

principal. 
 

Unidade 3 – Fundamentos de estratégia e gestão 

3.1. - O que o empreendedor precisa saber sobre Estratégia, Marketing e Vendas; 3.2 - O que o empreendedor 

precisa saber sobre Liderança e Pessoas; 3.3 - O que o empreendedor precisa saber sobre Finanças e 

Administração; 3.4 - O que o empreendedor precisa saber sobre Criatividade e Inovação;  
 

Unidade 4 – Empreendedorismo inovador e transformação digital 

4.1. Como criar startups de tecnologia no Brasil; 4.2 – Domínios da transformação digital: clientes, 

competição, dados, inovação e valor; 4.3 – Suporte estrutural e educação empreendedora dos negócios de 

tecnologia; 

Bibliografia Básica: 

GRANDO, Ney. Empreendedorismo Inovador: como criar startups de tecnologia no Brasil. São Paulo: Évora. 

ROGERS, David L. Transformação Digital: repensando seu negócio para a era digital. SP: Autêntica 

Business. 

DORNELAS, José Carlos Assis. Empreendedorismo. Rio de Janeiro: Elsevier. 
 

Bibliografia Complementar: 

LODISH, Leonard. Empreendedorismo e marketing. Rio de Janeiro: Elsevier. 

MARCONDES, Reynaldo Cavalheiro; BERNARDES, Cyro. Criando empresas para o sucesso: 

Empreendedorismo na prática. São Paulo: Saraiva. 

HARVARD BUSINESS REVIEW. Empreendedorismo e estratégia. Rio de Janeiro: Elsevier. 

LODISH, Leonard. Empreendedorismo e marketing. Rio de Janeiro: Elsevier. 

DEGEN, Ronald Jean. O empreendedor: empreender como opção de carreira. SP: Pearson Prentice Hall. 

 

 
____________________________ 

Gestor do Curso 

 

 
________________________________ 

Vice-Reitor 
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Plano de Ensino 
 
Disciplina: 6084 – Administração de Marketing   

Carga Horária: 75h 

Curso/Período: Produção Multimídia - 1° Período 

 

Ementa: A ciência chamada marketing. Os 4Ps do produto e os 7Ps de serviço. O marketing através das 

décadas. Nossa alma é digital. A relação entre a Cibercultura e o marketing. O ciclo de vida do 

produto/serviço e mercado. Alguns tipos de marketing. Tecnologia na informação de marketing e as TICs. 

Algumas ferramentas do marketing no processo de administração. O papel do marketing para a boa 

performance organizacional. A satisfação e o encantamento do cliente por meio da entrega de valor. 

Influência das variáveis endógenas e exógenas e o planejamento digital.  

Objetivo Geral: Formar profissionais para atuarem no contexto de multimídias, capazes de aliar as 

competências profissional, científica e humanística, em busca do desenvolvimento de diferentes habilidades 

por meio de ferramentas digitais do Marketing e da Administração.  

 

Objetivos Específicos: Capacitar os alunos à criar, implantar, implementar e gerenciar recursos, nos 

diferentes meios de comunicação eletrônicos/digitais, desenvolvendo produtos e sistemas interativos, sempre 

com ética, responsabilidade social e excelência.  
Conteúdo Programático:   

Unidade 1: Conceito de Marketing e Administração.   

1.1. Definição de Administração e Marketing. Processo de Adm.: Planejamento, Organização, Liderança e 

Controle; 1.2. O Marketing como ciência ao longo das décadas: Marketing 1.0, 2.0, 3.0, 4.0 e 5.0; 1.3. A 

Cibercultura e o Marketing: a nossa alma é digital; 1.4. A adequação da comunicação às multimídias. 

 

Unidade 2: Marketing e Administração na prática. 

2.1. Ciclo de vida: produto, serviço, mercado; 2.2. Tipos de Marketing e sua adequação de acordo com os 

objetivos que se pretende alcançar.  

 

Unidades 3: Uso de processos e ferramentas no Gerenciamento e Planejamento do Marketing e 

Administração.    

3.1. Ferramentas do Marketing; 3.2. Tecnologia na Informação de Marketing – SIM e TICs; 3.3. O papel do 

Marketing para boa performance da Organização; 3.4. Satisfação e encantamento do Cliente por meio de 

entregas de valor; 3.5. Influências endógenas e exógenas e o planejamento digital.  

Bibliografia básica: 

COBRA, Marcos. Administração de marketing. São Paulo: Atlas. 

KOTLER, Philip. Administração de marketing: análise, planejamento, implementação e controle. 

SP: Atlas. 

FERRACCIÚ, João de Simoni Soderini. Marketing promocional: a evolução da promoção de 

vendas. São Paulo, Pearson Prentice Hall. 
 

Bibliografia complementar: 

LAS CASAS, A. L. Administração de marketing: conceitos e aplicações à realidade brasileira. 1ª 

Ed. São Paulo: Atlas. 

LEVITT, Theodore. A imaginação de Marketing. Nova edição ampliada contendo o famoso artigo 

Miopia de Marketing. São Paulo: Atlas. 

KOTLER, P, ARMSTRONG, G. Princípios de marketing. São Paulo: Pearson Education. 

VIEIRA, Stalimir. Marca – o que o coração não sente os olhos não veem. Reflexões sobre marketing 

e ética. São Paulo: Loyola. 

LUPETTI, Marcélia. Planejamento de Comunicação. São Paulo: Futura. 
 

 
____________________________ 

Gestor do Curso 

 

 
________________________________ 

Vice-Reitor 
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Plano de Ensino 

 

Disciplina: 7448 – Fundamentos de Multimídia 

Carga Horária: 75h 

Curso/Período: Produção Multimídia / 1º Módulo 

 
Ementa: Considerando a evolução dos canais de comunicação e do avanço das tecnologias de informação e 

entretenimento, a disciplina vem a colaborar com a formação de futuros profissionais para atuarem com os 

diferentes meios e plataformas digitais de distribuição de conteúdo; o que é multimídia composta e o que 

corresponde as atuais exigências do mercado; legislação e ética no espaço da hipermídia; infoentretenimento 

e o uso dos multimeios; democracia de acesso e produção x real delimitação de espaço; o tempo e o tamanho 

no ambiente digital; conceito de relevância e aplicabilidade pessoal e profissional e mídia e representação 

sócio-cultural.  

Objetivo Geral: Que o aluno tenha uma formação em relação aos diferentes meios comunicacionais e de 

entretenimento, com total domínio de ferramentas e recursos técnicos para a produção e avaliação das mídias, 

norteando-se por um conjunto de valores, técnicas e conhecimento essenciais na formação de um verdadeiro 

agente de comunicação, estando apto a atender as atuais exigências do mercado em relação a multimídia.   
 

Objetivos específicos: apresentar conceitos relevantes a atuação do profissional; propor o desenvolvimento 

de ideias criativas e operacionais; construir uma política de busca constate pelo conhecimento atualizado em 

multimídia; desenvolver produtos relevantes dentro do que é multimídia; valorizar qualidades no ambiente 

digital; lidar com as ferramentas e recursos técnicos associados a geração de conteúdo e  produzir multimídia. 

Conteúdo Programático: 

Unidade 1 – Como se estabelece a comunicação 

1.1 – a relação entre emissor – mensagem – receptor 1.2 – A comunicação mediada 1.3 – Aspectos do 

multimídia nas relações interpessoais e profissionais 1.4 – A comunicação eficiente na obtenção de resultados 
 

Unidade 2 – As diferentes mídias e a distribuição de conteúdo 

2.1 – particularidades dos canais de comunicação 2.2 - O tempo e o tamanho no ambiente digital 2.3 - 

relevância e aplicabilidade pessoal e profissional 2.4 - Mídia e representação sócio-cultural 2.5 – Multimídia 

composta e exigências de mercado. 
 

Unidade 3 – Hipermídia – legislação e ética 

3.1 - infoentretenimento e o uso dos multimeios 3.2 - democracia de acesso e produção x real delimitação de 

espaço 3.3 – Forças político-legais 3.4 – Análise de público e valores sociais. 
 

Unidade 4 – Execução de mídias  

4.1 – Afinidade e competências estratégicas 4.2 – Definição de público e objetivos esperados 4.3 – 

Otimização de tempo e dinheiro 4.4 – Planejamento e roteirização 4.5 – A produção e apuração na confecção 

dos produtos 4.6 – A convergência e relevância 4.7 – A pataforma digital como distribuição de conteúdos 

mídiáticos.  

Bibliografia Básica: 

PADUA, W. Multimídia: conceitos e aplicações. Rio de Janeiro: LTC. 

BOEIRA, C.A. Design Multimídia: projetando ideias nos multimeios digitais. São Paulo: Viena. 

CHARAUDEAU, P. Discurso das Mídias. São Paulo: Contexto. 

 

Bibliografia complementar: 

MLODINOW, L. Subliminar: como o inconsciente influencia nossas vidas. Rio de Janeiro: Zahar 

CORRÊA, Henrique L. e CORRÊA, Carlos A. Administração de Produção e Operações - O Essencial. Atlas. 

BARBOSA, S. D. J.; SILVA, B. S. Interação Humano-Computador. Editora Campus Elsevier. 

VELOSO. R. Tecnologias da Informação e da Comunicação. São Paulo: Saraiva. 

ZETTL, Herbert. Manual de Produção de Televisão. Saraiva. 

 

 
____________________________ 

Gestor do Curso 

 

 
________________________________ 

Vice-Reitor 



  

                                                                                                                              Vice-Reitoria 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Página 1 de 2 

Plano de Ensino 

 

Disciplina: 7449 – Comunicação Organizacional 

Carga Horária: 75h 

Curso/Período: Produção Multimídia / 1º Módulo 

 

Ementa: Apresentação de conceitos relacionados à Comunicação Organizacional e a aplicação do 

conhecimento adquirido na rotina diária das empresas privadas, instituições públicas, entidades de 

classe e outras organizações; o negócio e o mercado; ações estratégicas de comunicação com o uso 

do Multimídia; a participação e interferência do público interno e externo da empresa; a relação do 

marketing com o negócio e a valorização dos diferentes setores da organização; gestão da 

comunicação e eventual gestão de crise, a produção multimídia e o papel do agente de comunicação 

no negócio e a gestão dos processos relacionados à visibilidade do que é feito na garantia de lucros e 

satisfação dos colaboradores e público consumidor. 

Objetivo Geral: que o aluno, ao final do módulo, consiga atuar direta e indiretamente na 

comunicação de uma Organização, sendo capaz de propor e gerir processos comunicacionais diante 

da rápida evolução do mercado e que atenda interesses de todos os públicos envolvidos no negócio.  

 

Objetivos específicos: entender o processo produtivo da empresa e como a comunicação pode ser 

eficiente; aplicar conceitos à prática da comunicação organizacional; propor soluções para o negócio 

na garantia de lucratividade e satisfação de todos os públicos; possibilitar o entendimento da 

importância das ações estratégicas; fazer valer o uso da produção multimídia na obtenção de 

resultados para o negócio; valorizar as diretrizes institucionais da organização; criar a cultura de se 

investir em novos conhecimentos ligados às tecnologias de informação e desenvolver competências 

e habilidades essenciais ao bom desenvolvimento das práticas comunicacionais. 

Conteúdo Programático: 

Unidade 1 – A Organização e a comunicação com os diferentes públicos 

1.1 – A comunicação interna e ganho de produtividade 1.2 – A credibilidade com a comunicação 

institucional 1.3 – O papel da comunicação mercadológica na obtenção de lucros 1.4 – Análise 

público 1.5 – Execução de tarefas em diferentes ambientes. 

  

Unidade 2 – O papel da comunicação e mídias na obtenção de lucros e ganho de produtividade 

2.1 - Como as mídias se relacionam com a gestão do negócio e satisfação de clientes 2.2 – A escolha 

das mídias de acordo com o negócio 2.3 – Análise de público 2.4 – O negócio e o mercado 2.5 – A 

política de canal e obtenção de resultados 2.6 – Inovação e empreendedorismo aplicados. 

  

Unidade 3 – Ações estratégicas de comunicação 

3.1 – a relação do marketing com o negócio 3.2 – o custo benefício ao desenvolver o plano de 

comunicação 3.3 – As mídias sociais como convergência e direcionamento à comunicação 

institucional 3.4 – assessoria de imprensa e gestão de crise 3.5 – o uso das tecnologias na 

comunicação organizacional. 

  

Unidade 4 – Desenvolvendo o Plano de Comunicação 

4.1 – Apresentação do cliente 4.2 – Análise de mercado 4.3 – A competitividade e o posicionamento 

do negócio 4.4 – A marca e a percepção dos públicos 4.5 – Interferências externas ao processo de 

comunicação 4.6 – Execução do Plano e feedback. 

Bibliografia Básica: 

FERREIRA, Patricia Itala; MALHEIROS, Gustavo. Comunicação Empresarial - planejamento, 

aplicação e resultados. Rio de Janeiro: Atlas. 

TORQUATO, Gaudêncio. Comunicação nas Organizações. Empresas Privadas, Instituições e Setor 

Público. Conceitos, Estratégias, Planejamento e Técnicas.  São Paulo: Summus.  

LOPES, Boanerges. Comunicação Empresarial – transformações e tendências. Mauad X.    
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Bibliografia Complementar: 

BUENO, Wilson. Estratégias de Comunicação nas Mídias Sociais – Série Comunicação 

Empresarial. São Paulo: Manoel. 

FORNI, João José. Gestão de Crises e Comunicação. São Paulo: Atlas. 

FRANÇA, Ana Shirley. Comunicação Empresarial. Atlas. 

BUENO, Wilson. Comunicação Empresarial: Políticas e Estratégias. Saraiva. 

MARCHIORI, Marlene. Faces da Cultura e da Comunicação Organizacional. Difusão. 

 

 
____________________________ 

Gestor do Curso 

 

 
________________________________ 

Vice-Reitor 



  

                                                                                                                              Vice-Reitoria 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Página 1 de 2 

Plano de Ensino 

 
Disciplina: 7450 - Comércio Eletrônico e Mídias Digitais 

Carga Horária: 75h 

Curso/Período: Produção Multimídia / 1º Módulo 

 

Ementa: Para nortear a formação dos alunos, a disciplina trata de: inovação nos processos de 

negócios em diferentes setores; a competitividade e o uso assertivo das mídias digitais; modelos de 

negociação e atendimento eficaz ao cliente; as relações comerciais x real necessidade de consumo; 

comércio eletrônico, tecnologias móveis e mídias sociais; as mídias digitais e o sistema de segurança 

com o E-commerce; o processo de evolução com as mídias no comércio eletrônico B2B e B2C e 

atrativos do comércio eletrônico x influência cultural sobre consumo de lojas físicas. 

Objetivo Geral: formar um profissional que atenda as exigências de um mercado cada vez mais 

competitivo, com conhecimento sobre as mídias digitais e as relações de produção e consumo via 

comércio eletrônico, sob a ótica do empreendedorismo digital. 

 

Objetivos específicos: compreender o processo de evolução das mídias nas relações comerciais; 

propor o conhecimento contínuo sobre a evolução do mercado; trabalhar competências individuais e 

coletivas; valorizar a formação generalista e especializada do agente de comunicação; trabalhar o 

lado crítico do aluno em relação ao papel das mídias no comércio eletrônico; validar o conhecimento 

sobre as relações de consumo pelo comércio eletrônico e aspectos socioculturais e formar 

profissionais aptos a atuarem em diferentes áreas relacionadas ao e-commerce e produção 

multimídia.  

Conteúdo Programático: 

Unidade 1 – O E-comerce no Brasil e no Mundo 

1.1 – A adaptação às novas tecnologias 1.2 – Comunicação, base de dados e segurança 1.3 – O 

investimento nas lojas físico-virtuais 1.4 – As relações comerciais e a real necessidade de consumo 

1.5 – A adequação e desenvolvimento de novas propostas ao e-commerce 

 

Unidade 2 – As mídias digitais e a efetivação de compra 

2.1 – o desenvolvimento de mídias direcionadas 2.2 – o desenvolvimento de sites com resultados 

efetivos 2.3 – A competitividade na rede 2.4 – Inovação nos processos e adequação ao mercado 2.5 

– A evolução das mídias e o aumento de consumidores ativos 

 

Unidade 3 – Comércio eletrônico e as Mídias Sociais 

3.1 – O papel da convergência em vendas 3.2 – As mídias de direcionamento 3.3 – Desenvolvendo 

ações estratégicas 3.4 – O processo de investimento na rede e com oxigenação de fluxo 3.5 – A 

relevância em divulgação e efetivação de vendas 

 

Unidade 4 – O processo de evolução das Mídias na relação de consumo 

4.1 – A adaptação do mercado e o processo híbrido de vendas 4.2 – Evolução das mídias e o e-

commerce B2B e B2C 4.3 – Competitividade e satisfação de público 4.4 – ferramentas eficazes de 

navegabilidade e aumento de lucratividade  

Bibliografia Básica: 

MARTINO, Luís Mauro Sá. Teoria das mídias digitais: linguagens, ambientes, redes. Vozes. 

MIKITANI, Hiroshi. As novas regras do e-commerce. As lições do CEO da Rakuten e Kobo para o 

negócio digital sem fronteiras no século XXI. Campus. 

SOLOMON, Michael R. O comportamento do consumidor: Comprando, Possuindo e Sendo. 

Bookman. 

 

Bibliografia Complementar: 

KOTLER, Philip; KARTAJAYA, Hermawan; SETIAWAN, Iwan. Marketing 4.0 do Tradicional ao 
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Digital. Sextante.  

LINDSTROM, Martin. A lógica do consumo. Verdades e mentiras sobre porque compramos. 

Harpercollins Brasil.   

TEIXEIRA, Tarcísio. Comércio Eletrônico. Conforme o Marco Civil da Internet e a 

Regulamentação do e-Commerce no Brasil. Saraiva.  

LIMA, Gabriel. Comércio Eletrônico. Melhores Práticas do Mercado Brasileiro. ComSchool. 

GUIMARÃES, Denise Azevedo Duarte. Comunicação Tecnoestética nas Mídias Audiovisuais. Sulina. 

 

 
____________________________ 

Gestor do Curso 

 

 
________________________________ 

Vice-Reitor 

 


