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PERFIL INSTITUCIONAL 
 

1.1 Contexto Educacional 

 
Nome da Mantenedora: União Educacional de Cascavel – UNIVEL LTDA 

Endereço da Mantenedora: Avenida Tito Muffato, 2317 – CEP 85.806-080. Bairro: 
Santa Cruz, Cascavel / PR. 

Base Legal da Mantenedora: Contrato Social registrado na Junta Comercial do 
Paraná, Agência Regional de Cascavel sob nº 41208085011, em 07/10/2015, inscrita 
no CNPJ/MF sob o Nº 80.882.772./0001-33. 

Dirigente da Mantenedora: Renato da Silva 

Nome da Instituição: Centro Universitário Univel 

Endereço de funcionamento do curso: Avenida Tito Muffato, nº  2317 – CEP 
85.806-080. Bairro: Santa Cruz, Cascavel / PR. 

Atos Legais da IES: Credenciada através do Decreto de 10/02/1995, publicado no 
DOU de 13/02/1995. Regimento aprovado pela Portaria Nº.1740, de 
08/08/2001. Credenciamento para oferta de cursos de graduação à distância pela 
portaria nº 325, de 16/04/2013. Recredenciamento publicado no DOU de 29/04/2015 
– Seção I – p. 31, através da Portaria/MEC nº 317, de 30/04/2015.  

 

MANTIDA: Centro Universitário UNIVEL, está localizada no mesmo endereço da 
mantenedora. O referido foi Credenciado pela Portaria/MEC nº 1.108, de 13/09/2017, 
publicado no DOU, de 14/09/2017. 

 

CORPO DIRIGENTE: 

Reitor: Renato da Silva 

Pró-Reitora Acadêmica: Viviane da Silva 

Pró-Reitor Administrativo: Lucas Renato da Silva 

Diretor de Desenvolvimento:  Nilton Nicolau Ferreira 

Diretor da Pós-Graduação: Lúcio Scheuer 

Diretor do Nead: Tiago Francisco Buosi 
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Quadro 1: Dados de identificação do curso. 

DADOS DE IDENTIFICAÇÃO DO CURSO 

Curso de Comunicação Social - Jornalismo 

Formação Bacharel 

Modalidade Presencial 

Ato de Autorização Portaria nº 1495, de 19 de outubro 1999 

Integralização Mínimo de 08 semestres e Máximo 10 semestres 

Regime de Oferta Seriado Semestral 

Turno Noturno 

Nº de Vagas 
Autorizadas  

100 

Carga Horária Total 2.923 horas 

Coordenador do Curso 
Rodrigo Silvério Cardoso 

Titulação e regime de 
Trabalho 

Mestre – Regime de trabalho integral 

Condições de Ingresso Vestibular Tradicional / Processo Seletivo Agendado 
/ Transferências / ENEM e Portador de Diploma. 

Fonte: Centro Universitário Univel, 2019. 

 

1.2 Equipe de Elaboração  e/ou Revisão do PPC: 

Núcleo Docente Estruturante – NDE; 

Colegiado do Curso; 

Coordenação de Comunicação Social - Jornalismo 

 

1.3 Legislações pertinentes ao curso: 

 

Parecer: CNE/CES 16/2001, de 13 de março de 2002;  

Resolução: CNE/CP 1, de 27 de setembro de 2013; 

Decreto: nº 9.235/2017 

Portaria de Autorização: Portaria nº 1495, de 19 de outubro 1999. Portaria de 
Renovação Reconhecimento nº267, de 03/04/2017 - D.O.U. de 04/04/2017 - pág.81. 
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1.4 Breve histórico da IES 

 

A Faculdade de Ciências Sociais Aplicadas de Cascavel,  foi credenciada pelo 

Decreto de10/02/1995, publicado no DOU de 13/02/1995. Suas atividades 

acadêmicas tiveram início em 26/02/1996, com o 1º  Regimento aprovado pela 

Portaria nº. 1740, de 08/08/2001.  

Ao iniciar as atividades acadêmicas com infraestrutura alocada (1.995) que 

pertencia ao Colégio Auxiliadora, sito a Rua Rio Grande do Sul, nº 675. Em 1.996 foi 

transferida para sede própria, sito a Avenida Tito Muffato, nº 2.317 centro a IES 

contava com 04 cursos de graduação autorizados e com o número  de 320 alunos. 

Ressalta-se que a IES foi credenciada para oferta de cursos de graduação na 

modalidade a  distância pela portaria nº 325, de 16/04/2013. 

 O primeiro recredenciamento da Faculdade ocorreu pela Portaria nº 423, de 

30/04/2015,publicado no DOU, de 29/04/2015, e o  credenciamento do Centro 

Universitário UNIVEL pela Portaria/MEC nº 1.108, de 13/09/2017, publicado no DOU,  

de 14/09/2017. 

O Centro Universitário possui 07(sete) Polos de Apoio presencial na 

modalidade de Educação a Distância – EaD,  sendo 01(um) Polo/Sede, 01(um) em 

Marechal Cândido Rondon/Pr, 01(um) em Palotina/Pr, 01 em Medianeira/Pr,  01(um)  

Assis Chateaubriand, 01 (um) Cafelândia e 01 (um) em Laranjeiras do Sul e 

atualmente estão sendo oferecido 05 (cinco) cursos na Modalidade a Distância de Pós 

Graduação Lato Sensu no  Polo/Sede 

 O Centro Universitário UNIVEL atualmente  possui 5.158 alunos matriculados 

na graduação, sendo 4.180 (presencial) e 978 (modalidade a distância)  e 1.836 

alunos nos cursos de pós-graduação lato sensu, sendo 1.512 (presencial) e 324 (na 

modalidade a distância), totalizando 6.994 alunos. O Centro Universitário possui 

atualmente119 docentes e 212 técnico-administrativos.   
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A instituição possui atualmente  uma área de 97.682,84m² com 27.002,48m² 

de área construída, com edificações especialmente desenvolvidas para as condições 

da região e 17.000m2 em estacionamento para carros e motos, devidamente 

demarcados conforme a legislação de trânsito e área livre de 53.680,36m² de terreno 

para futuras edificações. 

 

1.5 Áreas de atuação acadêmica 
 

 

O Centro Universitário UNIVEL apresenta cursos nas áreas de Ciências Sociais 

Aplicadas, Engenharias, Área da Saúde, Ciências Humanas e Tecnologias. Além das 

graduações, são ofertados cursos de pós-graduação lato sensu da própria IES e, 

outros, em convênio com renomadas instituições do país, entre elas, FGV (Fundação 

Getúlio Vargas) atendendo à perspectiva dos egressos para uma educação 

continuada. 

 

1.5.1 Cursos presenciais – Licenciatura e Bacharel 
 

Cursos 

Duração 
Semestres 

Turnos e Vagas/ Anuais 
Situação legal Autorização / 
Renovação/Reconhecimento 

Min Máx 
Diurno/ 
Noturno 

Vagas 

Administração 8 12 N 200 

Portaria de  Renovação 
Reconhecimento  SERES  

nº267,  de 03/04/2017 - D.O.U. 
de 04/04/2017 - pág.81. 

Agronomia 10 15 N 150 
Portaria de Autorização nº 303 

de 07/04/2017- D.O.U de 
10/04/2017- pág. 14 

Arquitetura e 
Urbanismo 

10 15 N 120 
Portaria de Autorização nº685 

de 07/07/2017- D.O.U de 
10/07/2017 – pág.23 

Artes 
(Licenciatura) 

6 9 N 120 

Portaria de  Renovação 
Reconhecimento  SERES nº 

276 de 20/04/2018 – D.O.U de 
23/04/2018 pág. 37 

Biomedicina 8 12 N 60 
Resolução/CONSU de 
Autorização n° 03 de 

28/09/2017 

http://www.univel.br/
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Ciências 
Contábeis 

8 12 N 230 

Portaria de  Renovação 
Reconhecimento  SERES  

nº267,  de 03/04/2017 - D.O.U. 
de 04/04/2017 - pág.81. 

Direito 10 15 D/N 395 

Portaria de  Renovação 
Reconhecimento  SERES  

nº267,  de 03/04/2017 - D.O.U. 
de 04/04/2017 - pág.81. 

Educação Física 8 12 N 60 
Resolução de Autorização n° 

03 de 28/09/2017 

Engenharia Civil 10 15 N 180 
Portaria de Autorização nº 134 

de 06/05/2016 – D.O.U de 
09/05/2016 pág.28 

Engenharia de 
Produção 

10 15 N 120 
Portaria de Autorização nº 267 

de 27/03/2015- D.O.U de 
30/03/2015 pág.22 

Engenharia 
Mecânica 

10 15 N 120 

Portaria de Autorização nº 311 
de 15/07/2016- D.O.U de 

18/07/2016 
pág.17 

Fisioterapia 8 12 N 160 
Resolução de Autorização n° 

03 de 28/09/2017. . Resolução 
nº 04, de 09/09/2019 

Jornalismo 8 12 N 100 

Portaria de  Renovação 
Reconhecimento nº267,  de 

03/04/2017 - D.O.U. de 
04/04/2017 - pág.81. 

Medicina 
veterinária 

10 15 N 120 
Resolução de Autorização n° 

03 de 28/09/2017 

Nutrição 8 12 N 120 
Resolução de Autorização n° 
03 de 28/09/2017. Resolução 

nº 04, de 09/09/2019 

Pedagogia 8 12 N 120 

Portaria de   Renovação de 
Reconhecimento nº 915, de 

27/12/2018 - D.O.U de 
28/12/2018, pág. 156. 

Publicidade e 
Propaganda 

8 12 N 80 

Em andamento 
Comissão recebida 

em:10/02/2019com Conceito 
(5). 

Psicologia 10 15 N 120 

Portaria de Autorização nº 866 
de 10/12/2018 – D.O.U de 

11/12/2018 pág.73. . Resolução 
nº 04, de 09/09/2019 

Odontologia 8 12 D 80 
Portaria de Autorização nº 866 

de 10/12/2018 – D.O.U de 
11/12/2018 pág.73 
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1.5.2 Cursos na modalidade à distância – Licenciatura e Bacharel 
 

Cursos 

Duração 

Semestres 
Turnos e Vagas/ Anuais 

Situação legal Autorização / 
renovação/Reconhecimento 

Min Máx Diurno/ noturno Vagas 

Administração 

EAD 
8 12 NSA 150 

Portaria  de   Autorização nº 

1.041, de 03/10/2017- D.O.U 

de 04/10/2017. 

Contábeis EAD 8 12 NSA 500 

Resolução/ CONSU de 

Autorização nº4, de 

29/09/2017 

Pedagogia EAD 8 12 NSA 460 

Resolução/ CONSU de 

Autorização nº07, de 

19/12/2017 

 

1.5.3 Cursos Superiores em Tecnologia (Presenciais) 

 

Cursos 

Duração 

semestres 
Turnos e Vagas/ Anuais 

Situação legal Autorização / 

renovação/Reconhecimento 

Min Máx Diurno/ Noturno Vagas 

Análise de 

Desenvolvimento 

de Sistemas 

6 9 N 100 

Portaria  de   Renovação de 

Reconhecimento nº 915, de 

27/12/2018 - D.O.U de 

28/12/2018, pág. 156. 

Design gráfico 4 6 N 80 

Portaria  de  Autorização nº 

202, de 02/06/2016 - D.O.U de 

06/06/2016, pág. 20. 

Fotografia 4 6 N 80 

Portaria  de  Renovação de 

reconhecimento nº 202, de 

02/06/2016 - D.O.U de 

06/06/2016, pág. 20. 

Gastronomia 4 6 N 120 

Portaria  de  Renovação  de 

reconhecimento  nº 267, de 

03/04/2017 - D.O.U de 

04/04/2017, pág. 70 
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Gestão Comercial 4 6 N 120 

Portaria  de  Renovação de 

reconhecimento  nº 267, de 

03/10/2017 - D.O.U de 

04/10/2017, pág. 22. . 

Resolução nº 04, de 

09/09/2019 

Gestão de 

Recursos 

Humanos 

4 6 N 50 

Portaria  de  Renovação  de 

reconhecimento  nº 267, de 

03/04/2017 - D.O.U de 

04/04/2017, pág. 70. 

Resolução/CONSUP nº08 de 

20/08/2018 

Gestão Financeira 4 6 N 50 

Portaria  de  Renovação  de 

reconhecimento  nº 267, de 

03/04/2017 - D.O.U de 

04/04/2017, pág. 70. 

Resolução/CONSUP nº08 de 

20/08/2018 

Logística 4 6 N 100 

Portaria  de  Renovação  de 

reconhecimento  nº 267, de 

03/04/2017 - D.O.U de 

04/04/2017, pág. 70.  

Processos 

Gerenciais 
4 6 N 100 

Portaria  de  Renovação  de 

reconhecimento  nº 267, de 

03/04/2017 - D.O.U de 

04/04/2017, pág. 70 

 

1.5.4 Cursos Superiores em Tecnologia (na modalidade a distância) 
 

Cursos 

Duração 

Semestres 
Turnos e Vagas/ Anuais 

Situação legal Autorização / 

Renovação/Reconhecimento 

Min Máx 
Diurno/ 

Noturno 
Vagas 

Gestão 
Comercial EAD 

4 6 NSA 195 
Portaria  de Reconhecimento  

nº 1039, de 03/10/2017 - 
D.O.U de 04/10/2017, pág. 22 

http://www.univel.br/
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Gestão 

Financeira EAD 
4 6 NSA 195 

Portaria  de Reconhecimento  

nº 899, de 20/12/2018- D.O.U 

de 21/12/2018, pág. 25 

Gestão de 

Recursos 

Humanos EAD 

4 6 NSA 195 

Em andamento 

Comissão recebida em: 

15/05/2019 com Conceito (5). 

Logística EAD 4 6 NSA 195 

Portaria  de Reconhecimento  

nº 846, de 29/112018 - D.O.U 

de 30/11/2018, pág. 15. 

Processos 

Gerenciais EAD 
4 6 NSA 195 

Em andamento 

Comissão recebida em: 

10/03/2019 com Conceito (5). 

 

Tabela 1: Conceitos Avaliativos Externos da IES 2019/1 

Relação de 
Cursos 

Nota 
ENADE 
Ciclo 
2012 

Nota 
ENADE 
Ciclo 
2015 

Nota 
ENADE 
Ciclo 
2017 

Nota 
ENADE 
Ciclo 
2018 

IDD 
2018 

Conceito/MEC 
CPC 

Conceito/MEC 
- CC 

Administração (4) (4) - (4) (4) (3) - 

Administração-
EaD 

- - - -  - (4) 

Arquitetura - - - -  - (3) 

Artes-
licenciatura 

-  - -  - (5) 

Ciências 
Contábeis 

(3) (4) - (4) (3) (3) - 

Design Gráfico - - - (4) (5) - (4) 

Direito (4) (4) - (4) (3) (3) (4) 

Engenharia 
Civil 

- - - -  - (4) 

Engenharia 
Mecânica 

- - - -  - (4) 

Fotografia - - - -  - (4) 

Gastronomia - (3) - (5) (4) (3) (4) 

Gestão 
Comercial 

(4) (4) - (4) (4) (4) (4) 

http://www.univel.br/
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Gestão 
Comercial – 
EaD 

- 
 

- 
- (3) (2) - (5) 

Gestão 
Financeira 

(4) (4) - (4) (4) (4) (4) 

Gestão 
Financeira – 
EaD 

- 
 

- 
- (3) (3) - (4) 

Jornalismo (3) (4) - (4) (4) (4)  

Logística (4) (4) - (5) (4) (3) (4) 

Logística- EaD - - - (3) (2) - (5) 

Odontologia - - - -  - (5) 

Pedagogia (4)  - (4)  -  - (4) 

Pedagógia – 
EaD 

- - - -  - (4) 

Processos 
Gerenciais 

(4) (4) - (3) (4) (4) (3) 

Processos 
Gerenciais –
EaD 

- 
 

- 
- (3) (3) - (5) 

Psicologia  - 

 

- - 
-  - (5) 

Publicidade e 
Propaganda 

- - - (5) (5) - (5) 

Recursos 
Humanos 

(4) (4) - (3) (3) (3) (3) 

Recursos 
Humanos – 
EaD 

- 
 

- 
- (3) (3) - (5) 

Segurança no 
Trabalho EaD 

- - - -  - (4) 

TADS 
(4)  

 

 
(4)  -  (3) (3) 

 * Selo OAB Recomenda 2016-2018                                                                  

   Fonte: MEC/INEP 

 

Tabela 2: Índice Geral de Cursos, Conceito Institucional e Contínuo: 

ANO IGC IGC CONTÍNUO CI CI EAD 

2019 - - - 5 

2017  3 2.7610 4 - 

2012 3 - 4 - 

2010  3 - - 4 

http://www.univel.br/
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1.6 Identidade Estratégica 
 

 

1.6.1 Missão 
 

O Centro Universitário UNIVEL tem como missão “ser um centro de excelência 

em educação superior, orientado para gerar consciência crítica, formando 

empreendedores com o perfil que as transformações da sociedade exigem, integrados 

com a realidade regional”. 

 

1.6.2 Visão 
 
 

A UNIVEL busca “ser reconhecida como uma instituição universitária de 

referência local e regional”.  

 
 

1.6.3 Valores Institucionais 
 

• Verdade; 

• Justiça; 

• Ética; 

• Comprometimento; 

• Solidariedade; 

• Voluntariado; 

• Inovação; 

• Responsabilidade Social. 

 

 

1.6.4 Perfil 
 

O Centro Universitário UNIVEL é uma instituição comprometida com o valor do 

ser humano, com sua formação e realização enquanto profissional e pessoa. Três 

importantes pilares institucionais orientam a Educação Superior promovida no Centro 

http://www.univel.br/
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Universitário por meio de suas Grandes Áreas de Ciências Sociais Aplicadas, Ciências 

Humanas, Engenharias, área de saúde e Tecnologias: o Ensino, a Pesquisa e a 

Extensão.  

 

1.7 Contexto Socioeconômico do Oeste do Paraná 
 

 

Formada por 52 municípios, a região Oeste do Paraná possui cerca de 1,3 

milhão de habitantes, a maior parte – quase 1,1 milhão – vivendo em áreas urbanas. 

Mas é a integração com as atividades do campo que garante um desenvolvimento 

diferenciado em relação a outras regiões do Estado. 

A economia dinâmica, resultado de cadeias produtivas sólidas, gera riquezas e 

atrai novos negócios, o que resulta em mais empregos e propicia melhorias 

constantes na qualidade de vida de sua população.  

Figura 1: Mapa do Estado do Paraná e Mapa da Região Oeste 

 

 

As cadeias produtivas da região são importantes fontes de geração de 

empregos. Dos cerca de 310 mil empregos formais em 37.099 estabelecimentos do 

Oeste do Estado, mais de 51 mil (17%) são gerados pela cadeia produtiva 

http://www.univel.br/
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agroalimentar; 4 mil pela cadeia produtiva farmacêutica; 3 mil pela cadeia produtiva 

material de transporte; e quase 9 mil pela cadeia produtiva do turismo. 

Os dados sócio demográficos comprovam a pujança da região. 

O Estado do Paraná apresenta uma população estimada em 11.320.892 

habitantes, conforme dados do IBGE (2017). A Mesorregião Oeste do Paraná 

representa 12,53% do total dos municípios do Estado. Alguns dados são de relativa 

importância, principalmente os referentes à população rural e urbana, densidade 

demográfica, taxa de mortalidade e natalidade infantil e número de empregados por 

atividade econômica. 

A população da Mesorregião Oeste do Paraná tem apresentado crescimento 

ao longo dos anos. Entre a década de 1980 e 1990 houve um crescimento de 6%, no 

ano 2000 o crescimento foi de 12% e em 2010 houve aumento de 7%. Entre o período 

de 1980 e 2010 a Mesorregião Oeste do Paraná está classificada como a terceira 

mais populosa do Estado e é a quarta região que apresentou o maior crescimento do 

Estado. O Gráfico 1 apresenta o crescimento da população da Mesorregião do Oeste 

do Paraná ao longo dos anos.  

Gráfico 1: Crescimento e variação da População da Mesorregião do Oeste do Paraná de 1980 a 2010 

 

Fonte: Estatísticas extraídas a partir de consulta à base de dados do IPARDES (2018). 

 

O Gráfico 1 ilustra o percentual de evolução do número populacional da Região 

Oeste do Paraná. É perceptível, com base na variação dos dados que a população 

tem crescido ao longo dos anos, principalmente a partir da década de 2000. 
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A distribuição populacional entre urbana e rural no Estado do Paraná 

apresentou modificações ao longo dos anos. Até a década de 1970 havia uma maior 

predominância da população rural, a qual representava para o Estado 63,9%, 

percentual muito acima da população urbana que era de 36,1%. Após trinta anos, este 

cenário foi modificado como consequência do êxodo rural. Dados desse período 

indicam que em 2000 haviam no Estado do Paraná 81,42% da população urbana, em 

relação à 18,58% da população rural. Em 2010, os dados apesar de similares 

apresentaram aumentos, tendo sido atribuído o percentual de 85,33% para a 

população urbana e 14,67% da população rural. 

Os indicadores do Estado do Paraná foram refletidos na Mesorregião Oeste, 

cujo cenário de saída de indivíduos do campo em busca de melhores condições de 

vida nas cidades foi similar. Dados extraídos das estatísticas do Instituto Paranaense 

de Desenvolvimento Econômico e Social (IPARDES) indicam que este aumento na 

população urbana passou a ocorrer principalmente a partir da década de 1980, tendo 

se intensificado, cada vez, mais nos últimos anos. O Gráfico 2 apresenta a diferença 

em relação a proporção da população urbana e rural da Mesorregião Oeste do Paraná 

entre 1980 e 2010.  

 

Gráfico 2: Percentual da população urbana em relação a população rural da Mesorregião Oeste do 
Paraná entre 1980 e 2010. 

 

 

Fonte: Estatísticas extraídas a partir de consulta à base de dados do IPARDES (2018). 
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O Gráfico 2 indica que a população rural da Mesorregião Oeste do Paraná, a 

partir do ano de 2000 se apresenta inferior à 20% (18,40%), em contrapartida, a 

população urbana apresentou valores acima de 80% (81,60%). Observa-se que existe 

uma tendência de que tais valores cresçam a partir de uma progressão geométrica, 

ocorrido principalmente em decorrência do crescimento das cidades e, como 

consequência, aumento na oferta de emprego.   

O município de Cascavel está inserido na Região Oeste do estado do Paraná 

com uma população estimada pelo IBGE/2017 em 1.309.564 habitantes. A 

microrregião de Cascavel pertence à mesorregião Oeste Paranaense. Sua população 

foi estimada pelo IBGE em 2017 em 459.734 habitantes e está dividida em dezoito 

municípios. Essa região possui uma área total de 8.515,24 km². A cidade de Cascavel 

conta hoje com 319.608 habitantes conforme estimativa para 2017, e representa o 5º 

município mais populoso do Estado, com um PIB de 3,8 bilhões de reais. O principal 

setor econômico de Cascavel é o agronegócio, com mais de 4.000 estabelecimentos 

agropecuários. Ainda há cerca de 14.458 estabelecimentos comerciais, industriais e 

de serviços. Pela sua localização, o município prosperou no comércio e na prestação 

de serviços, com destaque para o setor atacadista, de saúde e de ensino superior. 

Outros ramos que têm experimentado forte crescimento são os de metalurgia e de 

confecção. 

Em 2014, a Revista Exame classificou a cidade de Cascavel como a 43ª melhor 

cidade do Brasil, em pesquisa realizada pela Delta & Finance, a partir da análise de 

dados como finanças, governança, bem-estar, economia, segurança, qualidade de 

domicílios, saúde, educação digital e geral, consolidando diversos atributos das 

cidades em um índice que permita mensurar as diversas dimensões do processo de 

desenvolvimento socioeconômico e de seus habitantes. 

A Tabela 3 apresenta os dados educacionais da Microrregião de Cascavel e do 

Estado do Paraná, conforme dados extraídos das estatísticas do IPARDES (2018). 

 

Tabela 3: Dados educacionais da Microrregião de Cascavel e do Estado do Paraná 

Educação Fonte Data Micro Estado 
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Região 

Matrículas na Creche (alunos) SEED 2017 8.495 201.955 

Matrículas na Pré-escola (alunos) SEED 2017 11.657 261.283 

Matrículas no Ensino Fundamental (alunos) SEED 2017 60.051 1.423.553 

Matrículas no Ensino Médio (alunos) SEED 2017 19.526 439.765 

Matrículas na Educação Profissional (alunos) SEED 2017 3.032 78.901 

Matrículas no Ensino Superior (alunos) MEC/INEP 2016 19.887 384.632 

Taxa de Analfabetismo de 15 anos ou mais (%) IBGE 2010      - 6,28 

Fonte: IPARDES (2018) 

 

Os indicativos apresentados na Tabela 3 mostram que a grande maioria dos 

profissionais do Estado do Paraná ainda não teve acesso aos bancos acadêmicos, 

principalmente se compararmos com o elevado número de alunos matriculados no 

ensino médio na microrregião de Cascavel, sendo estes potenciais alunos para o 

ensino superior. Especificamente no âmbito da cidade de Cascavel a Tabela 2 

apresenta o número de matrículas ensino médio e educação profissional do município, 

conforme Sinopse Estatística da Educação Básica do ano de 2017, divulgada pelo 

Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (INEP) em 28 

de fevereiro de 2018. 

 

Tabela 4: Número de matrículas Ensino Médio e Educação Profissional do município de Cascavel 

Fonte: INEP (2017). 

 

As informações presentes na Tabela 4 indicam que no contexto educacional da 

região oeste do Paraná, o município de Cascavel é responsável por 17.850 matrículas 

no ensino médio e educação profissional, o que indica que tais alunos poderão a vir 

ingressar no ensino superior. 

A microrregião geográfica de Cascavel é formada por 18 municípios, sendo 

eles Anahy, Boa Vista da Aparecida, Braganey, Cafelândia, Campo Bonito, Capitão 

Censo 
Ano 

Região  
UF 

Ensino Médio 

Total 
Ensino 
Médio 

Educação Profissional 

Total 
Educ. 
Prof. 

Total 
Geral 

Ensino 
médio 

Integrado à 
Educ. 

Profissional 

Normal 
Magistério 

  
Concomitante Subsequente 

2017 Sul - Paraná 13.203 1.856 105 15.164 160 2.526 2.686 17.850 
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Leônidas Marques, Cascavel, Catanduvas, Corbélia, Diamante do Sul, Guaraniaçu, 

Ibema, Iguatu, Lindoeste, Nova Aurora, Santa Lúcia, Santa Tereza do Oeste e Três 

Barras do Paraná. Dispondo destes números, informações divulgadas pelo INEP em 

fevereiro de 2018 apresentam as estatísticas sobre número dematrículas ensino 

médio e educação profissional da Microrregião de Cascavel, conforme apresenta a 

Tabela 5. 

 

Tabela 5: Número de matrículas Ensino Médio e Educação Profissional da Microrregião de Cascavel  

Fonte: INEP (2017). 

 

O total de matrículas no ensino médio e educação profissional na Microrregião 

de Cascavel são de 24.730. Esses dados indicam que existe uma possível demanda 

de alunos oriundos destas modalidades de ensino para ingresso no ensino superior 

 

1.8 Justificativa de implantação do curso: 

 
 Em época nenhuma da história, o Jornalismo assumiu tão grande força e foi 

objetivo de elaboração tão sistemática e intencional, como no tempo atual. Um fato 

aparentemente insignificante e uma palavra despretensiosa, uma imagem fugidia ou 

um gesto espontâneo podem mobilizar multidões e fazer tremer a opinião pública 

nacional ou internacional pelo simples fato do seu aparecimento nos meios de 

comunicação social, caixas de ressonância, amplificadores não só dos 

acontecimentos, mas de opiniões e atitudes. 

A sociedade contemporânea confunde-se cada vez mais com o que é 

midiatizado, com o que é publicizado nas diversas mídias. A experiência humana hoje 

é em grande parte mediada pela técnica, mais precisamente pela comunicação 

midiática. Instituições antigas, como a religião e a política, perdem espaço 

Censo 
Ano 

Região  
UF 

Ensino Médio 

Total 
Ensino 
Médio 

Educação Profissional 

Total 
Educ. 
Prof. 

Total 
Geral 

Ensino 
médio 

Integrado à 
Educ. 

Profissional 

Normal 
Magistério 

  
Concomitante Subsequente 

2017 Sul - Paraná 19.526 1.922 534 21.982 160 2.588 2.748 24.730 
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preponderante na organização dos valores e das expectativas da vida moderna para 

a os meios de comunicação social. Talvez por isso, tanto a política quanto a religião 

estão a midiatizar-se rapidamente na atualidade. A mídia é assim um dispositivo que 

altera os modos de vida existentes até o momento e (re) cria culturas, sugere 

comportamentos, modos de interpretar os acontecimentos do mundo, de se relacionar 

com os outros. Rubim (1999, p. 148) aponta como um dos elementos principais da 

comunicação midiática é a “configuração da sociabilidade contemporânea, ao alterar 

em profundidade o modo de estar, perceber e pensar o mundo”. 

Isso faz com que, a cada dia mais, os meios de comunicação tornam-se 

instrumental de poder. Pode-se dizer que as estruturas midiáticas da sociedade 

transfiguraram-se no panopticon discutido por Foucault (2003, p. 209-211). Os 

sistemas de “vigilância” da mídia permitem que, a cada momento mais, a sociedade e 

os cidadãos sejam controlados e acompanhados em suas práticas cotidianas. Os 

meios de comunicação têm se tornado tão comuns ao cotidiano da população e a sua 

característica de mediador e refletor da sociedade têm sido tão aceitas que o 

panopticon, a vigilância eficaz e o controle pelas estratégias de instituição e 

manutenção do poder têm, a cada dia, se legitimado mais. 

É importante ressaltar que a mídia não exerce somente influências de controle 

na sociedade. As mídias possuem a capacidade de reestruturar as realidades, os 

espaços, modificando inclusive a cognição humana. Os meios de comunicação são 

elementos ativos do grupo em que se inserem, e por isso, tomam parte das atividades 

desenvolvidas por ele, ultrapassando a postura de mero mediador e reprodutor de 

fatos.  

O jornalismo, em sua prática cotidiana, redesenha o mundo através de um 

recorte temático-interpretativo da realidade. Assim, esta acaba sendo moldada no 

imaginário histórico-cultural de uma época pelo discurso jornalístico – e midiático – e 

por sua hierarquização dos fatos cotidianos. É substancial perceber que o jornalismo 

possui uma maneira própria de ver e produzir os “seus” fatos. Esses fatos, como diz 

Adelmo Genro Filho (1989, p. 186), não existem puramente como tais, há “um fluxo 
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objetivo na realidade, de onde os fatos são recortados e construídos obedecendo a 

determinações ao mesmo tempo objetivas e subjetivas”.  

Isto já sugere que o trabalho dos profissionais da notícia não é puramente 

objetivo e neutro. Eduardo Meditsch (1992, p. 32) defende que o “jornalismo implica 

uma visão ideológica, implica um posicionamento ético e político sobre a realidade”. 

Dessa forma, o acontecimento noticioso carrega consigo e transmite uma certa 

compreensão de mundo, de sociedade. O jornalismo não é, portanto, uma mera 

coleta, descrição e/ou reprodução dos fatos ocorridos. É, como toda linguagem, uma 

interpretação dos eventos/fenômenos.  

A Comunicação Social é hoje considerada um processo de produção do 

mundo não só a partir do trabalho sobre os elementos naturais exteriores ao homem, 

mas, sobretudo, a partir da elaboração do próprio discurso do homem, que também 

não permite total isenção por parte do interlocutor. O discurso, e mais intensamente a 

linguagem são partes do cotidiano do homem. Assim, interferem na sociedade tanto 

quanto são influenciadas por ela. A linguagem rege as relações sociais, e o jornalismo, 

ou melhor, a Comunicação Social, é parte determinante destas relações. 

Entretanto, o ato de interpretar os fatos não é sinônimo de falsear a ordem dos 

acontecimentos. O jornalista e professor José Arbex Júnior (2001, p. 108) argumenta 

nesse sentido que, mesmo não existindo “uma única ‘verdade histórica’, isso não 

significa que qualquer versão seja aceitável como ‘verdadeira’”. Para o Arbex, há 

limites de ordem social, econômica, política e cultural na interpretação que remetem 

a dois problemas centrais do jornalismo tanto como atividade quanto instituição: a 

verdade da notícia e a credibilidade do veículo que divulga. A responsabilidade do 

jornalista com a veracidade dos fatos, com a ética jornalística e com o público aumenta 

diante de tais processos.  

O jornalismo, por se tratar de uma estrutura — ou superestrutura, como diria 

Bakhtin (1999) — que intervém nas demais estruturas sociais — tanto nos 

componentes da superestrutura quanto da infraestrutura — é um dos representantes 

do poder que age nas sociedades. Portanto, a idéia da mídia como simples espelho 

da sociedade, como mero reprodutor e mediador de fatos e realidades é posta à prova.  
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A mídia e, consequentemente, o jornalismo ao transmitir um acontecimento 

realiza uma leitura deste acontecimento através de uma gramática e de um olhar 

próprios que o transforma no acontecimento midiático, no acontecimento jornalístico. 

A comunicação midiática compartilha e publiciza a partir de uma forma singular de 

narrar os fatos e propõe enquadramentos, janelas a partir das quais vê-se o mundo 

que ela mesma (re)constrói.  

A mídia constitui assim num dos vários mecanismos de construção social da 

realidade, talvez hoje o principal desses mecanismos. Através de seu trabalho 

cotidiano, elenca o que é importante saber, ou seja, estrutura hierarquicamente a lista 

de assuntos/temas/acontecimentos que merecem estar presentes na agenda pública 

porque ela (a mídia) os carimbou como merecedores de existir socialmente. Ao 

mesmo tempo, delega a inexistência uma gama infinita de outros 

assuntos/temas/acontecimentos. Aqui talvez se encontre uma das características dos 

meios de comunicação social que mais encantam os membros de outras instituições: 

o poder de publicizar e de silenciar sobre fatos, acontecimentos, personagens, 

assuntos, abordagens, fontes, etc. A capacidade dos meios de comunicação em 

oferecer às pessoas o que pensar através de processos de seleção, hierarquização, 

tematização, valoração, agendamento, entre outros, de assuntos (Fausto Neto, 1995, 

p. 26) e também de fontes, falas, personagens, abordagens.  

A realidade social atual é portanto diretamente afetada pela atuação da mídia. 

Cada vez mais, os meios de comunicação de massa interferem nos grupos em que 

estão enquadrados. Com a globalização, o volume de informações e a velocidade com 

que elas atingem o público isto tem se intensificado. A evolução tecnológica 

potencializa uma penetração cada vez maior da mídia do tecido social, o que amplia 

seu alcance e também sua atuação na sociedade contemporânea. Ao mesmo tempo 

em que se têm a ação de mídias globais, percebe-se também uma tendência de 

segmentação e regionalização de informações.  

A interferência midiática então na sociedade não se dá somente através da 

grande imprensa. A chamada imprensa nanica, a mídia local e a informação regional 

são hoje tendências do mercado em comunicação, estando em franca expansão. Para 
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que o comunicador possa participar de forma atuante nesta nova perspectiva do fazer 

comunicativo, é determinante que esteja integrado, através de preocupações e 

conhecimentos interdisciplinares, com as mutações e adaptações da realidade local 

em que está inserido. Como apresenta Guiducci (1980), os agentes sociais devem 

sempre ter em mente a especificidade dos grupos sociais e a maneira como a mídia 

integra estes grupos, interferindo no processo de construção do conhecimento. Para 

poder atuar nestas frentes, o comunicador deve engajar-se em uma realidade de 

novas prioridades e novas formas de visualizar a sociedade, aproximando o receptor 

da informação e dos meios de comunicação, agindo em seu cotidiano com criatividade 

e responsabilidade.  

A Comunicação Social, assim como especificamente o jornalismo, é uma 

ciência interdisciplinar. Com ela, e a partir dela, é possível traçar elos com as teorias 

sociológicas e antropológicas, analisando e pesquisando o comportamento humano, 

uma das principais fontes do pensamento comunicacional. Por este motivo, para além 

da aprendizagem técnica e do savoír-faíre profissional, a Comunicação Social é 

susceptível de ser igualmente abordada do ponto de vista sociológico, 

fenomenológico, econômico, político, antropológico, semiológico, estético etc., sem 

que necessariamente estas diversas abordagens coincidam entre si. 

A ciência da Comunicação Social, mais ampla que a do jornalismo, estuda as 

relações estabelecidas nos grupos sociais a partir das trocas e do compartilhamento 

de informações. Mas, mesmo com diferentes abordagens, deve-se chegar a um elo 

comum em que baseia a própria Comunicação Social, que é o homem como ser social, 

e, nesta medida, compreender que o exercício da Comunicação Social é o exercício 

da solidariedade humana, da cidadania. 

O desenvolvimento dos meios técnicos, altamente sofisticados, e o modelo 

industrial de sua organização, conduziram tão profundas contradições que se chega 

a perguntar hoje se a Comunicação Social não se transformou num poderoso 

monólogo, numa imposição condicionante relegando para segundo plano ou até 

suprimindo a característica fundamental da comunicação humana — o diálogo entre 

os indivíduos e entre as comunidades humanas, transformando a informação cada 
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vez mais numa palavra em sentido único, convertida em espetáculo perene, sem 

aquela resposta realmente eficaz que oriente a leitura da nossa realidade e o seu 

sentido para o homem. Embora em muitos momentos os estudos das novas mídias 

apontem para uma intensificação da interatividade e da experimentação por parte do 

receptor nos processos de comunicação atuais, o excesso e a velocidade das 

informações transmitidas diariamente nos meios de comunicação faz com que a 

compreensão e a análise dos fatos seja prejudicada. 

O comunicador precisa sempre ter em mente que a quantidade de 

informações transmitidas ao receptor não significa, necessariamente, informação de 

qualidade. Assim como o jornalista deve buscar fornecer instrumentais 

contextualizadores dos fatos para que o público compreenda os meandros da 

informação, evitando assim a desinformação, deve também organizar os dados que 

transmite, dando maior segurança e confiabilidade à cobertura realizada. 

A partir desta problemática, o ensino e a prática da Comunicação Social devem 

fazer parte de um projeto de análise crítica, preparando os alunos e os cidadãos para 

as transformações que inevitavelmente marcam este domínio da vida social do nosso 

tempo, de maneira a torná-los, de objetos passivos de um processo estereotipado e 

unidirecional, a sujeitos ativos de convivencialidade. E, a partir de uma reflexão sobre 

o valor sócio cultural do cotidiano, rompendo com as leituras maniqueístas tanto dos 

otimistas — incapazes de ver os limites e os condicionamentos, voluntários ou 

inconscientes, das mensagens veiculadas pelos meios de comunicação social — 

como dos pessimistas — que reduzem tudo a um processo aviltante de degeneração 

cultural — que se possa desenvolver uma atitude crítica. E assim criar meios para que 

se possa resistir a se deixar enredar ingenuamente no jogo, muitas vezes sutil, em 

que se comprazem agentes da indústria cultural contemporânea, de aproveitamento 

das pulsões inconscientes tais como a tirania, a exacerbação do desejo, a limitação 

da liberdade do cidadão desprevenido. 

Temas de relevância para a prática jornalística devem ser discutidos no espaço 

acadêmico para que o futuro profissional tenha consciência do poder e da capacidade 

interventora da mídia na realidade social, mas que também tenha consciência de seu 
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papel social e para isso passe por uma sólida formação ética e humanística, tornando-

se, dessa maneira, um agente social coordenado com a realidade e suas constantes 

transformações. 

Em vista do supraposto, pode-se inferir que a Comunicação Social - Jornalismo 

se configura como uma área sempre em crescente desenvolvimento, além de ser um 

setor produtivo de suma importância para o desenvolvimento de uma região. Na 

Região Oeste do Paraná, as vagas e oportunidades de trabalho para os futuros 

profissionais do curso, além de veículos de comunicação tradicionais, web’s, agências 

de propaganda e notícias, assim como assessoria vinculadas MEI’S. Não obstante, 

Cascavel tem se constituído como polo midiático, considerando o vasto número de 

veículos de comunicação com abrangência regional e outros, com alcance estadual e 

até mesmo mundial por meio da internet. São três jornais impressos diários (O Paraná, 

Gazeta do Paraná e Jornal Hoje) e outros menores sem periodicidade fixa: Impacto 

Acadêmico (mensal), Tribuna das Cidades (esporádico), Manchete Popular (semanal) 

e Voz do Paraná (quinzenal). 

A cidade também possui cinco emissoras de TV aberta (TV Tarobá – Rede 

Bandeirantes de Comunicação, TV Oeste – afiliada da RPCOM, Ric TV – Rede 

Record, CATVE – filiada à TV Cultura e Rede Massa – aliada ao Sistema Brasileiro 

de Comunicação, além dos canais a cabo como Canal 21, TV Araçá e TV Stop. A 

cidade também conta com as seguintes emissoras de rádio:  CBN Cascavel (AM), 

Rádio Capital, Globo, Colméia, Integração, Cultura, Tarobá FM, CATVE  FM, Jovem 

Pan e Rádio T. Há também um grande número de sites informativos, entre eles dois 

portais diários de notícias: www.catve.tv  e www.cgn.uol.com.br . Ademais do exposto, 

segue, a seguir, uma lista de empresas que podem absorver os futuros jornalistas: 

Quadro 2: Relações de empresas de comunicação em Cascavel e Região 

EMPRESA SEGMENTO CIDADE 

JORNAL O PARANÁ Jornal Impresso/Digital Cascavel 

JORNAL HOJE Jornal Impresso/Digital Cascavel 

GAZETA DO PARANÁ Jornal Impresso/Digital Cascavel 

REVISTA ALDEIA Revista Impressa Cascavel 

RPC CASCAVEL Televisão Aberta Cascavel 
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TV TAROBÁ Televisão Aberta Cascavel 

CATVE Televisão Aberta Cascavel 

TV STOP Televisão Aberta Cascavel 

CGN - PORTAL DE NOTÍCIAS Portal de Notícias Cascavel 

AAZ COMUNICACAO Agência de Comunicação Digital Cascavel 

AGENCIA F5 Agência de Comunicação Digital Cascavel 

AGENCIA TETE A TETE Agência de Design Estratégico Cascavel 

BLANCO LIMA Agência de Publicidade Cascavel 

CAIO GOTTLIEB PUBLICIDADES Agência de Propaganda Cascavel 

DBPV COMUNICACAO 
CRIATIVA 

Agência de Publicidade Cascavel 

DOPPS/LUCOM COMUNICACAO Agência de Publicidade Cascavel 

CACTHUS PUBLICIDADE Agência de Publicidade Cascavel 

GRUPO NEW MIDIA Agência de Comunicação Cascavel 

ÍCONE Agência de Publicidade Cascavel 

ROCKAD Agência de Publicidade Cascavel 

ROMPER Agência de 
Marketing/Comunicação Digital 

Cascavel 

KONKE COMUNICACAO 
INTEGRADA 

Agência de 
Marketing/Comunicação Digital 

Cascavel 

LIFE COMUNICACAO Agência de Comunicação Cascavel 

HEARTED Agência de Design Estratégico Cascavel 

METIS AGENCIA DIGITAL Agência de Comunicação Digital Cascavel 

NTV PRODUCOES Agência de Propaganda Cascavel 

PE VERMELHO COMUNICACAO 
INTEGRADA 

Agência de 
Marketing/Comunicação Digital 

Cascavel 

RODA GIGANTE 
COMUNICACAO E MARKETING 

Agência de Publicidade Cascavel 

EKAMBA Escritório de Design Cascavel 

CAPIM AG. Agência de Publicidade Cascavel 

ELEMENTAR Agência de Marketing Digital Cascavel 

EVERY.PUB Agência de Publicidade Cascavel 

FOSBURY&BROTHERS Agência de Publicidade Cascavel 

AMEXCOM Agência de Marketing Digital Cascavel 

ENJOY PUBLICIDADE Agência de Publicidade Cascavel 

AGÊNCIA KML DE PUBLICIDADE Agência de Publicidade Cascavel 

NASSER/DMP PUBLICIDADE E 
PROPAGANDA 

Agência de Publicidade Cascavel 

HELG - ASSESSORIA DE 
COMUNICAÇÃO E MARKETING 

Assessoria de Comunicação Cascavel 

AGÊNCIA LIBRE Agência de Comunicação Cascavel 

http://www.univel.br/


 

 

 
 

 
 
 

Centro Universitário Univel  
Av. Tito Muffato, 2317 – Bairro Santa Cruz 

85806-080 – Cascavel – PR 
Fone: (45) 3036-3638 - Fax: (45) 3036-3636 

http://www.univel.br 

 

29 
 

AMERICA LATINA Agência de Publicidade Cascavel 

AGÊNCIA CAOS Agência de Publicidade Cascavel 

ZERO UM PUBLICIDADE Agência de Publicidade Cascavel 

TRU DESIGN Agência de Design Estratégico Cascavel 

CONTINENTE COMUNICAÇÃO E 
MARKETING 

Agência de 
Marketing/Comunicação 

Cascavel 

M2COM - COMUNICAÇÃO 
INTEGRADA 

Agência de Comunicação Cascavel 

GRUPO VOGAR Grupo de Empresas Cascavel 

WEB THOMAZ - NEGÓCIOS 
DIGITAIS 

Criação de Sites Cascavel 

VS Comunicação Agência de Comunicação Cascavel 

Gazeta do Iguaçu Jornal Impresso Foz do Iguaçu 

Revista 100 Fronteiras Revista Impressa Foz do Iguaçu 

Trafor Agência de Comunicação Foz do Iguaçu 

Correio do Povo Portal de Notícias / Jornal Laranjeiras do Sul 

O Presente Portal de Notícias Marechal Cândido 
Rondon 

Conceito em Revista Revista Impressa Marechal Cândido 
Rondon 

Revista Região Revista Impressa Marechal Cândido 
Rondon 

Revista Life Revista Impressa Marechal Cândido 
Rondon 

Jornal do Oeste Portal de Notícias / Jornal Toledo 

Gazeta de Toledo Portal de Notícias / Jornal Toledo 

RIC TV Portal de Notícias / Jornal / 
Variados 

Toledo 

V. Beal Publicidade Agência de Propaganda Toledo 

Fonte: Comunicação Social - Jornalismo - Univel, 2019. 

Diante desse cenário, é importante ressaltar o pleno de desenvolvimento do 

estado do Paraná, bem como da região oeste que, de acordo com último senso o 

Estado do Paraná, apresenta uma população estimada em 11.348.937 habitantes 

(Estimativa IBGE 2018). A Mesorregião Oeste do Paraná representa 12,53% do total 

dos municípios do Estado com 50 municípios. Alguns dados são de relativa 

importância, principalmente os referentes à população rural e urbana, densidade 

demográfica, taxa de mortalidade e natalidade infantil e empregados por atividade 

econômica. 

A população da Mesorregião Oeste do Paraná representava em 1970 e 2000, 

10,86% e 11,90% do total da população do Estado, respectivamente. Já em 2010 este 
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percentual passou para 11,68%. Enquanto a população total do Estado elevou-se em 

37,93% neste período, a população oeste do Paraná cresceu 51,18%. 

A distribuição populacional do Estado do Paraná era, em 1970, de 63,9% de 

população rural e 36,1% de população urbana. O quadro reverte-se totalmente em 

2000, quando a população urbana passa a representar 81,42% e a população rural 

18,58%. Esta reversão se confirma em 2010, quando a população urbana passou para 

85,33% e a rural para 14,67%. Na Mesorregião Oeste do Paraná este panorama não 

é diferente. Em 2000 a população rural representava apenas 19,87% e a urbana 

80,13%. Em termos de taxa de urbanização, a Mesorregião acompanhou o 

desempenho do estado, apresentando em 2000 um percentual de população urbana 

de 81,61% e rural de 18,39%. Em 2010 manteve-se o mesmo desempenho do Paraná, 

ou seja, população urbana 85,61% e rural 14,39%. Por estes dados pode-se observar 

praticamente uma inversão na distribuição populacional urbana e rural no Estado do 

Paraná, tendo a Mesorregião oeste do Estado acompanhado este comportamento.  

A microrregião de Cascavel pertence à mesorregião Oeste Paranaense. Sua 

população foi estimada pelo IBGE em 2018 em 459.734 habitantes e está dividida em 

dezoito municípios. Possui uma área total de 8.515,24 km². 

A cidade de Cascavel tem 324.476 mil habitantes (IBGE, 2018), sendo o 5º 

município mais populoso do Estado, com um PIB de 3,8 bilhões de reais. O principal 

setor econômico de Cascavel é o agronegócio, com mais de 4.000 estabelecimentos 

agropecuários. Ainda há acerca de 14.458 estabelecimentos comerciais, industriais e 

de serviços. Pela sua localização, o município prosperou no comércio e na prestação 

de serviços, com destaque para o setor atacadista, de saúde e de ensino superior. 

Outros ramos que têm experimentado forte crescimento são os de metalurgia e 

confecção. 

Em 2014 ficou em 68° lugar entre os municípios brasileiros (6° do Paraná) no 

IFDM - Índice Firjan de Desenvolvimento Municipal - estudo do Sistema FIRJAN que 

acompanha anualmente o desenvolvimento socioeconômico de todos os mais de 5 

mil municípios brasileiros em três áreas de atuação: Emprego/Renda, Educação e 
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Saúde, criado em 2008 e baseado em estatísticas públicas oficiais dos ministérios do 

Trabalho, Educação e Saúde. 

Cascavel conta, atualmente, com aproximadamente 5.300 empreendimentos 

formalizados, sendo a 4ª colocada em geração de emprego no Paraná, 3ª em renda 

agrícola, 1ª em produção de soja, 1ª em produção de aves e 5º lugar no ranking do 

índice do desenvolvimento municipal da micro e pequena empresa. 

Com localização estratégica para investidores, Cascavel é porta de entrada 

para os países vizinhos que compõem o Mercosul e com fácil acesso aos grandes 

centros consumidores do Brasil, pois possui um dos mais importantes entroncamentos 

rodoviários do país, além de modal ferroviário com ligação ao Porto de Paranaguá. 

A contribuição do setor de agronegócio para o desenvolvimento das indústrias 

de óleos vegetais, rações, laticínios, embutidos de carne, frigoríficos suínos, aves e 

bovinos, entre outros, é muito grande e tem como base o sistema cooperativista. As 

grandes cooperativas do Paraná estão na região Oeste. Destacamos as seguintes: 

Coopavel, Frimesa, Cotriguaçu, Copagril, Copacol, Cotroeste, C. Vale e Lar; e 

empresas avícolas como: BRF Foods e Globoaves.  

Indicativos mostram que a grande maioria dos profissionais em nosso Estado 

ainda não teve acesso aos bancos acadêmicos, principalmente se compararmos com 

o elevado número de alunos matriculados no ensino médio na microrregião de 

Cascavel, sendo estes potenciais alunos para o ensino superior.  

A tabela abaixo apresenta os dados educacionais da Microrregião de Cascavel 

e do Estado do Paraná, conforme dados extraídos das estatísticas do IPARDES 

(2018) e confirma tal fato: 

Tabela 6: Dados de desenvolvimento educacional 

Educação 
Fonte Data 

Micro 

Região Estado 

Matrículas na Creche (alunos) SEED 2017 8.495 201.955 

Matrículas na Pré-escola (alunos) SEED 2017 11.657 261.283 

Matrículas no Ensino Fundamental (alunos) SEED 2017 60.051 1.423.553 

Matrículas no Ensino Médio (alunos) SEED 2017 19.526 439.765 

Matrículas na Educação Profissional (alunos) SEED 2017 3.032 78.901 

Matrículas no Ensino Superior (alunos) MEC/INEP 2016 19.887 384.632 

http://www.univel.br/


 

 

 
 

 
 
 

Centro Universitário Univel  
Av. Tito Muffato, 2317 – Bairro Santa Cruz 

85806-080 – Cascavel – PR 
Fone: (45) 3036-3638 - Fax: (45) 3036-3636 

http://www.univel.br 

 

32 
 

Taxa de Analfabetismo de 15 anos ou mais (%) IBGE 2010      - 6,28 

Fonte: IPARDES (2018) 

 

Os indicativos apresentados na Tabela 6 mostram que a grande maioria dos 

profissionais do Estado do Paraná ainda não teve acesso aos bancos acadêmicos, 

conforme explicitado anteriormente, principalmente se compararmos com o elevado 

número de alunos matriculados no ensino médio na microrregião de Cascavel, sendo 

estes potenciais alunos para o ensino superior. Especificamente no âmbito da cidade 

de Cascavel a Tabela 2 apresenta o número de matrículas ensino médio e educação 

profissional do município, conforme Sinopse Estatística da Educação Básica do ano 

de 2017, divulgada pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira (INEP) em 28 de fevereiro de 2018. 

 

Tabela 7: Número de Matrículas Ensino Médio e Educação Profissional do Município de Cascavel  

Fonte: INEP (2017). 

 

As informações presentes na Tabela 7 indicam que no contexto educacional da 

região oeste do Paraná, o município de Cascavel é responsável por 17.850 matrículas 

no ensino médio e educação profissional, o que indica que tais alunos poderão a vir 

ingressar no ensino superior. 

A microrregião geográfica de Cascavel é formada por 18 municípios, sendo 

eles Anahy, Boa Vista da Aparecida, Braganey, Cafelândia, Campo Bonito, Capitão 

Leônidas Marques, Cascavel, Catanduvas, Corbélia, Diamante do Sul, Guaraniaçu, 

Ibema, Iguatu, Lindoeste, Nova Aurora, Santa Lúcia, Santa Tereza do Oeste e Três 

Barras do Paraná. Dispondo destes números, informações divulgadas pelo INEP em 

fevereiro de 2018 apresentam as estatísticas sobre número dematrículas ensino 

médio e educação profissional da Microrregião de Cascavel, conforme apresenta a 

Tabela 8. 

 

Censo 
Ano 

Região  
UF 

Ensino Médio 

Total 
Ensino 
Médio 

Educação Profissional 

Total 
Educ. 
Prof.  

Total 
Geral 

Ensino 
médio 

Integrado à 
Educ. 

Profissional 

Normal 
Magistério 

  
Concomitante Subsequente 

2017 Sul - Paraná 13.203 1.856 105 15.164 160 2.526 2.686 17.850 
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Tabela 8 – Número de Matrículas Ensino Médio e Educação Profissional da Microrregião de Cascavel  

Fonte: INEP (2017). 

 

O total de matrículas no ensino médio e educação profissional na Microrregião 

de Cascavel são de 24.730. Esses dados indicam que existe uma possível demanda 

de alunos oriundos destas modalidades de ensino para ingresso no ensino superior. 

Cada vez mais o mercado de trabalho exige pessoas qualificadas, isto significa, 

não só experiência na área, mas também formação adequada. É notório que as 

empresas “[...] tanto industriais, quanto do setor de serviços, valorizam profissionais 

com maior preparo intelectual”. (BACHMANN & ASSOCIADOS, 2009, p. 44). 

O curso foi concebido para atender uma necessidade regional, com alto grau 

de contextualização e voltado para o aprimoramento profissional numa área 

estritamente necessária para o desenvolvimento regional, seja ele informacional, seja 

cultural. Apenas uma instituição de ensino superior privada, localizada na cidade de 

Cascavel/PR, oferece o curso de Comunicação Social - Jornalismo na modalidade 

presencial. 

Desse modo, a possibilidade de inserção no mercado é, conforme supracitado, 

inúmera, pois o jornalista utiliza técnicas de comunicação para informar a população, 

assim como pode oferecer serviços em áreas criativas. Para além da atuação ligada 

à informação (seu principal foco), o profissional jornalista pode ser empregado para 

corroborar na construção da imagem de empresas, causas e pessoas junto a um 

público-alvo específico e seus profissionais têm um campo de trabalho bastante 

amplo, que vai além das rádios, TV’s e jornais impressos. Não obstante, o jornalista 

pode atuar como disseminador de produções artísticas e culturais, sendo agente 

transformador e conscientizador, por meio de informação de qualidade e com 

compromisso ético, da realidade local e regional. 

O curso de Comunicação Social - Jornalismo do Centro Universitário UNIVEL 

oferece atividades que aproximam os universitários das ferramentas exigidas pelo 

Censo 
Ano 

Região  
UF 

Ensino Médio 

Total 
Ensino 
Médio 

Educação Profissional 

Total 
Educ. 
Prof.  

Total 
Geral 

Ensino 
médio 

Integrado à 
Educ. 

Profissional 

Normal 
Magistério 

  
Concomitante Subseqüente 

2017 Sul - Paraná 19.526 1.922 534 21.982 160 2.588 2.748 24.730 
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mercado de trabalho e auxiliam no desenvolvimento e na produção do conhecimento. 

Semanas acadêmicas, palestras, oficinas temáticas, atividades interdisciplinares, 

retiros criativos, estágios, projetos experimentais e participação em eventos são 

alguns exemplos do que o estudante vai encontrar no curso.  

Dimensão das turmas – nas aulas teóricas, as turmas não poderão ultrapassar 

o número máximo de 60 alunos. Nas aulas práticas laboratoriais, o tamanho das 

turmas será estabelecido pelo coordenador do curso e o professor da disciplina, tendo 

por base a dimensão do ambiente e a quantidade de equipamento disponibilizada. 

A estrutura curricular explicita os princípios de flexibilidade que permite aos 

alunos possibilidades diferenciadas no percurso de formação por meio das atividades 

complementares e das disciplinas optativas, assim como o princípio da 

contextualização, que se refere à atualização permanente do currículo com conteúdos 

adequados às tendências atuais do mercado. 

 

2. ORGANIZAÇÃO DIDÁTICA- PEDAGÓGICA 

 
2.1 Políticas Institucionais no Âmbito do Curso 

 

Centro Universitário UNIVEL apresenta em seu PDI políticas para o Ensino, 

Iniciação Científica/Pesquisa e a Extensão. As referidas políticas deverão ser 

implementadas no âmbito da Comunicação Social - Jornalismo.  

A IES, como um todo, busca, de forma integrada e coerente, a realização 

concreta dos objetivos descritos no Regimento Interno, no Plano de Desenvolvimento 

Institucional, no PPI, que abordam as políticas institucionais, destacando-se as 

políticas de ensino, pesquisa e extensão: 

• Ensino: Centradas na relação ensino – aprendizagem, na articulação 

entre teoria e prática, e em um currículo integrado, as políticas de ensino 

buscam propiciar ao aluno uma formação global que lhe permita construir 

competências, hábitos, habilidades e atitudes de forma crítica e criativa, 

estimulando-o a resolver problemas, estudar casos, intervir em realidades, 
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prever crises, fazer predições sempre de forma ágil, versátil e ética, buscando 

seu auto aprimoramento e auto realização como pessoa e como cidadão e 

profissional.  

• Pesquisa: Desenvolver o gosto pela pesquisa através da iniciação 

científica, a ação criadora, responsável e ética, a partir de uma postura de 

investigação, reflexão, de curiosidade perante o novo e o diferente, buscando 

novos conhecimentos e procedimentos que possam complementar e estimular 

o ensino-aprendizagem a alcançar graus mais elevados de excelência e 

melhorar a qualidade de vida da população envolvida, respeitando valores 

culturais e éticos, comprometendo-se com a profissão e a sociedade. 

•   Extensão: Integrar de forma efetiva e permanente, as atividades de 

extensão às suas propostas de ensino e de pesquisa para que possam 

corresponder às necessidades e possibilidades da instituição envolvida, na 

realidade local, regional e da sociedade como um todo, unindo por objetivos 

comuns as suas comunidades interna e externa com benefício para ambas.  

O Projeto Pedagógico do curso de Comunicação Social - Jornalismo do Centro 

Universitário UNIVEL, mantém articulação com o PDI e PPI atendendo às políticas 

voltadas  para a graduação, buscando a qualificação, a dinamização, a diversificação 

e a ampliação de oportunidades que resultem na melhoria da qualidade acadêmica e 

de sua contribuição ao desenvolvimento no contexto social e regional de sua 

abrangência. O Centro Universitário - UNIVEL, para atender de modo cada vez mais 

satisfatório a realidade social e profissional, local e regional, trabalha com currículos 

flexíveis, possibilitando aproveitamento de estudos e de competências, bem como a 

inserção do aluno na vida profissional, enquanto dá continuidade à sua formação 

acadêmica. 

Algumas políticas definidas para a área acadêmica são: 

a) Priorizar a integração do ensino, a iniciação cientifica e da extensão; 

b) Priorizar a formação de profissionais e cidadãos socialmente responsáveis 

e empreendedores nas diferentes áreas do conhecimento, aptos à 

participação no desenvolvimento da sociedade em que interagem; 
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c) Estabelecer áreas preferenciais para o desenvolvimento de cursos, 

orientando-os para responder às demandas do mercado de trabalho local, 

regional e nacional; 

d) Aprimorar a qualidade do estudante universitário, na sua formação 

científica, que reflita no preparo profissional, capacitado a enfrentar os 

desafios da sociedade contemporânea. 

e) Desenvolver um comportamento ético, solidário e sensível às diferentes 

realidades de atendimento à saúde, que contribua na melhoria da qualidade 

de vida das pessoas envolvidas. 

f) Integrar a comunidade acadêmica com a realidade local através da 

participação em atividades de extensão voltadas ao atendimento, 

orientação e prevenção da população com relação à saúde psicológica 

através de alguns dos projetos já instituídos na IES como: Valores 

Humanos, Dia da Responsabilidade Social, Projeto Geração (atendimento 

à 3ª idade). Sendo assim, percebe-se que a UNIVEL oportuniza situações 

concretas vinculadas à prática profissional dos discentes, visando os 

desempenhos técnico, humano e político. 

g) Atuar de maneira interdisciplinar e integrada aos demais cursos de atuação 

da área da saúde da IES, na promoção do atendimento à saúde da 

comunidade local. 

h) Contemplar valores propostos dos fundamentos da estética da 

sensibilidade, política da igualdade e a ética da identidade, como também 

os princípios específicos de flexibilidade, autonomia, interdisciplinaridade e 

contextualização. 

Destaca-se que esta Proposta Curricular foi elaborada e é constantemente 

aprimorada a partir do diálogo com as políticas apresentadas no PDI e no PPI da IES, 

no que tange às políticas institucionais e às práticas do curso. O ensino e extensão 

são ações praticadas nas atividades regulares do curso. A ética como postura e o 

compromisso social como atitude, são estimulados pelos docentes dentro do cotidiano 

do processo de ensino aprendizagem. 
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As abordagens destes temas na Educação Superior apresentam-se como uma 

necessidade importante na formação dos acadêmicos, tendo em vista sua atuação 

direta e indireta com as pessoas na inserção no mercado de trabalho. As decisões e 

os encaminhamentos do cotidiano da profissão trazem desafios relacionados com as 

relações humanas, que precisam ser trabalhados nas várias atividades constituindo o 

percurso dos acadêmicos no seu curso de graduação. 

Assim, o Centro Universitário - UNIVEL, no cumprimento dos marcos 

regulatório e no intuito de contribuir para a completude da formação dos egressos para 

uma atuação assertiva em relação às atuais demandas sociais, estabelece os 

seguintes princípios: 

• Aprofundamento das ciências e da tecnologia no contexto histórico das 

áreas de códigos e linguagens, sociedade e cultura, ciências da natureza e 

matemáticas, buscando vigorosa e metodicamente a construção do 

conhecimento por intermédio da livre discussão do ensino, da pesquisa e 

da extensão, fazendo da ação profissional sempre uma ação retomada do 

passado para o presente e o futuro; 

• Produção e construção do conhecimento de forma sistematizada e 

sistêmica, partindo da reflexão, do debate e da crítica, numa perspectiva 

criativa e interdisciplinar; 

• Conhecimento como prática, reflexão, dúvida, compreensão e crítica do 

que nos é oferecido pela observação e pela experiência do mundo físico e 

social, bem como pelas mídias tecnológicas disponíveis; 

• Valores propostos devem contemplar os fundamentos da estética da 

sensibilidade, política da igualdade e a ética da identidade, como também 

os princípios específicos de flexibilidade, autonomia, interdisciplinaridade e 

contextualização. 

Na esteira desses princípios referenciados o Centro Universitário UNIVEL 

propõe as seguintes diretrizes para o atendimento da legislação pelos cursos: 

• Criar e difundir culturas, conhecimentos, produção artística, científica e 

tecnológica; 

http://www.univel.br/


 

 

 
 

 
 
 

Centro Universitário Univel  
Av. Tito Muffato, 2317 – Bairro Santa Cruz 

85806-080 – Cascavel – PR 
Fone: (45) 3036-3638 - Fax: (45) 3036-3636 

http://www.univel.br 

 

38 
 

• Desenvolver os currículos dos cursos na perspectiva da educação 

continuada, 

• Incentivar o raciocínio crítico; 

• Prover práticas pedagógicas reflexivas e dialéticas; 

• Formar, nas diversas áreas do conhecimento, profissionais comprometidos 

com o desenvolvimento socioeconômico e político local, regional e 

nacional; 

• Preservar, vinculando-os à vida cotidiana, ideais da ética, da 

responsabilidade, da cidadania, da solidariedade e do espírito coletivo; 

• Incentivar a pesquisa científica, com vistas ao desenvolvimento acadêmico, 

tecnológico e social; 

• Socializar conhecimentos técnicos, sociais, políticos e científicos; 

• Priorizar o atendimento às carências locais, regionais e nacionais, 

atendendo a comunidade via serviços específicos e estabelecendo 

relações de parceria; 

• Valorizar e oferecer espaços para consolidação rotineira das atividades de 

extensão; 

• Considerar a singularidade humana, bem como seus múltiplos aspectos, 

como ser social, biológico, psicológico, político e cultural e sujeito histórico. 

O Centro Universitário UNIVEL, em atendimento as legislações, princípios e 

diretrizes estabelecidos, propõe que os PPCs garantam que as referidas temáticas 

sejam contempladas de forma transversal ao longo da integralização do currículo. Tais 

temas não constituirão uma disciplina específica, mas permeará todo o curso através 

de atividades complementares, atividades de pesquisa e extensão e, principalmente, 

atitudes e valores apresentados pelo corpo docente, discente e colaboradores, numa 

visão interdisciplinar. 

Todas as políticas institucionais que estão inseridas para o âmbito da 

Comunicação Social - Jornalismo relacionam-se claramente com o desenvolvimento 

do perfil do egresso deste curso, buscando tanto a formação de competências e 

habilidades de formação geral e ética do acadêmico, bem como das competências e 
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habilidades de formação técnicas e específicas, a serem explicitadas claramente no 

perfil do egresso claramente dispostas neste PPC. 

O tratamento da educação ambiental, direitos humanos e da educação das 

relações étnico-raciais, no âmbito do Curso, vem ocorrendo pela oferta de disciplinas 

e de forma transversal, e sob o entendimento de que uma e outra são práticas sociais 

que interagem e se situam no campo dos direitos humanos e da cidadania, a serem 

trabalhadas em disciplinas específicas do curso. 

O Centro Universitário desde seu credenciamento procurou implementar todas 

as propostas relacionadas em seu PDI e Regimento Interno. Dessa forma, iniciou-se 

com os órgãos Administrativos de apoio, que conforme estrutura da Instituição 

contemplam todas as necessidades institucionais e legais. Os órgãos de Colegiado 

Superior de Cursos estão funcionando democraticamente com seus membros 

designados por portaria e através da realização de reuniões que ocorrem de forma 

sistemática conforme regimento e demais normas. 

A gestão institucional está em consonância com as atividades da Instituição, 

com a Reitoria, diretores, administradores e coordenadores, cumprindo todas as 

exigências e metas estipuladas pelo conselho superior (CONSUP), compondo parte 

das decisões institucionais e das determinações do MEC. 

O Plano de Desenvolvimento Institucional está estruturado de modo que permiti 

uma postura que contemple essa nova realidade político-educacional, caracterizando-

se pelo conjunto de diretrizes e estratégias que expressam e orientam a prática 

pedagógica e a dinâmica dessa Instituição, não se restringindo à mera organização 

de componentes administrativos, mas sim, em um planejamento estratégico 

organizado dos atos até hoje praticados e nas ações a serem realizadas pela 

Instituição  referente ao período de vigência do PDI/2016-2020. 

A transformação tecnológica e consequentemente a evolução da sociedade  

norteia os novos paradigmas os quais o Centro Universitário  adotou e adequou-se. A 

educação por sua vez, é responsável pela formação de conhecimento científico, pelas 

habilidades e práticas profissionais, bem como, convicções as quais levam a crítica 
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reflexiva e consequentemente à ação refletida que proporciona a evolução da 

sociedade. 

O Centro Universitário não pode definir seu futuro, mas pode delinear seu 

desenvolvimento, levando em conta as características e as tendências do meio na 

qual está inserida. Nesse contexto, as características e as tendências do meio, 

alteram e transformam a realidade da instituição, rapidamente e se fazem necessárias 

as adaptações, para galgar às transformações de forma criativa e crítica, assumindo, 

o papel de interveniente ativo nesse processo de permanente mudança, que marca a 

sociedade contemporânea e a Educação Nacional. 

Reconhecendo isso e acreditando que o efetivo planejamento do futuro de uma 

instituição de ensino superior é inseparável da visão própria de seu corpo gestor e de 

seu corpo social, o Centro Universitário tem o intuito de facilitar o processo de 

planificação do seu PDI promovendo a participação e transferência de sua gestão. 

O Plano de Desenvolvimento Institucional tornou-se exequível e capaz de 

assegurar uma posição adequada à Instituição no cenário educacional paranaense e 

regional através das propostas, que foram apresentadas, e elaboradas a partir: 

• Dos resultados nos processos de avaliação da instituição e de seus cursos, 

realizados nos últimos 6 (seis) anos pelo MEC, através do INEP; 

• Dos resultados dos processos de avaliações internas e análise da CPA 

(Comissão Própria de Avaliação) que une a instituição através de 

representantes dos alunos, docentes, técnicos administrativos e membros da 

sociedade, onde através de reflexões críticas, analisam o desenvolvimento da 

instituição; 

• Apoio do Colegiado composto por alunos, professores e corpo técnico 

administrativo da instituição, além do NDE, composto por docentes abrindo 

espaço para a discussão coletiva, análise de documentos e diretrizes 

descrevem caminhos e objetivos a serem alcançados para a maior significação 

do ensino e da formação dos discentes da instituição; 
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• Da identificação e da análise de um conjunto de variáveis, derivadas do 

contexto interno, consideradas capazes de afetar a situação da Instituição nos 

próximos anos. 

 

2.1.1 Políticas para DCNs de Educação Ambiental, Relações Étnico-Raciais, Ensino 

de História e Cultura Afro-Brasileira e Indígena e Direitos Humanos 

 

O Centro Universitário por meio da organização curricular dos diferentes cursos 

busca propiciar uma sólida formação teórica e prática que responda às exigências 

contemporâneas da formação profissional. 

Para tanto, além das Diretrizes Curriculares Nacionais (DCN) para os cursos 

de graduação, o Centro Universitário atende também, ao que está prescrito na 

legislação referente à Política de Educação Ambiental, à Educação em Direitos 

Humanos e à Educação das Relações Étnico-Raciais e ao Ensino de História e Cultura 

Afro-Brasileiras e Indígenas. 

Na constituição dos currículos dos cursos e nas atividades acadêmicas em 

geral, a educação ambiental permeia todas as práticas docentes, nas quais os 

conteúdos são inseridos de forma transversal, mediante temas relacionados ao meio 

econômico, ambiental, social e à sustentabilidade. Da mesma forma, a Educação em 

Direitos Humanos, de modo transversal e interdisciplinar, integra a concepção e 

práticas pedagógicas. Nos cursos de graduação e de pós-graduação, existem 

disciplinas que tratam do tema, em atendimento à Resolução nº 1, de 30 de maio de 

2012, do CNE/MEC. Além disso, existem grupos de iniciação científica que 

problematizam questões relativas aos direitos humanos e socializam seus resultados 

com a comunidade acadêmica. 

Outra dimensão incluída nas concepções curriculares, a educação das relações 

étnico-raciais, visando à divulgação e produção de conhecimentos, bem como de 

atitudes, posturas e valores que conscientizem os cidadãos quanto à pluralidade 

étnico-racial e ao respeito aos direitos legais e valorização de identidade, na busca da 

construção de uma sociedade democrática. Assim como o ensino da história e cultura 
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afro-brasileiras e africanas, ao lado das indígenas, europeias e asiáticas contribui para 

uma formação integral. 

Destaca-se no atendimento a estes temas transversais, as seguintes práticas 

pedagógicas que se relacionam aos assuntos acima explicitados: 

 

• Programas de Extensão: oferta de programas e projetos que propiciem 

atividades teórico empíricas referente aos conhecimentos de formação geral 

imprescindível à formação do profissional-cidadão, que objetivam propiciar o 

desenvolvimento de um comportamento ético, solidário e sensível à 

compreensão e elucidação das questões contemporâneas que impactam na 

sua qualidade de vida e de seu entorno, de modo a desenvolver no aluno 

atitudes coerentes aos valores professados pelo Centro Universitário. Os 

conhecimentos trabalhados nesses programas/projetos procuram 

compreender as temáticas acerca do Estudo da História e Cultura Afro-

Brasileira e Indígena, Educação em Direitos Humanos e Educação Ambiental.  

 

• Atividades Complementares: a IES incentiva os alunos a participarem de 

serviços voluntários no cumprimento de suas horas complementares, 

oferecendo e viabilizando projetos sociais que incluem também assuntos 

relacionados às questões afrodescendentes e indígenas e direitos humanos, 

além de projetos e ações para a educação ambiental.Na modalidade EaD é 

ofertado, em regime de curadoria, todas as temáticas transversais em formato 

de curso autoinstrucional, com validação de 10 horas complementares cada 

um dos cursos de forma totalmente gratuita para todos os acadêmicos da 

UNIVEL que tiverem interesse de participarem. Os cursos disponibilizados são: 

Educação Ambiental, Educação das Relações Étnico Raciais e Educação em 

Direitos Humanos.  

 

• Disciplinas de formação complementar: essas disciplinas buscam a 

contextualização da situação das temáticas em questão na realidade atual. 
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Elas possibilitam aos acadêmicos a reflexão, a discussão e o aprofundamento 

teórico de um tema abordado a partir de diferentes perspectivas e que se 

complementam de forma interdisciplinar. 

 

• Iniciação Científica: consoante com as Políticas Institucionais para a Iniciação 

Científica, a IES prevê atividades teórico empíricas de investigação que 

estimulam o raciocínio conectivo e o saber transdisciplinar e visam à integração 

entre os conhecimentos trabalhados nas diferentes disciplinas, de modo a 

desenvolver as competências técnicas e transversais e as formas de 

comportamento exigidas para o exercício das funções próprias da profissão. 

Os resultados das investigações poderão ser observados pela produção 

acadêmico-científica demonstrados nos trabalhos desenvolvidos em Projetos 

Experimentais e em possíveis produções resultantes de grupos de Iniciação 

Científica. 

O Centro Universitário UNIVEL, em atendimento às referidas legislações, 

princípios e diretrizes estabelecidos, propõe que os PPCs garantam que as referidas 

temáticas sejam contempladas de forma transversal ao longo da integralização do 

currículo. Tais temas não constituirão uma disciplina específica, mas permeará todo o 

curso através de atividades complementares, atividades de pesquisa e extensão e, 

principalmente, atitudes e valores apresentados pelo corpo docente, discente e 

colaboradores, numa visão interdisciplinar. 

O tratamento da educação ambiental e da educação das relações étnico-

raciais, no âmbito do Curso, vem ocorrendo pela oferta de disciplinas e de forma 

transversal, e sob o entendimento de que uma e outra são práticas sociais que 

interagem e se situam no campo dos direitos humanos e da cidadania. Reforçam esse 

entendimento no tocante à educação ambiental os princípios enunciados no Art. 4º da 

Lei n. 9.795, de 27 de abril de 1999. 

As disciplinas do Curso de Jornalismo na modalidade a distância que 

contemplam os temas transversais são: Cultura e Sociedade e Responsabilidade 

Socioambiental.  Além destas disciplinas estão disponíveis cursos sobre as 
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Diversidades no Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) da IES que pode ser 

validado como Atividades Complementares.  

 

2.1.2 Política de Atendimento a Portadores de Necessidades Especiais 

 

No âmbito educacional da IES, a acessibilidade não se traduz somente na 

eliminação de barreiras arquitetônicas, mas a promoção plena de condições para o 

acesso e permanência na educação superior, bem como, o atendimento pleno das 

necessidades educacionais especiais. 

A inclusão na educação constitui uma proposta que representa valores 

simbólicos importantes, condizentes com a política de igualdade, em ambiente 

educacional favorável. Implica a inserção de todos, sem distinção de condições 

linguísticas, sensoriais, cognitivas, físicas, emocionais, éticas, socioeconômicas. Além 

disso, requer sistemas educacionais planejados e organizados que dêem conta da 

diversidade dos alunos e ofereçam respostas adequadas às suas características e 

necessidades. As diferenças são vistas não como obstáculos para o cumprimento da 

ação educativa, mas, sim, como fatores de enriquecimento. 

Para pôr em prática políticas de inclusão, faz-se necessário o desenvolvimento 

de ações educacionais que removam barreiras (atitudinais, educacionais e 

arquitetônicas), para que a aprendizagem pretendida seja alcançada. 

Ressaltamos a necessidade de uma formação inicial e continuada para os 

professores e todos os envolvidos no processo, bem como a importância de parcerias 

entre as instituições de ensino, do trabalho e setores empresariais para o 

desenvolvimento dessas políticas. 

A constituição de uma política para alunos com deficiências especiais 

representa para a IES, o cumprimento dos próprios princípios regimentais e de seu 

compromisso social. 

O apoio acadêmico aos acadêmicos com NEE – Necessidades Educativas 

Especiais ou com mobilidade reduzida é constituído por um conjunto de ações que 

abrangem diferentes naturezas de atendimento. No Centro Universitário, eles têm 
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uma atenção personalizada através de projetos que visam não apenas cumprir as 

exigências legais, mas, sobretudo, permitir que tenham uma vida universitária plena. 

 

2.1.2.1 NAI – Núcleo de Acessibilidade e Inclusão 

 
 

O NAI - Núcleo de Acessibilidade e Inclusão do Centro Universitário UNIVEL 

é um setor de atendimento aos acadêmicos que possuem alguma Necessidade 

Educativa Especial – NEE, e atua no acompanhamento e mediação dos processos de 

ensino e aprendizagem destes estudantes por meio da orientação e suporte 

pedagógico a docentes, acadêmicos e demais profissionais da instituição.  

O núcleo teve seu processo de desenvolvimento e organização fundamentado 

nas seguintes legislações: Constituição Federal de 1988; Lei de Diretrizes e Bases da 

Educação Nacional nº 9394/96; PDE – Plano de Desenvolvimento da Educação 

(Brasil); 2007 decreto nº 6.094/2007; Política Nacional de Educação Especial na 

perspectiva da Educação Inclusiva, 2008;  Referenciais de acessibilidade na 

Educação Superior e avaliação in loco do sistema nacional de avaliação da Educação 

Superior, 2013;  Lei Brasileira de Inclusão da pessoa com deficiência (LBI), nº. 13.146/ 

2015, e também o Plano de Acessibilidade do Centro Universitário UNIVEL 2018, 

portaria nº20 de 21 de dezembro de 2017.  

O NAI tem como objetivo atuar no enfrentamento ao preconceito e 

discriminação dos acadêmicos com NEE por meio de ações de formação continuada 

e orientação a docentes, estudantes e demais profissionais. Busca-se também 

desenvolver projetos e atividades que promovam a ação comunicativa entre 

estudantes e docentes no que diz respeito a recursos físicos, tecnológicos e humanos 

e contribua no desempenho acadêmico de estudantes com NEE. 

Destaca-se que o acompanhamento dos acadêmicos com NEE será realizado 

por profissionais com formação específica em Educação Especial, e este deverá 

facilitar os processos de ensino e aprendizagem por meio da mediação professor e 

acadêmico, considerando também o diálogo com as coordenações de curso e 

coordenação pedagógica.  
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Segue abaixo uma breve descrição e possíveis encaminhamentos 

pedagógicos de algumas Necessidades Educativas Especiais1:  

 

▪ Surdo: é considerada surda a pessoa que contém aspectos identitários da 

Cultura Surda, faz uso da língua de sinais brasileira (libras) como meio de 

comunicação e expressão, sendo acompanhado pelo tradutor/Intérprete de 

Libras durante as aulas, reuniões e demais ambientes na instituição de ensino 

quando necessário o processo de mediação (comunicação) entre pessoas 

ouvintes não sinalizastes ou sem fluência em libras. Este estudante apresenta 

características específicas na compreensão dos conteúdos, necessitando de 

vários recursos visuais durante as aulas, como slides, imagens, gráficos, filmes 

com legendas, material concreto, entre outras estratégias que estabeleçam 

alguma relação visual com os conteúdos ministrados. É importante que o 

ambiente acadêmico no momento das explicações dos docentes esteja em 

silêncio para não atrapalhar o processo de tradução para a Libras. Também 

busca-se trabalhar atividades em Libras (exploração do conteúdo trabalhado 

em sala), ensino de Libras, considerando a criação de sinais para termos 

científicos conforme a necessidade, em analogia a conceitos já existentes, 

ensino da Língua Portuguesa na modalidade escrita, como segunda língua.  

 

▪ Deficiente Auditivo: é aquela pessoa que possui perda parcial ou total da 

audição e faz uso da leitura labial como meio de comunicação. Geralmente 

utiliza aparelho auditivo como forma de potencializar seus resíduos de audição 

e captar mensagens sonoras que estão ao seu redor. Geralmente não 

apresenta aspectos identitários da Cultura Surda, não faz uso da Língua de 

Sinais Brasileira (Libras). Mas se faz necessários alguns recursos visuais 

durante as aulas, como slides, imagens, gráficos, filmes com legendas, material 

 
1CUNHA, Antonio Eugênio. Praticas Pedagogicas para a inclusão e diversidade. 4.ed.-Rio de Janeiro: 
Wak Editora, 2014. 
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concreto, entre outras estratégias que estabeleçam alguma relação visual com 

os conteúdos ministrados, e que o docente faça contato visual com o discente 

para que o processo de leitura labial ocorra.  É importante que o ambiente 

acadêmico no momento das explicações dos docentes esteja em silêncio.  

 

▪ Deficiência Visual: A Deficiência Visual é definida como a perda ou redução 

de capacidade visual nos olhos em caráter definitivo, que não possa ser 

melhorada ou corrigida com o uso de lentes, tratamento clínico ou cirúrgico. A 

deficiência visual engloba a cegueira (congênita ou adquirida) e a baixa visão 

(moderada ou profunda). O processo de aprendizagem de uma pessoa com 

deficiência visual se dará através dos outros sentidos (tato, olfato, audição, 

paladar), utilizando o Sistema Braille como principal meio de comunicação 

escrita, além de recursos de tecnologia assistiva, como programas 

sintetizadores de voz, leitores de tela e audiodescrição, software de ampliação 

de tela e de leitura de texto com ampliação flexível em vários tamanhos e sem 

distorção, ajuste de cores, otimização de foco, ponteiro e cursos, como também 

lupas e ampliação da fonte em atividades para as pessoas com baixa visão e 

visão monocular. 

 

▪ Surdocegueira: ensino do método de linguagem Tadoma, Libras adaptada ao 

surdo-cego (utilizando o tato), alfabeto manual, alfabeto moon (substitui as 

letras por desenhos em relevo), sistema pictográfico, que usa símbolos e 

figuras para designar os objetos e ações entre outros.  

 

▪ Deficiência intelectual: a pessoa com deficiência intelectual caracteriza-se por 

ter um funcionamento intelectual significativamente inferior à média, 

acompanhado de limitações significativas no funcionamento adaptativo em 

pelo menos duas das seguintes áreas de habilidades: comunicação, 

autocuidados, vida doméstica, habilidades sociais/interpessoais, uso de 

recursos comunitários, autossuficiência, habilidades acadêmicas, trabalho, 
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lazer, saúde e segurança. Recomenda-se não tratar o acadêmico como 

criança, estabelecer regras e limites quando necessário e exigir o compromisso 

de cumpri-los. As explicações devem ser simples e claras, se necessário utilizar 

recursos visuais para complementar as explicações. Outros encaminhamentos 

sugeridos: realização de atividades para desenvolvimento dos processos 

mentais superiores, controle consciente do comportamento, atenção e 

lembrança voluntária, memorização ativa, pensamento abstrato, raciocínio 

dedutivo, capacidade de planejamento, entre outros.  

 

▪ Transtorno do Espectro Autista(TEA): é uma desordem do desenvolvimento 

neurológico, cujas características envolvem alterações qualitativas e 

quantitativas da comunicação, da interação social e dos comportamentos 

caracteristicamente estereotipados, repetitivos e com gama restrita de 

interesses. Não utilize gírias ou figuras de linguagem, faça uso de uma 

linguagem clara e simples, mantenha o ambiente tranquilo, com poucos 

estímulos sonoros, e somente toque na pessoa se ela assim o permitir. Se 

necessário repita as solicitações e certifique-se que a mesma compreendeu as 

explicações. 

 

▪ Transtorno de déficit de atenção e hiperatividade – TDAH: é um transtorno 

neurobiológico de causas genéticas, que aparece na infância e, 

frequentemente acompanha o indivíduo por toda a sua vida. Neste caso o 

estudante deve sentar-se próximo de colegas que possam colaborar com o 

mesmo no processo de inclusão social. Na medida do possível o docente deve 

ficar próximo para que o estudante consiga manter o foco na explicação e a 

inclusão pedagógica ocorra de forma gradativa.  Recomenda-se o uso de 

recursos visuais durante as aulas, como slides, imagens, gráficos, recortes de 

documentários, material concreto, entre outras estratégias que estabeleçam 

alguma relação visual com os conteúdos ministrados, e que o docente faça 

contato visual com o discente. Outros encaminhamentos sugeridos são: 
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atendimento individualizado, avaliação oral, aumento do tempo de realização 

da avaliação, solicitar que o estudante ouça a sua pergunta até o final, pois o 

mesmo tem dificuldade de ouvir a pergunta toda, buscar meios que o levem a 

completar a tarefa solicitada, pois não é persistente.  

 

▪ Dislexia: é um transtorno que se caracteriza pela dificuldade em decodificar 

símbolos, ler, escrever, soletrar, compreender textos, reconhecer fonemas, 

tarefas relacionadas à coordenação motora, trocar, inverter, omitir ou 

acrescentar palavras ao escrever, são acadêmicos que possuem dificuldades 

de leitura e escrita. Possuem inteligência compatível com o seu 

desenvolvimento, saúde e órgãos sensoriais perfeitos, desde que estejam em 

estado emocional equilibrados, motivados e com orientação educacional 

adequada. Neste caso o docente deve utilizar linguagem objetiva, falar com o 

estudante mantendo contato visual, utilizar recursos visuais durante as aulas, 

como slides, imagens, gráficos, recortes de documentários, material concreto, 

entre outras estratégias que estabeleçam alguma relação visual com os 

conteúdos ministrados. Outros encaminhamentos sugeridos são: o docente 

explicar o conteúdo mais vagarosamente, repetir as informações, evitar 

atividades que envolvam memória imediata, estimular o trabalho com outro 

estudante que possa auxiliá-lo, avaliações orais, aumentar o tempo para a 

realização da prova, ressaltar os acertos, valorizar o esforço, auxiliar o 

estudante na leitura das questões, dar instruções objetivas, esquematizar o 

conteúdo das aulas, evitar que o aluno leia em voz alta perante a turma, pois 

ele tem consciência de seus erros.  

 

▪ Discalculia: trata-se de um transtorno relacionado à identificação e à 

classificação dos números, não causa inabilidade na leitura, mas influência o 

processamento lógico-matemático e afeta a percepção de tempo e espaço. O 

docente deve na medida do possível, propor atividades utilizando o concreto e 

o lúdico, utilizar abordagens sensoriais (estimulo visual, auditivo e cinestésico), 
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utilizar linguagem objetiva, falar com o estudante mantendo contato visual. 

Recomenda-se o uso de recursos visuais durante as aulas, como slides, 

imagens, gráficos, recortes de documentários, entre outras estratégias que 

estabeleçam alguma relação visual com os conteúdos ministrados. 

 

▪ Altas Habilidade/Superdotação: são acadêmicos que apresentam grande 

facilidade de aprendizagem que os leva a dominar rapidamente conceitos, 

procedimentos e atitudes, tendo duas características marcantes desta 

superdotação que são a rapidez de aprendizagem e a facilidade com que estes 

indivíduos se engajam em sua área de interesse. O docente deve tornar o 

currículo mais compacto e com atividades extracurriculares diversas que 

proporcionem o enriquecimento das necessidades cognitivas, físicas, 

emocionais e sociais do acadêmico. Este acadêmico necessita compreender 

uma linguagem mais abstrata, recomenda-se o uso de alguns recursos visuais 

durante as aulas, como slides, imagens, gráficos, filmes com legendas, entre 

outras estratégias que estabeleçam alguma relação visual com os conteúdos 

ministrados, atividades em grupos e duplas. 

 

▪ Deficiência Física Neuromotora-DFN: aquele que apresenta 

comprometimento motor acentuado, decorrente de sequelas neurológicas que 

causam alterações funcionais nos movimentos, na coordenação motora e na 

fala, requerendo a organização do contexto acadêmico no reconhecimento das 

diferentes formas de linguagem que utiliza para se comunicar ou para 

comunicação. Faz-se necessários alguns recursos visuais durante as aulas, 

como slides, imagens, gráficos, filmes com legendas, material concreto, entre 

outras estratégias que estabeleçam alguma relação visual com os conteúdos 

ministrados, e que o docente faça contato visual com o discente, valorizar sua 

independência, permitindo que faça tudo aquilo que consegue fazer. Outros 

encaminhamentos sugeridos são: permitir o uso de gravador durante a aula, 

avaliação oral, permitir que, durante as aulas práticas realizadas em 
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laboratórios, onde são utilizadas vidrarias, reagentes e altas temperaturas, o 

aluno, caso necessário, participe apenas como observador, organizar o espaço 

da sala visando uma boa circulação do aluno cadeirante.  

Para os acadêmicos com deficiência física, a IES apresenta as seguintes 

condições de acessibilidade:  

• Livre circulação dos estudantes nos espaços de uso coletivo (eliminação de 

barreiras arquitetônicas);  

• Vagas reservadas no estacionamento;  

• Rampas com corrimãos e rampa de embarque e desembarque, elevadores 

sinalizados, guia fixado no piso e porta de acesso a biblioteca facilitando a 

circulação de cadeira de rodas;  

• Portas e banheiros adaptados com espaço suficiente para permitir o acesso 

de cadeiras de rodas;  

• Barras de apoio nas paredes dos banheiros;  

• Lavabos, bebedouros e telefones públicos em altura acessível aos usuários. 

Para o acadêmico da modalidade à distância que apresente dificuldades para 

a realização de atividades funcionais no seu dia a dia ou precisa de auxílio de outras 

pessoas para conseguir realizá-las adequadamente (NEE – Necessidades Educativas 

Especiais), a IES quando solicitada, para cada tipo específico de necessidade, orienta 

o uso de TA-Tecnologias Assistivas  e quando necessário, disponibilizando em seus 

polos o acesso a essas tecnologias, com a finalidade de responder às necessidades 

concretas de cada aluno e possibilitar sua interação com o computador para melhor 

aproveitamento do processo de Ensino e Aprendizagem. 

Neste contexto, a IES, assume o compromisso de atender as regulamentações 

legais, a todos os acadêmicos com NEE, bem como desenvolver, junto à comunidade 

acadêmica, atividades e ações educativas e preventivas. 

Concomitante, os currículos assumem a flexibilidade, as atividades acadêmicas 

e/ou avaliativas terão uma estrutura e tempo diferenciado, as diferentes metodologias 

de trabalho no alcance das necessidades, adaptação de conteúdos e formas de 

avaliação, preferencialmente práticos e focados em esquemas visuais.  
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A IES subsidiará o atendimento por meio do Núcleo de Apoio 

Pedagógico/Psicológico e do NAI – Núcleo de Acessibilidade e Inclusão, que terão a 

responsabilidade de planejar ações de formação continuada de professores e mediar 

os processos de ensino e aprendizagem fundamentados  na compreensão das 

diferenças de cada aluno, com foco na integração e acessibilidade, estímulo ao 

convívio social e valorização de diferentes formas de ser e pensar.  

 

2.1.2.2 Plano de promoção de acessibilidade e atendimento prioritário e 

diferenciado para utilização de espaços, mobiliários e edificações 

 

Conforme disposto na CF/88, art. 205, 206 e 208, na NBR 9050/2004, da ABNT, 

na Lei nº 10.098/2000, nos Decretos nº 5.296/2004, nº 6.949/2009, nº 7.611/2011 e 

na Portaria nº 3.284/2003, para os alunos portadores de deficiência física, a IES 

apresenta condições de acessibilidade desejáveis. 

Em atendimento ao Decreto 5.296/2004 que estabelece os requisitos de 

acessibilidade o Centro Universitário Univel toma como referência a Norma Brasileira 

ABNT NBR 9050:2004, da Associação Brasileira de Normas Técnicas que trata da 

Acessibilidade de Pessoas com Deficiências a Edificações, Espaço, Mobiliário e 

Equipamentos Urbanos.  

Visando priorizar a viabilização deste decreto, a Instituição realiza:  

• criação de vagas de estacionamento de uso exclusivo das pessoas com 

deficiência física, devidamente sinalizadas e indicadas segundo norma ABNT 

9050; assim, o estacionamento de veículos conta com áreas reservadas para 

este grupo de alunos ou visitantes e o pessoal responsável pela vigilância e 

segurança está treinado para oferecer assistência; havendo necessidade, os 

vigilantes ajudam estes a retirarem cadeira de rodas ou muletas dos veículos, 

acomodando-os e, sendo solicitado, conduzindo-os até o local desejado. Este 

atendimento é feito continuamente; 
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• adequação da altura de equipamentos destinados a estudantes e funcionários 

portadores de necessidades especiais, como telefones públicos, balcão de 

atendimento, estantes de livros, bebedouros e interruptores de luz;  

• utilização de programação visual adequada, indicando de maneira clara os 

pontos adequados ao uso das pessoas com necessidades especiais;  

• rampas de inclinação suave e com corrimãos de altura adequada às pessoas 

de necessidades especiais; as calçadas possuem rampas de acesso nos 

padrões estabelecidos, permitindo que alunos ou visitantes com necessidades 

especiais se locomovam; 

• garantia de espaçamentos adequados (mínimo de 1,50m) em corredores e 

ambientes de uso coletivo;  

• manutenção dos corredores e acessos, livres de obstáculos (cestos de lixo, 

painéis de propaganda e bancadas) que possam impedir ou prejudicar a 

circulação de pessoas;  

• portas com larguras superiores a 80cm; portas e banheiros com espaço 

suficiente para permitir o acesso de cadeira de rodas;  

• Instalações sanitárias adequadas para familiares e fraldários; 

• existência de barras de apoio nas paredes dos banheiros;  

• instalação de elevadores com dimensões adequadas às pessoas com 

necessidades especiais;  

• contratação ou qualificação de docentes e funcionários para o atendimento as 

pessoas de deficiência físico-motora, em iguais condições de tratamento 

dispensado aos estudantes não deficientes;  

• computador adaptado para consulta ao acervo: na sala de consulta e pesquisa 

de acervo da biblioteca, com bancada adaptada para altura de 90cm, 

permitindo sua utilização tanto para cadeirantes quanto para crianças e 

adolescentes; a adaptação é sinalizada por placa padrão acima do computador; 

• Piso táctil e placas de identificação dos espaços em Braille. 

 

http://www.univel.br/


 

 

 
 

 
 
 

Centro Universitário Univel  
Av. Tito Muffato, 2317 – Bairro Santa Cruz 

85806-080 – Cascavel – PR 
Fone: (45) 3036-3638 - Fax: (45) 3036-3636 

http://www.univel.br 

 

54 
 

2.1.2.3 Sistemas e meios de comunicação e informação, serviços de tradutor e 

intérprete da língua brasileira de sinais 

 

Para os estudantes com deficiência auditiva, compromete-se formalmente, no 

caso de vir a ser solicitada e até que o aluno conclua o curso proporcionar:  

• intérpretes de língua de sinais/língua portuguesa, especialmente quando da 

realização e revisão de provas, complementando a avaliação expressa em 

texto escrito ou quando este, não tenha expressado o real conhecimento do 

estudante;  

• flexibilidade na correção das provas escritas, valorizando o conteúdo 

semântico;  

• aprendizado da língua portuguesa, principalmente, na modalidade escrita, para 

o uso de vocabulário pertinente às disciplinas do curso em que o estudante 

estiver matriculado;  

• acesso aos professores de literatura e materiais de informações sobre a 

especificidade linguística do deficiente auditiva; 

• A Língua Brasileira dos Sinais – LIBRAS, em cumprimento à legislação 

especifica é oferecida como Componente Curricular Optativo em todos os 

cursos de Bacharelado e Tecnologia e como Componente Curricular 

Obrigatório nos cursos de Licenciatura, sendo também de livre acesso aos 

docentes e colaboradores ao longo do ano. 

 

2.1.2.4 Sistemas e meios de comunicação e informação prestados às pessoas com 

deficiência visual 

 

Para estudantes com deficiência visual, compromete-se formalmente, no caso 

de vir a ser solicitada e até que o aluno conclua o curso, proporcionar desde o acesso 

até a conclusão do curso, sala de apoio contendo:  

• máquina de datilografia Braille, impressora Braille acoplada a 

computador, sistema de síntese de voz;  
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• gravador e fotocopiadora que amplie textos;  

• software de ampliação de tela;  

• equipamento para ampliação de textos para atendimento a estudante 

com visão subnormal;  

• lupas, réguas de leitura;  

• scanner acoplado a um computador;  

• de aquisição gradual de acervo bibliográfico em Braille e de fitas 

sonoras, para uso didático; 

• laboratórios disponíveis para uso de programas de computador como 

Winvox, Papovox entre outros, que permite que um livro seja escaneado, 

transformando-o em arquivo audível e transferências para endereços 

eletrônicos; 

• Permite-se o uso de gravadores convencionais existentes no setor de 

audiovisual, com auxílio dos funcionários responsáveis pelo suporte de 

atendimento.  

 

2.1.3 Políticas Institucionais de Iniciação Científica, Tecnológica, Artística e Cultural 

 

Considerando as características culturais de Cascavel e Região, o Centro 

Universitário buscará desenvolver pesquisas e ações de estímulo e incentivo nos 

campos sociocultural e técnico-científico. 

A presente política é um instrumento que permite colocar o aluno em contato 

com a atividade científica, a memória cultural, a produção artística e o patrimônio 

cultural engajá-lo desde cedo na pesquisa e atuar como diferencial na formação 

acadêmica.  

Ao inserir nossos alunos em contextos econômicos, políticos e socioculturais, 

de forma a garantir o pleno exercício da cidadania e promover o desenvolvimento de 

uma cultura profissional, humanista, artística e cultural, a IES atende aos seus mais 

profundos valores e invoca o cumprimento de sua missão.  
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As principais atividades de pesquisa e iniciação científica são desenvolvidas 

por meio dos cursos de graduação e dos programas de pós-graduação, as quais se 

organizam também em grupos temáticos, que reúnem professores pesquisadores, 

alunos e técnicos, segundo regulamento institucional.  

Visando permitir um maior aprofundamento do aluno nas atividades de 

pesquisa e produção de conhecimento, os cursos estão desenvolvendo núcleos 

específicos de pesquisa que engajam professores com o perfil para a pesquisa e aos 

quais os alunos têm sido efetivamente incorporados.  

Com o intuito de dar visibilidade à produção científica dos alunos e estimular a 

interdisciplinaridade entre as áreas de conhecimento, a IES realiza anualmente um 

encontro de iniciação científica, premiando os melhores trabalhos e editando os anais 

em mídia digital.  

No cumprimento de sua missão institucional, a Coordenação de Pesquisa e 

Extensão estipulou como metas e Políticas de Iniciação Científica, Tecnológica, 

Artística e Cultural:  

 

• Fortalecer seu Núcleo de Estudos Acadêmicos (NEA) com a finalidade de 

centralizar, implementar, apoiar e incentivar a realização de pesquisas e 

projetos de iniciação científica nas suas diversas áreas, dotando de 

instrumentos essenciais aos seus diversos núcleos de estudos, atividades, 

divulgação e publicação, para o crescimento da pesquisa;  

• Viabilizar ajuda de custo para que os alunos ingressem no Programa de 

Iniciação Científica;  

• Instituir sistemática de acompanhamento e avaliação permanente de 

pesquisa/iniciação científica desenvolvida na IES;  

• Priorizar, nas investigações, problemas locais e regionais que serão estudados 

e interpretados em conexão com o quadro regional e nacional;  

• Compreender o alcance de sua prática profissional na vivência e no respeito à 

diversidade; 
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• Propor ações contextualizadas que considerem os aspectos profissionais, a 

consciência cultural e socioambiental; 

• Aumentar a capacidade de acesso às redes de comunicação e sistemas de 

informação, o acervo da biblioteca, incluso os periódicos; 

• Estimular as relações interinstitucionais e a formação de redes de pesquisa. 

 

 

2.1.4 Políticas Institucionais de Extensão 

 

A extensão universitária, como prática acadêmica, é instrumento de articulação 

com os diversos segmentos sociais, de forma programada e sistemática, envolvendo 

um processo orgânico que não se confunde com assistencialismo. É um fator 

integrador do ensino e pesquisa objetivando responder à demanda social e representa 

um compromisso com a comunidade visando:  

• Implementar projetos, enquanto situa a extensão na linha pedagógica na 

qual os docentes desenvolvem ações que contribuem para transformações 

sociais, econômicas e políticas, procurando instituir valores de democracia 

e dos direitos humanos;  

• Interligar-se as áreas de ensino e pesquisa possibilitando a associação da 

prática acadêmica com o todo na vida do estudante;  

• Aproveitar a infraestrutura de laboratórios, pessoal docente e técnico, 

possibilitando sua utilização em prol da comunidade e pesquisa;  

• Criar novos cursos de extensão com base na integração contínua ao ensino 

e a pesquisa favorecendo a educação continuada; e  

• Dar continuidade aos projetos como Valores Humanos, Dia da 

Responsabilidade Social e o projeto de atendimento à 3ª idade (Projeto 

Geração) dentre outros.  

Desta maneira, o Centro Universitário, ao desenvolver atividades de extensão, 

procura estabelecer espaços para parcerias comprometidas com a missão de formar 

cidadãos capazes de pensar, situar-se diante de suas necessidades e ofertas, 
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construírem o seu conhecimento com qualidade e transformar as realidades negativas 

em oportunidades empreendedoras de sucesso. 

Os docentes e discentes de Comunicação Social - Jornalismo podem submeter 

projetos de extensão junto ao Centro de Pesquisa e Extensão – CPE, de acordo com 

edital próprio. Os projetos aprovados são executados sob a supervisão da 

coordenação com o apoio da IES. 

 

2.2 Objetivos do Curso 
 

A proposta de formação do curso de Comunicação Social - Jornalismo é 

formar profissionais que dominem as técnicas específicas de suas áreas e tenham 

capacidade criativa, espírito crítico e visão humanística para atuarem como agentes 

de transformação da realidade socioeconômica, política e cultural e com o contexto 

de globalização no qual estão inseridos. Configura-se como intenção contribuir para o 

desenvolvimento da Ciência da Comunicação, quer no domínio da ciência básica, 

quer no domínio da ciência aplicada.    

Para tanto, procura-se viabilizar uma estrutura de curso que possa oferecer 

aos alunos uma efetiva interação entre teoria e prática, fundamentada por uma 

adequada formação ética e humanística e pelo conhecimento das características 

específicas do discurso e da produção jornalística. Entende-se, portanto, a profissão 

do jornalismo não como uma mera técnica de transmissão de informação, mas como 

uma forma de construção e também de transformação da realidade social.  

Pretende-se a partir disso formar jornalistas que realmente sejam 

portadores de reais possibilidades de atender à demanda do mercado interiorano, 

levando-se em conta características típicas da área geográfica cultural e políticas de 

comunicação de massa, com potencial de inovar, renovar e operar com criatividade, 

sem que se deixe de levar em conta as tipicidades urbanas dos grandes centros e os 

aspectos da globalização relativos ao jornalismo, e aptos, também, para atuarem em 

espaços maiores (Rio, São Paulo, Mercosul, etc.).  
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Os habilitados em Jornalismo têm campo de trabalhos nos diversos meios e 

sistemas de comunicação. Podem exercer a profissão em jornal, revista, rádio, 

televisão e assessoria de imprensa. Bem como podem desenvolver também 

atividades conexas em consultorias de comunicação e assessorias políticas. 

A formação dos profissionais jornalistas centra-se então no senso crítico e 

espírito ético-filosófico. Vale lembrar que a problemática ético-filosófica é enfatizada 

— através de conteúdos que remetam às questões éticas em cada disciplina — 

durante os quatro anos de duração do curso, assim como estudos de geopolítica, 

cultura brasileira, realidade sócio-econômica e políticas públicas brasileiras. Objetiva-

se com isso, formar não somente um jornalista, mas um cidadão que saiba seu lugar 

enquanto ator social de seu tempo. 

Considerando a observação e a reflexão como princípios cognitivos de 

compreensão da realidade, torna-se necessário aprofundar e ampliar a articulação 

teoria e prática na estrutura curricular, integralizando todas as atividades acadêmicas 

fundamentais para a produção do conhecimento na área do curso. Os diversos 

elementos construídos pelas múltiplas atividades de ensino-aprendizagem articulam-

se em uma concorrência solidária, para a criação do sentido e do conhecimento. O 

trabalho interdisciplinar e coletivo busca permitir o desenvolvimento da capacidade de 

análise e produção de conhecimentos com base numa visão multidimensional e, 

portanto, mais abrangente sobre o objeto de estudo. Ele corresponde a uma nova 

consciência da realidade, a um novo modo de pensar, que resulta num ato de troca, 

de reciprocidade e integração entre áreas diferentes de conhecimento, visando tanto 

a produção de novos conhecimentos como a resolução de problemas de modo global 

e abrangente. Para atingir estes objetivos, compete ao colegiado de curso planejar 

estratégias de aprendizagem que possam facilitar a aquisição de conhecimentos 

teórico-práticos, competências e habilidades para a comunicação, análise crítica e 

criativa, reflexão independente e trabalho em equipe em contextos multiculturais. 

Compete ainda estimular a criatividade envolvendo a combinação entre o saber 

tradicional ou local e o conhecimento aplicado da ciência avançada e da tecnologia. 

Aliam-se às estratégias de ensino e aprendizagem novas orientações para a 
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avaliação, que sejam coerentes com os objetivos e que visem colocar em 

questionamento não somente a memória, mas também as faculdades de 

compreensão, a crítica e a criatividade, incluindo-se a habilidade para o trabalho 

teórico-prático. Essas considerações balizam então os parâmetros observados na 

construção do PPC: 

I. Concepção da estrutura curricular fundamentada em metodologia de 

ensino que articule o ensino e a extensão;  

II. estimulo ao desenvolvimento de conteúdos integradores;  

III. desenvolvimento do espírito crítico e analítico, preparando-se os 

acadêmicos para a resolução dos problemas enfrentados na atuação profissional;  

IV. considerar a graduação como etapa de construção das bases para o 

desenvolvimento do processo de educação continuada;  

  Ainda nessa perspectiva, impõe-se no plano operacional que a estrutura 

curricular a ser desenhada implique em:  

I. Incentivar o trabalho em grupo e a formação de equipes interdisciplinares;  

II. incentivar a aquisição e assimilação de conhecimentos de forma 

interdisciplinar;  

III. fortalecer a articulação da teoria com a prática, valorizando a pesquisa 

individual e coletiva, assim como a monitoria, os estágios e a participação em 

atividades de extensão;  

IV. estimular práticas de estudo que promovam a autonomia intelectual. 

 

2.2.1 Objetivo Geral 
 

Formar profissionais com perfil generalista, humanista, ético e crítico, 

preparando-os para aturarem como agentes de cidadania e produtores de ideias, 

capazes de responder à heterogeneidade característica da existência 

contemporânea, com firme arcabouço técnico e teórico. Assim sendo, objetiva-se um 
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profissional seguro e ético capaz de exercer socialmente sua profissão, bem como 

possibilitar a construção de sua identidade profissional singular e diferenciada em 

relação ao campo maior da Comunicação Social. 

 

2.2.2 Objetivos Específicos 
 

 

Como objetivos específicos, o curso pretende: 
 

a) Desenvolver formação técnico-científica para a produção de planejamento e 

execução de projetos de comunicação com o mercado, possibilitando o domínio 

das etapas de coleta de informações, pesquisa, verificação da veracidade dos 

fatos. 

b) Dar ênfase a formação de um profissional de comunicação capaz de entender e 

diagnosticar situações mercadológicas que componham o cenário onde as 

instituições estão inseridas e criativamente, proponha soluções de comunicação 

e sugestões de marketing contemporâneas e acessíveis às instituições. 

c) Proporcionar condições para que os acadêmicos aprimorem as suas capacidades 

criativas, crítica, investigativa e reflexiva com a finalidade de agregar valores 

simbólicos, estéticos, éticos e de cidadania aos bens culturais; 

d) Contribuir com a melhoria do Jornalismo, em especial o praticado na região Oeste 

de Paraná; 

e) Compreender a produção jornalística nos seus aspectos mais amplos, ou seja, 

pensá-la pela perspectiva da comunicação integrada que pressupõe a integração 

de suas atividades de comunicação; 

f) Propiciar uma formação multimídia, preparando o profissional de comunicação a 

atuar em diferentes plataformas. 

g) Orientar a formação teórica e técnica para as especificidades do jornalismo, com 

grande atenção à prática profissional, dentro de padrões internacionalmente 

reconhecidos, comprometidos com a liberdade de expressão, o direito à 

informação, a dignidade do exercício profissional e o interesse público; 
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h) atentar para a necessidade de preparar profissionais que possam exercer 

dignamente a atividade como autônomos em contexto econômico cuja oferta de 

emprego não cresce na mesma proporção que a oferta de mão-de-obra; 

i) instituir a graduação como etapa de formação profissional continuada e 

permanente. 

2.3 Perfil Profissional do Egresso 

 

O jornalista graduado pelo curso de Comunicação Social - Jornalismo do 

Centro Universitário Univel deve estar habilitado para atuar nos diversos suportes  

técnicos da produção jornalística (televisão, rádio, jornal impresso, revista, assessoria 

de comunicação, web e mídias alternativas) tanto em veículos da mídia regional/local 

bem como nos meios de comunicação estudais e nacionais. Em vista disso, a 

formação do profissional de Comunicação Social – Jornalismo pretendida pelo Centro 

Universitário UNIVEL segue o parecer CNE/CES 492/2001, assim como o parecer 

CNE/CES 39/2013. 

Atendendo a este perfil, o jornalista formado pelo Centro Universitário UNIVEL 

deve se destacar como profissional apto a atuar em qualquer setor da atividade 

inerente à Comunicação Social, de forma competente, ética e crítica, capaz de revelar 

seu comprometimento com as questões sociais, bem como trabalhar em equipe. Para 

tanto, é indispensável que esse profissional tenha acesso a uma sólida formação 

humanística, de modo interdisciplinar, e que possa, ainda, vivenciar atividades 

práticas que desenvolvam suas habilidades. 

Nesse sentido, o perfil do egresso do curso de Comunicação Social - 

Jornalismo é de transmitir informações de qualidade, assim como construir peças e 

projetos com linguagem adequada para as áreas que comportam o uso do Jornalismo, 

com iniciativas empreendedoras, consciência crítica e compromisso ético. 

2.3.1 Competências e Habilidades para o perfil do egresso 

Para atender à filosofia, aos objetivos e ao perfil do egresso, propostos neste 

Projeto Pedagógico, deverão ser desenvolvidas habilidades e competências através 
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de um conjunto de ações que envolvam todo um processo de ensino-aprendizagem: 

quem ensina, quem aprende, o conteúdo programático, a estratégia utilizada e o 

processo de avaliação.  

Não obstante, o perfil do profissional do bacharelado em Comunicação Social 

– Jornalismo do Centro Universitário UNIVEL, num âmbito comum, segue os 

parâmetros expostos no Parecer CNE/CES 492/2001, CNE/CES 39/2013 , Resolução 

CNE/CP 3/2002. Nessa perspectiva, o perfil desejado contempla as seguintes 

competências, habilidades, conhecimentos, atitudes e valores: 

 

I – Competências Gerais: 

 

a. Valorizar e compreender o regime democrático, a pluralidade de concepções e 

ideias, a cultura de paz, os direitos humanos, as liberdades públicas, a justiça 

social e o desenvolvimento sustentável; 

b. Conhecer a cultura brasileira, paranaense e regional, atentando para as 

especificidades de cada realidade social, econômica e política; 

c. Diferir entre o verdadeiro e o falso a partir de um sistema de referências éticas 

e profissionais; 

d. Pesquisar, selecionar e analisar informações em qualquer campo de 

conhecimento específico; 

e. Ter pleno domínio da expressão oral e a escrita da língua portuguesa; 

f. Ser capaz de trabalhar em equipes profissionais multifacetadas; 

g. Conhecer e utilizar as tecnologias de comunicação e informação; 

h. Pautar-se pela inovação permanente de métodos, técnicas e procedimentos; 

i. Cultivar a curiosidade sobre os mais diversos assuntos e a humildade em 

relação ao conhecimento; 

j. Atuar sempre com discernimento ético. 

 

 

II. Competências Específicas (Cognitivas; Pragmáticas; Comportamentais;) 
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a. Compreender e respeitar as especificidades éticas, estéticas, técnicas e 

ontológicas do jornalismo em sua complexidade de linguagem; 

b. Conhecer a história, os fundamentos e os cânones profissionais do jornalismo; 

c. Compreender e valorizar o papel do jornalismo na democracia e no exercício 

da cidadania; 

d. Discernir os objetivos e as lógicas de funcionamento das instituições privadas, 

estatais, públicas, partidárias, religiosas ou de outra natureza em que o 

jornalismo é exercido, assim como as influências do contexto sobre esse 

exercício; 

e. Adotar critérios de rigor e independência na seleção das fontes e no 

relacionamento profissional com elas, tendo em vista o princípio da pluralidade, 

o favorecimento do debate, o aprofundamento da investigação e a garantia 

social da veracidade; 

f. Contextualizar, interpretar e explicar informações relevantes da atualidade, 

agregando-lhes elementos de elucidação necessários à compreensão da 

realidade; 

g. Conhecer conceitos e dominar técnicas dos gêneros jornalísticos; 

h. Dominar linguagens midiáticas e formatos discursivos, utilizados nos processos 

de produção jornalística nos diferentes meios e modalidades tecnológicas de 

comunicação; 

i. Avaliar criticamente produtos e práticas jornalísticas; 

j. Perceber a importância e os mecanismos da regulamentação político-jurídica 

da profissão e da área de comunicação social; 

k. Avaliar, à luz de valores éticos, as razões e os efeitos das ações jornalísticas; 

l. Atentar para os processos que envolvam a recepção de mensagens 

jornalísticas e o seu impacto sobre os diversos setores da sociedade; 

m. Exercer, sobre os poderes constituídos, fiscalização comprometida com a 

verdade dos fatos, o direito dos cidadãos à informação e o livre trânsito das 

ideias e das mais diversas opiniões. 
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2.3.2 Acompanhamento dos Egressos e Formação Continuada 

 

O egresso é definido como aquele que efetivamente concluiu seus estudos, 

colou grau e está apto a ingressar no mercado de trabalho. Nessa condição de 

egresso, ele é uma fonte de informação sobre a qualidade do serviço prestado pela 

instituição de Ensino Superior que o formou. 

O Centro Universitário UNIVEL acompanhará seus egressos através de um 

programa denominado Programa de Acompanhamento de Egressos (PAE), 

implementado por meio de um espaço em seu novo portal e cultivará relacionamento 

por meio da participação destes em Semanas de Cursos, palestras, oficinas, relatos 

de experiência, entre outros eventos. Além do portal, a Instituição estabelecerá para 

seus canais de comunicação com os egressos, a Ouvidoria e os e-mails institucionais 

das Coordenadorias de Cursos de Graduação. 

As atividades do Programa de Acompanhamento de Egressos (PAE) 

possibilitam a continuada avaliação do curso, pelo desempenho profissional dos ex-

alunos, viabilizando adicionalmente a participação dos mesmos em atividades de 

extensão promovidas pela ação universitária. 

São objetivos específicos do programa de acompanhamento: 

a) Avaliar o desempenho do Curso com relação ao mercado de trabalho, pelo 

acompanhamento do desenvolvimento profissional dos ex-alunos; 

b) Manter registros atualizados de alunos egressos; 

c) Promover intercâmbio entre ex-alunos; 

d) Promover encontros, cursos de extensão, reciclagens e palestras 

direcionadas a profissionais formados; 

e) Condecorar egressos que se destacam nas atividades profissionais. 

 

Toda a política de egressos da Instituição está calcada na possibilidade de 

potencializar competências e habilidades em prol do desenvolvimento qualitativo de 

sua oferta educacional. O Curso pretende lidar com as dificuldades de seus egressos 
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e colher informações de mercado, visando a formar profissionais cada vez mais 

qualificados para o exercício de suas atribuições. 

O programa de acompanhamento de egressos tem estrutura de funcionamento 

regular, sob a responsabilidade da Comissão Própria de Avaliação – CPA, constituída 

por professores, técnicos administrativos, discentes, egressos e representantes da 

sociedade civil. 

A despeito dessas ações, a realidade hoje exige a estruturação de um conjunto 

mais denso de ações, o que constitui um dos objetivos da elaboração de uma Política 

Institucional de Acompanhamento de Egressos, de modo a permitir a verificação do 

quanto a Faculdade tem cumprindo sua missão institucional. 

A Instituição compreende a relevância de se dar uma atenção mais enfática ao 

acompanhamento do egresso e ao elaborar esta política pretende, através das ações: 

a) obter sempre uma face atual da Avaliação Institucional, sobre o enfoque de 

quem já se formou e está no mercado de trabalho; 

b) melhor identificar o perfil e a trajetória profissional dos egressos; 

c) estar atualizada quanto as competências exigidas pelo mercado de trabalho; 

d) Seguir atualizando os currículos dos cursos e programas propostos pela 

Faculdade. 

A Política de Acompanhamento de Egressos do Centro Universitário pressupõe 

a definição das seguintes estratégias: 

• A definição de um gestor responsável pelo acompanhamento de egressos 

em cada curso: o Coordenador de Curso, que contará com o apoio da 

Comissão Própria de Avaliação (CPA), da Assessoria de Marketing e 

Comunicação, da Diretoria e da Secretaria Acadêmica. 

• Permanente atualização do banco de dados de egressos deforma a 

subsidiar as ações acadêmicas e institucionais; 

• Possibilitar a pesquisa e análise do perfil profissional; 

• Elaborar eventos e oferecer serviços que permitam o aperfeiçoamento 

profissional e a formação continuada dos egressos na Instituição; 

• Fortalecer a imagem Institucional; 
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• Contribuir para a avaliação do desempenho da Instituição por meio do 

acompanhamento da situação profissional dos egressos; 

• Redesenhar o Programa de Acompanhamento de Egressos, incorporando 

esses novos elementos. 

O acompanhamento dos egressos é um dos mecanismos que permite à 

Instituição a contínua melhoria de todo o planejamento e operação dos processos de 

ensino e aprendizagem. 

Sendo uma das finalidades do Centro Universitário inserir na sociedade 

diplomados aptos para o exercício profissional, ela deve ter um retorno quanto a 

indicadores da qualidade dos profissionais que vem formando, principalmente no que 

diz respeito à qualificação para o trabalho. 

 

2.4 Estrutura Curricular e Representação Gráfica da Matriz Curricular 

 

O curso de Comunicação Social - Jornalismo é concebido conforme a 

legislação educacional vigente no que se referem aos princípios, objetivos e 

prescrição curricular. Possibilita a formação do profissional, com formação generalista, 

humanista, crítica e reflexiva, para atuar em todos os níveis da área do Jornalismo 

com base no rigor técnico e científico. Agrega conhecimentos que permitem ao sujeito 

atuar participativamente com princípios e valores éticos, humanísticos, analíticos e 

criativos. 

A Matriz Curricular do curso de Comunicação Social - Jornalismo está 

organizada a partir de 03 (três) eixos, denominados respectivamente como: conteúdos 

de formação básica, conteúdos de formação específicas e formação profissional, 

assim como de atividades complementares que permitem que o currículo seja 

trabalhado a partir da interdisciplinaridade.  

Os planos de ensino e aprendizagem das disciplinas estão de acordo com as 

Diretrizes Curriculares Nacionais. Eles evidenciam esse caráter interdisciplinar, 

superando uma visão fragmentada das disciplinas. Elas fazem parte de um todo, que 

é a formação pluralista e ética do profissional de Comunicação Social - Jornalismo. 
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Assim, evidencia-se a construção coletiva do conhecimento, fundamentada no diálogo 

e na solidariedade. 

O curso foi concebido a partir da reflexão crítica dos eixos I, II, III, IV, V e VI do 

parecer CNE/CES 39/2013 , bem como da Comunicação Social como conhecimento 

e campo  atuação. O currículo de formação dos profissionais é desenvolvido a partir 

das tendências da Comunicação Social de forma lato e do jornalismo de forma stricto, 

nas mais variadas instituições de ensino e do campo da comunicação, do design, 

produção cultural e artística como um todo. 

O currículo é organizado para promover uma formação pluralista, possibilitando 

que a teoria seja relacionada à prática. Desde o início do curso os alunos já começam 

a ter disciplinas com práticas em laboratório. Não obstante, desde o primeiro 

semestre, os discentes possuem estágios supervisionados não obrigatórios, nos quais 

o que estudam teoricamente pode ser desenvolvido na prática. Com isso, promove-

se autonomia e crítica diante da atuação jornalismo. 

A Matriz Curricular foi criada, portanto, para desenvolver aspectos éticos, 

competências teóricas, práticas e metodológicos. Assim, o acadêmico diante das 

necessidades de sua atuação profissional pode produzir novos conhecimentos. A 

autonomia e interdisciplinaridade são desenvolvidas nos estudos, nos estágios e nas 

pesquisas dos acadêmicos. 

A Matriz Curricular está disposta em oito semestres consecutivos, contando 

com 2.962 horas, sendo 3115 entre aulas teóricas e práticas, 160 horas de Atividades 

Complementares e TCC I, II e III. Essa matriz se desenvolve nos três eixos temáticos 

(cognitivo; pragmático; comportamental) e está organizada para desenvolver as 

competências necessárias ao profissional de Comunicação Social - Jornalismo, numa 

concepção de que o discente deve ser agente do conhecimento, articulando teoria e 

prática, de forma interdisciplinar, numa perspectiva ética. 

Desse modo, a organização curricular proposta está configurada de acordo 

com as diretrizes curriculares do MEC, Pareceres CNE/CES 492/2001 e CNE/CES 

39/2013.  
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O Centro Universitário UNIVEL entende que os critérios de seleção e 

organização dos referenciais de conhecimentos, metodologias, atitudes e valores 

devem estar fundamentados no Projeto Pedagógico do Curso - PPC. A organização 

curricular se produz a partir das ações de todo o corpo social nos processos 

educativos da instituição. 

Este PPC representa os princípios norteadores da filosofia institucional, 

contribuindo para que suas atividades sejam organizadas dentro de orientações 

coerentes e fundamentadas.  

A Matriz Curricular, integrante deste Projeto Pedagógico do Curso, é 

compreendida não como enumeração de disciplinas, mas como estabelecimento de 

um campo de questionamento de temas relevantes, propício ao amadurecimento 

intelectual e motivador para a prática profissional. 

Sua sustentação depende não apenas de fidelidade à legislação em vigor, mas 

também de um plano de desenvolvimento de habilidades intelectuais 

e práticas esperadas no perfil do egresso. A racionalização da matriz curricular, no 

interior do Projeto Pedagógico de Curso, deve levar em conta os modos como às 

atividades se relacionam entre si e o papel dessas relações para chegar ao perfil de 

egresso.  

A definição dos conhecimentos para o desenvolvimento profissional origina-se 

na identificação dos requisitos impostos para a constituição das competências 

específicas da profissão. 

Desse modo, além da formação específica relacionada às diferentes culturas 

profissionais, requer a inserção no debate contemporâneo mais amplo das questões 

de cultura geral. A cultura geral amplia e favorece o desenvolvimento da sensibilidade, 

da imaginação, e da possibilidade de produzir significados e interpretações do que se 

vive, de fazer conexões com vistas a potencializar a qualidade da intervenção e 

responsabilidade social no mundo contemporâneo.  

Na cultura profissional faz parte desse âmbito temas relativos às tendências da 

profissão e conhecimento das exigências do mercado. É fundamental que desenvolva 
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atividades com foco na aprendizagem cooperativa e de interação com o uso de 

recursos de tecnologia da informação que possibilitem a construção do conhecimento. 

As conexões entre ensino, capazes de tornar o processo de formação mais 

produtivo, devem ocorrer por iniciativa tanto de professores quanto de alunos. No 

processo de formação, alunos e professores são responsáveis pelos resultados.  

Nas Atividades Optativas também está incluída a disciplina Libras – atendendo 

ao Decreto N. 5.626/2005. Em vista do apresentado e visando esquematizar a 

representação da matriz curricular, com as respectivas horas de cada uma das 

atividades (teóricas, prática, projetos experimentais e total geral), segue abaixo a 

estruturação dos 08 (oito) períodos do curso seguidos de suas respectivas disciplinas 

e carga horária. 

 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

2.4.1 Matriz Curricular do Curso de Comunicação Social – Jornalismo - UNIVEL 
 

 DISCIPLINAS  CH 

1
º
 

A
n

o
 

Fundamentos da Fotografia 70 

Economia - EaD 70 
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História do Jornalismo 70 

Metodologia de Pesquisa 35 

Fundamentos do Jornalismo Impresso 70 

Comunicação e Expressão em Língua Portuguesa 35 

Fundamentos e Práticas do Rádio 70 

Atividades Complementares 20 

SUBTOTAL 440 

Softwares de Edição Audiovisual 70 

Cultura e Sociedade - EaD 70 

Técnicas de Leitura e Produção de Textos 35 

Introdução ao Pensamento Filosófico 35 

Teorias da Comunicação 70 

Inglês Instrumental 35 

Espanhol Instrumental 35 

Fundamentos do Design Gráfico 70 

Atividades Complementares 20 

SUBTOTAL 440 

2
º
 A

n
o

 

Cidadania e Formação Política 35 

Mídias Locais e Regionais 35 

Planejamento e Produção Editorial 35 

Radiojornalismo 70 

Fotojornalismo 70 

Técnicas de Reportagem 70 

Tópico Integrador em Jornalismo: Inovação em Mídias Locais e Regionais 35 

Atividades complementares 20 

SUBTOTAL  370 

Cibercultura 35 

Empreendedorismo - EaD 70 

Psicologia em Comunicação 35 

Comunicação, Educação e Cultura 35 

Fundamentos de Televisão 70 

Planejamento Gráfico em Jornalismo 70 

Teorias da Comunicação e do Jornalismo 70 

Tópico Integrador em Jornalismo: Inovação em Mídias Educativas 35 

Atividades Complementares 20 

SUBTOTAL 440 

 

 
 

 

 

3
º
 A

n
o

 

Semiótica 35 

Responsabilidade Socioambiental - EaD 70 

Estética da Comunicação 35 

Gêneros do Jornalismo Opinativo 70 

Comunicação, Linguagem e Argumentação 70 

Laboratório de Jornalismo Impresso 70 
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Administração em Empresas de Jornalismo 35 

Tópico Integrador em Jornalismo: Inovação em Mídias de Opinião 35 

Atividades Complementares 20 

SUBTOTAL 440 

Análise do Discurso Aplicada à Comunicação 35 

Webjornalismo 70 

Jornalismo Especializado 70 

Telejornalismo 70 

Design de Interfaces 35 

Ética e Legislação em Jornalismo 35 

Tópico Integrador em Jornalismo: Inovação em Mídias Convergentes 35 

Estágio Supervisionado I 70 

Atividades Complementares 20 

SUBTOTAL 440 

4
º
 A

n
o

 

Gestão de Projetos e Eventos 35 

Assessoria de Comunicação 35 

Jornalismo Comunitário 35 

Comunicação Comparada 35 

Projeto Experimental em Jornalismo: Planejamento do Projeto Experimental 35 

Eletiva 35 

Estágio Supervisionado II 70 

Trabalho de Conclusão de Curso: Planejamento de Projeto Experimental 70 

Atividades Complementares 20 

SUBTOTAL 370 

Comunicação Integrada 35 

Cinema e Documentário 35 

Jornalismo Rural 35 

Oratória e Cerimonial de Eventos 35 

Projeto Experimental em Jornalismo: Projeto Experimental 35 

Estágio Supervisionado III 70 

Trabalho de Conclusão de Curso: Desenvolvimento de Projeto Experimental 70 

Atividades complementares  20 

SUBTOTAL 335 

TOTAL GERAL DE HORAS 3.275 

 

ELETIVAS CH 

Comunicação Integrada de Marketing  35 

Marketing Digital 35 

História em Quadrinho e Animação 35 
 

OPTATIVA CH 

Libras  35 
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2.4.2 Competências e Habilidades a serem desenvolvidas no acadêmico de Comunicação Social - Jornalismo 
 

Quadro 3: Competências e Habilidades a serem desenvolvidas no acadêmico de Comunicação Social - Jornalismo  

COMPETÊNCIAS E HABILIDADES GERAIS 

I. Valorizar e compreender o regime democrático, a pluralidade de concepções e ideias, a cultura de paz, os direitos humanos, as liberdades públicas, 
a justiça social e o desenvolvimento sustentável; 

II. Conhecer a cultura brasileira, paranaense e regional, atentando para as especificidades de cada realidade social, econômica e política; 

III. Diferir entre o verdadeiro e o falso a partir de um sistema de referências éticas e profissionais; 

IV. Pesquisar, selecionar e analisar informações em qualquer campo de conhecimento específico; 

V. Ter pleno domínio da expressão oral e a escrita da língua portuguesa; 

VI. Ser capaz de trabalhar em equipes profissionais multifacetadas; 

VII. Conhecer e utilizar as tecnologias de comunicação e informação; 

VIII. Pautar-se pela inovação permanente de métodos, técnicas e procedimentos; 

IX. Cultivar a curiosidade sobre os mais diversos assuntos e a humildade em relação ao conhecimento; 

X. Atuar sempre com discernimento ético; 

COMPETÊNCIAS E HABILIDADES ESPECÍFICAS 

I. Compreender e respeitar as especificidades éticas, estéticas, técnicas e ontológicas do jornalismo em sua complexidade de linguagem; 

II. Conhecer a história, os fundamentos e os cânones profissionais do jornalismo; 

III. Compreender e valorizar o papel do jornalismo na democracia e no exercício da cidadania; 

IV. Discernir os objetivos e as lógicas de funcionamento das instituições privadas, estatais, públicas, partidárias, religiosas ou de outra natureza em que 
o jornalismo é exercido, assim como as influências do contexto sobre esse exercício; 
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V. Adotar critérios de rigor e independência na seleção das fontes e no relacionamento profissional com elas, tendo em vista o princípio da pluralidade, 

o favorecimento do debate, o aprofundamento da investigação e a garantia social da veracidade; 

VI. Contextualizar, interpretar e explicar informações relevantes da atualidade, agregando-lhes elementos de elucidação necessários à compreensão 
da realidade; 

VII. Conhecer conceitos e dominar técnicas dos gêneros jornalísticos; 

VIII. Dominar linguagens midiáticas e formatos discursivos, utilizados nos processos de produção jornalística nos diferentes meios e modalidades 
tecnológicas de comunicação; 

IX. Avaliar criticamente produtos e práticas jornalísticas; 

X. Perceber a importância e os mecanismos da regulamentação político-jurídica da profissão e da área de comunicação social; 

XI. Avaliar, à luz de valores éticos, as razões e os efeitos das ações jornalísticas; 

XII. Atentar para os processos que envolvam a recepção de mensagens jornalísticas e o seu impacto sobre os diversos setores da sociedade; 

XIII. Exercer, sobre os poderes constituídos, fiscalização comprometida com a verdade dos fatos, o direito dos cidadãos à informação e o livre trânsito 
das ideias e das mais diversas opiniões. 
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2.4.3 Competências e Habilidades a serem desenvolvidas no acadêmico de Comunicação Social - Jornalismo do Centro 
Universitário Univel de acordo com o Parecer CNE/CES 492/2001 em relação às disciplinas da Matriz Curricular. 

 
 

COMPONENTES CURRICULARES CH 
Competências Habilidades Gerais Competências e Habilidades Específicas 

I II III IV V VI VII VIII IX X I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII XIII 

1
º 

P
e
rí

o
d

o
 

Fundamentos da Fotografia 70   X  X  X X X X X X X   X X X X X  X X  
Economia - EaD 70 X X X X  X  X X X    X X X X X X X    
História do Jornalismo 70 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
Metodologia de Pesquisa 35   X X X    X X     X X  X X   X  
Fundamentos do Jornalismo 
Impresso 

70 X X X X X X X 
X X X 

X X X  X X X X X  X 
X X 

Comunicação e Expressão em 
Língua Portuguesa 

35  X  X X    X X X     X        

Fundamentos e Práticas do Rádio 70 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
Atividades Complementares 20                        

2
º 

P
e
rí

o
d

o
 

Softwares de Edição Audiovisual 70    X  X X X X X X X   X      X X  
Cultura e Sociedade - EaD 70 X X X   X X  X X X X X X  X   X X X X X 
Técnicas de Leitura e Produção de 
Textos 

35     X X X 
 X  

X    X X X X   X 
  

Introdução ao Pensamento 
Filosófico 

35 X X X X  X   X X X X X X  X   X X X X X 

Teorias da Comunicação 70 X X X X  X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
Inglês Instrumental 35    X   X X X   X   X         
Espanhol Instrumental 35    X   X X X   X   X         
Fundamentos do Design Gráfico 70      X X X X X X     X X X X     
Atividades Complementares 20                        
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3
º 

P
e
rí

o
d

o
 

Cidadania e Formação Política 35 X X X X  X  X X X X X X X X X X  X X  X  
Mídias Locais e Regionais 35 X X X X  X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
Planejamento e Produção Editorial 35   X X X X X X X X X X X   X X X X  X X X 
Radiojornalismo 70 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
Fotojornalismo 70 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
Técnicas de Reportagem 70 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 
Tópico Integrador em Jornalismo: 
Inovação em Mídias Locais e 
Regionais 

35 X X X X X X X 
X X X 

X X X X X X X X X X X 
X X 

Atividades complementares 20                        

4
º 

P
e
rí

o
d

o
 

Cibercultura 35  X X X  X X X X X X  X X X X  X X  X X X 

Empreendedorismo - EaD 70  X   X X X X X X   X X    X      

Psicologia em Comunicação 35 X X X X  X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Comunicação, Educação e Cultura 35 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Fundamentos de Televisão 70 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Planejamento Gráfico em 
Jornalismo 

70 X X X X X X X 
X X X 

X X X X X X X X X X X 
X X 

Teorias da Comunicação e do 
Jornalismo 

70 X X X X X X X 
X X X 

X X X X X X X X X X X 
X X 

Tópico Integrador em Jornalismo: 
Inovação em Mídias Educativas 

35 X X X X X X X 
X X X 

X X X X X X X X X X X 
X X 

Atividades Complementares 20                        

5
º 

P
e
rí

o
d

o
 

Semiótica 35 X X X X    X X X X X X  X X X X X  X X X 
Responsabilidade Socioambiental - 
EaD 

70 X X X X   X 
X X X 

X  X X X       
  

Estética da Comunicação 35 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Gêneros do Jornalismo Opinativo 70 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Comunicação, Linguagem e 
Argumentação 

70 X X X X X X X 
X X X 

X X X X X X X X X X X 
X X 

Laboratório de Jornalismo Impresso 70 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Administração em Empresas de 
Jornalismo 

35  X  X X X X 
X X X 

   X   X   X  
X X 

Tópico Integrador em Jornalismo: 
Inovação em Mídias de Opinião 

35 X X X X X X X 
X X X 

X X X X X X X X X X X 
X X 
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Atividades Complementares 20                        

6
º 

P
e
rí

o
d

o
 

Análise do Discurso Aplicada à 
Comunicação 

35 X X X X X X X 
X X X 

X X X X X X X X X X X 
X X 

Webjornalismo 70 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Jornalismo Especializado 70 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Telejornalismo 70 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Design de Interfaces 35    X X X X X X X X  X X  X X X    X  

Ética e Legislação em Jornalismo 35 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Tópico Integrador em Jornalismo: 
Inovação em Mídias Convergentes 

35 X X X X X X X 
X X X 

X X X X X X X X X X X 
X X 

Estágio Supervisionado I 70 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Atividades Complementares 20                        

7
º 

P
e
rí

o
d

o
 

Gestão de Projetos e Eventos 35    X X X X X X X X  X X  X X X    X  
Assessoria de Comunicação 35 X X X X X X X X X X X X X X X X X X  X X X X 
Jornalismo Comunitário 35 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Comunicação Comparada 35 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Projeto Experimental em 
Jornalismo: Planejamento 

35 X X X X X X X 
X X X 

X X X X X X X X X X X 
X X 

Eletivas 35                        
Estágio Supervisionado II 70 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Trabalho de Conclusão de Curso: 
Planejamento de Projeto 
Experimental 

70 X X X X X X X 
X X X 

X X X X X X X X X X X 
X X 

Atividades Complementares 20                        

8
º 

P
e
rí

o
d

o
 

Comunicação Integrada 35 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Cinema e Documentário 35                        

Jornalismo Rural 35 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Oratória e Cerimonial de Eventos 35    X X X X X X X X  X X  X X X    X  

Projeto Experimental em 
Jornalismo: Execução 

35 
X X X X X X X 

X X X 
X X X X X X X X X X X 

X X 

Estágio Supervisionado III 70 X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X X 

Trabalho de Conclusão de Curso: 
Execução de Projeto Experimental 

70 X X X X X X X 
X X X 

X X X X X X X X X X X 
X X 

Atividades complementares  20                        
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2.4.4 Representação Gráfica Vertical: Conteúdos Curriculares do bacharelado em Comunicação Social – Jornalismo.  
 

FORMAÇÃO BÁSICA FORMAÇÃO ESPECÍFICA FORMAÇÃO PROFISSIONAL ATIVIDADES COMPLEMENTARES 

SEM DISCIPLINA CH SEM DISCIPLINA CH SEM DISCIPLINA CH SEM DISCIPLINA CH 

1º Economia - EaD 70 1º 
Fundamentos da 
Fotografia 

70 3º 

Tópico Integrador em 
Jornalismo: Inovação em 
Mídias Locais e 
Regionais 

35 1º Atividades Complementares 20 

1º Metodologia de Pesquisa 35 1º História do Jornalismo 70 4º 

Tópico Integrador em 
Jornalismo: Inovação em 
Mídias Educativas 

35 2º Atividades Complementares 20 

1º 
Comunicação e 
Expressão em Língua 
Portuguesa 

35 1º 
Fundamentos do 
Jornalismo Impresso 

70 5º 

Tópico Integrador em 
Jornalismo: Inovação em 
Mídias de Opinião 

35 3º Atividades Complementares 20 

1º Cultura e Sociedade - EaD 70 1º 
Fundamentos e Práticas 
do Rádio 

70 6º 

Tópico Integrador em 
Jornalismo: Inovação em 
Mídias Convergentes 

35 4º Atividades Complementares 20 

2º 
Técnicas de Leitura e 
Produção de Textos 

35 2º 
Softwares de Edição 
Audiovisual 

70 
 

6º 
Estágio Supervisionado I 70 

5º Atividades Complementares 20 

2º 
Introdução ao 
Pensamento Filosófico 

35 2º Teorias da Comunicação 70 

 
7 º 

Projeto Experimental em 
Jornalismo: 
Planejamento 

70 

6º Atividades Complementares 20 

2º Inglês Instrumental 35 2º 
Fundamentos do Design 
Gráfico 

70 
7º Estágio Supervisionado 

II 

70 
7º Atividades Complementares 20 

2º Espanhol Instrumental 35 3º 
Mídias Locais e 
Regionais 

35 

7º Trabalho de Conclusão 
de Curso: Planejamento 
de Projeto Experimental 

70 

8º Atividades Complementares 20 

3º 
Cidadania e Formação 
Política 

35 3º 
Planejamento e 
Produção Editorial 

35 
8º Projeto Experimental em 

Jornalismo: Execução 

35    

3º Empreendedorismo - EaD 70 3º Radiojornalismo 70 
8º Estágio Supervisionado 

III 

70    

4º 
Comunicação, Educação 
e Cultura 

35 3º Fotojornalismo 70 

8º Trabalho de Conclusão 
de Curso: Execução de 
Projeto Experimental 

70    
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5º 
Responsabilidade 
Socioambiental - EaD 

70 3º Técnicas de Reportagem 70 
      

   4º Cibercultura 35       

   4º 
Psicologia em 
Comunicação 

35 
      

   4º 
Fundamentos de 
Televisão 

70 
      

   4º 
Planejamento Gráfico 
em Jornalismo 

70 
      

   4º 
Teorias da Comunicação 
e do Jornalismo 

70 
      

   5º Semiótica 35       

   5º 
Estética da 
Comunicação 

35 
      

   5º 
Gêneros do Jornalismo 
Opinativo 

70 
      

   5º 
Laboratório de 
Jornalismo Impresso 

70 
      

   5º 
Administração em 
Empresas de Jornalismo 

35 
      

   6º 
Análise do Discurso 
Aplicada à Comunicação 

35 
      

   6º Webjornalismo 70       

   6º 
Jornalismo 
Especializado 

70 
      

   6º Telejornalismo 70       

   6º Design de Interface 35       

   6º 
Ética e Legislação em 
Jornalismo 

35 
      

   7º 
Gestão de Projetos e 
Eventos 

35 
      

   7º 
Assessoria de 
Comunicação 

35 
      

   7º Jornalismo Comunitário 35       
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   7º 
Comunicação 
Comparada 

35 
      

   8º Comunicação Integrada 35       

   8º Cinema e Documentário 35       

   8º Jornalismo Rural 35       

   8º 
Oratória e Cerimonial de 
Eventos 

35 
      

TOTAL 560 TOTAL 1960  595 TOTAL 160 

 
 
 
 

TOTAL DE HORAS POR ÁREA CH % 

Conteúdos De Formação Básica 560 17% 

Conteúdos de Formação Específica 1960 60% 

Conteúdos de Formação Profissional 595 18% 

Atividades Complementares 160 5% 

TOTAL DE HORAS DO CURSO 3275 100% 
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2.4.5 Representação Gráfica Horizontal: Conteúdos Curriculares do bacharelado em Comunicação Social - Jornalismo 
 

  Disciplina 1 Disciplina 2 Disciplina 3 Disciplina 4 Disciplina 5 Disciplina 6 Disciplina 7 

 
Disciplina 8 

 

1
º 

S
E

M
E

S
T

R
E

 

Fundamentos 
da Fotografia 

Economia - EaD 
 

História do 
Jornalismo 

Metodologia de 
Pesquisa 

Fundamentos do 
Jornalismo 
Impresso 

Comunicação e 
Expressão em 

Língua Portuguesa 

Fundamentos e 
Práticas do Rádio 

 

 
Atividades 

Complementares 

2
º 

S
E

M
E

S
T

R
E

 

 
Softwares de 

Edição 
Audiovisual 

Cultura e Sociedade 
- EaD 

Técnicas de 
Leitura e Produção 

de Textos 

Introdução ao 
Pensamento 

Filosófico 

 
Teorias da 

Comunicação 
Inglês Instrumental 

Espanhol 
Instrumental 

 
Fundamentos do 
Design Gráfico 

 
Atividades 

Complementares 

3
º 

S
E

M
E

S
T

R
E

 

Cidadania e 
Formação 

Política 

 
Mídias Locais e 

Regionais 

 
Planejamento e 

Produção Editorial 
Radiojornalismo Fotojornalismo 

Técnicas de 
Reportagem 

 
Tópico Integrador 
em Jornalismo: 
Inovação em 

Mídias Locais e 
Regionais 

 

 
 

Atividades 
complementares 

4
º 

S
E

M
E

S
T

R
E

 

 
Cibercultura 

Empreendedorismo - 
EaD 

 
Psicologia em 
Comunicação 

Comunicação, 
Educação e 

Cultura 

Fundamentos de 
Televisão 

 
Planejamento 

Gráfico em 
Jornalismo 

Teorias da 
Comunicação e do 

Jornalismo 

Tópico Integrador 
em Jornalismo: 
Inovação em 

Mídias 
Educativas 

 
Atividades 

Complementares 
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5
º 

S
E

M
E

S
T

R
E

 

Estética da 
Comunicação 

Gêneros do 
Jornalismo Opinativo 

Comunicação, 
Linguagem e 

Argumentação 

Laboratório de 
Jornalismo 
Impresso 

Administração em 
Empresas de 
Jornalismo 

Tópico Integrador 
em Jornalismo: 
Inovação em 

Mídias de Opinião 

  

 
Atividades 

Complementares 

6
º 

S
E

M
E

S
T

R
E

 

 
Análise do 
Discurso 

Aplicada à 
Comunicação 

 
Webjornalismo 

Jornalismo 
Especializado 

Telejornalismo 
 

Design de 
Interfaces 

Ética e Legislação 
em Jornalismo 

 
Tópico Integrador 
em Jornalismo: 
Inovação em 

Mídias 
Convergentes 

Estágio 
Supervisionado I 

 
 
 

Atividades 
Complementares 

7
º 

S
E

M
E

S
T

R
E

 

 
Gestão de 
Projetos e 
Eventos 

Assessoria de 
Comunicação 

Jornalismo 
Comunitário 

 
Comunicação 
Comparada 

 
Projeto 

Experimental em 
Jornalismo: 

Planejamento 

Eletivas 
 

Estágio 
Supervisionado II 

Trabalho de 
Conclusão de 

Curso: 
Planejamento de 

Projeto 
Experimental 

 
 

Atividades 
Complementares 

8
º 

S
E

M
E

S
T

R
E

 

 
Comunicação 

Integrada 

 
Cinema e 

Documentário 

 
Jornalismo Rural 

Oratória e 
Cerimonial de 

Eventos 

Projeto 
Experimental em 

Jornalismo: 
Execução 

 
 

Estágio 
Supervisionado III 

 
Trabalho de 

Conclusão de 
Curso: Execução 

de Projeto 
Experimental 

 

 
Atividades 

complementares 
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2.4.6 Conteúdos Estruturantes do bacharelado em Comunicação Social - Jornalismo 
- UNIVEL 

 

TOTAL DE HORAS POR ÁREA CH % 

Conteúdos De Formação Básica 560 17% 

Conteúdos de Formação Específica 1960 60% 

Conteúdos de Formação Profissional 595 18% 

Atividades Complementares 160 5% 

TOTAL DE HORAS DO CURSO 3275 100% 

 

 

 Os conteúdos estruturantes do curso de bacharelado em Comunicação Social 

- Jornalismo estão divididos, em conteúdos de formação básica, correspondente a 

17%, conteúdos de formação especifica, com 60%, conteúdos de formação 

profissional, 18% e atividades complementares, 5%. No total o curso possui 3275 

horas. Na primeira área estão presentes, sob disciplinas obrigatórias, matérias 

voltadas para a cultura artística, humanística e científica, abarcando as análises de 

mundo contemporâneo e aqueles conteúdos que operam na constituição do 

arcabouço intelectual que possa auxiliar o estudante no processo de análise e 

construção de sua produção cultural e mercadológica, bem como em seu transcurso 

enquanto ente social. Já os conteúdos de formação específica estão dispostos, sob 

forma de disciplinas obrigatórias, nas matérias que visam preparar o corpo discente 

para a atuação direta em sua profissão, tais disciplinas: Radiojornalismo, Web 

jornalismo, Jornalismo Rural., somam 54,8% da grade curricular e representam 960 

horas do curso de Comunicação Social - Jornalismo do Centro Universitário UNIVEL. 

No que diz respeito aos conteúdos de formação profissional, matérias apresentadas 

como componentes obrigatórios, visam a resolução de problemas e situação reais do 

mercado de trabalho, representam 320 horas, ou seja, 19% dos conteúdos da grade 

curricular.  

Considerando o previsto no Decreto nº. 5.626, publicado no D.O.U de 

22/12/2005, que regulamenta a Lei nº. 10.436/2002, acerca da Língua Brasileira de 

Sinais - Libras e o art. 18 da Lei nº. 10.098/2000, a Disciplina Libras está inserida na 

estrutura curricular do curso como disciplina optativa, com carga horária de 80 horas, 
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sendo oferecida semestralmente durante todo o curso, de forma gratuita a todos os 

alunos e docentes interessados, através do Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) 

do Centro Universitário.  

Ressalta-se que a carga horária total do curso em tela está mensurada em hora 

aula de 60 minutos de atividades acadêmicas e de trabalho discente efetivo, conforme 

preconizam os artigos 2º e 3º da Resolução CNE/CES nº 3, de 02/07/2007. 

 

2.4.7 Flexibilidade, Interdisciplinaridade e Acessibilidade Metodológica na Estrutura 

Curricular 

 

A flexibilização, interdisciplinaridade e acessibilidade metodológica estão 

fundamentadas no PDI e PPC por mecanismos presentes no currículo do curso que 

se consolida por meio da oferta das disciplinas se torna um processo mais dinâmico, 

que oportuniza ao aluno um percurso que o desafie e o prepare para o 

desenvolvimento de uma visão crítica. Rompe-se a barreira da rigidez de oferta, 

valorizando-se e respeitando-se a articulação entre as disciplinas. Esse dinamismo 

estimula o trabalho com a diversidade, a interação entre os alunos e a 

interdisciplinaridade. 

As disciplinas na modalidade à distância, a possibilidade de opção do 

acadêmico pelas ênfases do curso de Comunicação Social – Jornalismo que mais tem 

afinidade, a oportunidade de experimentar novas soluções em disciplinas específicas, 

a possibilidade de cursar gratuitamente cursos e nivelamento via Ambiente Virtual de 

Aprendizagem do Centro Universitário, bem como disciplinas (uma por semestre) em 

outros cursos da IES que tenham relação com a Comunicação Social e a variabilidade 

de atividades complementares à formação acadêmica evidenciam claramente a 

flexibilidade e interdisciplinaridade na formação do aluno. 

Ademais, a possibilidade de diversas opções de projetos da IES, e até mesmo 

a variedade de linhas de pesquisa da área da Comunicação Social, Design e 

Fotografia para inserção em projetos de pesquisa e extensão também demonstram tal 

intento. 
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Assim posto, tais componentes flexibilizam o currículo e o tornam também 

interdisciplinar, propiciando a organização de trajetórias individuais de formação. 

Essas atividades promovem ao discente o contato com conhecimentos, que 

transcendam os programas disciplinares, o que viabiliza vivências voltadas ao mundo 

da ciência e do trabalho, tendo em vista a busca da sua autonomia acadêmica, ao 

efetuar escolhas, que permitem a organização de trajetórias individuais, no decorrer 

da formação profissional. 

Acompanhando os avanços na profissão, estão inseridas na estrutura curricular 

disciplinas de formação geral, tais como: Semiótica, Cultura e Sociedade (EaD) 

Economia (EAD), Comunicação, Educação e Cultura e ainda a disciplina de Atividades 

Complementares. As disciplinas de Economia, Cultura e Sociedade, 

Empreendedorismo, Responsabilidade Social utilizam mecanismos de EAD 

possibilitando aos estudantes o contato e o uso das TICs, adaptando-se ao espírito 

do aprendizado aberto e semipresencial centradas na autoaprendizagem por meio de 

ferramentas tecnológicas facilitadoras da construção do conhecimento, contribuindo, 

dessa forma, para a autonomia do aluno. 

O Centro Universitário UNIVEL preocupa-se com o direito às condições de 

igualdade no acesso, assegurado ao público-alvo da educação especial, na 

permanência e na terminalidade dos estudos na educação superior. Tais condições 

são promovidas institucionalmente a partir da eliminação do conjunto de barreiras, a 

saber: arquitetônicas, pedagógicas, atitudinais, nas comunicações e digitais. 

Tendo em vista o apresentado, resta-se claro que a proposta curricular do 

bacharelado em Comunicação Social - Jornalismo do Centro Universitário UNIVEL 

compreende a prática interdisciplinar como elemento importante na formação 

acadêmica e profissional de seus estudantes, considerando suas contribuições no 

processo de compreensão e intervenção no que diz respeito saúde coletiva 

preventiva. 

O conceito de interdisciplinaridade propõe uma nova etapa do desenvolvimento 

dos saberes, buscando estabelecer um diálogo, colaboração e integração entre as 
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disciplinas, no objetivo de compreender os fenômenos de maneira que transcenda o 

conhecimento fragmentado.  

Nesse contexto, considera-se a abordagem interdisciplinar na compreensão do 

objeto de estudo da Comunicação Social, em todas as suas variantes, a partir do 

entendimento de que o mesmo envolve relações sociais, emocionais, afetivas e 

biológicas.  

Dessa forma, a interdisciplinaridade pode ser observada na composição dos 

conteúdos curriculares e na proposta metodológica do curso utilizadas pelos 

docentes, que buscam estabelecer interfaces e conexões entre as disciplinas que 

ministram com as demais; bem como de diferentes áreas de atuação entre si, em 

atividades práticas que cobram dos alunos a solução de problemas, reais ou 

contextualizados, demandando a mobilização de conceitos provenientes de várias 

disciplinas e áreas do conhecimento.   

Destaca-se ainda, a prática interdisciplinar proposta no trabalho a ser realizado 

nos laboratórios específicos do curso e na Agência Experimental de Comunicação 

Integrada - CREARE, e também em projetos de pesquisa e extensão envolvendo 

outros cursos da instituição que desenvolvam temáticas sociais, comunicacionais, 

artísticas, culturais e também da área específica do Jornalismo. Compreende-se que 

essa proposta contribui na análise da realidade local e no planejamento de ações 

educativas voltadas para o jornalismo enquanto aparato sociocultural. 

Por fim, o Centro Universitário UNIVEL busca sempre promover inovações e 

busca o mais atualizado e moderno no que se refere a políticas de ensino relacionadas 

a flexibilização curricular, interdisciplinaridade, metodologias ativas entre outras. Por 

isso, há a disponibilização para todos os acadêmicos para realização das Disciplinas 

Livres, que são oportunizadas semestralmente e gratuitamente para o aluno, as quais 

caracterizam-se por serem disciplinas de outros cursos que o aluno pode optar por 

fazer em contraturno e adquirir um conhecimento além do previsto na matriz curricular 

do seu curso base, sem onerar o valor do Curso por isso. Elas se voltam a 

flexibilização da matriz curricular dos cursos de graduação do Centro Universitário 
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UNIVEL, possibilitando ao aluno aprofundar-se em temáticas que são de seu interesse 

e adquirir um conhecimento diferenciado e particularizado para seu curso base. 

 

2.4.8 Estrutura e conteúdos inovadores e atualizados com as práticas emergentes 

na Comunicação Social - Jornalismo 

 

Com a finalidade de aproximar o corpo discente de inovações tecnológicas e 

de currículos inovadores, o bacharelado em Comunicação Social – Jornalismo do 

Centro Universitário UNIVEL busca, como parâmetro de formação, trazer ao corpo 

discente conteúdos atualizados, além de prática inovadoras à profissão. Em vista 

disso, as ementas são constantemente atualizadas, assim como os equipamentos 

que, como meio, oferecem aos alunos práticas com ferramentas tecnológicas de 

última geração. Dentre os conteúdos e práticas inovadores e atualizados ao discente 

do bacharelado em Comunicação Social – Jornalismo , pode-se destacar: 

 

• Jornalismo Esportivo: A cobertura esportiva é um sonho comum de milhares 

de estudantes de jornalismo pelo mundo, ávidos por exercer uma profissão que 

os possibilita viver na pele a emoção proporcionada pelo esporte e a tônica da 

apuração jornalística. Por outro lado, a editoria problematiza a si mesma com 

a exigência de uma cobertura que saia do superficial e dos estereótipos. As 

mudanças de paradigma sobre o jornalista especializado justificam a 

necessidade de profissionais cada vez mais preparados, o que demanda 

também fomentar e desenvolver estudos acadêmicos que ampliem o debate 

do jornalismo esportivo. No Centro Universitário UNIVEL, os discentes do 

bacharelado em Comunicação Social – Jornalismo, podem optar, em matéria 

eletiva, por cursar essa especialidade. Assim, ao oferecer uma disciplina eletiva 

com viés especializado ao jornalismo esportivo, a Univel posiciona-se como 

uma das inovadoras das grades curriculares do curso de Jornalismo no Brasil 

todo. 
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• Jornalismo de Dados: A pesquisa investigativa sempre fez parte da rotina 

jornalística, mas as constantes mudanças nos veículos de comunicação e o 

fluxo cada vez maior de informações exigem que a apuração também se 

reinvente. Seguindo a tendência mundial, o curso de jornalismo do Centro 

Universitário Univel, por intermédio de uma disciplina eletiva em Jornalismo de 

Dados, oferta aos discentes uma nova metodologia para organizar o fluxo de 

informações, possibilitando correlações com maior contextualização. Trata-se 

do encontro de competências para que as estatísticas, os gráficos e dados 

numéricos sejam analisados ou elaborados dentro de situações complexas. 

• UX Design e UX Writting: Prática não tão nova, mas, que vem ganhando 

destaque e característica de inovação em todas as empresas do setor 

tecnológico, o User Experience Design é abordado como temática âncora na 

disciplina de Design de Interface (35h). Nestas disciplinas, os discentes 

aprofundam-se gradativamente nas questões acerca do UX Design, assim 

como passam a construir interfaces com design centrado na experiência do 

usuário. Não obstante, são oferecidos, na modalidade de cursos 

extracurriculares gratuitos, aprofundamentos do UX, tal como o UX Writting e 

UX Strategy. O foco dessas ações é preparar cada vez mais o discente da 

UNIVEL para entrar no mercado de trabalho apresentando um diferencial 

focado na inovação e no ser humano. 

• SEINCOM: Evento tradicional dos Cursos de Comunicação Social, do CST em 

Design Gráfico e do CST em Fotografia do Centro Universitário UNIVEL, a 

SEINCOM é um evento anual, interdisciplinar, que oferece aos discentes, a 

partir de oficinas e palestras, a oportunidade de se aproximar de negócios 

inovadores, assim como estabelecer contato e network com discentes de 

outros cursos. Todo ano o evento é centrado na compreensão das tendências 

dos produtos comunicacionais, artísticos e culturais. Para tanto, busca-se 

trazer nomes proeminentes do mercado de trabalho nacional e internacional. 

• 360on – Univel: No intento de ofertar aos alunos possibilidades de inserção ao 

mercado de trabalho, construção de portfólio e gestão de aparatos ligados à 
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internet, os cursos de CST em Fotografia e Design Gráfico e os cursos de 

Comunicação Social em Jornalismo e Publicidade e Propaganda, tem a sua 

disposição um portal conectado às redes sociais. Nele o corpo discente tem um 

escoamento à sua produção seja em nível curricular ou extracurricular.  

• CREARE - A Agência Experimental de Comunicação Integrada (anexo), 

aprovado no NDE na 6ª sessão realizada em 11 de Fevereiro de 2016 e 

homologado no Centro de Pesquisa e Extensão –  Centro Universitário 

UNIVEL, constitui-se como um Laboratório de Aprendizagem, vinculado 

pedagogicamente ao Centro Universitário UNIVEL, que visa criar um ambiente 

de prática profissional e desenvolvimento teórico e prático dos estudantes do 

bacharelado em Comunicação Social - Jornalismo, prestando apoio 

operacional e instrumental às atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão do 

Centro Universitário. Caracteriza-se como espaço pedagógico à realização de 

atividades de cunho acadêmico que constituem os componentes curriculares 

do curso de Comunicação Social - Jornalismo. Trata-se, portanto, de atividades 

curriculares e extracurriculares nas quais o discente desenvolve aspectos 

inovadores e intensifica aspectos explorados em sala de aula. Desenvolvem, 

de forma geral e genérica, atividades como capacitação; treinamento; 

consultoria; criação e produção de materiais referentes às áreas do jornalismo; 

das artes; planejamento, organização e acompanhamento de eventos; apoio 

às atividades de ensino, pesquisa e extensão dos cursos da instituição. A 

agência está vinculada diretamente aos cursos de CST em Design Gráfico, 

Curso Superior de Tecnologia em Fotografia, Comunicação Social – Jornalismo 

e Comunicação Social – Publicidade e Propaganda podendo prestar serviço 

para os demais cursos e setores do Centro Universitário UNIVEL, sob 

autorização da área de Comunicação e Marketing do Centro Universitário 

UNIVEL.  

 

2.5 Conteúdos Curriculares 
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Os conteúdos são oferecidos na forma de disciplinas obrigatórias e 

eletivas/optativas, continuamente avaliadas e atualizadas em um processo de 

discussão permanente da coordenação, dos docentes e discentes do curso. 

Em relação às Atividades Complementares, o currículo do curso também 

atende às Diretrizes Curriculares Nacionais – DCNs, sendo desenvolvido em todos os 

períodos, por meio de trabalhos desenvolvidos através de estudos dirigidos e por 

estudos aplicados de caráter interdisciplinar, totalizando 160 horas ao final do curso. 

O currículo também prevê o desenvolvimento de Tópicos Integradores –no 3º, 4º, 5º 

e 6º período, totalizando 140 horas, buscando uma experiência profissional de 

correlação com todas as disciplinas cursadas no decorrer do semestre. Não obstante, 

o curso de Jornalismo do Centro Universitário Univel, tem em sua matriz curricular os 

Projetos Experimentais, que totalizam 210 horas, nos dois últimos semestres do curso. 

Esses componentes buscam inserir ainda mais o discente no contexto do jornalismo 

profissional, bem como preparar o discente para uma prática empreendedora. 

Muito embora os cursos de graduação tenham a função da formação 

profissionalizante, o que os caracteriza como curso de nível superior é justamente o 

compromisso com a construção do conhecimento e não apenas a transmissão. Neste 

sentido, a metodologia de ensino, por paradoxal que possa parecer, requer do 

professor que evite a utilização de procedimentos metodológicos que fazem da ação 

educativa uma mera rotina pedagógica. 

Neste enfoque, o docente deve desenvolver ações de ensino que incidam nas 

dimensões ativas e interativas dos alunos, discutindo e orientando-os nos caminhos 

de busca, escolha e análise das informações, contribuindo para que sejam 

desenvolvidos estilos e estratégias de estudo, pesquisa, e socialização do que foi 

apreendido. Insere-se ainda o esforço em propiciar situações de aprendizagem que 

sejam mobilizadoras da produção coletiva do conhecimento. 

Assim sendo, além dos recursos de exposição didáticas, dos estudos práticos 

em sala de aula, estudos dirigidos e independentes e seminários, instituir outros 

procedimentos metodológicos que relacionem a vida acadêmica com a realidade 
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concreta da sociedade e aos avanços tecnológicos, incluindo, portanto, novas 

alternativas e novos recursos. 

Os conteúdos conceituais das unidades de estudo são disponibilizados pelos 

professores orientadores, através do portal do Centro Universitário UNIVEL. Para 

cada encontro poderá o professor disponibilizar, via portal: links, filmes, textos 

diversos, artigos, assuntos para discussão, questionários de reflexão e lista de 

exercícios, entre outras estratégias de ensino e aprendizagem que buscam favorecer 

a autoaprendizagem. Estes recursos favorecem a análise/estudo para que as aulas 

sejam mais produtivas. As atividades práticas (laboratórios, visita técnica, trabalho de 

campo, entre outras) previstas na organização curricular serão executadas mediante 

roteiro com objetivos bem definidos e apoiadas nos conteúdos conceituais 

trabalhados. 

As principais estratégias de ensino-aprendizagem, de modo a desenvolver nos 

acadêmicos as competências e habilidades destacáveis de seu perfil anteriormente 

mencionado, são: aulas expositivas para a obtenção e organização de dados, 

interpretação; crítica; decisão; comparação e resumo; estudo de textos para a 

identificação, elaboração de resumo; estudos dirigidos; busca de suposições; 

aplicações de fatos e princípios a novas situações; planejamento; imaginação; 

elaboração de hipóteses; interpretação e decisão; grupo de observação e de 

verbalização para a análise; levantamento de hipóteses; comparação; resumo; 

seminário para a análise comparação e aplicação de fatos a novas situações e 

Seleção de filmes que utilizam técnicas para o estudo dos casos apresentados.  

Considerando a Resolução CNE/CP nº 01, de 17/06/2004, a Instituição incluiu 

nas disciplinas constante da matriz curricular através do Plano de Ensino conteúdos 

que trata das relações étnico raciais, bem como as questões temáticas que dizem 

respeito aos afrodescendentes. As políticas de educação ambiental – haverá 

integração da educação ambiental de modo contínuo e permanente nos eixos 

temáticos e integrador, bem como, nas atividades complementares. A disciplina 

optativa de LIBRAS – na matriz curricular contempla a disciplina de Língua Brasileira 

de Sinais – Libras de forma optativa, em função da natureza do curso. 
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Em vista do acima referido, o curso de Comunicação Social - Jornalismo do 

Centro Universitário UNIVEL, aborda os conteúdos curriculares obrigatórios – quais 

sejam: direitos humanos, relações étnico raciais e responsabilidade socioambiental – 

de maneira direta, além dos conteúdos transversais, nas disciplinas de: Comunicação, 

Educação e Cultura, Introdução ao pensamento Filosófico, Cidadania e Formação 

Política, Ética e Legislação, Semiótica e em História do Jornalismo. 

Ademais, sobre os conteúdos transversais acerca das Relações Étnico-raciais, 

Educação Ambiental e Direitos Humanos, há uma sala virtual denominada "Formação 

Continuada" disponível gratuitamente via Ambiente Virtual de Aprendizagem para 

todos os alunos da instituição em que os interessados podem buscar uma formação 

complementar nessas temáticas, além de outros conteúdos inovadores e 

diferenciados que podem fazer parte da formação do acadêmico que tiver interesse. 

Os cursos de formação continuada são gratuitos para os alunos da UNIVEL, 

ampliando assim os conhecimentos acerca de temas transversais.  Os cursos 

ofertados são denominados no AVA de: “Educação Ambiental”, “Educação das 

Relações Étnico-raciais” e “Educação em Direitos Humanos”. Cada curso tem carga 

horária de 10 h/a e poderão ser convalidados como atividade complementar de 

graduação posteriormente. 

 

2.6 Metodologia 

 

A metodologia utilizada no bacharelado em Comunicação Social - Jornalismo 

do Centro Universitário UNIVEL busca dialogar com o Plano de Desenvolvimento 

Institucional (PDI) e contribuir no cumprimento dos objetivos propostos relacionados 

a formação de um profissional jornalista, com capacidade técnica, científica, 

comportamento ético, consciência política e comprometimento social.  

As transformações sociais contemporâneas têm motivado a realização de uma 

análise crítica acerca de um novo “olhar” sobre as metodologias de ensino e 

aprendizagem na área de comunicação.  
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Destacam-se como algumas destas transformações a velocidade de produção 

de conhecimento; a necessidade de constante revisão e atualização de conceitos e 

procedimentos científicos; a influência dos meios de comunicação e tecnologias 

digitais na formação profissional; e a necessidade de uma constante reflexão sobre a 

inserção do profissional da comunicação nesse novo contexto.  

Considera-se, nesse sentido, a necessidade de questionar a compreensão 

tradicional de estudante passivo e receptivo diante da produção de conhecimento e 

ao mesmo tempo o entendimento do docente como único detentor deste. O uso de 

metodologias ativas, que consideram o estudante enquanto sujeito de seu processo 

de aprendizagem, contribuem de forma significativa na formação desse profissional 

nesse novo cenário social.  

Nesse contexto, o Centro Universitário UNIVEL tem se preocupado em 

incorporar gradativamente em sua prática educativa métodos ativos de aprendizagem 

como o PeerInstruction (Instrução pelos Pares), o Team - Based Learning 

(Aprendizagem baseada em equipe), o Problem - Based Learning (Aprendizagem 

baseada em problema), o Project – Based Learning (Aprendizagem baseada em 

projeto), e o Case Study (Estudo de Caso).  

As metodologias ativas consideram a problematização como método de 

aprendizagem, motivando o estudante a pensar em formas de agir e soluções para 

situações vivenciadas em sua realidade profissional. 

Dessa forma, compreende-se a importância de se desenvolver em conjunto 

com o estudante uma postura de pesquisador, que tenha autonomia de aprendizagem 

e busque a solução de problemas por meio de estudos que evidenciem o trabalho em 

equipe, inovação científica e tecnológica, e ação e comprometimento coletivo.  

Sendo assim, as metodologias de ensino adotadas pelo bacharelado em 

Comunicação Social – Jornalismo consideram o estudante como sujeito ativo no 

processo de aprendizagem e capaz de participar do processo de construção de 

conhecimento, de maneira a construir as suas competências e habilidades.  

 No decorrer do curso serão realizadas reuniões de Colegiado e NDE – Núcleo 

Docente Estruturante, visando diagnosticar elementos que podem influenciar de 
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maneira positiva o processo de ensino – aprendizagem dos estudantes e também 

suas limitações. A partir da ação do Colegiado e NDE, busca-se pensar em estratégias 

de ensino articuladas, interdisciplinares, que possam integrar os estudantes com a 

realidade da profissão, potencializando sua autonomia, capacidade crítica, 

comportamento ético e compromisso profissional.  

Ressalta-se ainda que a partir de uma ação conjunta entre colegiado, NDE e 

coordenação do curso, busca-se a garantia de trabalho do plano de ensino, sendo 

este elaborado de maneira articulada com os objetivos da disciplina, o perfil do 

profissional egresso, considerando suas competências e habilidades. O plano de 

ensino tem destaque fundamental no planejamento da disciplina, pois, a partir da 

elaboração deste, o docente se posiciona de maneira reflexiva, analítica e crítica 

frente aos conteúdos, metodologias, instrumentos e critérios avaliativos, visando uma 

formação articulada entre realidade acadêmica e prática profissional.  

Nesse sentido, os acadêmicos desenvolverão atividades práticas nos 

laboratórios específicos do curso, estudos de caso com supervisão docente, buscando 

relacionar os conteúdos específicos das disciplinas com a análise da totalidade dos 

procedimentos de design gráfico. Destaca-se que as atividades práticas terão como 

fundamentação teórica literatura clássica e contemporânea da Fotografia, Design, 

Comunicação Social, Ciência Política e Ciências Sociais, sendo realizadas em 

paralelo a análises críticas feitas em sala de aula. Serão fundamentados também em 

aulas expositivas/dialogadas, estudos de casos, seminários, trabalhos de pesquisa, 

trabalhos de equipe, trabalhos individuais, visitas técnicas, entre outros.  

Sendo assim, as metodologias de ensino adotadas pelos cursos do Centro 

Universitário Univel fundamentam-se nos princípios da aprendizagem colaborativa. O 

aluno, neste contexto, passa à condição de sujeito ativo no processo para adquirir 

conhecimento e construir as suas competências e habilidades. 

 

2.7 Estágios supervisionados 
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Os Estágios Supervisionados compreendem o conjunto de atividades 

relacionadas à dimensão prático-operativa da formação profissional, articuladora das 

determinações do exercício profissional da futura profissão. Com os Estágios 

Supervisionados se pretende oferecer ao futuro profissional um conhecimento do real 

em espaços sócio ocupacionais onde se realizam as práticas profissionais da futura 

profissão, através da relação direta com situações de trabalho em unidades do mundo 

do trabalho. Neste processo se dá a construção e avaliação do desenvolvimento das 

habilidades e competências necessárias ao futuro exercício da profissão. É também 

um momento privilegiado para se acompanhar a vivência dos aspectos do mundo do 

trabalho através de situações reais vivenciadas pelos acadêmicos nos espaços sócio 

ocupacionais onde se realizam os estágios. 

Nos diversos cursos de formação profissional o Estágio Supervisionado é uma 

atividade obrigatória, sendo intrinsecamente articulada com as dimensões do 

exercício profissional e com os demais componentes curriculares associados as 

diversas disciplinas do curso. 

Os Estágios Supervisionados serão orientados pelos professores indicados 

pelos cursos de acordo com as normas internas do Centro Universitário e serão 

realizados no período indicado pela base curricular do curso. As ações efetivadas nos 

Estágios Supervisionados são o modo pelo qual o acadêmico revela sua capacidade 

de planejar e executar as propostas interventivas constituídas no decorrer do curso. 

Mediado pela supervisão pedagógica e supervisão de campo, o acadêmico irá 

observar, diagnosticar, pesquisar e interagir nos espaços sócios ocupacionais onde 

se dão as práticas de estágio. Para que estes elementos e atividades sejam 

materializados, a unidade teoria/prática será uma constante no conjunto das 

disciplinas ministradas no curso. Os dados coletados em cada estágio constituem 

elementos empíricos a serem pesquisados, transformados em dados e, estes dados, 

consequentemente, em informações e conhecimento, com o intuito de melhorar a 

qualidade do Ensino e servir de base para a elaboração do Trabalho de Conclusão de 

Curso. 
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Ao concluir os estágios o acadêmico apresenta os resultados conforme as 

definições postas no projeto político pedagógico do curso e na política de estágio do 

curso, tendo como horizonte a socialização das informações e conhecimentos 

construídos durante o processo de realização do estágio. 

Neste sentido, os estágios supervisionados são: 

a) Uma atividade prevista no projeto político pedagógico do curso, como parte 

constitutiva da formação do profissional, realizada através de atividades de 

características eminentemente práticas, desenvolvidas em um espaço sócio 

ocupacional adequado; 

b) Uma vivência de integralização, de revisão e de reorientação dos aspectos 

específicos da profissionalização prevista no currículo dos cursos na sua 

totalidade; 

c) Um dos processos de avaliação do profissional formando, tendo como 

parâmetro à configuração do profissional que se quer formar, expressa no 

projeto pedagógico do curso; 

d) Um momento privilegiado e culminante da articulação dos fundamentos teórico-

metodológicos, ético-políticos e técnico-operativos desenvolvidos ao longo do 

curso. 

 

2.7.1 A função do corpo docente 

 

Todos os docentes, durante o processo de desenvolvimento dos componentes 

curriculares, visando o estágio não obrigatório, deverão considerar como essenciais 

para a formação profissional: 

a) O acolhimento de toda a diversidade cultural; 

b) O aprimoramento e o incentivo às práticas investigativas; 

c) O domínio do conhecimento básico para que os acadêmicos possam 

desenvolver a capacidade de aprender a conhecer, aprender a fazer, aprender 

a viver juntos e aprender a ser, considerando os mesmos como seres sociais e 
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a necessidade de inserção destes no espaço e no tempo histórico, político, 

econômico e social; 

d) O uso de tecnologias e materiais inovadores, bem como a utilização de 

metodologias que respaldem as práticas pedagógicas necessárias e 

adequadas para o êxito do processo ensino-aprendizagem; 

e) O desenvolvimento de hábitos, atitudes e habilidades que fomentem o trabalho 

em equipe, com vistas à preparação para o exercício do planejamento 

participativo e interdisciplinar no ambiente profissional e social.  

 

2.7.2 Princípios norteadores do estágio supervisionado 

 

A proposta de estágio supervisionado fundamenta-se nos princípios 

explicitados a seguir: 

 

I. A necessidade, a obrigatoriedade e a especificidade da/para a realização do 

estágio, como um período em que o acadêmico permanece no exercício de 

atividades, orientadas e acompanhadas, por um profissional já habilitado, num 

local semelhante ao que, posteriormente, irá atuar como profissional; 

II. O estágio caracteriza-se por um período, denso e contínuo, de efetiva 

participação das/nas mais diversas atividades que ocorrem no interior do 

ambiente do mundo do trabalho; 

III. No decorrer do processo de formação, ter presente que o estágio irá 

proporcionar ao acadêmico a oportunidade de relacionar os elementos 

teórico/práticos apreendidos durante o processo de formação, com a realidade 

vivenciada nos locais de trabalho; 

IV. O entendimento que o corpo docente do curso deve ter é de que o estágio é o 

momento particular do processo formativo em que a relação teoria/prática já 

seja se traduza em um ato de intervenção reflexiva. 
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2.7.3 Campo de estágio supervisionado obrigatório 

 

Considerando a Lei nº 11.788/2008 deve-se analisar que, ao lado da 

competência teórica para ensinar aos acadêmicos os saberes teóricos, já 

sistematizados e organizados, o professor precisa ensiná-los a produzir novo saberes 

e a trabalharem com o “saber científico”, apropriado e/ou produzido, aliado ao “saber 

popular”, difuso e desconsiderado, visando a integração destes “saberes” e a melhoria 

da qualidade de vida. Portanto, uma perfeita integração entre os locais de atuação, 

denominados campo de estágio, e o Centro Universitário UNIVEL é essencial para o 

desenvolvimento concreto do que se entende por Estágio Supervisionado. Essa 

integração supõe um elo permanente entre as Instituições do mundo do trabalho e o 

Centro Universitário Univel, através de seus docentes e discentes, permitindo que a 

realidade dos locais de trabalho e suas práticas possam ser observadas, analisadas 

e discutidas pelos futuros profissionais e que, ao mesmo tempo, possa receber da IES 

apoio para a resolução de problemas teórico/práticos.  

A princípio, são considerados espaços para a realização dos estágios, ou 

campos de estágio os diversos espaços sócios ocupacionais, no mundo do trabalho, 

nos quais profissionais realizam seu exercício da profissão, nas diversas áreas, 

considerando as singularidades e particularidades a ela inerentes. Nestes espaços 

são realizadas atividades de: observação, análise e compreensão do exercício 

profissional ali realizado; planejamento e execução de projetos, programas e 

atividades diversas de estágio; avaliação e aprofundamento dos conhecimentos 

teórico-práticos relativos ao campo específico de atuação profissional; vivência efetiva 

de situações do exercício da profissão; avaliação, e sistematização das atividades 

práticas realizadas. 

Entretanto, para ser considerado campo de estágio as instituições devem: 

I. Apresentar condições para planejamento e execução das atividades de 

estágio; 

II. Permitir a avaliação e o aprofundamento dos conhecimentos teórico-práticos 

do campo de trabalho; 

http://www.univel.br/


 

 

 
 

 
 
 

Centro Universitário Univel  
Av. Tito Muffato, 2317 – Bairro Santa Cruz 

85806-080 – Cascavel – PR 
Fone: (45) 3036-3638 - Fax: (45) 3036-3636 

http://www.univel.br 

 

99 
 

III. Possibilitar a vivência efetiva de situações concretas de vida e trabalho, dentro 

do campo profissional;  

IV. Disponibilizar a infraestrutura material e recursos humanos necessários à 

realização das atividades propostas ; 

V. Permitir que a organização do estágio possa ser convertida em instrumentos 

jurídicos, como acordo de cooperação, convênio, termos de compromisso, etc., 

onde estejam acordadas todas as condições de realização do estágio; 

VI. Possuir profissionais habilitados atuando no campo escolhido para o estágio. 

 
 

2.7.6 Coordenação do Estágio 
 

 

A coordenação do estágio supervisionado caberá a um docente do curso cujo 

perfil, em linhas gerais, esteja adequado às funções de: 

 

I. Selecionar e firmar convênios com as instituições envolvidas no campo de 

estágio; 

II. Acompanhar, por meio de visitas in loco, a adequação das atividades 

realizadas pelos discentes às finalidades previstas no Projeto Pedagógico do 

Curso; 

III. Acompanhar, por meio de reuniões mensais, o trabalho realizado pelos 

supervisores de estágio. 

 

2.7.7 Supervisão e Avaliação do Estágio 
 

 

Entende-se como supervisão de estágio o acompanhamento, tanto nas 

atividades que antecedem a prática efetiva, quanto à assessoria dada ao aluno no 

decorrer de sua prática profissional, por docentes autorizados pela coordenação de 

estágios do curso, de forma a proporcionar aos estagiários o pleno desempenho de 

ações, princípios e valores inerentes à realidade da profissão em que se processa a 

vivência prática. 
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Podem ser supervisores de estágio todos os docentes com formação na área 

objeto dos cursos e experiência profissional. 

O estágio, enquanto parte integrante de um processo de formação profissional 

requer acompanhamento e avaliação sistemática constante. O acompanhamento se 

faz necessário para empreender uma avaliação qualitativa que permita, sempre que 

necessário, indicar correções e redimensionar os encaminhamentos feitos, de forma 

que o perfil profissional traçado no projeto pedagógico do curso seja atingido. 

As atividades de estágio são acompanhadas e assessoradas no decorrer de 

sua realização, por docentes indicados pela coordenação de estágios do curso, de 

forma a proporcionar aos futuros profissionais o pleno desempenho de ações, 

princípios e valores inerentes à realidade da profissão. 

A avaliação dos estágios é parte integrante da dinâmica do processo de 

acompanhamento, controle e avaliação institucional extensível a todo processo de 

ensino. A avaliação deve ser ampla, contemplar o processo teórico da construção do 

conhecimento, bem como, as formas de organização deste, articuladas com os 

fundamentos teórico-metodológicos, ético-políticos e técnico-operativos. A avaliação 

deve prover informações e dados para a realimentação do Currículo do Curso, tendo 

como meta a busca de mecanismos e meios de aprimorar a qualidade do ensino 

ofertado pelo Centro Universitário Univel. 

A avaliação dos estagiários será feita pelo docente-supervisor, de forma 

sistemática e contínua, pelos alunos através de auto avaliação e, quando for 

necessário, ouvindo as opiniões dos membros da comunidade envolvidos no 

processo. 

Em relação ao Estágio Supervisionado, o Centro Universitário Univel possui 

regulamento específico para atender ao Curso. 

2.8 Atividades Complementares 

 

No curso de bacharelado em Comunicação Social - Jornalismo do Centro 

Universitário UNIVEL, as Atividades Complementares são componentes curriculares 

obrigatórios, que se efetivam por meio de experiências ou vivências intra ou 
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extracurriculares do discente, durante o período em que frequenta o curso. Elas têm 

como objetivos flexibilizar, diversificar e enriquecer a formação do acadêmico, 

ampliando suas chances de sucesso no mercado de trabalho, e estão 

institucionalizadas e regulamentadas. 

O Regulamento de Atividades Complementares do curso de Comunicação 

Social - Jornalismo, determina as formas de aproveitamento a serem cumpridas por 

meio de atividades, que podem englobar atividades de ensino, de extensão e de 

iniciação científica. De modo geral, as Atividades Complementares podem ser 

cumpridas por meio de: 

a. atividades de ENSINO - cumpridas mediante aproveitamento de disciplinas afins 

com o curso de Gestão de Recursos Humanos cursadas em outro(s) curso(s) da 

instituição, mas não previstas na matriz curricular do discente; cursos e/ou 

disciplinas afins realizados em outras instituições; 

b. atividades de EXTENSÃO, tais como projetos de extensão; 

b) atividades em seminários, palestras, cursos, jornadas, congressos, conferências, 

encontros, cursos de atualização e similares; programas de extensão, relativos à 

área do curso, na modalidade presencial ou EAD; 

a. atividades de MONITORIA em disciplina específica do curso; 

b. atividades de VOLUNTARIADO; 

c) atividades de PESQUISA e INICIAÇÃO CIENTÍFICA – por meio de participação 

em programas de iniciação científica; trabalhos publicados na íntegra em 

periódicos da área, resumos publicados em anais de eventos científicos; 

apresentação de trabalhos em eventos científicos; 

d) atividades CULTURAIS E ARTÍSTICAS, de forma a incentivar participação em 

eventuais culturais/artísticos relacionados a formação do indivíduo enquanto 

sujeito. 

Anexo – Regulamento da Atividades Complementares 

 

2.8.1 Quanto à Avaliação e Inovação da Gestão das Atividades Complementares 
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A avaliação das Atividades Complementares se dá em conformidade com as 

regras estabelecidas Regulamento das Atividades Complementares, documentos 

estes que integram o Projeto Pedagógico do Curso. De uma forma geral, o conjunto 

das Atividades Complementares será desenvolvido respeitando os limites máximos 

de carga horária estabelecidos para cada uma das diversas modalidades previstas no 

Regulamento das atividades complementares do curso, que integra este PPC. 

A metodologia de gestão das atividades complementares está organizada para 

que em todos os semestres sejam promovidos eventos internos para auxiliar o aluno 

a terem possibilidades de cumprir as horas necessárias previstas, sendo que também 

serão oportunizadas semestralmente, DISCIPLINAS LIVRES, de forma gratuita para 

o aluno, disciplinas que podem cursar em outros cursos para convalidar em atividades 

complementares que tenham relação com a grande área do Jornalismo, exemplo de: 

“Atendimento em Publicidade e Propaganda” e “Marketing Digital” do curso de 

Publicidade e Propaganda, “Arte e Educação” do curso de Pedagogia e “Fundamentos 

de Marketing” do curso de Gestão Comercial na modalidade EAD, entre outras que o 

aluno desejar e sejam relacionadas a formação do Jornalista. Assim, o aluno pode 

optar por fazer essas disciplinas na modalidade em EaD e adquirir um conhecimento 

além do previsto na matriz curricular do bacharelado em Comunicação Social – 

Jornalismo sem onerar o valor do curso por isso. Caso opte, também poderá cursar 

também modalidade EAD cursos livres gratuitos que a IES oferta reiteradamente 

relacionado aos interesses do aluno e compatibilidade com a área do Jornalismo, 

tanto internamente quanto externamente à IES. 

Acerca da gestão e aproveitamento das atividades realizadas, os alunos 

poderão protocolar as atividades já realizadas na coordenação do curso, que 

posteriormente estará encaminhando em edital, via sistema acadêmico e também por 

e-mail, para facilitação da conferência ao aluno, pelo menos duas vezes no semestre 

o total de atividades complementares que o aluno obteve até aquele momento, de 

forma que torne eficiente o acompanhamento do mesmo, visando que faça de maneira 

sistemática o cumprimento das atividades complementares e não as acumule no final 

do curso. 
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2.9 Trabalhos de Conclusão de Curso (TCC) 

 

O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) consiste num momento de síntese e 

expressão da totalidade da formação profissional, através do qual o acadêmico 

sistematiza os resultados de um processo formativo-investigativo. A indagação deve 

partir preferencialmente de sua área de estágio e da prática profissional, 

complementada, por sua vivência nos seminários e nas oficinas, que possibilitam a 

investigação, o debate e a produção acerca da temática investigada.  

O Trabalho de Conclusão de Curso configura-se como o primeiro processo de 

construção, sistematização e produção de conhecimento do acadêmico, realizado nos 

padrões científicos, elaborado sob a orientação de um docente da unidade de ensino, 

de acordo com sua área de conhecimento e experiência profissional. 

É importante ressaltar a interligação existente entre os conteúdos das 

diferentes disciplinas, a metodologia das oficinas de formação profissional, os 

seminários, a prática profissional, o Estágio Supervisionado e o Trabalho de 

Conclusão de Curso, pois estes estão sempre numa relação de interdependência, 

completando-se e realimentando-se mutuamente. Desse modo, a elaboração do TCC 

não se inicia no último semestre do Curso, mas é uma construção que deve se 

solidificar ao longo de todo o Curso, alicerçada pelas demais disciplinas. 

 

Em relação ao Trabalho de Conclusão de Curso, o Centro Universitário Univel 

possui regulamento específico para atender ao Curso. Segundo o Regulamento dos 

TCC, destacam-se: 

 

I. O Trabalho de Conclusão de Curso (TCC) é requisito indispensável para a 

colação de grau, devendo apresentar-se na forma de uma Monografia ou Artigo 

Científico. 

II. O TCC consiste em trabalho individual sobre tema relevante, fundamentado 

nos diferentes processos de investigação metodológica. 
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III. São objetivos gerais do TCC propiciar aos alunos do Curso a oportunidade de 

demonstrar as habilidades e competências adquiridas, estimular o 

aprofundamento temático, a produção científica, o contato com a prática, a 

consulta à bibliografia especializada e o aprimoramento da capacidade de 

interpretação crítica. 

IV. O TCC será desenvolvido sob a orientação de um docente do Curso, nas áreas 

afins, segundo as linhas de pesquisa definidas em cada curso e nos termos do 

regulamento específico. 

V. O TCC é atividade de natureza acadêmica, curricular e obrigatória, com carga 

horária prevista no Projeto Pedagógico do Curso. 

VI. A estrutura da Monografia ou do Artigo Científico deverá estar de acordo com 

as regras da ABNT e com o Manual de Normas Técnicas de Monografia da 

Instituição. 

VII. A Monografia ou Artigo Científico deverá ser depositada na Secretaria 

Acadêmica, segundo calendário institucional, em arquivo digital e em duas vias 

encadernadas, devidamente assinadas pelo professor orientador, sob pena do 

não recebimento da mesma. 

VIII. No dia da defesa do TCC, o professor orientador deverá entregar à 

Coordenação do Curso: o “Relatório de Orientações”, no qual atesta 

formalmente o acompanhamento do processo de elaboração do TCC; o 

“Parecer Final do(a) Professor(a) Orientador(a)”. Caso o parecer do professor 

orientador seja desfavorável à defesa do TCC, esta não ocorrerá e o aluno 

deverá requerer a Segunda Chamada da mesma, não perdendo ponto na 

próxima defesa. 

 

2.10 Apoio ao Discente 

 

O ambiente acadêmico é constituído pela diversidade de ideias, valores, 

conceitos, projetos e perspectivas de vida. Assim sendo, é cada vez maior o número 

de jovens e adolescentes que ingressam nas Instituições de Ensino Superior em 
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busca de uma formação acadêmico-profissional e científica, não se encontrando ainda 

sedimentada a complexa escolha profissional. Assim, constitui desafio às Instituições 

Superiores romper com tal paradigma superando o distanciamento entre o jovem 

universitário, os cursos oferecidos, o mercado de trabalho e suas expectativas em 

relação à escolha profissional. 

Neste processo de construção da identidade profissional, as Instituições de 

Ensino Superior têm sido conclamadas a orientar, informar e dirimir dúvidas e 

questionamentos que permeiam o universo do discente. Atenta ao compromisso 

social, o Centro Universitário UNIVEL direciona esforços no sentido de proporcionar 

uma sólida formação científica aliada as ações voltadas ao desenvolvimento do 

cidadão, as quais se traduzem em programas de estímulo e incentivo ao discente nos 

campos sociocultural e técnico-científico. 

Neste sentido, implementa uma série de ações voltadas à Integração do 

discente, que se inicia no processo de matrícula, quando estes recebem atendimento 

individualizado, e tem continuidade com a realização das aulas inaugurais, nas quais 

são apresentadas as estruturas acadêmicas e administrativas, dando ênfase ao Plano 

de Desenvolvimento Institucional - PDI e Projeto Pedagógico do Curso - PPC do 

respectivo curso. Vale ressaltar que o Centro Universitário UNIVEL promove 

anualmente o Projeto UNIVEL PLAY – que funciona como uma Universidade aberta 

para a comunidade, no qual alunos do ensino médio visitam toda a estrutura física e 

laboratórios do Centro Universitário UNIVEL, bem como assistem vídeo referente ao 

dia a dia do Centro Universitário UNIVEL e participam de palestras referentes a 

diversidades das profissões, cuja média anual de alunos chegam à 5.000, sendo que 

os colégios atendidos são os locais e distantes até 120 km da cidade de Cascavel. 

Sendo assim, verifica-se a amplitude de atuação e o objetivo da Política de 

Apoio ao Estudante, que também visa promover a implantação de programas 

diversificados de atenção e atendimento dos acadêmicos já inseridos na IES, 

buscando o pleno desenvolvimento do corpo discente, considerando a promoção do 

bem-estar e desenvolvimento integral do estudante, condição essencial aos 

processos de aprendizagem e ao sucesso acadêmico, pessoal e profissional. Prevê 
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atividades tais como: apoio ao desenvolvimento acadêmico, suporte psicossocial, 

acesso às atividades socioculturais e esportivas, além de apoio ao egresso. 

Conforme o Regimento compete à Secretaria Geral organizar e supervisionar 

os processos de admissão, matrícula, registro e controle acadêmico, registro de 

diplomas de graduação e pós-graduação e transferências entre estabelecimentos de 

ensino. O alunado tem acesso às informações acadêmicas como notas e faltas via 

Sistema de Gestão Acadêmico TOTVS, bem como através do aplicativo para 

smartphone do Centro Universitário.  

Os docentes são os facilitadores e mediadores do processo ensino-

aprendizagem, buscando sempre estarem acessíveis aos alunos, se mostrando 

dispostos a sanar suas dúvidas durante as aulas e nos intervalos entre as mesmas. 

Eles também estimulam os discentes a desenvolver iniciação científica, publicações 

de trabalhos em revistas, apresentação de trabalhos em congressos e participação 

nas atividades de monitoria.  

Norteia esta política de apoio aos estudantes, as seguintes diretrizes:  

• Oferecer apoio psicopedagógico ao estudante, na busca de soluções de fatores 

subjacentes às suas atividades cotidianas, que contribuem frequentemente 

para a eclosão de desajuste emocional com reflexo negativo no rendimento 

acadêmico, resultando muitas vezes na desistência/evasão;  

• Atuar sobre os desequilíbrios e dificuldades emocionais e fornecer ao 

acadêmico o suporte psicológico necessário à boa execução de suas 

atividades universitárias e profissionais;  

• Suprir as carências de informação e sustentação psicológica na opção 

profissional, que frequentemente se fazem refletir no desempenho acadêmico 

e na saúde mental do estudante;  

• Identificar e atender às necessidades especiais dos acadêmicos que 

apresentem deficiências permanentes ou temporárias, adequando os espaços 

e equipamentos da IES, qualificando seu pessoal técnico-administrativo para 

melhor atendê-los;  
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• Integrar o Portal do Estudante às redes sociais, com o objetivo de disponibilizar 

na homepage informações importantes da vida acadêmica;  

• Centralizar e padronizar a divulgação de oportunidades de estágio dentro da 

IES, apoiando os estudantes na procura de Estágios e colocação profissional;  

• Firmar convênio/parceria com empresas para contratação de estudantes para 

Estágio, programas Trainee e contratação efetiva;  

• Promover “Campanha de Cadastramento” com os inúmeros Agentes de 

Integração e Empresas de Consultoria em Recursos Humanos;  

• Aparelhar o acadêmico para superar as exigências do mercado de trabalho, 

trabalhando os aspectos que envolvem o comportamento em entrevistas e 

dinâmicas de seleção, bem como conceitos de liderança, motivação e pró-

atividade no trabalho;  

• Promover a captação de currículos de estudantes para envio às empresas 

conveniadas;  

• Articular e coordenar ações que promovam a ampliação do universo 

sociocultural e artístico dos estudantes, bem como sua inserção em práticas 

esportivas via as Atléticas de cada curso;  

• Apoiar as iniciativas estudantis na promoção de atividades culturais, artísticas 

e recreativas;  

• Criar centros de convivência universitária, favorecendo o acesso do alunado às 

atividades artístico-culturais;  

• Organizar atividades (palestras, encontros, seminários etc.) de caráter 

preventivo e informativo sobre temas relevantes para a juventude;  

• Estimular a participação estudantil nas atividades de ensino, extensão e 

iniciação científica;  

• Criar condições de acesso às novas tecnologias da informação;  

• Aumentar o nível de participação da IES na vida do estudante;  

• Valorizar os recursos da IES para implementar as diretrizes propostas, por meio 

da potencialização dos espaços físicos e serviços existentes e a articulação 

das diversas instâncias universitárias; e  

http://www.univel.br/


 

 

 
 

 
 
 

Centro Universitário Univel  
Av. Tito Muffato, 2317 – Bairro Santa Cruz 

85806-080 – Cascavel – PR 
Fone: (45) 3036-3638 - Fax: (45) 3036-3636 

http://www.univel.br 

 

108 
 

• Promover pesquisas de satisfação do corpo discente e docente envolvendo 

aspectos administrativos, sociais, acadêmicos, de infraestrutura, entre outros.  

 
 

2.10.1 Programas de Monitoria 

 

A monitoria possui duas modalidades: a de acompanhamento acadêmico e a 

de laboratório. Para atender aos acadêmicos que aderirem aos programas, são 

selecionados monitores, através de edital. É previsto ainda a figura do monitor 

voluntário, que pode exercer a monitoria de acompanhamento acadêmico, laboratório 

ou de projetos didático-pedagógicos, de acordo com editais específicos. Os cursos de 

graduação reconhecem a monitoria como atividade complementar dentro do número 

de horas estabelecidas, havendo um regulamento específico que dá as principais 

provisões para a monitoria acadêmica. 

O Programa de Monitoria do Centro Universitário UNIVEL é uma modalidade 

específica de atuação acadêmica, em que o corpo discente da instituição tem a 

possibilidade de interagir na atividade de iniciação à docência e o aprimoramento do 

processo de ensino-aprendizagem, por meio da realização de programas de ensino, 

pesquisa e extensão em que a função de monitor é exercida, com apoio e supervisão 

do corpo docente. 

O Programa de Monitoria do Centro Universitário UNIVEL tem como objetivos 

básicos:  

• Propiciar uma formação acadêmica mais completa; 

• Fomentar a iniciação à docência; 

• Integrar o aluno às atividades da instituição; 

• Incentivar a reflexão crítica do aluno e a descoberta de novas aptidões; 

• Preparar o aluno para auxiliar sua comunidade, por meio de atividades de 

ensino- aprendizagem; 

• Auxiliar a evolução do acadêmico com dificuldades de aprendizagem, por meio 

do constante acompanhamento de monitores e docentes; 
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• Interagir os cursos de Graduação sequenciais com a Pós-Graduação.  

O professor-orientador deve ser docente do Centro Universitário UNIVEL, tendo 

lecionado há pelo menos seis meses na instituição, salvo disposição contrária da 

Coordenação de Curso, devidamente fundamentada. O professor-orientador terá um 

aluno monitor para cada disciplina lecionada, salvo necessidade especial a ser objeto 

de decisão da Coordenação de Curso, sendo que o professor-orientador é 

responsável pela atuação e orientação do monitor. 

A coordenação geral do Programa de Monitoria do Centro Universitário Univel 

será exercida pela Coordenação de Curso.  

 

2.10.2 Bolsas e Auxílios  

 

O Programa de Concessão Parcial de Bolsa de Estudo da instituição 

disponibilizado de acordo com a saúde financeira da IES tem por finalidade a 

complementação dos encargos educacionais, a fim de suprir as carências individuais 

de seus acadêmicos e, dessa forma, possibilitar o maior número possível de alunos 

assistidos, observados os requisitos de aproveitamento e desempenho do estudante 

dos cursos de graduação. Os critérios de seleção e a supervisão do processo são 

realizados por uma comissão de seleção nomeada pela Pró-Reitora Acadêmica. 

 

2.10.3 Programas de Apoio Financeiro 

 

A IES possui um Programa de Apoio Financeiro próprio, além de participar de 

programas institucionais, gestados pelo Poder Público Federal. Possui, ainda, 

diversas parcerias com empresas, órgãos públicos e entidades representativas de 

classe. Os Programas de Apoio Financeiro são: 

 

• Plano Alternativo de Pagamento – PAP: com recursos próprios a IES visa a 

concessão do benefício da postergação de pagamento de até 50% da 

mensalidade para alunos que, a partir do primeiro ano do curso e por motivo 
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justificado, não foram atendidos pelo FIES. Tal financiamento deverá ser 

ressarcido após a conclusão do curso e no mesmo prazo do benefício 

usufruído.  

 

• Financiamento Estudantil – FIES: Programa do Ministério da Educação 

destinado a financiar a graduação no Ensino Superior para estudantes que não 

têm condições de arcar com os custos de sua formação. Trata-se de um 

programa existente apenas para alunos regularmente matriculados em 

instituições particulares cadastradas no Programa e que possuam avaliação 

positiva nos processos conduzidos pelo MEC. 

 

• Programa Universidade Para Todos – PROUNI: o PROUNI tem como 

finalidade a concessão de bolsas de estudo integrais e parciais a estudantes 

de cursos de graduação, em instituições privadas de Ensino Superior com 

avaliação positiva nos processos conduzidos pelo MEC. Tais estudantes 

devem ter estudado e concluído seus estudos na escola publica, bem como ter 

participado do Exame Nacional do Ensino Médio - ENEM. 

 

• Bolsa Desconto Família: trata-se de um desconto concedido a alunos com 

parentesco de primeiro grau (cônjuge e/ou filhos) matriculados na IES, desde 

que o pagamento da mensalidade seja efetuado até a data do vencimento.  

 

• Bolsa de Estudos para Funcionários: a mantenedora assegura aos seus 

funcionários bolsa parcial para realização de seus estudos. O programa tem 

por finalidade o incentivo ao desenvolvimento pessoal e profissional de seus 

funcionários, favorecendo a ampliação de suas habilidades e competências por 

meio dos cursos oferecidos pela IES.  

 

• Bolsa Estágio na IES: a IES visa apoiar os alunos que apresentam carência 

socioeconômica e disponibilidade para prestar serviços em diversos setores da 

IES. O aluno recebe uma bolsa estudo/estágio na IES, sem prejuízo de suas 

atividades acadêmicas. O termo de compromisso é válido por um ano, podendo 
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ser renovado por mais um ano, de acordo com a indicação e/ou solicitação do 

setor assistido.  

 

• Bolsa Egresso: o acadêmico egresso da IES terá um incentivo entre 10 a 20% 

para cursar um curso de Pós-graduação Lato Sensu e/ou uma nova graduação 

oferecida pela IES. 

 

2.10.4 Estímulos à Permanência 

 

O Centro Universitário UNIVEL, preocupada em assegurar à comunidade 

acadêmica um ambiente saudável para o ensino pedagógico, bem como assegurar 

condições para que não ocorra evasão/afastamento escolar, oferecerá Programa de 

Nivelamento e Atendimento psicopedagógico, conforme abaixo: 

 

• Programa de Nivelamento: o Centro Universitário UNIVEL possui o projeto 

Programa de Nivelamento, que é desenvolvido de forma contínua ao longo do 

período letivo oferecido na modalidade de educação à distância. Tem como 

objetivo recuperar as deficiências de formação dos ingressantes. O Centro 

Universitário UNIVEL oferece aos seus alunos cursos de nivelamento, 

ministrados anualmente, ofertados em língua portuguesa e matemática básica. 

Estes cursos visam suprir as deficiências básicas dos alunos que não 

conseguem acompanhar adequadamente o aprendizado. Dessa maneira, 

acredita-se estar atendendo os alunos com deficiência de formação, garantindo 

sua permanência na vida acadêmica. 

 

• Projeto Matemática Básica: ao contrário do que a maioria dos estudantes 

pensa, a Matemática é constituída por conceitos e não apenas por fórmulas ou 

métodos mágicos. Estes conceitos devem ser devidamente compreendidos, 

caso contrário, estudar esta disciplina será sempre uma tortura. O maior 

objetivo deste projeto é oferecer aos alunos que não tiveram uma formação 

adequada no ensino médio, conhecimentos e condições suficientes para um 
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bom desempenho ao longo de seus cursos de graduação, apostando sempre 

na filosofia de que todo aprendizado é eficaz quando da valorização da parte 

básica e do seu devido aprofundamento. Os cursos de nivelamento são 

oferecidos de forma continuada ao longo do ano letivo enquanto perdurar as 

deficiências e de forma gratuita para o aluno. 

 

• Projeto Nivelamento de Português: a Língua Portuguesa é o nosso mais 

habitual e completo meio de comunicação e expressão de ideias e sentimentos, 

um sistema dinâmico, com organização própria (gramática), que está em 

constante uso (leitura e produção – oral e escrita). Pensando nisso, é 

desenvolvido no Centro Universitário UNIVEL o projeto de nivelamento, no qual 

participarão os alunos que possuem deficiência gramatical. Seu maior objetivo 

é tornar a Língua Portuguesa um instrumento real de expressão, ganhando 

organização, clareza e fluência. 

 

• Organização Estudantil e Centros Acadêmicos (Espaço para Participação e 

Convivência Estudantil): o Centro Universitário UNIVEL entende que uma 

gestão democrática necessita de uma organização estudantil bem estruturada, 

ciente de que a articulação política dos mais distintos setores do Centro 

Universitário  é extremamente necessária e saudável ao ambiente acadêmico. 

Assim, a instituição tem procurado, sistematicamente, incentivar a organização 

do Centro Acadêmico dos Estudantes, com a destinação de espaço físico para 

sua organização e estruturação, equipado com mobiliário e equipamento 

computacional. Além disso, tem procurado dar apoio a todas as iniciativas 

programadas pelo Diretório Central do Estudante (DCE), bem como para a 

organização das competições esportivas, atividades culturais e de festividades. 

Destaca-se que o Centro Universitário UNIVEL dispõe de uma ampla área de 

convivência para os estudantes, onde está instalada uma adequada cantina e 

restaurante que propiciam uma excelente praça de alimentação para os 

estudantes. A representação estudantil tem por objetivo promover a 

cooperação da comunidade acadêmica e o aprimoramento do Centro 
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Universitário. Ao Diretório Central dos Estudantes (DCE) compete indicar os 

representantes discentes, com direito à voz e voto junto aos órgãos colegiados 

do Centro Universitário, vedada a acumulação. São objetivos do Diretório 

Central dos Estudantes: 

I. Representar os estudantes de graduação, no todo ou em parte, judicial ou 

extrajudicialmente;  

II. Defender os interesses gerais dos estudantes e de cada um em particular; 

III. Promover e incentivar todas as formas de organização dos estudantes; 

IV. Cooperar com os estudantes secundaristas e com suas entidades 

representativas; 

V. Incentivar as relações amistosas entre as organizações estudantis; 

VI. Defender a qualidade do ensino; 

VII. Defender a democracia e as liberdades fundamentais do homem e da 

mulher; 

VIII. Difundir e fomentar as atividades culturais e artísticas entre os 

estudantes e a sociedade. 

 

Os diretórios ou Centros Acadêmicos (CA) podem ser organizados por curso. 

Destaca-se que o Centro Universitário dispõe de uma ampla área de convivência para 

os estudantes, onde está instalada duas adequadas cantinas e restaurante que 

propiciam uma excelente praça de alimentação para os estudantes. A representação 

estudantil tem por objetivo promover a cooperação da comunidade acadêmica e o 

aprimoramento do Centro Universitário.  

 

2.10.5 Programa de Apoio Pedagógico e Psicológico 

 

Com o objetivo de orientar os discentes no que diz respeito à vida acadêmica, 

o Centro Universitário criou um Núcleo de Apoio Pedagógico/Psicológico (NAPP). 

Nele são abordados temas como desempenho acadêmico, acompanhamento 
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pedagógico, inclusão educacional, além de servir como atendimento psicológico e 

pedagógico ao corpo discente. O NAPP tem por objetivos:  

 

• Contribuir para a formação integral do discente, considerando aspectos sociais, 

emocionais e afetivos no percurso da formação acadêmica;  

• Promover um espaço de diálogo entre discentes, docentes, coordenadores de 

curso e diretores;  

• Assessorar, avaliar e apresentar propostas para o melhor desempenho dos 

discentes;  

• Atender, individualmente ou em grupo, os discentes, oferecendo um espaço 

para “escutar” e intervir frente às suas ansiedades, seja na vida acadêmica ou 

na vida pessoal, desde que esteja interferindo no processo acadêmico, de 

forma a contemplar necessidades pedagógicas e psicológicas; 

• Orientar profissional e academicamente; 

• Fornecer apoio psicopedagógico. 

Quando necessário, é responsável também por realizar intervenções com o 

apoio de familiares dos discentes, a fim de esclarecer as intercorrências vivenciadas 

no Centro Universitário;  

 O NAPP é composto por profissionais com formação nas áreas da Psicologia e 

Pedagogia com Especialização em Psicopedagogia. Além do atendimento 

especializado citado, o aluno tem o apoio extraclasse realizado pela Coordenação de 

Curso e pelos Professores. 

 

I. Inclusão das pessoas com deficiências (PCDs): o Centro Universitário UNIVEL, 

com o auxílio da Coordenação Pedagógica Geral, do NAPP (Núcleo de Apoio 

Psicológico/Psicopedagógico), dos Colegiados de Cursos e o Núcleo Docente 

Estruturante, propicia ao corpo discente atendimento de apoio às atividades de 

sala de aula, identificando os obstáculos estruturais, acadêmicos e funcionais 

ao pleno desenvolvimento do processo educacional. Para tanto, a IES conta 

com um Plano de acessibilidade nas comunicações, pedagógica e atitudinal 
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em atendimento a pessoas com deficiência (PCDs) e que responde às políticas 

de acessibilidade e a legislação pertinente. 

 
 

2.10.6 Atendimento Extraclasse e outras ações Inovadoras de apoio ao discente  

 

 

O Centro Universitário UNIVEL apoia a participação de seus alunos em 

atividades de monitoria, de iniciação científica, nos programas de extensão e em 

eventos diversos, de natureza educacional, cultural e científica, como estratégia do 

processo ensino e aprendizagem. O exercício da monitoria e a participação dos alunos 

em projetos e programas de iniciação científica e de extensão, sempre sob a 

orientação docente, fazem parte da estratégia de aprendizagem, objetivando também 

o estreitamento da relação professor-aluno e complementando o atendimento 

extraclasse. O atendimento extraclasse ao acadêmico (a) será realizado pela 

Coordenação do Curso, pela Coordenação Pedagógica e pelos Professores, que tem 

horas destinadas de atendimento ao discente buscando complementar e realizar 

ações que atendam adequadamente aos alunos. 

 

• Ouvidoria: buscando atender os anseios da comunidade acadêmica, corpo 

docente e funcionários em geral, a Ouvidoria da instituição compreende a 

análise de quaisquer observações que possibilitem adequação e 

redirecionamento em busca de avanços qualitativos. Tais considerações são 

encaminhadas aos setores responsáveis e atentamente assistidas em suas 

eficazes consolidações.  A ouvidoria recebe, analisa e encaminham sugestões, 

informações e questionamentos sobre diversos setores do Centro Universitário, 

acompanhando todo o processo até seu desfecho. Buscam atender os 

acadêmicos, professores, funcionários, fornecedores e comunidade em geral. 

O contato pode ser feito por telefone, pessoalmente, e-mail: 

ouvidoria@univel.br ou no link do site do Centro Universitário UNIVEL - 

http://www.univel.br/atendimento/ouvidoria. 
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• Desafio Intercursos: o Centro Universitário UNIVEL atendendo sua missão em 

desenvolver um ensino de qualidade para que o aluno sinta-se apoiado, 

integrado e motivado em seus estudos, tem a preocupação de viabilizar à 

comunidade acadêmica ações educacionais para que atinjam seus objetivos. 

Acredita-se, assim, que a aprendizagem transpõe os limites da sala de aula. 

Neste sentido é oportunizado aos alunos uma atividade diferenciada que lhes 

permitirá avaliar seu aprendizado, e participar de forma integrativa com todos 

os cursos de uma verdadeira maratona através do “Desafio Intercursos 

UNIVEL: O Jogo do Conhecimento”. O Desafio Intercursos UNIVEL é uma 

competição saudável e interativa com alunos concluintes de diversos cursos da 

instituição, baseado em perguntas de conhecimentos específicos e 

conhecimentos gerais elaboradas a partir das Diretrizes Curriculares Nacionais 

para os Cursos de Graduação e tem como objetivo contribuir com o aluno no 

desenvolvimento de habilidades e competências necessárias para sua 

formação. 

 

• Projeto Valores Humanos: buscando também apoiar o discente com ações de 

integração, motivação e reflexão entre toda a comunidade acadêmica, o projeto 

de extensão que abarca alunos de toda a IES denominados “Valores Humanos” 

atua na IES de forma a fomentar a aderência de novos valores pessoais e 

inserir os alunos interessados nessa reflexão. Os valores humanos servem de 

guia para nossas atitudes, comportamento e crenças, norteiam nossas 

decisões e definem princípios e tudo que é considerado importante em nossas 

vidas.  O Projeto “Valores Humanos: um Olhar Diferente para a Vida”, do Centro 

Universitário UNIVEL é permanente e está vinculado a todos os cursos da 

instituição. Tem por objetivo a reflexão sobre e a boa convivência social e o 

respeito à vida em todas as suas formas. É um projeto multidisciplinar 

desenvolvido por alunos, professores, equipe pedagógica e colaboradores. 

Tem como tema central a discussão sobre o respeito, o cuidado, a cidadania e 

a solidariedade, cuja efetivação é necessária para as boas relações sociais e 
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manutenção da vida. A execução do projeto visa ampliar através de reflexões 

existenciais a cidadania, solidariedade das pessoas e o cuidado com o meio 

ambiente. A proposta do projeto é atingir todos os cursos da instituição através 

de algumas ações e atividades relacionadas à valorização humana, ampliação 

das relações sociais e o cuidado com meio ambiente. Os alunos interessados 

estarão envolvidos em atividades e ações que promovam o bem comum e a 

aproximação da instituição com a comunidade. 

• Projeto Conexões Humanas – o Centro Universitário se preocupa com você: 

este projeto adquire caráter interdisciplinar, ao serem envolvidos todos os 

alunos dos Cursos de Graduação do Centro Universitário UNIVEL. O projeto 

tem início com a formação de uma equipe multidisciplinar, composta por 

docentes do Centro Universitário UNIVEL, com o objetivo de propiciar a 

aproximação junto aos acadêmicos, visando a promoção da vida e 

humanização da relação “professor -aluno”, através da escola, orientação, 

conscientização reflexiva sobre os conflitos emocionais e psicológicos comuns 

a juventude, que podem ter como consequência depressão, fobias, drogadição 

e baixo desempenho acadêmico. Busca-se através do projeto construir um 

ambiente propício e saudável, onde o acadêmico sinta-se amparado e receba 

o apoio necessário para resolver ou minimizar seus conflitos. A equipe formada 

terá como foco o sigilo total sobre o acadêmico e seus problemas, sem 

julgamentos ou interferências nas escolhas do aluno, e a partir do 

consentimento deste, fará os encaminhamentos necessários. A premissa do 

projeto: “A UNIVEL se preocupa com você” espera que o aluno sinta-se 

amparado, acolhido e confortado, já que as conexões humanas sempre serão 

o melhor caminho na prevenção e busca por soluções. O projeto também 

apresentará uma etapa em que serão realizadas palestras nas escolas do 

município de Cascavel ressaltando temas relevantes como bem estar 

emocional, violência, entre outros. 

 

• Atividades de Integração promovidas pela IES: além das diversas ações de 

integração ao discente promovido pela IES já descritas anteriormente, o Centro 
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Universitário também promove sistematicamente eventos comemorativos a 

datas acadêmicas e culturais importantes visando intensificar a convivência 

entre a comunidade acadêmica. São exemplos de tais ações a Festa Junina 

que ocorre anualmente na IES, o UNIVEL PLAY, o apoio as Atléticas dos 

cursos que a contemplam, os eventos comemorativos a data dos profissionais 

que ocorre anualmente com palestras e momento de integração, entre outros. 

 

• Convênios nacionais e internacionais: o Centro Universitário UNIVEL já detém 

convênios com diversas instituições nacionais e internacionais nas mais 

diversas áreas de atuação acadêmica visando qualificar docentes, discentes e 

técnicos administrativos. Na medida em que forem relevantes para o curso de 

Comunicação Social – Publicidade e Propaganda, através do andamento das 

disciplinas que se tornem possíveis essas vivências, há previsão de extensão 

e formalização de convênios para esta área, visando estender as práticas e 

conhecimentos dos acadêmicos para outras regionalidades e 

internacionalizações que se tornem importantes para o curso.  

 

2.11 Gestão do Curso e os Processos de Avaliação Interna e Externa 

 

A gestão pedagógica e administrativa do curso de Comunicação Social – 

Jornalismo é feita pelo Núcleo Docente Estruturante - NDE, pelo Coordenador do 

curso, pela Coordenadora geral pedagógica, pela Coordenadora do CEPE; e pelo 

colegiado do curso. As reuniões ocorrem mensalmente para reflexões e discussões 

sobre as diretrizes do curso, seu Projeto Pedagógico e funcionamento, bem como 

para análise de problemas e definição de providências. Vale ressaltar que a gestão 

pedagógica do colegiado é feita de forma democrática, em que todos participam de 

forma ativa, consciente e crítica em busca de ensino de qualidade, em que haja 

diálogo, respeito, ética e profissionalismo, espírito e trabalho em equipe. A 

participação dos discentes na gestão pedagógica e administrativa do curso é 
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considerada como um fundamento estratégico para a plena consecução dos 

propósitos do plano de ação. 

 No processo de avaliação do curso se integram duas modalidades de 

instrumentos de avaliação, que são aplicados em momentos distintos, ancorados 

pelas diretrizes do Ministério da Educação, através do CONAES. Na avaliação da 

Instituição de Educação Superior (AVALIES) – O ponto importante para o 

desenvolvimento do sistema da avaliação é desenvolvido em dois instantes:  

• Autoavaliação – coordenada pela Comissão Própria de Avaliação (CPA) 

• Avaliação externa – realizada por comissões designadas pelo INEP, segundo 

diretrizes estabelecidas pela CONAES. A avaliação externa dos Cursos de 

Graduação (ACG) – é realizada por meio de instrumentos e procedimentos que 

incluem visitas in loco de comissões do Ministério da Educação e avaliação do 

Desempenho dos Estudantes (ENADE) – Aplica-se aos estudantes do final do 

curso, estando prevista a utilização de procedimentos amostrais. O Ministério 

da Educação, com base em indicação da CONAES, define quando o curso terá 

participação no ENADE.  

I. Avaliação Externa: A avaliação externa é essencial para avaliação do curso, 

devido às análises produzidas por comissões de especialistas externos 

comprometidos com o desenvolvimento das atividades institucionais, 

regulação e formulação de políticas educacionais. O Centro Universitário 

UNIVEL estará à disposição dos avaliadores para fornecer toda 

documentação necessária, acessibilidade na realização das visitas in loco, 

diálogo com todos os membros tanto da comunidade acadêmica como da 

sociedade civil organizada, com intuito de apresentar as potencialidade e 

fragilidades, críticas e sugestões e as diretrizes a serem tomadas na 

resolução dos pontos fracos apresentados e acertos e incompatibilidades 

apresentadas pela avaliação interna.  

II. Avaliação Interna: a autoavaliação deve permitir analisar o que é que se 

deseja ser, o que de fato realiza, como se organiza, administra e age. Todos 

esses critérios precisarão ser construídos a partir de informações que serão 

http://www.univel.br/


 

 

 
 

 
 
 

Centro Universitário Univel  
Av. Tito Muffato, 2317 – Bairro Santa Cruz 

85806-080 – Cascavel – PR 
Fone: (45) 3036-3638 - Fax: (45) 3036-3636 

http://www.univel.br 

 

120 
 

motivadas pela participação de todos os segmentos da comunidade 

acadêmica, à luz da missão ou projeto da instituição, identificando as 

fragilidades e as potencialidades da instituição nas dez dimensões previstas 

em lei. A autoavaliação é um importante instrumento para a tomada de 

decisão e dela resultará um relatório abrangente e detalhado, contendo 

análises, críticas e sugestões. O sistema de autoavaliação interna compete 

a Comissão Própria de Avaliação (CPA), criada como parte do Sistema 

Nacional de Avaliação da Educação Superior (SINAES), instituído pela Lei 

10.861, de 14 de abril de 2004, está implementada na IES pela Portaria 

006/2004, de 09.06.2004.  

 

 A CPA na IES é composta por representantes de todos os segmentos da 

comunidade acadêmica interna e externa. Participam da CPA professores, discentes, 

funcionários e egressos, assim como membros da sociedade civil organizada. A 

finalidade dessa coparticipação é construir um processo de avaliação construtivo e 

formativo, baseando-se na formação profissional e solidariedade para a sustentação 

de uma instituição de qualidade. Seja qual for o método – avaliação interna ou externa 

– é preciso colher informações para que possam desenvolver políticas de melhoria 

para o ensino, pesquisa (iniciação científica) e extensão, contemplando os requisitos 

de sua missão. 

Os resultados encontrados pela avaliação externa e interna são estudados, 

apropriados e avaliados pelos responsáveis acima descritos, buscando sempre 

repassar de forma devida à comunidade acadêmica as ações resultantes dessa 

avaliação de forma sistemática e periódica para melhoria do curso e da IES. 

 

2.11.1 Avaliação do Projeto do Curso 

 

O processo de avaliação da qualidade do bacharelado em Comunicação Social 

- Jornalismo do Centro Universitário UNIVEL será realizado de forma permanente pelo 

NDE e colegiado do curso. Essa avaliação necessitará de inserção no processo de 
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avaliação institucional desenvolvido pelo Sistema Nacional de Avaliação da Educação 

Superior – SINAES, tanto no que diz respeito à sua autoavaliação, como na avaliação 

do curso. Nesse contexto, tal prática avaliativa estender-se-á ao projeto pedagógico, 

oferecendo subsídios para a tomada de decisões, possíveis ajustes e correções, 

compreendendo as fragilidades identificadas no decorrer do curso. Esta avaliação 

deverá, portanto, cumprir:  

I. Função Pedagógica: para comprovar o cumprimento dos objetivos e das 

habilidades e competências do curso;  

II. Função Diagnóstica: para identificar os progressos e as dificuldades dos 

professores e dos alunos durante o desenvolvimento do curso;  

III. Função de Controle: para introduzir, em tempo hábil, os ajustes e correções 

necessárias a melhoria do Curso. 

Trata-se de um processo avaliativo de natureza preventiva e de caráter 

cumulativo, cabendo ao coordenador do curso, colegiado do curso e NDE, além da 

participação representativa discente, a coordenação dessa atividade. Em 

conformidade com a concepção de avaliação do SINAES, na avaliação do projeto 

deverão ser utilizados procedimentos geradores de dados quantitativos e qualitativos, 

de forma a garantir uma análise global da execução do Projeto Pedagógico e do 

desenvolvimento do curso. 

Para garantir o sucesso deste processo a instituição conta também com o 

trabalho dinâmico da Comissão Própria de Avaliação - CPA, avaliações internas, 

avaliações externas e sugestões de egressos.  

 

2.11.1.1 Das Instâncias da Avaliação dos Projetos de Curso 

 

A Avaliação dos Projetos de Curso acontece em várias instâncias no âmbito 

institucional: 

• No Núcleo Docente Estruturante, ao qual compete a observação mais contínua 

da manutenção do processo de qualidade e adequação do curso. 
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• No Colegiado de Curso, ao qual compete, conforme Regimento, Planejar, 

Acompanhar a execução e Avaliar todos os procedimentos regulares do curso 

(prevê representatividade discente); 

• Na CPE, a qual comete a avaliação institucional nas 10 dimensões orientadas 

pelo SINAES (prevê representatividade discente); 

Objetivando instaurar um processo sistemático e contínuo de 

autoconhecimento e melhoria do desempenho acadêmico, o Centro Universitário 

UNIVEL desenvolve o Programa de Avaliação Institucional, coordenado pela 

Comissão Própria de Avaliação – CPA, englobando toda a comunidade acadêmica.  

A Avaliação Institucional, entendida como um processo criativo de autocrítica 

da Instituição objetiva garantir a qualidade da ação acadêmica que se materializa 

como uma forma de se conhecer, identificando potencialidades e fragilidades, que 

fornecem subsídios para a prestação de contas à comunidade acadêmica e a 

sociedade. A operacionalização da avaliação institucional dá-se através da 

elaboração/revisão e aplicação de questionários eletrônicos para aferição de 

percepções ou de graus de satisfação com relação à prática docente, a gestão da 

coordenação do curso, serviços oferecidos pelo Centro Universitário UNIVEL e 

política/programas institucionais, as dimensões estabelecidas pelo Sistema Nacional 

de Avaliação da Educação Superior – SINAES envolvendo todos os segmentos 

partícipes em consonância com o Projeto Pedagógico do curso de Comunicação 

Social – Jornalismo. 

Dentre as etapas previstas no projeto próprio desenvolvido pela CPA, podemos 

destacar o cumprimento das seguintes fases: 

• Elaboração do regulamento para a CPA. 

• Elaboração do projeto pela CPA. 

• Estudo das diretrizes do SINAES, CONAES e INEP, além das legislações 

disponíveis sobre o assunto. 

• Sensibilização junto à comunidade acadêmica sobre a importância da 

avaliação institucional, realizada através da produção de cartazes, banners, 
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Internet, reportagens em jornais e revistas, reunião com líderes de classe para 

efeito cascata, reunião com coordenadores e colegiados dos cursos. 

• Elaboração dos questionários para pesquisa quantitativa – discentes, docentes 

e técnico-administrativo. 

• Coleta, organização, processamento de informações, elaboração de relatórios 

das atividades referentes à avaliação de cursos, programas e setores. Realiza-

se também a análise qualitativa das questões subjetivas. 

• Divulgação dos resultados preliminares através de banners, Internet, 

reportagens em jornais e revistas. 

• Apresentação e discussão dos resultados nos Colegiados de Cursos, Pró 

Reitora Acadêmica, Coordenação Pedagógica e Mantenedora. 

• Análise dos relatórios das comissões externas de autorização e 

reconhecimento dos cursos ocorridos no Centro Universitário. 

• Elaboração do relatório anual de autoavaliação, o que vêm contemplar a 

consolidação do processo avaliativo no Centro Universitário, através de um 

balanço crítico decorrente dos resultados alcançados pela Instituição através 

da discussão, de análise e interpretação dos dados advindos das etapas 

realizadas até o momento pela CPA. Este relatório atende ao solicitado pelo 

MEC e disponibilizado no sistema e-MEC. 

• Estabelecimento de novos rumos para UNIVEL através do Plano de Ação 

recomendado pela CPA à Mantenedora e Pró Reitora Acadêmica  do Centro 

Universitário. 

• Em decorrência da autoavaliação, ENADE, CPC entre outras, são 

consideradas os pontos fortes e fracos para melhoria do Projeto Pedagógico 

do Curso. 

Desta maneira, as avaliações das atividades acadêmicas realizadas pelo curso 

de graduação são realizadas anualmente com a aplicação de instrumento 

desenvolvido pela CPA, adequados ao previsto no SINAES, nas 3 dimensões 

previstas para os cursos de graduação (1. Organização Didático-Pedagógica, 2. 

Corpo Docente e 3. Infraestrutura) e aplicados aos atores do processo. Dependendo 
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do aspecto avaliado, estes atores podem ser o corpo discente, o corpo docente e os 

coordenadores de cursos; a CPA organiza diferentes tipos de instrumentos de coleta 

de dados para cada ator. 

As informações coletadas são tabuladas, compiladas e analisadas pela CPA, 

que elabora relatórios descritivos, encaminhados a todos os níveis de gestão do 

Centro Universitário, para que sejam utilizados como subsídios no processo de 

tomada de decisões e no planejamento contínuo da Instituição. Quanto à divulgação 

para o público interno, esta é realizada com a ampla difusão das informações em 

forma de tabelas e gráficos, afixados em locais de grande circulação de pessoas em 

todo o campus e no site da Instituição. 

A metodologia empregada nestas avaliações, incluindo análise e tratamento de 

dados e a elaboração de instrumentos específicos, segue o que dita o Programa de 

Avaliação Institucional da CPA, que mantém compatibilidade com o SINAES e com 

outras normas editadas pelos órgãos governamentais reguladores desta atividade. 

A metodologia de autoavaliação, no âmbito do Centro Universitário, passa 

pelas etapas de planejamento, sensibilização, desenvolvimento e consolidação, 

conforme orientações previstas nos documentos já citados.  

No tratamento de dados e na análise são empregadas técnicas de análise 

estatística multivariáveis que permitam identificar com a maior realidade possível os 

aspectos fortes, fracos e os que necessitam de atenção antes de se tornarem fracos, 

facilitando o estabelecimento de estratégias para correção de rumos, além de 

servirem de realimentação para o planejamento institucional. 

A etapa de desenvolvimento do processo de avaliação ocorre internamente no 

âmbito da CPA, onde são elaborados os instrumentos de avaliação e seu processo 

de aplicação. Concluída esta fase, passa-se a aplicar os instrumentos, colher os 

dados e informes que passam a ser analisados e discutidos, objetivando elaborar os 

relatórios parciais de autoavaliação. 

A etapa de consolidação consiste de um curto período de aprofundamento de 

avaliação sobre aspectos que tenham produzido dúvidas e incertezas, para finalmente 

se concluir a elaboração do relatório final. 
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Esse relatório é encaminhado à Pró Reitora Acadêmica  e aos Coordenadores 

dos Cursos. Com base nos resultados, é elaborada uma série de ações saneadoras 

no que concerne aos pontos detectados como não adequados no processo de 

avaliação.  

Dentro desta etapa, a CPA/UNIVEL, com a participação dos diversos setores 

do público interno, passa a realizar uma análise crítica do processo e dos instrumentos 

utilizados, na procura do seu aperfeiçoamento para dar continuidade à autoavaliação 

institucional. 

Do ponto de vista metodológico o processo avaliativo contempla não somente 

os aspectos documentais como ainda a percepção dos diversos segmentos 

constituintes da comunidade acadêmica.  

 A avaliação sistematizada dos cursos e dos professores é elaborada pela CPA, 

cuja composição contempla a participação de segmentos representativos da 

comunidade acadêmica, tais como: docentes, discentes, coordenadores de cursos, 

representantes de áreas, funcionários técnico-administrativos e representante da 

sociedade.  Os resultados da avaliação docente, avaliação dos coordenadores de 

cursos e da avaliação institucional são amplamente divulgados pela instituição. Além 

disso, o curso de Comunicação Social - Jornalismo, bem como seu Projeto 

Pedagógico, é avaliado a cada semestre letivo por meio de reuniões sistemáticas da 

Coordenação com o Núcleo Docente Estruturante, Colegiado de Curso, corpo 

docente, corpo discente, direção e técnicos dos diversos setores envolvidos. Essa 

ação objetiva avaliar e atualizar o Projeto Pedagógico do Curso - PPC, identificando 

fragilidades para que possam ser planejadas novas estratégias e ações, com vistas 

ao aprimoramento das atividades acadêmicas, necessárias ao atendimento das 

expectativas da comunidade acadêmica.  

Aspectos como concepção, objetivos, perfil profissional, currículo, ementas, 

conteúdos, metodologias de ensino e avaliação, bibliografia, recursos didáticos, 

laboratórios, infraestrutura física e recursos humanos são discutidos por todos que 

fazem parte da unidade acadêmica, visando alcançar os objetivos propostos, e 

adequando-os ao perfil profissional do egresso. Essas ações visam à coerência dos 
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objetivos e princípios preconizados e sua consonância com o Projeto Pedagógico 

Institucional (PPI), as Diretrizes Curriculares Nacionais e as reflexões empreendidas 

com base nos relatórios de avaliação externa, além de formar profissionais 

comprometidos com o desenvolvimento econômico, social e político do Estado, da 

Região e do País., Nessa perspectiva, são observados os seguintes indicadores de 

qualidade do processo de ensino-aprendizagem: a) domínio de conteúdo; b) prática 

docente (didática); c) cumprimento do conteúdo programático; d) pontualidade; e) 

assiduidade; f) relacionamento com os alunos. 

 O comprometimento de todos com o Projeto Pedagógico é obtido através de 

uma ampla divulgação do seu conteúdo nas discussões, encontros, reuniões e na 

própria dinâmica do Projeto do Curso, buscando cada vez mais a participação, o 

envolvimento dos professores e dos alunos quanto à conduta pedagógica e 

acadêmica mais adequada para alcançar os objetivos propostos. O envolvimento da 

comunidade acadêmica no processo de construção, aprimoramento e avaliação do 

PPC vêm imbuídos do entendimento de que a participação possibilita o 

aperfeiçoamento do mesmo. Nessa direção, cabe ao Colegiado e ao NDE, a partir da 

dinâmica em que o Projeto Pedagógico é vivenciado, acompanhar a sua efetivação e 

coerência junto ao Plano de Desenvolvimento Institucional e Projeto Pedagógico 

Institucional, constituindo-se etapa fundamental para o processo de aprimoramento. 

 

2.12 Atividades de Tutoria 

 

No âmbito da educação à distância, pode-se definir tutoria como o conjunto de 

ações educativas que contribuem para desenvolver e potencializar as capacidades 

básicas dos acadêmicos, orientando-os, dirigindo-os, motivando-os avaliando-os para 

que obtenham crescimento intelectual e autonomia, ajudando-os a tomar decisões em 

vista de seus desempenhos e participações como acadêmicos.  

A atividade de Tutoria, portanto, diz respeito ao acompanhamento próximo e a 

orientação sistemática de grupos de alunos realizada por pessoas experientes na área 

de formação. Tem como objetivos gerais ampliar as perspectivas na formação, 
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integrando as dimensões biológicas, psicológicas e sociais, elaborando coletiva e 

criticamente a experiência de aprendizagem. O Centro Universitário percebe a 

importância estratégica da tutoria para o sucesso da prática de ensino e aprendizagem 

na modalidade de Educação a Distância - EaD, e tem o tutor(a) como apoio 

fundamental para a efetivação de uma aprendizagem remota. 

 Para isso seleciona e capacita profissionais gabaritados, não somente em suas 

respectivas áreas de formação e atuação técnica, mas também que atendam o perfil 

do educador, tão necessário à função. Desta forma o NEAD organizou uma equipe de 

tutoria composta de especialistas e mestres para atuarem no atendimento das 

demandas de cursos e disciplinas desta modalidade. 

 Cada tutor (a) é preparado para orientar e atender os alunos não somente nas 

questões de conteúdo, mas também nas questões motivacionais e de acesso sempre 

dentro de um prazo máximo de quarenta e oito horas. 

 Aos tutores do NEAD também cabe o cumprimento de cronogramas de estudos 

previamente estabelecidos a partir de uma rotina de atividades diárias de interações 

com os alunos e com atividades que fomentam a utilização dos recursos e ferramentas 

disponíveis no ambiente virtual de aprendizagem, no material didático impresso ou 

mesmo nos encontros presenciais no Polo. 

 No NEAD os tutores respondem pela aplicação prática da trilha de 

aprendizagem que foi planejada e organizada no sentido de distribuir os conteúdos 

didáticos alinhados com o desenho educacional proposto. 

São atribuições específicas dos tutores: apoiar o professor da disciplina do 

desenvolvimento das atividades docentes; participar da preparação e veiculação das 

atividades fórum, chats etc.; manter regularidade ao AVA e dar retorno as solicitações 

dos alunos imediatamente. 

Os tutores são avaliados periodicamente pelos acadêmicos, professores e 

coordenação do curso, utilizando-se desses resultados para melhorarem os índices 

de aprendizado acadêmico e aumentar a satisfação da comunidade acadêmica 

envolvida. 
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2.12.1 Portaria 1.428, de 28/12/2018 preconiza a aplicação de até 20% da carga 

horário total em EaD, revogada a Portaria nº 1.134, de 10/10/2016. 

 

Considerando a necessidade de acompanhar a tendência para a flexibilização 

da organização curricular o Centro Universitário UNIVEL insere ao Projeto Pedagógico 

do Curso as atividades de Educação a Distância – EAD, normatizada pela Portaria 

Ministerial nº 1.428, de 28/12/2018, que prevê e autoriza a inclusão de disciplinas não 

presenciais em cursos superiores a distância, mantendo a fração de 20% do total do 

curso. 

Desta forma o bacharelado em Comunicação Social, inclui em sua organização 

curricular a Educação a Distância, respeitando os 20% da carga horária do curso para 

esta finalidade,  conforme ata 001/2007, de 21 de março de 2007, do Conselho 

Superior - CONSU. As disciplinas em EAD neste curso são “Cultura e Sociedade” e 

“Empreendedorismo”, e terão a docência e tutoria dos professores do curso e serão 

ministradas na plataforma Moodle, além do material disponibilizado para cada aluno. 

 

2.13 Conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias às atividades de tutoria 

 

Na sociedade contemporânea, a Educação a Distância é vista como uma 

modalidade de Educação adequada e desejável para atender às novas demandas da 

sociedade, considerada um fenômeno que faz parte de um processo de inovação 

educacional.  

Embora se faça a relação entre as tecnologias a que a Educação a distância 

recorre, a mesma deve ser compreendida como uma prática de se fazer educação, 

com o mesmo compromisso da qualidade ofertada na modalidade presencial. 

Nesta busca de qualidade educacional, a atuação do tutor nos ambientes 

virtuais de aprendizagem é considerada como um grande diferencial da modalidade. 
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Este profissional é o mediador dos processos de ensino e de aprendizagem, 

considerado o elemento chave para o desenvolvimento do aluno ao longo do curso. 

O Tutor atua junto ao Núcleo de Educação a Distância – NEAD prestando uma 

assessoria contínua e direta aos alunos, facilitando o bom andamento das disciplinas.  

Assume um lugar de mediador e orientador das atividades por meio dos 

recursos e instrumentos oferecidos pelo Ambiente Virtual de Aprendizagem, bem 

como por outras formas de comunicação (e-mail, telefone e correio tradicional), 

acompanhando o desenvolvimento de cada estudante e turma.  

As intervenções dos tutores possuem um caráter estimulador e por meio de 

interações no Ambiente Virtual de Aprendizagem busca esclarecer dúvidas, apontar 

dificuldades e também convidar o aluno para a discussão se tornar uma forma de 

aprendizagem colaborativa. 

A prática da tutoria tem como objetivo central a boa comunicação, interação, 

habilidade de realizar respostas assertivas de forma a atingir o objetivo de uma 

aprendizagem colaborativa e significativa ao aluno, bem como o estímulo a 

autoaprendizagem e a apreensão de conteúdos. 

Funções cabíveis aos tutores online: 

• Acompanhar o processo de ensino e o processo de aprendizagem no AVA, 

enviando mensagens e alertando os alunos sobre os prazos e suas devidas 

atividades;  

• Identificar as dificuldades dos alunos, através da trilha de aprendizagem;  

• Responder o canal dúvidas; 

• Fornecer feedback em cada atividade realizada, reforçando tópicos do 

conteúdo, corrigindo e detalhando melhorias para os mesmos;  

• Identificar erros e desajustes nos objetos de aprendizagem que compõem o 

curso, durante seu desenvolvimento; 

• Selecionar os itens mais relevantes de uma discussão e destacar para o grupo;  

• Ajudar nos casos de dificuldades de acesso ao curso e aos recursos 

disponíveis no ambiente virtual;  
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• Comentar, estimular e acompanhar as participações e atividades realizadas 

pelos alunos; 

• Manter contato direto com o aluno, por mensagem, e-mail, telefone, elaborando 

um relatório semanal de acompanhamento; 

• Estimular a participação colaborativa, trazendo para as discussões aqueles 

alunos que não estão participando ativamente com mensagens nos fóruns;  

• Buscar o regate de alunos com risco de evasão; 

• Manter a coordenação de tutoria informada sobre o registro de intervenções no 

Ambiente Virtual de Ensino e Aprendizagem MOODLE;  

• Incentivar o processo de leitura através de questionamentos e perguntas;  

• Anexar, com a validação do professor formador, materiais extras e bibliografias 

extras a fim de aprimorar o conhecimento do aluno;  

• Buscar solucionar possíveis conflitos dentro da sala virtual, incentivando e 

buscando sempre a boa relação dos alunos.  

 

Tendo em vista a formação de continuada da equipe de tutoria no decorrer das 

disciplinas em curso, professores formadores e tutores realizam encontros quinzenais 

objetivando o alinhamento das práticas acerca da disciplina. 

 Nestas reuniões são discutidos os objetivos de aprendizagem em cada tema, 

os direcionamentos para avaliação dos fóruns, os conceitos principais da disciplina a 

serem destacados pelos professores tutores, bem como a trocas de ideia para 

atividades dos encontros presenciais e sugestões de materiais complementares. 

Também, na busca da qualidade dos processos, são realizadas reuniões 

mensais com a coordenação e colegiado de curso, com intuito de compartilhar 

informações acerca da prática da equipe de tutores, bem como o desempenho dos 

alunos no decorrer das disciplinas. 

Além destas ações, a equipe de tutoria possui um programa de formação 

continuada, no Ambiente Virtual de Aprendizagem, o qual objetiva trabalhar 

metodologias inovadoras, dinâmicas, participativas e principalmente que otimize os 

processos de ensino e aprendizagem da modalidade a distância. 
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O projeto prevê estudos bem como o compartilhamento de práticas da tutoria, 

vinculando as metodologias abordadas. 

 

2.14 Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) no processo ensino-

aprendizagem 

 

O Centro Universitário UNIVEL atenta à crescente necessidade de inserção 

dos recursos de tecnologia da informação e comunicação - TIC’s - para auxiliar no 

ensino de competências fundamentais para a sobrevivência do profissional moderno 

implantou o Ambiente Virtual de Aprendizagem, que tem como objetivo gerenciar 

todas as informações acadêmicas. Através dele, os alunos, professores e secretaria 

têm acesso às informações acadêmicas em tempo real, todos os dias e de qualquer 

local. 

Esta ferramenta de Tecnologia da Informação, que tem por objetivo auxiliar a 

construção e a dinâmica das aulas e atividades, compreende entre outras facilidades: 

• Possibilita que as atividades previstas e programadas pelos docentes sejam 

disponibilizadas, via Central, com antecedência, de forma a otimizar os 

encontros entre docentes e discentes; 

• Possibilita que as atividades trabalhadas fiquem à disposição dos alunos 

durante todo o curso podendo ser revistas a qualquer momento; 

• Permite a inclusão de instrumentos diversos de aprendizagem tais como 

artigos, links, vídeos, filmes, grupos de discussão; 

• Facilita o desenvolvimento da autoaprendizagem; 

• Permite o acompanhamento, pela coordenação de curso, de todas as 

atividades programadas e executadas; 

• Possibilita atividades de recuperação de estudos e de nivelamento; 

• Possibilita o acompanhamento das atividades desenvolvidas pelos docentes. 

• Todos os alunos têm acesso aos laboratórios de informática e biblioteca para 

utilização de editores de texto, planilhas eletrônicas, criadores de apresentação 

necessária na elaboração de atividades acadêmicas. A inserção destas novas 
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tecnologias da informação e comunicação permite a utilização de recursos 

telemáticos que facilitam a aprendizagem cooperativa, e a integração de todos 

os entes do ensino e educação.  

 

Os Laboratórios de Informática do Centro Universitário Univel buscam 

promover e disponibilizar o acesso à informação com qualidade, apoiando e 

colaborando com as atividades de ensino, pesquisa e extensão da Instituição.  

O acesso a todas as estações de trabalho e seus recursos (tanto de software quanto 

de hardware), conta de usuário, arquivos pessoais e acesso à internet, estão 

disponíveis através das tarefas executadas pela estrutura de servidores. 

2.15 Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA)  

 

É possível compreender que o aluno necessita de orientações claras quanto ao 

entendimento e possibilidades da educação a distância, do funcionamento do curso, 

dos mecanismos de interações e comunicação disponíveis para uma aprendizagem 

colaborativa. Para introduzir o aluno ao universo da EaD, produz-se diversos vídeos, 

normas e calendários acompanhados de manuais e guias digitalizados no AVA que: 

 

• Abordam a plataforma utilizada (AVA). 

• Apresentam as abas e ferramentas disponíveis. 

• Orientam a navegação dos fóruns e do sistema de mensagem(tecnológicos de 

comunicação). 

• Disponibilizam o calendário acadêmico. 

• Disponibilizam as disciplinas e conteúdos programáticos, bem como as 

atividades e exercícios propostos. 

Os docentes e coordenadores de cada curso elaboram as aulas inaugurais e 

instrucionais nas quais os alunos, além de conhecerem as particularidades do seu 

curso, interagem com o coordenador e com os docentes de apoio. Nessas aulas, 

realizadas com a presença do aluno no polo de apoio presencial, os coordenadores: 
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• Explicitam o processo de ensino-aprendizagem a ser desenvolvido no bimestre. 

• Apresentam as disciplinas. 

• Informam como a equipe de docentes acompanhará o processo pedagógico. 

• Informam como interagir com a equipe multidisciplinar. 

• Transmitem informações sobre o calendário, atividades, critérios e mecanismos 

de avaliação. 

• Explicam as funções das pessoas que acompanharão os alunos no polo, a 

equipe presencial, tutoria à distância, docentes e coordenadores. 

 

Alinhada a sua missão e vocação, a instituição Interativa contribui para a 

inclusão digital do aluno, inserindo-o no contexto educacional, social e cultural do 

Ensino Superior do país. O esforço de inclusão norteia a equipe da EaD no 

desenvolvimento e planejamento das ações pedagógicas utilizadas ao longo do 

processo de ensino aprendizagem. 

Da mesma forma, o desenvolvimento do material didático busca ultrapassar 

barreiras geográficas e regionais. Em suma, a perspectiva interacionista é vista como 

essencial para a modalidade de educação a distância. 

A equipe de docentes desenvolve os materiais didáticos do AVA, atendendo às 

necessidades específicas de cada disciplina e respeitando os referenciais de 

qualidade propostos para a educação de Ensino Superior a distância. 

Além de ficar disponível no Ambiente Virtual de Aprendizagem - AVA no 

formato PDF, a impressão do livro didático pode ser feita pelo próprio aluno caso o 

mesmo entenda necessário. 

É importante salientar que o Ambiente Virtual de Aprendizagem é regularmente 

avaliado pela CPA, de forma semestral, e os resultados dessas avaliações 

devidamente analisadas de forma detalhada e documentada são utilizados para que 

haja melhorias contínuas no processo e no sistema para o acadêmico. Para 

exemplificar isso,  pode-se afirmar que a repaginação/reformulação da apresentação 

do AVA de forma personalizada para a IES buscou facilitar o uso da ferramenta para 

os usuários, melhorando o uso do ambiente virtual para os acadêmicos. 
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2.16 Material didático do EAD 

 

O material didático utilizado na IES é desenvolvido em sintonia com os 

princípios epistemológicos, metodológicos e políticos explicitados no PDI da 

Instituição, nas Diretrizes Curriculares Nacionais e nos Projetos Pedagógicos dos 

Cursos. Seu uso é precedido de avaliação por especialistas que sugerem e orientam 

a adoção de medidas visando o seu aperfeiçoamento. 

O conjunto de mídias, selecionado para desenvolver as competências 

específicas propostas para cada curso, respeita as características socioeconômicas 

dos diferentes grupos de alunos. 

A produção do material digital disponibilizado no AVA atende às lógicas 

distintas de concepção, produção, linguagem e tempo. A convergência e a integração 

entre as diversas mídias são garantidas pelas equipes multidisciplinares constituídas 

por especialistas em conteúdos, em desenvolvimento de páginas web, em desenho 

instrucional, em ilustração, em diagramação, em revisão do material produzido, dentre 

outros. 

 

• Livro-didático: os materiais produzidos observam os seguintes elementos: 

Exercem a função de um mediador privilegiado, atuando como roteiro de estudos. 

• Contêm sugestões de atividades que fomentam reflexões, pesquisas e a 

sistematização de ideias. 

• Ensejam relações com o campo de conhecimento, além de outros “olhares” e 

possíveis saberes que esse campo incita. 

• Compõem “trilhas” com várias possibilidades de acesso, instigando o aluno à 

procura de outros tipos de fontes para estudo. 

• Inserem-se em uma rede de diferentes tipos de materiais – livros, filmes, artigos 

etc. – cuja composição permite atingir os objetivos propostos para a formação 

dos alunos. 

• Utilizam ícones padronizados. 

http://www.univel.br/


 

 

 
 

 
 
 

Centro Universitário Univel  
Av. Tito Muffato, 2317 – Bairro Santa Cruz 

85806-080 – Cascavel – PR 
Fone: (45) 3036-3638 - Fax: (45) 3036-3636 

http://www.univel.br 

 

135 
 

• Inserem imagens e gráficos. 

A elaboração do livro-didático é realizada de forma dialógica, ancorada no tripé 

educador - educando - objeto do conhecimento, permitindo aos alunos agir, refletir e 

interagir no desenrolar da ação pedagógica. O livro-texto deve fomentar a reflexão do 

aluno, levando-o a buscar informações em outras fontes, realizar novas leituras, 

descobrir novos caminhos e apropriar-se dos conhecimentos gerados e adquiridos. 

Esse processo contínuo considera o aluno como um agente ativo e capaz de auto 

avaliar o seu progresso no decorrer do curso. 

O texto dialógico estabelece uma conversa amigável entre o autor e o leitor, 

desenvolvendo o senso crítico do aluno e levando-o a compreender a relevância do 

conteúdo do texto para seu cotidiano e prática profissional. O conteúdo deve 

contemplar a ementa da disciplina e compor um todo coeso, integrando de forma 

contínua e complementar as suas diferentes partes: unidades, tópicos, reflexões, 

atividades, bibliografia, gráficos e imagens. 

 

• Ambiente Virtual de Aprendizagem – AVA: Foi possível compreender que o 

aluno necessita de orientações claras quanto ao entendimento e possibilidades 

da educação a distância, do funcionamento do curso, dos mecanismos de 

interações e comunicação disponíveis para uma aprendizagem colaborativa. 

Para introduzir o aluno ao universo da EaD, produz-se diversos vídeos, normas 

e calendários acompanhados de manuais e guias digitalizados no AVA que: 

a) Abordam a plataforma utilizada (AVA). 

b) Apresentam as abas e ferramentas disponíveis. 

c) Orientam a navegação dos fóruns e do sistema de mensagem(tecnológicos de 

comunicação). 

d) Disponibilizam o calendário acadêmico. 

e) Disponibilizam as disciplinas e conteúdos programáticos, bem como as 

atividades e exercícios propostos. 

Os docentes coordenadores de cada curso elaboram as aulas inaugurais e 

instrucionais nas quais os alunos, além de conhecerem as particularidades do seu 
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curso, interagem com o coordenador e com os docentes de apoio. Nessas aulas, 

realizadas com a presença do aluno no polo de apoio presencial, os coordenadores: 

a) Explicitam o processo de ensino-aprendizagem a ser desenvolvido no bimestre. 

b) Apresentam as disciplinas. 

c) Informam como a equipe de docentes acompanhará o processo pedagógico. 

d) Informam como interagir com a equipe multidisciplinar. 

e) Transmitem informações sobre o calendário, atividades, critérios e mecanismos 

de avaliação. 

f) Explicam as funções das pessoas que acompanharão os alunos no polo, a 

equipe presencial, tutoria à distância, docentes e coordenadores. 

Alinhada à sua missão e vocação, a IES Interativa contribui para a inclusão 

digital do aluno, inserindo-o no contexto educacional, social e cultural do Ensino 

Superior do país. O esforço de inclusão norteia a equipe da EaD no desenvolvimento 

e planejamento das ações pedagógicas utilizadas ao longo do processo de ensino 

aprendizagem. 

Da mesma forma, o desenvolvimento do material didático busca ultrapassar 

barreiras geográficas e regionais. Em suma, a perspectiva interacionista é vista como 

essencial para a modalidade de educação a distância. 

A equipe de docentes desenvolve os materiais didáticos do AVA, atendendo às 

necessidades específicas de cada disciplina e respeitando os referenciais de 

qualidade propostos para a educação de Ensino Superior a distância. 

Além de ficar disponível no Ambiente Virtual de Aprendizagem - AVA no 

formato PDF, o aluno pode fazer a impressão do livro didático caso entenda 

necessário. 

2.17 Procedimentos de acompanhamento e de avaliação dos processos de 

ensino-aprendizagem 

 

Abaixo serão descritos, separadamente, o formato de avaliação para disciplinas 

presenciais e para disciplinas na modalidade EAD, tendo em vista que são 

diferenciadas entre si.  
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2.17.1 Procedimentos de Avaliação dos Processos de Ensino-Aprendizagem para as 

Disciplinas Presenciais 

 

O sistema de avaliação do curso deverá privilegiar um processo contínuo e 

global, buscando a interdisciplinaridade. Esse sistema acompanha os critérios 

estabelecidos nas DCNs, que pressupõem a formação de um discente com visão 

crítica, estimulando o interesse pelo desenvolvimento do conhecimento e buscando 

incorporar a concepção corrente de que não há limitação entre as diversas áreas do 

saber, visto que esta área de conhecimento não é saber estático e está em 

permanente construção. Além disso, deve ser implementada uma forma de avaliação 

global periódica do corpo docente e discente, envolvendo todas as disciplinas e 

matérias do curso, implementando a permanente atualização do conteúdo, dos 

métodos didático-pedagógicos adotados e a unificação dos programas. 

A avaliação da aprendizagem é um elemento importante do processo educativo 

e no Centro Universitário UNIVEL ela se fundamenta nos seguintes critérios: 

• Atividades de avaliação e acompanhamento do desempenho compreendido 

como novos momentos de aprendizagem; 

• Procedimentos de avaliação realizados no decorrer dos processos de 

formação, com a perspectiva de feedback das ações em desenvolvimento; 

• Utilização dos resultados da avaliação para melhoria das atividades 

acadêmicas; 

• Inserção dos processos de avaliação no contexto da avaliação institucional. 

A avaliação é parte integrante do processo de formação, uma vez que possibilita 

a aprendizagem dos futuros profissionais, de modo a favorecer seu percurso e regular 

as ações de sua formação e tem, também, a finalidade de certificar sua formação 

profissional.  

A avaliação não tem a finalidade de punir os que não alcançam o que se 

pretende, mas a ajudar cada aluno a identificar melhor as suas necessidades de 
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formação e apreender o esforço necessário para realizar sua parcela de investimento 

no próprio desenvolvimento profissional. 

Assim sendo, o conhecimento dos critérios utilizados e a análise dos resultados 

e dos instrumentos de avaliação e autoavaliação são importantes, pois favorecem a 

consciência do profissional em formação sobre o seu processo de aprendizagem. 

A avaliação busca possibilitar ao aluno conhecer e reconhecer seus próprios 

métodos de pensar, utilizados para aprender, desenvolvendo capacidade de 

autorregular a própria aprendizagem, descobrindo e planejando estratégias para 

diferentes situações. 

O que se pretende avaliar não é só a quantidade de conhecimento adquirido, 

mas a capacidade de acioná-los e de buscar outros para realizar o que é proposto. 

Portanto, os instrumentos de avaliação só cumprem com sua finalidade se puder 

diagnosticar o uso funcional e contextualizado dos conhecimentos. 

Avaliar competências profissionais é sem dúvida mais difícil do que avaliar 

conteúdos convencionais, mas há muitos instrumentos para isso. Algumas 

possibilidades: identificação e análise de situações complexas e/ou problemas em 

uma dada realidade; elaboração de projetos para resolver problemas identificados 

num contexto observado; elaboração de uma rotina de trabalho semanal a partir de 

indicadores oferecidos pelo formador; definição de intervenções adequadas e 

alternativas às que forem consideradas inadequadas; planejamento de situações 

consoantes com um modelo teórico estudado; reflexão escrita sobre aspectos 

estudados, discutidos e/ou observados em situação de estágio; participação em 

atividades de simulação. 

A verificação da aprendizagem é feita por componente curricular, incidindo 

sobre a frequência e o aproveitamento. São componentes curriculares obrigatórios as 

Disciplinas e Atividades Complementares. Em relação às disciplinas, o professor, a 

seu critério ou a critério da coordenação de curso, pode promover trabalhos, 

exercícios e outras atividades em classe e extraclasse, podendo ser computados nas 

notas ou conceitos das verificações parciais. 
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Independentemente dos demais resultados alcançados, é considerado reprovado nas 

disciplinas, o aluno que não obtenha frequência de, no mínimo, 75% (setenta e cinco 

por cento) das aulas e atividades ministradas. 

O aproveitamento é avaliado através de acompanhamento contínuo do aluno e 

dos resultados por ele obtidos nas avaliações realizadas durante o período letivo. 

Compete ao professor da disciplina elaborar e aplicar os instrumentos de avaliação 

de acordo com o Projeto Pedagógico do Curso - PPC e o seu plano de ensino. 

Também poderão ocorrer avaliações organizadas pelo curso, através do Núcleo 

Docente Estruturante - NDE ou do Colegiado do Curso. 

Os instrumentos de avaliação da aprendizagem, respeitado o projeto 

pedagógico do curso, podem compreender: 

I. Prova escrita ou oral; 

II. Seminários; 

III. Trabalhos práticos; 

IV. Pesquisa; 

V. Simulados; 

VI. Elaboração de relatório, artigo, monografia, dissertação ou tese; 

VII. Outros instrumentos de avaliação. 

 

É obrigatória a atribuição de, pelo menos, 1 (uma) nota por bimestre no período 

de realização da disciplina, para os cursos regulares de graduação. Caberá ao 

professor, conforme o PPC e o plano de ensino da disciplina, organizar as atividades 

necessárias para medir o desempenho do aluno na disciplina, devendo compor a nota 

bimestral com provas, exercícios em classe e domiciliares, participações em 

atividades práticas e outros métodos que forem necessários. 

A média semestral de aproveitamento em cada disciplina é obtida mediante 

média simples das notas bimestrais realizadas no semestre letivo. 

É considerado promovido por média o aluno que obtenha, em cada disciplina, 

média das notas igual ou superior a 7,0 (sete) e frequência mínima de 75% (setenta e 

cinco por cento) do total das aulas e demais atividades ministradas. 
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O aluno deverá ter sempre, pelo menos, duas avaliações durante o bimestre, 

uma de maior valor (geralmente a prova, com valor 7,0) e outra de menor valor 

(geralmente um ou mais trabalhos, que totalizam 3,0). Essas notas serão fechadas 

até o dia letivo programado para o fim do bimestre e postadas no sistema acadêmico 

online para acesso aos alunos.  

Fica sujeito ao exame final o aluno que obtenha nas disciplinas média das notas 

igual ou superior a 4,0 (quatro) e inferior a 7,0 (sete) e frequência mínima de 75% 

(setenta e cinco por cento) das aulas e demais atividades ministradas. 

Quando o aluno realizar exame final, a média para aprovação será resultante da média 

aritmética entre a nota desse exame e a média obtida anteriormente no final do 

programa de aprendizagem, sendo que o resultado deverá ser igual ou superior a 6,0 

(seis). O aluno que não atingir média de aprovação deve repetir integralmente a 

disciplina nos semestres seguintes. 

Além das avaliações previstas padrão no decorrer do bimestre, os alunos do 

Centro Universitário UNIVEL também deverão realizar, no decorrer do curso, a 

Avaliação Integradora. Tal atividade é uma ferramenta de aprendizagem diferenciada, 

dentro da área de metodologias próprias, oferecidas ao aluno pela instituição. Ao 

longo do curso, a avaliação é realizada contemplando questões de conhecimento 

geral e específico a serem avaliadas de forma cumulativa de conteúdo, para avaliar e 

suprir eventuais lacunas de aprendizagem e metodológicas que estejam impactando 

ao aluno.  

A Avaliação Integradora é um instrumento institucional avaliativo para a IES e 

de aprendizagem para o discente, pois, permite ao avaliado, revisitar os 

conhecimentos adquiridos e internalizá-los, além de verificar o seu nível de aderência 

aos conteúdos programáticos propostos no projeto pedagógico do curso. Demais 

informações acerca da Avaliação Integradora podem ser verificadas em anexo a este 

PPC, em regulamento previsto para o curso de Comunicação Social – Jornalismo. 
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2.17.2 Procedimentos de Avaliação dos Processos de Ensino-Aprendizagem - 

Disciplinas na Modalidade a Distância correspondente até 20% da carga 

horária do curso. 

 

O Sistema de Avaliação é um instrumento metodológico importante que, 

coerente com a concepção e objetivo do curso, através da utilização de instrumentos 

diversos permite verificar a agregação das habilidades e competências definidas nas 

DCNs e no PPC. A avaliação do aluno deve exceder a dos conteúdos, seja conceituais 

ou procedimentais, e observar também as posturas adotadas em relação aos desafios 

que são colocados. O sistema de avaliação é composto pela parte Online e Presencial, 

as quais equivalem a 45% e 55% da nota final do aluno, respectivamente. 

A parte Online é composta pelos seguintes instrumentos avaliativos: 

I. Fórum (10% da nota):. Objetiva promover debates e discussões. 

II. Atividade de Pesquisa- APes (15% da nota): objetiva promover uma atividade 

de pesquisa.  

III. Avaliação Online - AO (20% da nota): O processo de avaliação será conduzido 

por meio de um banco de questões, cuja estrutura é elaborada conforme 

padrão ENADE. Esse banco de questões tem por objetivo ser um instrumento 

de avaliação contextualizado, a partir de situações-problemas, proporcionando 

a fixação de conteúdos e a aprendizagem significativa do aluno. 

A parte presencial é composta por uma 1(uma) prova que será agendada para 

ser realizada presencialmente no valor de 55 % da nota, composta por 10 questões 

sendo oito objetivas (valendo 0,5 cada) e duas subjetivas (01 referente ao conteúdo, 

valendo 1,0 ponto e 01 de atualidades, valendo 0,5 ponto).  

A Nota Final (NF) de cada disciplina equivale a soma da parte online (PO) com 

a prova presencial (PP), conforme explicitado abaixo: 

 

 

Quadro 4: Nota final de cada disciplina  
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Notas AVA Presencial 

 45 % online 55% presencial 

NF = OAs + AO + APes + AP 

Peso = 1,0  2,0  1,5  5,5 

Fonte: Dados da IES, Univel, 2017. 

Sendo: 

• Avaliação presencial (AP) equivale a 55% da nota final da disciplina; 

• Avaliação online, objetos de aprendizagem e atividade de pesquisa equivalem 

em sua soma a 45% da nota final da disciplina. 

• Na avaliação presencial, existe a possibilidade de segunda chamada ao aluno 

ausente, desde que protocole o requerimento no prazo de 3 (três) dias úteis 

após a data de realização da prova. 

 

 
Critérios de Aprovação 

• O aluno que obtiver nota final igual ou superior a sete (7,0) é considerado 

aprovado. 

• O(a) Acadêmico(a) que ficar com a Nota Final (NF) entre quatro (4,0) e 

seis vírgula nove (6,9) terá direito a realizar uma prova Substitutiva no valor de dez 

(10,0) pontos. A nota mínima da prova Substitutiva para aprovação na Disciplina é de 

seis (6,0) pontos. 

 

2.18 Número de vagas 

 

O curso de Comunicação Social - Jornalismo disponibiliza 100 (cem) vagas 

anuais, que atende a demanda existente na cidade de Cascavel e seu entorno.  

Cascavel contém aproximadamente uma população de 320.000 habitantes 

inserida na região Oeste do Paraná com uma população que aproxima dos 1,3 

milhões.   Estes indicadores apresentam percentuais que poderiam contribuir para 
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maior oferta de serviços prestados à população da cidade de Cascavel e seu entorno 

ao serem inseridos mais profissionais especializados no mundo do trabalho. 

A admissão à educação superior nas vagas disponibilizadas no Centro 

Universitário está baseada em: mérito, capacidade, esforços, perseverança e 

determinação, mostrados pelos jovens que buscam o acesso à educação superior, 

adquiridos anteriormente no ensino médio, bem como não permite qualquer 

discriminação com base em raça, sexo, idioma, religião ou em considerações 

econômicas, culturais e sociais, nem tampouco em incapacidade física. 

O ingresso para os cursos de graduação é realizado mediante processo 

seletivo. Embora este processo seja o principal mecanismo de ingresso na IES para 

os cursos de graduação, outras formas de acesso também estão previstas, como 

transferências, matrículas de portadores de diploma de nível superior, PROUNI e 

ENEM. 

Norteiam o processo de acesso ao Ensino Superior no Centro Universitário as 

seguintes diretrizes básicas: 

• Otimizar os processos seletivos para ingresso na Instituição, consolidando 

a aplicação de provas agendadas, e implementando novos formatos que 

possibilitem ampliar a oferta dos processos e a acessibilidade de alunos de 

diferentes regiões/áreas; 

• Garantir apoio necessário à plena realização do estudante, nos âmbitos 

acadêmico, cultural, social e político, bem como desenvolver mecanismos 

que viabilizem a permanência dos estudantes na instituição; 

• Orientar e atender os estudantes visando proporcionar oportunidades de 

engajamento na vida acadêmica; 

• Aprofundar e desenvolver atitudes e habilidades gerando competências 

favoráveis à sua formação integral; 

• Proporcionar oportunidades de participação em programas de melhoria das 

condições de vida da sociedade, visando o desenvolvimento sustentável 

do planeta; e O Centro Universitário Univel poderá adotar outros critérios 
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de acesso através do Conselho Superior  (CONSUP) que regulamentará a 

sistemática do acesso dentro da Legislação vigente. 

 Diversos estudos e levantamentos socioeconômicos periódicos quantitativos e 

qualitativos que justificam o curso e seu número de vagas estão explicitados 

claramente no item deste PPC nominado de “Justificativa de Implantação do Curso”. 

 

2.19 Formas de acesso ao curso 

 

O corpo discente da IES é constituído pelos alunos regularmente matriculados 

em seus diversos cursos. A admissão à educação superior da IES está baseada em: 

mérito, capacidade, esforços, perseverança e determinação, mostrados pelos jovens 

que buscam o acesso à educação superior, adquiridos anteriormente no ensino 

médio, bem como não permite qualquer discriminação com base em raça, sexo, 

idioma, religião ou em considerações econômicas, culturais e sociais, nem tampouco 

em incapacidade física.  

O ingresso para os cursos de graduação é realizado mediante processo 

seletivo. Embora este processo seja o principal mecanismo de ingresso na IES para 

os cursos de graduação, outras formas de acesso também estão previstas, como 

transferências, matrículas de portadores de diploma de nível superior, PROUNI e 

ENEM.  

Para cada período letivo, atualmente semestral e para todos os cursos de 

graduação, a IES realiza o processo seletivo de forma unificada. O edital de cada 

Processo Seletivo consta os períodos destinados às inscrições;  a data de realização 

das provas e o período do dia em que este será ministrado; o número de vagas; a 

documentação necessária; o programa dos conteúdos cobrados; o critério de 

classificação e de desempate e demais instruções complementares.  

O acolhimento e acompanhamento dos discentes tornam-se imprescindíveis, 

pois a capacidade da IES para motivar os alunos a investirem na aprendizagem tem 

importância fundamental na sua formação.  
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Norteiam o processo de acesso ao Ensino Superior na IES as seguintes 

diretrizes básicas:  

 

I. Otimizar os processos seletivos para ingresso na IES, consolidando a aplicação 

de provas agendadas, e implementando novos formatos que possibilitem 

ampliar a oferta dos processos e a acessibilidade de alunos de diferentes 

regiões/áreas;  

II. Garantir apoio necessário à plena realização do estudante, nos âmbitos 

acadêmico, cultural, social e político, bem como desenvolver mecanismos que 

viabilizem a permanência dos estudantes na IES;  

III. Orientar e atender os estudantes visando proporcionar oportunidades de 

engajamento na vida acadêmica. 

 

2.20 Integrações do curso com o sistema local e regional de comunicação 

 

 

O curso de Comunicação Social - Jornalismo está equipado com uma Agência 

Experimental de Comunicação Integrada - CREARE, na qual as atividades 

concernentes ao estágio não obrigatório e às atividades práticas podem ser 

cumpridas. Destaca-se ainda que, nesse espaço, haverá atendimento de forma 

gratuita aos microempreendedores individuais e organizações sem fins lucrativos, 

com o propósito de oferecer serviços que contemplam toda área de comunicação, 

bem com o da publicidade e propaganda.  

Diante às necessidades, serão firmados convênios com agências de 

comunicação e/ou publicidade para o desenvolvimento das atividades práticas e/ou 

estágio supervisionado não obrigatório. 

 

 

2.20.1 Atividades Práticas de Ensino em Comunicação Social - Jornalismo 
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As disciplinas propostas na Matriz Curricular para o curso de Comunicação 

Social - Jornalismo do Centro Universitário UNIVEL, contemplam atividades 

acadêmicas que integram teoria e prática, por meio de estudos de casos, análise de 

situações problemas em sala de aula, observações laboratoriais, prática 

supervisionada em laboratórios específicos e nas práticas publicitárias.  

A diversidade de cenários empregados, na agência experimental de 

comunicação integrada - CREARE e laboratórios específicos do curso, além dos 

campos adotados: agências de comunicação, de jornalismo, estúdios de fotografia, 

empresas, setores de marketing, assessoria de imprensa, visitas a comunidade, 

dentre outras, proporcionam maior integração entre os preceitos teóricos e as ações 

práticas. Essa integração busca contribuir na formação generalista e humanista do 

jornalista, oportunizando aos estudantes experiências que consolidam seus conceitos 

técnicos e humanizam a atuação profissional. 

A carga horária destinada às atividades práticas é descrita na Matriz Curricular 

em algumas disciplinas do curso, com um total de 1680  horas práticas distribuídas 

nas seguintes disciplinas: 

 

• Fundamentos da Fotografia – 70h 

• Fundamentos do Jornalismo Impresso – 70h 

• Fundamentos e Práticas do Rádio – 70h 

• Softwares de Edição Audiovisual – 70h 

• Fundamentos do Design Gráfico – 70h 

• Planejamento e Produção Editorial – 35h 

• Radiojornalismo – 70h 

• Fotojornalismo – 70h 

• Técnicas de Reportagem – 70h 

• Fundamentos de Televisão – 70h 

• Planejamento Gráfico em Jornalismo – 70h 

• Gêneros do Jornalismo Opinativo – 70h 

• Laboratório de Jornalismo Impresso – 70h 
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• Administração em Empresas de Jornalismo - 35h 

• Webjornalismo – 70h 

• Jornalismo Especializado – 70h 

• Telejornalismo – 70h 

• Assessoria de Comunicação – 35h 

• Jornalismo Comunitário – 35h 

• Comunicação Integrada – 35h 

• Cinema e Documentário – 35h 

• Jornalismo Rural – 35h 

• Oratória e Cerimonial de Eventos – 35h 

• Tópico Integrador em Jornalismo: Inovação em Mídias Locais e 

Regionais – 35h 

• Tópico Integrador em Jornalismo: Inovação em Mídias Educativas – 35h 

• Tópico Integrador em Jornalismo: Inovação em Mídias de Opinião – 35h 

• Tópico Integrador em Jornalismo: Inovação em Mídias Convergentes – 

35h 

• Estágio Supervisionado I – 70h 

• Estágio Supervisionado II – 70h 

• Estágio Supervisionado III – 70h  

 

É importante ressaltar que essa carga horária se destina à parte prática das 

disciplinas elencadas e também detém carga horária teórica destinada em sala de 

aula, conforme previsto no PPC. 

Além das disciplinas elencadas anteriormente, se faz necessário esclarecer 

que podem configurar atividades práticas de ensino, para a área do Jornalismo, as 

disciplinas de Projetos Experimentais que somam 210 horas, distribuídas ao longo dos 

quatro semestres do curso. 

Dessa forma, entre disciplinas práticas de laboratório e Projeto Experimentais 

totaliza-se 1890 horas (1680h + 210h, conforme descrito acima) em atividades 

práticas de ensino para áreas do Jornalismo, ligada tanto à cultural quanto à 
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mercadológica, possibilitando assim uma interação entre teoria e prática, buscando 

confirmar as expectativas dos estudantes com relação ao curso e despertar o gosto 

pela profissão.  

Desde o 1º período os acadêmicos têm contato com as práticas de laboratórios 

específicos do curso, buscando vivências específicas da área desde o primeiro 

contato com o curso. 

É importante destacar que as disciplinas práticas do curso obedecerão às 

mesmas regras de regulamentação, orientação, supervisão e responsabilidade 

docente previstas nas disciplinas de estágio supervisionado, contidas no regulamento 

anexo a este PPC e descritas no item 2.7 relacionado ao Estágio Supervisionado.  

Ademais, todas as disciplinas práticas também buscam desenvolver 

habilidades e competências específicas da profissão, descritas claramente no item 

2.4.1 deste PPC, que relaciona as competências e habilidades com cada uma das 

disciplinas da estrutura curricular do curso de Comunicação Social - Jornalismo. 

 

2.21 Linha de Pesquisa do curso de Comunicação Social - Jornalismo 

 

O Centro Universitário UNIVEL apresenta as Linhas Gerais de Pesquisa 

Institucionais criadas com o propósito de transformar o contexto em que o Centro 

Universitário está inserida. Em conformidade com a missão institucional de: "Ser um 

centro de excelência em educação superior, orientado para gerar consciência crítica, 

formando empreendedores com o perfil que as transformações da sociedade exigem, 

integrados com a realidade regional”, o Centro Universitário incentiva diferentes tipos 

de trabalhos realizados na instituição, cujo conteúdo aborde temas transversais para 

o enriquecimento curricular e com impacto relevante na cidade de Cascavel e Região. 

Conforme exposto nos Parâmetros Curriculares Nacionais (PCN) do Ministério 

da Educação (MEC) de (1997), os temas transversais consistem em problemáticas 

sociais consideradas urgentes no contexto brasileiro. Eles abrangem os seguintes 

temas: Ética, Saúde, Meio Ambiente, Pluralidade Cultural e Orientação Sexual. Em 
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concordância com a PCN de 1997, tais temas podem ser adaptados conforme as 

necessidades de cada Região Brasileira.  

Levando-se em consideração o contexto em que o Centro Universitário está 

inserido, bem como, os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS), foram 

realizadas discussões entre gestores institucionais, coordenadores e professores dos 

Cursos de Graduação, visando estruturar as Linhas de Pesquisa do Centro 

Universitário em concordância com as exigências da sociedade. Tais discussões 

culminaram na definição de seis Linhas Gerais de Pesquisa Institucionais, definidas 

como Eixos Norteadores, dos quais o Centro Universitário desenvolverá trabalhos e 

atividades. Estas Linhas Gerais de Pesquisa Institucionais são: 

 

I. Comunicação, Inovação e Tecnologias; 

II. Cultura, Educação e Direito; 

III. Sociedade, Organizações e Políticas Públicas; 

IV. Estratégias, Desenvolvimento e Sustentabilidade; 

V. Controle de Sistemas, Processos Construtivos e de Fabricação; 

VI. Ciências Biológicas, Humanas e da Saúde. 

 

Os coordenadores e professores dos Cursos de Graduação estruturaram seus 

Núcleos, Áreas e Linhas de Pesquisa em conformidade com as Linhas Gerais de 

Pesquisa Institucionais, respeitando-se os conteúdos relevantes de cada Curso de 

Graduação. 

A linha geral do Centro Universitário em que se insere o curso de Comunicação 

Social - Jornalismo, conforme definido em NDE do curso e também discutido no 

Colegiado, foi direcionado na linha I: COMUNICAÇÃO, INOVAÇÃO E 

TECNOLOGIAS. 

Esta Linha Geral de Pesquisa concentra estudos que utilizam a comunicação, 

o design e a fotografia como forma de expressar e divulgar ações de âmbito social e 

econômico, que empregam a inovação e a tecnologia como forma de promoverem o 

desenvolvimento econômico e social em instituições públicas, privadas e comunidade. 
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Há um interesse em associar a comunicação com a percepção, observação e 

construção do belo, com a criatividade e estética, com linguagens e discurso, com 

produção cultural, formas de expressão, mediações, convergências e rupturas em 

ambientes midiáticos. Promover discussões sobre a relação entre a comunicação e a 

tecnologia nas esferas social, cultural e econômica da sociedade.  

No âmbito inovativo e tecnológico, esta Linha Geral de Pesquisa enfatiza o 

desenvolvimento de novos produtos, processos e serviços ou melhoria na sua 

qualidade, que contribuem para o desenvolvimento econômico, regional e social e 

sustentável da comunidade, bem como de suas instituições. Interessa promover a 

inclusão social por meio da criação de novos mercados que tornem os produtos e 

serviços existentes acessíveis a novos grupos de consumidores. 

O Núcleo de Estudos e Pesquisas em Comunicação (NECOM), por meio de 

seus cursos de Comunicação Social com Habilitação em Jornalismo, Publicidade e 

Propaganda, Design Gráfico e Fotografia, têm desenvolvido pesquisas relacionadas 

à Linha Geral de Comunicação, Inovação e Tecnologias. Especificamente neste 

núcleo, as Áreas de Concentração e Linhas de Pesquisa específicas dos cursos 

abrangem: 

 

I. Núcleo de Estudos e Pesquisas em Comunicação – NECOM 

i. Área de Concentração 1: Comunicação, Educação, Cultura e Tecnologia 

• Linha de Pesquisa 1: Comunicação na Era Digital  

• Linha de Pesquisa 2: Educomunicação  

• Linha de Pesquisa 3: Linguagem, Alteridade e Semiótica 

• Linha de Pesquisa 4: Interfaces Midiáticas e Gêneros Jornalísticos 

ii. Área de Concentração 2: Comunicação e Marketing 

• Linha de Pesquisa 1: Marketing Estratégico 

• Linha de Pesquisa 2: Comportamento do Consumidor 

• Linha de Pesquisa 3: Sustentabilidade 

• Linha de Pesquisa 4: Marcas 

iii. Área de Concentração 3: Comunicação, Imagem e Design 
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• Linha de Pesquisa 1: Identidade Visual 

• Linha de Pesquisa 2: Comunicação Visual e Estética 

• Linha de Pesquisa 3: Fotografia 

• Linha de Pesquisa 4: Criatividade 

 

Ainda que existam grandes áreas de pesquisas que são linhas gerais da 

instituição, e o curso de Comunicação Social - Jornalismo enquadra-se relacionado a 

linha 1 (NECOM) de forma mais generalista, é possível concentrar boa parte das 

pesquisas nas seguintes linhas em que se percebe uma maior inter-relação com esta 

ciência – evidenciadas anteriormente: área de concentração 1 área de linha 1,linha de 

1,2,3 e 4. 

 Assim, por mais que essas pareçam com uma área de afinidade maior com a 

ao Jornalismo, nada impede que sejam desenvolvidos projetos de pesquisas de 

iniciação científica e extensão em qualquer das outras áreas, de forma a atender e 

respeitar as grandes áreas de pesquisa do Centro Universitário como um todo. 
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3 CORPO DOCENTE E TUTORIAL 

 

Abaixo estarão descritas informações acerca do corpo docente e tutorial do 

bacharelado em Comunicação Social - Jornalismo do Centro Universitário UNIVEL. 

 

3.1 Núcleo Docente Estruturante – NDE 

 

O Núcleo Docente Estruturante - NDE tem a finalidade de analisar de forma 

sistêmica e global os aspectos pedagógicos e de gestão do curso, e a relação com os 

docentes e discentes. O coordenador do curso é o presidente do NDE – Núcleo 

Docente Estruturante, que é composto por membros do corpo docente do respectivo 

curso, de elevada formação e titulação, com atribuições acadêmicas de 

acompanhamento, atuantes no processo de concepção, consolidação e contínua 

atualização do Projeto Pedagógico do Curso. 

 

O Núcleo Docente Estruturante é constituído por: 

I. Coordenador do Curso, seu Presidente. 

II. Por pelo menos 5 (cinco) membros do corpo docente do curso e, destes, 

pelos menos 60% (sessenta por cento) com titulação acadêmica obtida em 

programas de pós-graduação stricto sensu recomendados pela CAPES. 

São atribuições do Núcleo Docente Estruturante: 

I. Elaborar o Projeto Pedagógico do Curso, definindo sua concepção e 

fundamentos; 

II. Estabelecer o perfil profissional do egresso do curso contribuindo para a sua 

consolidação; 

III. Atualizar periodicamente o Projeto Pedagógico do Curso; 

IV. Conduzir os trabalhos de reestruturação curricular, sempre que necessário, 

para aprovação pelo Colegiado de Curso; 
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V. Colaborar com o Coordenador de Curso para a integração horizontal e vertical 

do curso, respeitando os eixos estabelecidos pelo respectivo Projeto 

Pedagógico; 

VI. Analisar e avaliar os programas e planos de ensino dos componentes 

curriculares; 

VII. Indicar formas de incentivo ao desenvolvimento de linhas de pesquisa e 

extensão, oriundas de necessidades da graduação, de exigências do mercado 

de trabalho e afinadas com as políticas públicas relativas à área de 

conhecimento do curso; 

VIII. Zelar pelo cumprimento das Diretrizes Curriculares Nacionais do respectivo 

curso. 

O Núcleo Docente Estruturante previsto do curso de Comunicação Social - 

Jornalismo atende a Resolução nº01, de 17 de junho de 2010) sendo assim 

constituído com os seguintes dados: Professor- Titulação- Regime de Trabalho- 

Tempo na IES e/ou previsto no Curso. 

 
Quadro 5: Composição do NDE do curso de Comunicação Social - Jornalismo  
 

Fonte: Curso de Comunicação Social - Jornalismo (2020) 

 

O NDE do curso de Comunicação Social - Jornalismo, conta com 05 (cinco) 

docentes, sendo 01(um) professor especialista e 04 (quatro) professores mestres, que 

se reúnem regularmente, discutindo ativamente as propostas pedagógicas para o 

curso, assim como nos processos de avaliação e autoavaliação. A construção do 

Projeto Pedagógico do Curso é resultado das articulações pedagógicas efetuadas 

pelo NDE do curso.  Salienta-se ainda que o NDE observa as orientações dadas na 

Resolução CONAES n° 1, de 17/06/2010. 

Professor Titulação 
Regime de 
Trabalho 

Tempo na IES  e/ou 
previsto no curso 

Anderson Costa Mestre Parcial 06 anos 

Giovani Pinheiro Mestre Parcial 04 anos 

Karin Betiati  Mestre Parcial 05 anos 

Rodrigo Silvério Cardoso Mestre Integral 10 anos 

Sérgio Antônio Brum Mestre Parcial 14 anos 
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3.2 Equipe Multidisciplinar 

 

O Centro Universitário UNIVEL conta com um instrumento de ampliação da 

oferta de ensino e de fortalecimento da sua qualidade que é o pilar da Instituição. Esse 

instrumento é o Núcleo de Educação a Distância – NEAD que vem com a proposta de 

uma aprendizagem colaborativa que busca, por meio de tecnologias da informação e 

de comunicação, a consolidação de novas formas de interação entre a instituição e a 

comunidade em que se insere. 

O Núcleo de Educação a Distância é o responsável pela gestão de todas as 

disciplinas que são ofertadas nesta modalidade no Centro Universitário UNIVEL, 

desde as disciplinas online dos cursos de graduação e pós-graduação 100% à 

distância, com exceção do encontro presencial obrigatório para a realização da prova 

presencial das disciplinas ou módulo, inclusive as disciplinas online integrantes do 

currículo dos cursos de graduação presenciais. 

A oferta de disciplinas integrantes do currículo dos cursos na modalidade 

semipresencial é regulamentada pela Portaria N° 1.134, de 10 de outubro de 2016 

desde que a avaliação para aferição do aproveitamento discente seja presencial. A 

Portaria permite às Instituições de Ensino Superior a oferta nessa modalidade (integral 

ou parcial) até o máximo de 20 % (vinte por cento) da carga horária total do curso. No 

Centro Universitário UNIVEL a oferta de conteúdos programáticos é realizada em 

ambiente virtual de aprendizagem (AVA), que está integrado ao sistema acadêmico 

(TOTVS) e atende aos processos de ensino e de aprendizagem, garantindo a 

interação entre docentes, discentes e tutores. 

Ressalta-se que a instituição possui uma longa e bem sucedida experiência na 

implantação dos 20% (vinte por centro) na maioria dos cursos de graduação desde 

2007, culminando, assim, com o credenciamento da IES para oferta de cursos na 

modalidade à distância, através da Portaria Ministerial nº 325, de 16/04/2013, bem 

como, a criação do primeiro polo nesta modalidade, denominado Polo/Sede. 
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Na modalidade à distância, as responsabilidades no Centro Universitário 

UNIVEL, ocorrem através do seu Núcleo de Educação a Distância em conjunto com 

as coordenações de curso e a Pró-Reitoria Acadêmica. A instituição é credenciada 

para oferta de cursos de graduação e pós-graduação na modalidade à distância, bem 

como, a criação do primeiro polo nesta modalidade, denominado POLO/SEDE que 

organizam as EQUIPES MULTIDISCIPLINARES para definirem suas propostas 

pedagógicas de acordo com sua filosofia e missão, pressupostos didáticos 

pedagógicos vigentes. 

Esses pressupostos amparados nos referenciais de qualidades, científicos e na 

tecnologia atende a legislação em vigor, a necessidade social e educacional, 

devidamente contextualizada dando o suporte necessário à formulação das 

estratégias educacionais pela EQUIPE MULTIDICIPLINAR. 

A EaD tem como desafio superar as distâncias. A sua relação espaço físico e 

temporal, mas apoiam-se fundamentalmente nos meios de comunicação e na 

tecnologia para construir a aprendizagem de forma individual e coletiva ao mesmo 

tempo em que socializa e democratiza a educação. 

Considerando esta necessidade de uma reordenação do processo educativo 

desde o Planejamento, a Execução, o Acompanhamento e a Avaliação, os quais ficam 

subordinados a uma equipe de educadores, com diferentes atribuições e 

responsabilidades. 

Numa primeira fase há a construção de textos, definições de imagens, de 

atividades, diferentes propostas didáticas e/ou jogos pedagógicos para abastecerem 

os webdesigners na estruturação e modelagens do curso antes da divulgação do 

mesmo. 

Esta fase é estratificada em diferentes momentos técnicos onde especialistas 

congregam seus esforços no sentido de “harmonizar” as temáticas e assuntos a serem 

abordados, em sequência lógica, ou não, para estimularem os alunos de diferentes e 

variadas formas, bem como para a maior efetividade dos processos de ensino e de 

aprendizagem. 
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Apropriamo-nos dos dez itens básicos dos Referenciais de Qualidade da 

Educação a Distância/MEC para definição própria: 

I. Integração com políticas, diretrizes e padrões de qualidade definidos para o 

curso como um todo e para o curso específico; 

II. Desenho do projeto: a identidade da educação à distância; 

III. Equipe profissional multidisciplinar; 

IV. Comunicação/interatividade entre professor e aluno; 

V. Qualidade dos recursos educacionais; 

VI. Infraestrutura de apoio; 

VII. Avaliação de qualidade contínua e abrangente; 

VIII. Convênios e parcerias; 

IX. Edital e informações sobre o curso na modalidade a distância; 

X. Custo de implementação e manutenção do curso. 

Para atender aos requisitos técnicos, didáticos e legais, a EQUIPE 

MULTIDICIPLINAR DE EDUCAÇÃO A DISTÂNCIA, formada por especialistas, das 

mais diferentes áreas de conhecimento reúnem-se para participarem desde o 

planejamento, execução, acompanhamento e avaliação até a conclusão do curso. 

São integrantes desta EQUIPE MULTIDISCIPLINAR: 

• Daniel Jesuíno Gris – Diagramador  

• Flávia Adada – Coordenação Pedagógica. 

• Douglas Cavalheiro da Silva – Editor de áudio e vídeo 

• Eric Vinicius Lucion – Professor Tutor 

• Keila Priscila dos Santos – Professor Tutor 

• Gislaine Buraki de Andrade – Coordenação de Curso 

• Lucio Scheuer – Ciências Sociais Aplicadas 

• Nilson dos Santos Dias – Coordenador de Curso 

• Maria Françoise da Silva Marques – Designer Educacional 

• Mariza Mattos – Gravação das Vídeo/Aulas. 

• Rafael Guzzo – Desenvolvedor Web 

• Tiago Francisco Buosi – Área Tecnologia (Diretor NEAD) 
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3.3 Atuação do Coordenador 

 

O coordenador do curso de Comunicação Social - Jornalismo tem consciência 

de que não deve atuar somente como gestor de recursos e articulador, mas também 

como gestor de potencialidades e oportunidades internas e externas. Portanto, ele é 

o primeiro a favorecer e implementar mudanças que aumentem a qualidade do 

aprendizado contínuo pelo fortalecimento da crítica e da criatividade de todas as 

pessoas envolvidas no processo, ou seja, estudantes, docentes, funcionários, corpo 

administrativo, corpo financeiro, entre outros.  

Cabe a ele, também, incentivar a produção de conhecimentos, nesse cenário 

global de intensas mudanças e incentivar a comunidade acadêmica à implementação 

de ações solidárias que concretizem valores de responsabilidade social, justiça e 

ética. Do coordenador espera-se o desenvolvimento de várias atividades capazes de 

articular todos os setores e fortalecer a coalizão do trabalho em conjunto, para 

incrementar a qualidade, legitimidade e competitividade do curso, tornando-o um 

centro de eficiência, eficácia e efetividade rumo à busca da excelência. 

De acordo com o regimento, cabe ao coordenador, como presidente do 

colegiado do curso: participar, com direito a voz e voto, das reuniões; representar o 

colegiado junto à direção; executar e fazer executar as decisões aplicáveis ao 

colegiado; orientar, coordenar e fiscalizar todas as atividades de ensino e extensão, 

no âmbito do colegiado; cooperar com os demais colegiados de curso do Centro 

Universitário UNIVEL na organização, orientação e fiscalização das atividades de 

ensino e extensão de interesse comum; exercer, no âmbito do colegiado, a ação 

disciplinar; estimular as associações estudantis a organizarem eventos de natureza 

científico cultural, com o objetivo do estudo de casos, apresentação de artigos 

científicos, realização de palestras e debates com especialistas; propor convênios 

com outras entidades e instituições de ensino no país ou exterior, para a realização 

de práticas, estágios e projetos comuns; exercer as demais atribuições que lhe sejam 

próprias. A Coordenação de Curso é exercida por um Coordenador, designado pelo 

Pró Reitoria Acadêmica, para um mandato de dois anos, podendo ser reconduzido.  
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3.3.1 Regime de Trabalho do Coordenador de Curso 

 

O profissional responsável pela coordenação do curso de Comunicação Social 

- Jornalismo, em processo de reconhecimento, modalidade presencial, do Centro 

Universitário UNIVEL, é o Prof. Rodrigo Silvério Cardoso que possui regime de 

trabalho Integral correspondente a 40 (quarenta) horas semanais, designadas da 

seguinte forma: 20 (vinte) horas destinadas para a gestão do curso e 20 (vinte) horas 

para outras atividades acadêmicas, bem como aulas, orientações e projeto de 

pesquisa e extensão.  

 

3.4 Corpo Docente: titulação 

 

O corpo docente do curso de Comunicação Social - Jornalismo é constituído 

por professores que, além de reunirem qualidades de educadores e pesquisadores, 

assumem o compromisso de respeitar os princípios e valores explicitados no 

Regimento Geral do Centro Universitário UNIVEL, no Plano de Carreira Docente e 

demais normas aprovadas pelo Conselho Superior – CONSU, conforme o quadro 

abaixo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Quadro 6: Corpo Docente e Titulação do Curso de Comunicação Social - Jornalismo 
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Nº DOCENTE TITULAÇÃO 

01 Anderson Costa Mestre 

02 Cezar Roberto Versa Doutor 

03 Cristian Cipriani Doutor 

04 Fábio Zanella Mestre 

05 Giovani Pinheiro Mestre 

06 Guilherme do Prado Assis Especialista 

07 Kassia Paloma Beltrame Especialista 

08 Karin Betiati Mestre 

09 Lademir Renato Petrich Doutor 

10 Letícia Afonso Garcia Mestre 

11 Luiz Carlos Machado Especialista 

12 Rodrigo Silvério Cardoso Mestre 

13 Sérgio Antônio Brum Mestre 

14 Tatiana Marceda Bach Doutora 

Total de Professores Doutores 04 29% 

Total de Professores Mestres 07 50% 

Total de Professores Especialistas 03 21% 

TOTAL DE PROFESSORES 14 100% 

Fonte: Curso de Comunicação Social - Jornalismo, Univel, 2020. 

 

De acordo com o quadro 6, o curso de Comunicação Social - Jornalismo conta 

com 14 (quatorze) docentes, sendo 04 professores doutores – 29%,  07 professores 

mestres – 50%, e 03 professores especialistas, que correspondem a 21%. Entre 

doutores e mestres o quadro de docente do curso é de 79% no total. 

 

3.5 Regime de Trabalho do Corpo Docente do Curso 

 

O Regime de Trabalho do corpo docente em Comunicação Social - Jornalismo, 

distribuído em Tempo Integral (TI), Tempo Parcial (TP) e Horista, em sua totalidade 

são 12 (doze) professores, distribuídos da seguinte forma conforme o quadro 07.   

Quadro 7: Regime de Trabalho do Corpo Docente do curso de Comunicação Social – Jornalismo. 
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Nº DOCENTE REGIME DE 
TRABALHO 

01 Anderson Costa Parcial 

02 Cezar Roberto Versa Parcial 

03 Cristian Cipriani Parcial 

04 Fábio Zanella  Parcial 

05 Giovani Pinheiro Parcial 

06 Guilherme do Prado Assis Horista 

07 Kassia Paloma Beltrame Parcial 

08 Karin Betiati  Parcial 

09 Lademir Renato Petrich Integral 

10 Letícia Afonso Garcia Parcial 

11 Luiz Carlos Machado Parcial 

12 Rodrigo Silvério Cardoso Integral 

13 Sérgio Antônio Brum Parcial 

14 Tatiana Marceda Bach Integral 

Total de Professores – Regime Integral 03 21% 

Total de Professores – Regime Parcial 10 71% 

Total de Professores – Regime Horista 02 08% 

TOTAL DE PROFESSORES 14 100% 

                       Fonte: Curso de Comunicação Social - Jornalismo, Univel, 2020. 

 

Estes docentes assumem responsabilidades de atividades de ensino e 

pesquisa/iniciação científica e extensão. Na carga de horas-atividades distribuídas 

aos docentes para desenvolvimento de projetos e programas de ensino, iniciação 

científica e extensão, quanto maior for à qualificação do professor, maior será o 

percentual de horas/atividades.  

Na distribuição da jornada horária dos professores estão incluídas, além das 

tarefas de ministração de aulas; preparo, aplicação e correção de provas; testes ou 

exames; tempo para orientação discente; participação em projetos de 

pesquisa/iniciação científica e extensão, em atividades culturais; em gestão 

acadêmica (NDE e Colegiado); orientação de trabalhos científicos e participação em 

programas de capacitação docente, tutoria e orientação dos Trabalhos Integradores 

de Disciplinas, entre outros. 
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3.6 Experiência Docente 

 

Todos os docentes do curso de Comunicação Social - Jornalismo do Centro 

Universitário UNIVEL são avaliados por meio de uma análise de qualificação técnica 

para caracterizar sua capacidade de possibilitar ao acadêmico um processo de ensino 

aprendizagem eficiente, demonstrando experiências profissionais no magistério e fora 

dele, buscando subsidiar o bom andamento da sala de aula de forma a possibilitar 

exemplos práticos aliados a teoria ministrada de suas respectivas unidades 

curriculares, promovendo a interdisciplinaridade de forma a desenvolver 

adequadamente as competências e habilidades previstas para suas disciplinas no 

alunado.  

Ademais, além da questão do ensino, analisa-se a experiência e aderência do 

docente à pesquisa e extensão, através de análise de suas publicações e orientações 

na área de pesquisa para promover acesso a pesquisas de ponta, tanto para leitura 

no andamento das aulas quanto para produção em projetos direcionados ao curso, 

possibilitando aos discentes essa experiência.  

 

3.6.1 Experiência Profissional do Docente  

 

O corpo docente do curso de Comunicação Social - Jornalismo é composto por 

um quadro de 12 (doze) professores, distribuídos em docentes que atuam no curso e 

os previstos que irão atuar. Conforme o quadro abaixo é possível verificar que 100% 

do corpo docente detém experiência no exercício da docência superior, comprovado 

por meio das demonstrações registradas no currículo lattes e nas documentações 

pessoais de cada professor. No rol de professores do curso, 06 (seis) docentes, que 

equivalem a 60 % do quadro total de docentes do curso, tem mais de 06 (seis) anos 

de experiência no magistério superior, 04 (quatro) docentes - (40%) comprovam de 

01 a 04 anos de experiência profissional da docência. 
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Quadro 8: Experiência profissional do docente  

Nº Docente 
Experiência  
Magistério 
Superior 

Experiência  
não Docente 

01 Anderson Costa 06 anos 6 anos 

02 Cezar Roberto Versa 14 anos - 

03 Cristian Cipriani 02 anos 10 anos 

04 Fábio Zanella 10 anos 10 anos 

05 Giovani Pinheiro 04 anos 10 anos 

06 Guilherme do Prado Assis 03 anos 10 anos 

07 Kassia Paloma Beltrame 01 ano 5 anos 

08 Karin Betiati 05 anos 10 anos 

09 Lademir Renato Petrich 14 anos - 

10 Letícia Afonso Garcia 10 anos 10 anos 

11 Luiz Carlos Machado 05 anos 10 anos 

12 Rodrigo Silvério Cardoso 10 anos 15 anos 

13 Sérgio Antônio Brum 15 anos 30 anos 

14 Tatiana Marceda Bach 08 anos 05 anos 

Fonte: Curso de Comunicação Social – Jornalismo, Univel, 2020 

 

3.6.2 Experiência no exercício da docência na educação a distância 

 

O curso de Comunicação Social - Jornalismo propõem oferecer os 20% da 

carga horária total do curso na modalidade à distância, conforme preconiza a portaria 

nº 1.428, de 28/12/2018. O curso conta com um corpo docente formado por 09 (nove) 

docentes, 04 (quatro) docentes não possuem experiência em educação a distância, 

que corresponde a 44% do quadro de professores do curso, e 05 (cinco) docentes 

(55%) possui experiência na modalidade a distância que atende as necessidades do 

curso, considerando o número suficiente para atendimento da carga horária de até 

20% proposta no curso, conforme apresentado no quadro abaixo. 
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É importante ressaltar que o professor da disciplina em EAD, Cultura e 

Sociedade (Professor Lademir Renato Petrich) do curso de Comunicação Social - 

Jornalismo possui ampla experiência na área. 

Quadro 9: Relação de docentes: experiência no exercício da docência na educação à distância 

Nº DOCENTE EXPERIÊNCIA EAD 

01 Alex Santos 05 anos 

02 Anderson Costa 06 anos 

03 Cristian Cipriani Sem Experiência 

04 Fábio Zanella  Sem Experiência 

05 Giovani Pinheiro Sem Experiência 

06 Guilherme do Prado Assis Sem Experiência 

07 Kassia Paloma Beltrame Sem Experiência 

08 Karin Betiati  Sem Experiência 

09 Letícia Afonso Garcia Sem experiência 

10 Luiz Carlos Machado Sem Experiência 

11 Rodrigo Silvério Cardoso 05 anos 

12 Sérgio Antônio Brum 04 anos 

Total de Professores com experiência - EaD 04 40% 

Total de Professores sem experiência - EaD 08 60% 

TOTAL DE PROFESSORES 12 100% 

 

Fonte: Curso de Comunicação Social - Jornalismo, Univel, 2020. 

 

3.6.3 Experiência no exercício da tutoria na educação a distância 

 

No contexto da educação à distância, o tutor atua como mediador nas 

atividades que se referem ao ensino e aprendizagem, ao progresso de aprendizagem 

dos alunos, bem como em atividades de apoio ao corpo docente.  

Enquanto mediador dos processos de ensino e aprendizagem, a tutoria 

desempenha seu exercício na participação e direcionamento nas atividades 

colaborativas no Ambiente Virtual de Aprendizagem, destacando os principais 
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conteúdos abordados nos temas das disciplinas, fornecendo feedback nas atividades 

realizadas e indicando materiais complementares relacionados ao conteúdo. 

Nos casos de dificuldades de acesso ao curso e aos recursos disponíveis no 

ambiente virtual a tutoria também presta este suporte, auxiliando individualmente os 

acadêmicos com maiores dificuldades de aprendizagem. 

No que diz respeito às atividades de progresso no exercício da tutoria, destaca-

se a orientação aos alunos sobre as etapas do curso, no envio de mensagens aos 

alunos acerca do cumprimento dos prazos, estabelecendo assim uma rotina de estudo 

para o aluno. 

Com relação às atividades de apoio aos docentes, a tutoria atua na 

identificação de possíveis desajustes nos conteúdos referentes à disciplina, como 

também gerando sistematicamente o relatório de acompanhamento dos alunos 

direcionando aos professores das disciplinas. Os tutores também, estão em contato 

contínuo com o coordenador de curso e professores, repassando as informações 

acerca da percepção e da aprendizagem dos alunos. 

O corpo de tutores do Centro Universitário do POLO/SEDE, além da titulação, 

experiência na educação a distância participam periodicamente de capacitação de 

tutores oferecida pela instituição.  

O corpo de tutores do curso de Comunicação Social - Jornalismo detém 

formação e experiência na área específica das disciplinas e estão relacionados 

abaixo: 

 

Docente Titulação Formação 
Experiência 

em EAD 
Regime de Trabalho 

Eric Vinícius Lucion Mestre Administração  2 anos 40 horas 

Gustavo Felipe de Mello Especialista Administração 3 anos 40 horas 

Patrícia Junges Mestre Pedagogia 1,5 anos 40 horas 

 

Vale ressaltar que a tutora Patrícia Junges tutoria a disciplina de Cultura e 

Sociedade EAD, demonstrando inequívoca correlação com a área de formação e 

atuação. 
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3.7 Atuação do Colegiado de Curso 

 

O colegiado terá como competência apreciar, mediante parecer, os planos de 

ensino, programas, bibliografias e ementas de cada disciplina, conforme as 

exigências do projeto pedagógico do curso, antes do início do período letivo, com a 

devida atualização, para aprovação do CPE ; sugerir medidas para aperfeiçoar o perfil 

profissional de cada curso, em função das características profissionais e sociais; 

planejar a distribuição equitativa, ao longo do período letivo, dos trabalhos escolares 

e serem exibidos dos alunos, nas várias disciplinas do curso, de acordo com o 

Calendário Escolar; sugerir e propor para o coordenador do curso, cursos 

extraordinários, seminários ou conferências julgadas necessárias ou úteis à formação 

profissional dos alunos; indicar ao seu coordenador, bibliografia específica necessária 

aos planos de ensino, em tempo hábil para constar do plano orçamentário; promover 

o entrosamento das matérias e/ou disciplinas de sua área com as demais, propiciando 

o bom andamento dos conteúdos programáticos; zelar pela execução das atividades 

e dos planos de ensino das disciplinas que o integram; propor medidas para o 

aperfeiçoamento do ensino, da pesquisa e da extensão; exercer as demais funções 

previstas neste Regimento ou que lhe sejam delegadas. 

O colegiado do curso se reúne ao menos duas vezes por ano, tendo todas as 

suas reuniões registradas em atas e também no Formulário de registro de ações do 

colegiado, o qual é avaliado periodicamente por equipe específica formada para essa 

finalidade com um fluxo determinado para o encaminhamento das decisões lá 

deliberadas, sendo que tais avaliações são utilizadas para melhorias das práticas de 

gestão do mesmo. 

3.8 Titulação e Formação do Corpo de Tutores do Curso 

 

O corpo de tutores do curso de Comunicação Social – Jornalismo é composto 

pelos profissionais com as seguintes titulações, formação e experiência em educação 

à distância conforme se observa no quadro de tutores. 

http://www.univel.br/


 

 

 
 

 
 
 

Centro Universitário Univel  
Av. Tito Muffato, 2317 – Bairro Santa Cruz 

85806-080 – Cascavel – PR 
Fone: (45) 3036-3638 - Fax: (45) 3036-3636 

http://www.univel.br 

 

166 
 

O tutor é responsável pelo atendimento aos discentes no polo tem como 

principal papel orientar o processo de estudos dos discentes e esclarecer suas 

dúvidas de procedimentos de acesso e sobre a metodologia de ensino. Esse 

profissional detém conhecimento sobre a área do curso, aderência acadêmica e 

domínio das técnicas indicadas para o desenvolvimento da ação docente nesta 

modalidade de ensino. O atendimento aos alunos será presencial ou virtual, ocorrendo 

em sala de estudos apropriadas, localizadas no polo de apoio presencial. O tutor está 

subordinado administrativamente ao coordenador do polo, e academicamente 

interage com o professor da disciplina para questões relacionadas ao conteúdo, e com 

o coordenador de curso para questões relacionadas à metodologia e à progressão 

acadêmica do curso. 

 

Docente Titulação 

Eric Vinícius Lucion Mestre 

Gustavo Felipe de Mello Especialista 

Patrícia Junges Mestre 

 

 

3.9  Experiência do Corpo de Tutores em Educação a Distância 

 

Na sociedade contemporânea, a Educação a Distância é vista como uma 

modalidade de Educação adequada e desejável para atender às novas demandas da 

sociedade, considerada um fenômeno que faz parte de um processo de inovação 

educacional.  

Embora se faça a relação entre as tecnologias a que a Educação a distância 

recorre, a mesma deve ser compreendida como uma prática de se fazer educação, 

com um compromisso de qualidade aos processos de ensino e aprendizagem. 

Nesta busca de qualidade educacional, a atuação do tutor nos ambientes 

virtuais de aprendizagem é considerada como um grande diferencial da modalidade, 

para tanto, a experiência do corpo de tutores em educação a distância aproxima o 

objetivo nesta busca por qualidade nos processos, tendo em vista que este 
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profissional é o mediador dos processos de ensino e de aprendizagem, considerado 

o elemento chave para o desenvolvimento do aluno ao longo do curso. 

Os tutores atuam junto ao Núcleo de Educação a Distância – NEAD  prestando 

uma assessoria contínua e direta aos alunos, facilitando o bom andamento das 

disciplinas.  

Assumem um lugar de mediador e orientador das atividades por meio dos 

recursos e instrumentos oferecidos pelo Ambiente Virtual de Aprendizagem, bem 

como por outras formas de comunicação (e-mail, telefone e correio tradicional), 

acompanhando o desenvolvimento de cada estudante e turma.  

Por contar com uma experiência nesta modalidade, as intervenções dos tutores 

possuem um caráter estimulador e por meio de interações no Ambiente Virtual de 

Aprendizagem busca esclarecer dúvidas, apontar dificuldades e também convidar o 

aluno para a discussão se tornar uma forma de aprendizagem colaborativa. 

A prática da tutoria tem como objetivo central a boa comunicação, interação, 

habilidade de realizar respostas assertivas de forma a atingir o objetivo de uma 

aprendizagem colaborativa e significativa ao aluno, bem como o estímulo a 

autoaprendizagem e a apreensão de conteúdos. 

A experiência do corpo de tutoria em educação a distância do curso de 

Comunicação Social - Jornalismo pode ser observado no QUADRO de tutores, já 

exposto anteriormente. 

 

3.10 Interação entre tutores (presenciais – quando for o caso – e a distância), 

docentes e coordenadores de curso a distância. 

 

O tutor é a peça chave na educação à distância, cabe a ele fazer a mediação 

das atividades pedagógicas e atividades de interação entre os professores, alunos e 

os conteúdos. O tutor atua como facilitador do processo de ensino-aprendizagem, ou 

seja, o tutor tem o papel de orientar e apoiar o estudante durante seu aprendizado. 

Para tanto, esse profissional é possuidor de determinadas competências como, por 

exemplo, conhecer o conteúdo das disciplinas, sendo capaz de ajudar o aluno nas 
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dificuldades que se apresentarem, permitindo que este aluno se sinta confortável e 

motivado para explorar todos os recursos que estão disponíveis para seu 

aprendizado, dentre eles, a participação em atividades colaborativas, bem como o 

incentivo no desenvolvimento de sua autonomia e independência para a realização 

de seus estudos. 

É responsável por incentivar o aluno na realização de seu curso assim como, 

fornecer informações fundamentais como, por exemplo, datas de atividades e provas. 

É função do monitor também, orientar o aluno sobre o acesso ao Ambiente Virtual e 

as ferramentas das quais ele dispõe para que seu aprendizado seja agradável e 

eficiente, lembrando, é claro, do cumprimento de prazos e realização das atividades 

propostas. 

Tendo em vista uma melhor qualidade nos processos de ensino e de 

aprendizagem nos cursos da modalidade a distância do Centro Universitário UNIVEL, 

é de fundamental importância que professores formadores e professores tutores 

trabalhem em conjunto. Desta forma, no decorrer da disciplina, professores 

formadores, professores tutores e tutores online realizam encontros semanais 

objetivando integrar as práticas acerca da disciplina em curso. Nestas reuniões são 

discutidos os objetivos de aprendizagem em cada tema, direcionamentos para 

avaliação dos fóruns, conceitos principais da disciplina a serem destacados pelos 

professores tutores, trocas de ideia para atividades dos encontros presenciais, bem 

como sugestões de materiais complementares. Ao final da disciplina, os tutores 

discutem com os professores formadores os resultados apresentados pela turma na 

disciplina, objetivando o processo de melhoria do ensino-aprendizagem. Também, na 

busca da qualidade dos processos, são realizadas reuniões mensais com a 

coordenação de curso, com intuito de compartilhar informações acerca da prática da 

equipe de tutores e professores formadores, bem como o desempenho dos alunos no 

decorrer das disciplinas. 

 

3.11 Produção Científica, Cultural, Artística ou Tecnológica 
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O Centro Universitário acredita na iniciação científica/pesquisa como um 

grande diferencial de desenvolvimento humano e mercadológico. Nas mais diversas 

áreas do conhecimento, a pesquisa abre caminhos que permitem o amadurecimento 

acadêmico de professores e discentes dedicados a procurar respostas.  

A realização da iniciação científica/pesquisa integrada à graduação reflete a 

busca incessante do homem na solução dos problemas do cotidiano. Assim, o Centro 

Universitário Univel desenvolve a iniciação científica/pesquisa, o ensino e a extensão, 

a fim de produzir e divulgar o conhecimento através da produção científico-acadêmica 

nos campos técnico, científico e artístico-cultural. 

No que tange à produção científica, cultural, artística e tecnologia do corpo 

docente do curso de Jornalismo, a ser comprovado, nas pastas docentes, pela 

comissão do MEC/INEP no momento da visita in loco, é possível vislumbrar que os 

docentes possuem um número significativo de produções nos últimos 3 anos. 

 

3.12 Capacitação dos Professores e Tutores 

 

A capacitação dos profissionais envolvidos será obrigatória abordando 

principalmente dois importantes aspectos:  

a. a metodologia para educação à distância; 

b. a elaboração de material didático e mídias que atendam esta modalidade 

educacional. 

Todos os profissionais envolvidos com o desenvolvimento do curso receberão 

capacitação e atualização da prática pedagógica em EaD que atendam às 

necessidades do curso a partir de uma carga horária mínima de 20 horas, sendo 60% 

desse total oferecido à distância. Esses cursos serão oferecidos pelo próprio 

NEAD/UNIVEL contando com os conhecimentos e experiências dos profissionais que 

atuam com educação à distância ou outros profissionais, quando for o caso. 
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4 INFRAESTRUTURA 

 

Neste tópico são apresentados aspectos acerca da infraestrutura do Centro 

Universitário UNIVEL e do curso de Comunicação Social - Jornalismo. 

 

4.1 Espaço de Trabalho para Docentes em Tempo Integral 

 

 

O Centro Universitário UNIVEL dispõe de infraestrutura física própria localizada 

na Avenida Tito Muffato , nº 2317, Bairro Santa Cruz, Município de Cascavel, Estado 

do Paraná.  

Constituída, atualmente, por quatro edificações e quinta em fase de construção 

as instalações prediais do Centro Universitário foram projetadas para atender às 

finalidades educacionais e às especificações técnicas quanto às dimensões, à 

iluminação, à ventilação, e acústica, que se encontra em excelente estado de 

conservação.  

As instalações físicas acadêmicas e administrativas do Centro Universitário são 

adequadas ao número de usuários atuais e futuros e para o ramo de atividade que 

trabalha. Todas as salas de aula, biblioteca e demais espaços e dependências de 

utilização acadêmica estão equipados com ar condicionado, mobiliário e iluminação 

adequada, isolamento de ruídos, equipamentos de prevenção de incêndio e boa 

higiene. Além destas características, as instalações atendem aos requisitos de 

acessibilidade para portadores de necessidades especiais.  

 O Centro Universitário UNIVEL possui 32 salas medindo 10 m² destinadas aos 

professores de regime integral. Este espaço é dotado da seguinte infraestrutura: 01 

mesa de trabalho; 02 cadeiras, sendo que a do usuário é ergonômica, estofada e 

giratória; 01 armário; 01 gaveteiro; 01 Computador, conectado em rede com uma 

impressora laser compartilhada; 01 ar-condicionado quente/frio; além de todos os 

materiais de consumo e demais equipamentos necessários. 
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            Os professores TI possuem cada um  01 (um) espaços de trabalho, a Sala 

com  (10,0 m²) cada. As instalações foram projetadas buscando criar um ambiente 

agradável de convivência entre as coordenações e os docentes, sendo um ambiente 

onde se possa trabalhar com concentração.  

           Além disso, para facilitar os trabalhos, há 06 (seis) Secretarias  permanentes 

que atendem  as Coordenações e docentes (TI),  (impressões, escalamento, contrato 

e relatórios  de estágios, impressão e conferência  de diário classe, entrega de recados 

e avisos, ponto dos docentes, atendimento e recepção aos acadêmicos, entre outros). 

O Ambiente possui: Acústica, Iluminação, Climatização ( split), Mobiliário (moveis e 

equipamentos),  Limpeza, Segurança, Acessibilidade ( Pessoas com necessidades 

especiais ou mobilidade reduzida), Privacidade, Atendimento ao Discente.  Há pelo 

menos um dos computadores disponíveis com Programa de Skype instalado 

regularmente.  

 

4.2 Espaço de Trabalho para o Coordenador 

 

O Centro Universitário UNIVEL disponibiliza para o coordenador do curso de 

Comunicação Social – Jornalismo possui gabinete de trabalho para o 

desenvolvimento das funções administrativo-pedagógicas da coordenadora de curso, 

exclusivo e individual, com equipamentos de informática, acesso a internet e rede wi-

fi, bom dimensionamento, limpeza, iluminação, acústica, climatização, acessibilidade, 

conservação, comodidade e mobiliário adequados.  

A coordenação do curso conta também com recepção e atendimento a 

docentes e discentes do curso realizada por funcionários do corpo técnico-

administrativo que dão apoio e suporte às demandas da coordenação em tempo 

integral de funcionamento da mesma. Todos os ambientes são modernamente 

equipados de forma a garantir conforto, acessibilidade plena e comodidade aos 

discentes. 

            A Coordenação do curso de Comunicação Social - Jornalismo possui  01 

(uma) sala de  (11,2 m²)  para recepção docente e discentes. As instalações foram 
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projetadas buscando criar um ambiente agradável de convivência entre as 

coordenações, discentes e os docentes, sendo um ambiente onde se possa trabalhar 

com concentração e atender individualmente ou em grupos com privacidade. Há pelo 

menos um dos computadores com Programa de Skype instalado regularmente.  

 

4.3 Sala Coletiva de Professores 

 

O Centro Universitário possui excelente sala dos professores com 120 m² 

(cento e vinte) e funciona com estrutura adequada à recepção dos docentes e demais 

atividades, atendendo, plenamente, aos requisitos de dimensionamento, limpeza, 

iluminação, acústica, climatização, acessibilidade, conservação, comodidade e 

mobiliário adequados.  

A sala de professores é coletiva é utilizada de maneira rotativa por professores. 

Este ambiente permite o acesso a mesas coletivas, armários individuais, 

computadores, sanitários, espaços de integração, entre outros, descritos a seguir:  

I. Recepção com atendente nos dois turnos, telefone com ramal, estante com 

revistas atualizadas e materiais didáticos disponíveis para os professores 

com solicitação prévia.  

II. Copa, com funcionárias para atendimento os professores nos dois turnos de 

funcionamento da IES, estando equipada com geladeira duplex com 240 

(duzentos e quarenta) litros de capacidade, lanches variados, bolachas 

diversas, café preto, café com leite, filtro de água, sucos, sendo diariamente 

fornecida aos professores. 

III. Espaço equipado com 04 (quatro) computadores, utilizados de forma rotativa  

IV. Além de 02 (dois) banheiros, sendo 1 (um) feminino e 1(um) masculino, 

devidamente adequado as necessidades especiais. 

A sala de professores é coletiva, utilizada de maneira rotativa pelos 

professores. Este ambiente permite o acesso a mesas coletivas, armários individuais, 

computadores, recursos tecnológicos, 02 sanitários (masc. e Fem.) com 

http://www.univel.br/


 

 

 
 

 
 
 

Centro Universitário Univel  
Av. Tito Muffato, 2317 – Bairro Santa Cruz 

85806-080 – Cascavel – PR 
Fone: (45) 3036-3638 - Fax: (45) 3036-3636 

http://www.univel.br 

 

174 
 

acessibilidade, espaços de integração e recreação, apoio técnico-administrativos, 

espaço para o Coffee Break (na entrada e no intervalo) onde são servidos lanches 

gratuitamente e diariamente para os professores, entre outros.  

 

4.4 Salas de aula 

 
 

As instalações acadêmicas são dotadas de toda a infraestrutura necessária 

para a utilização de seu corpo social. Todas as salas de aula do curso de 

Comunicação Social - Jornalismo tem número suficiente para atendimento ao curso 

em fase de reconhecimento. Não obstantes, estão implantadas de modo excelente e 

equipadas, segundo a finalidade, em termos de mobiliário e equipamentos 

específicos. 

Diariamente são executados serviços de limpeza e manutenção, que 

colaboram na conservação dos móveis, pisos e recursos didáticos existentes.  

Todas as salas apresentam dimensões e acústica necessárias para atender a 

quantidade de discentes em seu interior, com climatização e iluminação que 

obedecem aos critérios estabelecidos para salas de aula.  

Dispõem de multimídia, quadro branco, mesa e cadeiras estofadas para 

docentes e discentes. Todas as salas possuem ar condicionado e placas indicativas 

com número da sala e bloco. Cada sala possui acesso à internet banda-larga, via rede 

wireless, além do acesso a artigos eletrônicos, bibliotecas virtuais e ao acervo da 

biblioteca.  

Quando há necessidade ou nos casos da existência de situações especiais 

(alunas com gravidez de risco, acidentados, recém-operados, entre outros), a turma é 

alocada para salas adequadas à acessibilidade, localizadas no piso térreo ou mais 

próximas possível dos equipamentos que garantam facilidade ao deslocamento dos 

discentes.  

O Centro Universitário UNIVEL possui ainda área destinadas à alimentação, 

com serviço de lanchonete; serviço de reprodução gráfica; áreas de convivência e 
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auditório, com todos os requisitos necessários para o desenvolvimento de suas 

atividades.  

O quantitativo de ambientes destinados ao processo ensino e aprendizagem, 

no curso de Comunicação Social - Jornalismo, modalidade presencial, totaliza 02 

(duas) sala de aula, localizadas no bloco B, podendo ser no primeiro, segundo ou 

terceiro piso. Suas dimensões variam de 40 a 94 m², cuja capacidade destina, no 

mínimo, 1,2 m² por discente. Suficiente para o atendimento do período do curso e que 

a mantenedora mantém investimentos permanentes na ampliação da infraestrutura 

sempre que necessário para o atendimento adequado aos acadêmicos atuais e 

futuros. A instituição também conta com 02 (duas)  salas de metodologias ativas 

localizada no bloco C, piso térreo, com capacidade para 60 alunos cada uma, utilizada 

também para as oficinas de criatividade, além de 04 (quatro) laboratórios de 

informática para a realização de aulas práticas (pacote adobe). 

 

4.5 Acesso dos alunos a equipamentos de informática 

 

Os acadêmicos do curso de Comunicação Social - Jornalismo utilizam, no 

contra turno, qualquer um dos 11 laboratórios de informática com acesso à internet, 

equipados com multimídia, ventilação e iluminação. Estes laboratórios são modernos, 

de uso compartilhado e a IES possui uma equipe própria de manutenção. 

Ressalta-se que estes equipamentos são anualmente atualizados. Para o curso 

de Comunicação Social - Jornalismo, a instituição disponibiliza os laboratórios: nº 01 

(um), 07 (sete) e 11 (onze) para a realização de aulas práticas – disciplinas que 

necessitam de softwares de edição audiovisual e criação (pacote adobe), além de 

acesso à internet e outros. 

Na tabela 8, está a descrição dos laboratórios de informática da instituição. 

Tabela 8: Laboratórios de Informática 

Laboratório de Informática 
01, 02, 03, 04, 06, 08 e 10 

Laboratório de 
Informática 

05 e 07 

Laboratório de 
Informática 

09 

Laboratório de 
Informática 

11 

Instalações Qtd. Instalações Qtd. Instalações Qtd. Instalações Qtd. 
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Lousa branca 1 Lousa branca 1 Lousa branca 1 Lousa branca 1 

Mesas 6 Mesas 8 Mesas 12 Mesas 4 

Cadeiras 60 Cadeiras 40 Cadeiras 64 Cadeiras 35 

Multimídia 1 Multimídia 1 Multimídia 1 Multimídia 1 

Computadores Core 
I3 4Gb de memória, 

SSD 120GB e 
monitor LCD 18 

60 

Computadores 
Core I5 4Gb de 
memória, SSD 

120GB e 
monitor LED 19 

40 

Computadores 
Core 2 Duo 1Gb 
de memória, HD 

500GB e 
monitor LCD 15” 

64 

Computadores 
Core 2 Duo 

1Gb de 
memória, HD 

500GB e 
monitor LCD 

15” 

35 

Ar condicionado 2 Ar condicionado 1 Ar condicionado 2 
Ar 

condicionado 
1 

TOTAL 130 TOTAL 51 TOTAL 144 TOTAL 77 

 

 

 

 

 

 

4.6 Bibliografia básica e complementar por Unidade Curricular (UC) 

 

4.6.1 Biblioteca 
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Foto 1 - Biblioteca 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

A biblioteca da instituição destinada ao atendimento dos acadêmicos dos 

cursos de graduação e pós-graduação presencial e a distância  contém recursos 

tecnológicos e infraestrutura adequada para atender todos os seus usuários, com uma 

área de 1.010 m² localizada no Bloco D. Toda a bibliografia básica e complementar 

indicada nas disciplinas dos cursos no PPC estão também atendidas pela assinatura 

da biblioteca virtual PEARSON e biblioteca virtual SARAIVA, e contrato assinado com 

acesso ininterrupto pelos acadêmicos. Ademais, há exemplares de periódicos 

especializados disponíveis a todos os acadêmicos dos cursos, tanto assinados quanto 

gratuitos e com as seguintes acomodações aos seus usuários: 06 Salas para estudo 

em grupo 44 Mesas (04 lugares em cada mesa) 12 Cabines para estudo individual, 

40 Cabines equipadas com computadores conectadas a internet, 4 Cabines 

equipadas com computadores com teclado BRAILE e programa de leitura de texto, 

140 Guarda-volumes e 05 Terminais para consulta ao acervo.  

A biblioteca ainda comporta ambientes destinados a serviços especializados 

como: balcão de atendimento, balcão de conferência, acervos diversificados, sala de 

processamento técnico e sala do bibliotecário. 
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A Sala de Recepção com área de 36 m², a Sala de Atendimento com área de 

32,9 m², a Sala de Processamento Técnico com 21 m² e a Sala da Bibliotecária com 

área de 14 m². 

 

4.6.2 Espaço Físico Geral 

 

A Biblioteca é equipada com recursos tecnológicos e infraestrutura adequada 

para atender aos seus usuários. A Biblioteca localiza-se no Bloco D, com 1.010 m2 de 

área total, com as seguintes acomodações aos seus usuários: 

 

DESCRIÇÃO QUANTIDADE 

Sala para estudo em grupo 06 

Mesas (04 lugares em cada mesa) 44 

Cabines para estudo individual 12 

Cabines equipadas com computadores conectadas a internet 40 

 Cabines equipadas com computadores com teclado BRAILE e 
programa de leitura de texto (Dosvox) 

4 

Guarda-volumes 140 

Terminais para consulta ao acervo 05 

 

A biblioteca ainda comporta ambientes destinados a serviços especializados 

como: balcão de atendimento, balcão de conferência, acervos diversificados, sala de 

processamento técnico e sala do bibliotecário. 

Sala de Recepção Sala de Atendimento 
Sala de Processamento 

Técnico 
Sala da Biblioteca 

36 m² 32,9 m² 21 m² 14 m² 

 

 

 

• Catálogo: existência de catálogo informatizado disponível para o público em 

geral via internet. O catálogo pode ser consultado na biblioteca através de 05 

terminais de consulta. Todos os documentos estão preparados com etiqueta de 

lombada e disponíveis para empréstimo, segundo a política da IES. 
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• Iluminação: a iluminação é disposta de acordo com a distribuição das estantes, 

mesas e cadeiras, propiciando um ambiente confortável para a leitura. 

• Segurança: ao entrar na Biblioteca, o aluno deverá deixar em armários 

individuais: pastas, bolsas, embrulhos, celular desligado e outros materiais, 

exceto os necessários para seu estudo. Por questão de higiene e prevenção 

contra insetos e animais roedores, não é permitido entrar com alimentos e 

bebidas.  

 

4.6.3 Acervo 

 

A Biblioteca disponibiliza aos seus usuários um acervo privilegiado com mais 

de 50.000 (cinquenta mil) exemplares entre livros, periódicos, monografias, CDs e 

DVDs. Os usuários também possuem o acesso a mais de 6.00 títulos virtuais. A 

Biblioteca Virtual da Pearson disponibiliza 5.200 títulos em diversas áreas do 

conhecimento e a Biblioteca Virtual da Saraiva são 1.600 títulos na área de Direito. 

O acervo encontra-se catalogado no sistema RM Biblios da TOTVS, podendo 

ser consultado através do catálogo online ou nos terminais de consulta existentes na 

biblioteca. As obras estão alocadas nas estantes por área de conhecimento de acordo 

com a tabela CDD, em ordem alfanumérica crescente. 

A Biblioteca do Centro Universitário é constantemente atualizada por meio de 

novas aquisições de livros e periódicos, com a finalidade de atender as necessidades 

dos cursos.  

A Biblioteca disponibiliza aos seus usuários o seguinte acervo por Área do 

Conhecimento: 

 

 

Área Títulos Exemplares 

Ciências Agrárias 95 274 

Ciências Biológicas 53 398 

Ciências da Saúde 45 115 
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Ciências Exatas e da Terra 982 4394 

Ciências Humanas 1306 4608 

Ciências Sociais Aplicadas 8098 37574 

Engenharias 136 1148 

Linguística, Letras e Artes 842 3560 

Total 11557 52071 

 

Acerca dos periódicos da área, o Centro Universitário conta com o acesso 

disponível a diversos periódicos, tanto assinados quanto gratuitos, a disposição dos 

acadêmicos, vinculados na própria plataforma da biblioteca da instituição, para facilitar 

os usuários em suas buscas complementares de pesquisas de ponta em seus 

estudos.  Os periódicos especializados são indexados e correntes, abrangendo as 

principais áreas temáticas e distribuídos entre as principais áreas do curso. Alguns 

dos títulos relacionam-se a mais de uma das áreas de conhecimento. Dividem-se em 

periódicos impressos e periódicos online. Abaixo segue um rol de Revistas e 

Periódicos disponíveis na área de ciências humanas: 

 

• Ação Mediação -Estudos em comunicação, Sociedade e Cultura. 

• Ambiente & Sociedade  

• Anais da Academia Brasileira de Ciências  

• Anais do Museu Paulista: História e Cultura Material 

• Artefacto Visual 

• ARS (São Paulo)  

• Boletim do Museu Paraense Emílio Goeldi. Ciências Humanas Brazilian Journal 

of Political Economy  

• Brazilian Political Science Review  

• Caiam: Revista de História Del arte y Cultura Visual. 

• Cambiassu: Estudo em Comunicação 

• Celeuma 

• Comunicação e Sociedade  

• Comunicação & Informação 

http://www.univel.br/


 

 

 
 

 
 
 

Centro Universitário Univel  
Av. Tito Muffato, 2317 – Bairro Santa Cruz 

85806-080 – Cascavel – PR 
Fone: (45) 3036-3638 - Fax: (45) 3036-3636 

http://www.univel.br 

 

181 
 

• Comunicação Media e Consumo  

• Civitas - Revista de Ciências Sociais  

• Ciência & Educação (Bauru)  

• Discursos Fotográficos   

• Educar em Revista  

• Educação & Realidade  

• Educação & Sociedade  

• Educação e Pesquisa  

• Educação em Revista  

• Fotocinema Revista Cientifica de cine y Fotografia  

• História (São Paulo)  

• História da Educação  

• Horizontes Antropológicos  

• Interações (Campo Grande)  

• Interface - Comunicação, Saúde, Educação  

• Kriterion: Revista de Filosofia  

• Lua Nova: Revista de Cultura e Política  

• Mana - Estudos de Antropologia Social  

• Manuscrito  

• Mercator (Fortaleza)  

• Opinião Pública  

• Rapsódia: almanaque de filosofia e arte 

• REMHU: Revista Interdisciplinar da Mobilidade Humana  

• Religião & Sociedade  

• Revista Aspas  

• Revista Brasileira de História  

• Revista Brasileira de Política Internacional  

• Revista Estudos Feministas  

• Revista de Economia e Sociologia Rural  

http://www.univel.br/
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• Revista de História (São Paulo)  

• Sistema áudio visual para análise de solfejo 

• Sociologia & Antropologia  

• Sociologias  

• Tempo Social  

• Tempo  

• Topoi (Rio de Janeiro)  

• Trabalho, Educação e Saúde  

• Varia Historia  

• Vibrant: Virtual Brazilian Anthropology  

 

4.6.4 Serviço de Acesso ao Acervo 

 

A Biblioteca oferece aos seus usuários espaços abertos, em regime de livre 

acesso, dando-lhe, assim, a possibilidade de circularem livremente nas estantes, 

tendo contato direto com o livro. 

Os usuários da biblioteca dispõem de dois tipos de empréstimos: empréstimo 

de referência, que compreende a retirada de material bibliográfico para uso exclusivo 

no recinto da Biblioteca e empréstimo de circulação, à disposição para empréstimo 

domiciliar, permitido a alunos, professores e funcionários da IES. O limite de volumes 

emprestados e prazo de devolução variam de acordo com a categoria do usuário, 

conforme consta no regulamento da Biblioteca.  

 A Biblioteca oferece, por meio de computadores interligados em rede, o acesso 

para consulta ao acervo por: autor, título e assunto(s). A Biblioteca também está 

interligada à rede de informação COMUT (Programa de Comutação Bibliográfica na 

Internet), onde é possibilitada a cópia de artigos publicados em periódico técnico-

científico a ser disponibilizado ao usuário. 

O acervo encontra-se catalogado no sistema RM Biblios da TOTVS, podendo 

ser consultado através do catálogo online ou nos terminais de consulta existentes na 

biblioteca. As obras estão alocadas nas estantes por área de conhecimento de acordo 

http://www.univel.br/
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com a tabela CDD (Classificação Decimal de Dewey), em ordem alfanumérica 

crescente. 

A biblioteca disponibiliza aos usuários o acesso à Biblioteca Digital da Saraiva 

e Biblioteca Virtual Pearson. Para acessar a Biblioteca Digital os usuários deverão 

utilizar o usuário e senha cadastrados no sistema RM (Sistema TOTVS). 

A Biblioteca oferece os seguintes serviços aos seus usuários: 

• Atendimento ao usuário; 

• Consulta ao acervo; 

• Empréstimo domiciliar; 

• Renovação e reserva de materiais; 

• Catálogo online; 

• Comutação bibliográfica – COMUT; 

• Orientação individualizada ao usuário na busca de informações; 

• Auxílio na normalização de documentos; 

• Catalogação na fonte (ficha catalográfica); 

• Acesso à internet. 

4.6.5 Horário de Funcionamento 

 

O horário de atendimento da Biblioteca é de segunda-feira a sexta-feira, das 

07h30 às 12h e das 14h às 22h50 e aos sábados, das 07h30 às 17h30. No período 

de férias ou de recesso acadêmico, a Biblioteca pode ter seu horário alterado. Outras 

informações relacionadas ao funcionamento estão disponíveis no regulamento próprio 

da Biblioteca. 

 

4.6.6 Plano de atualização do acervo 
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 O plano de atualização do acervo da Biblioteca UNIVEL tem por finalidade a 

definição de critérios para a atualização do acervo, bem como a necessidade da 

aplicação correta dos recursos orçamentários disponibilizados pela Instituição. 

Para que os objetivos sejam alcançados, é fundamental que não só o 

profissional da informação esteja envolvido no processo decisório, mas também 

professores e coordenadores, que contribuirão sobremaneira na tomada de decisão, 

através de seus conhecimentos. 

A Biblioteca do Centro Universitário UNIVEL é constantemente atualizada por 

meio de novas aquisições de livros e periódicos, com a finalidade de atender as 

necessidades dos cursos.  

A Biblioteca disponibiliza aos seus usuários o seguinte acervo por Área do 

Conhecimento: 

 2018  2019  2020  

Área Títulos Exemplares Títulos Exemplares Títulos Exemplares 

Ciências Agrárias 95 274 100 355 110 400 

Ciências 
Biológicas 

53 398 55 435 60 500 

Ciências da 
Saúde 

45 115 170 973 200 1100 

Ciências Exatas e 
da Terra 

982 4394 786 3853 900 4000 

Ciências 
Humanas 

1306 4608 1223 4426 1300 4600 

Ciências Sociais 
Aplicadas 

8098 37574 7720 38657 8000 40000 

Engenharias 136 1148 147 1276 180 1436 

Linguística, Letras 
e Artes 

842 3560 815 3498 900 3583 

Total 11557 52071 1377 53473 11650 55619 

 

 

 

 

 

Biblioteca Virtual 

Biblioteca Títulos 
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Saraiva 1600 

Pearson 5200 

Grupo A 1600 

TOTAL 8400 

 

Os objetivos deste plano de atualização do acervo são apresentar as diretrizes 

para aquisição, expansão, atualização e manutenção do acervo da Biblioteca do 

Centro Universitário UNIVEL e estabelecer critérios para a seleção e aquisição de 

materiais bibliográficos; atender às bibliografias básicas e complementares dos 

cursos, observando o cumprimento das normas vigentes no que se refere aos 

processos de autorização, reconhecimento e renovação de reconhecimento dos 

cursos oferecidos na instituição; Manter o acervo atualizado e condizente com as 

necessidades dos cursos; Contemplar as demandas dos usuários; Contribuir para o 

uso racional dos recursos financeiros; Definir critérios para o descarte, desbastamento 

e reposição de material. 

A formação do acervo deverá ser constituída considerando os recursos 

orçamentários designados para cada curso e contemplar os diversos tipos de 

materiais bibliográficos nos diferentes suportes.  

Todo o acervo encontra-se disponível para consulta e reserva on-line através 

do Sistema TOTVS e está organizado nas estantes através da Classificação Decimal 

de Dewey (CDD). 

A seleção dos materiais que irão compor o acervo é realizada através de 

critérios estabelecidos pela Instituição. A definição e seleção das bibliografias básicas 

e complementares são de responsabilidade dos Docentes, Coordenação de Curso e 

Núcleo Docente Estruturante (NDE).  

 Os critérios para seleção estão relacionados aos seguintes:  

• Relevância - Estar incluído na bibliografia básica e/ou complementar dos 

cursos oferecidos no Centro Universitário UNIVEL; 

• Qualidade do conteúdo - Averiguar se a abordagem do assunto é realizada de 

modo detalhado ou superficial e se atende ao ensino, pesquisa e extensão;  

http://www.univel.br/
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• Autoridade do autor e/ou editor - Relevância dos autores e/ou editores para a 

comunidade científica; 

• Atualidade da obra - Em algumas áreas ocorrem modificações constantes e 

bastante significativas, sendo essencial a observação do ano de publicação 

mais atualizado.  

• Idioma acessível - A aquisição de livros em outro idioma será efetuada quando 

não existir material adequado com tradução em português ou em caso de 

clássicos exigidos no plano de ensino que sejam imprescindíveis;  

• Quantidade de usuários potenciais- Analisar se a obra possui embasamento 

relevante para o ensino/aprendizado do usuário do curso solicitante;  

• Custo adequado – Verificar se é justificável o custo do material em relação ao 

número de usuários potenciais que poderão utilizar o material;  

• Condições físicas do material- Utilidade do formato do material bibliográfico no 

que se refere aos multimeios - os materiais (DVD'S, CD'S, etc.) serão 

adquiridos quando comprovada a necessidade de tais recursos de acordo com 

o plano de ensino, bem como, a análise da utilidade da característica física do 

material.  

A aquisição é embasada na bibliografia que compõe o PPC - Projeto 

Pedagógico do Curso e a quantidade de exemplares variam de acordo com o número 

de vagas anuais oferecidas por curso.  

No início de cada semestre, os professores deverão repassar aos 

coordenadores de cursos o material que deverá ser adquirido, especificando se o 

material consta na bibliografia básica ou complementar da disciplina e indicando a 

quantidade necessária do material. 

No caso de edições esgotadas os Coordenadores serão informados e deverão 

indicar outra publicação de conteúdo semelhante para substituição. 

Visando realizar ações corretivas associadas ao acompanhamento do acervo 

da biblioteca, é garantido que quando a demanda acadêmica for maior que a oferta, a 

biblioteca realizará a solicitação de aquisição junto à Direção de novos exemplares. 
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Tal análise é verificada em conjunto com o coordenador do curso e aprovado pelo 

NDE, sendo o pedido deferido pela IES e a compra realizada pela própria bibliotecária.  

Para efetivação da compra, são estabelecidos critérios de acordo com o tipo de 

material. 

Antes de iniciar a compra dos livros impressos, é preciso que seja realizada 

uma consulta no acervo da biblioteca para confirmar a existência ou não dos livros 

solicitados e o número de exemplares existentes de cada título, evitando, assim, 

duplicações desnecessárias. 

A bibliografia básica deve contar com no mínimo três títulos por unidade 

curricular e estar disponível na quantidade suficiente para atender a demanda de cada 

uma das unidades curriculares que utilizam o acervo ou possuir o título com acesso 

virtual. 

A bibliografia complementar deve possuir, pelo menos, cinco títulos por unidade 

curricular, com dois exemplares de cada título ou com acesso virtual.  

Os elementos indispensáveis para a correta localização da obra são: indicação 

do nome completo do autor, sem abreviaturas, título completo da obra, local, editora 

e data (solicitar sempre o ano mais atualizado). Quando as informações são 

abreviadas ou equivocadas, ocorre uma dificuldade de identificação na hora da 

aquisição, trazendo com isso a possibilidade de erro.  

 Os livros com acesso virtual deverão estar disponíveis nas plataformas que são 

assinadas pela Instituição. 

A assinatura de periódicos será realizada de acordo com a indicação dos 

Coordenadores de Curso. A Biblioteca entrará em contato com o editor do periódico 

solicitando uma proposta que será encaminhada para a Coordenação do Curso e 

Direção para aprovação da assinatura.  

Cabe a biblioteca manter um controle do vencimento da assinatura para realizar 

sua renovação.  

O processo de Descarte de obras é o processo em que o material bibliográfico 

é retirado da coleção, seja para ser doado a outras instituições ou eliminado 

definitivamente, possibilitando a economia de espaço. O descarte do material de 
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informação deverá ser feito após uma avaliação criteriosa das coleções, levando-se 

em consideração:  

• inadequação do conteúdo;  

• obras em línguas inacessíveis;  

• obras desatualizadas; 

• obras em condições físicas irrecuperáveis;  

• obras em duplicidade, com elevada quantidade de títulos e/ou exemplares e 

cuja demanda não é expressiva.  

• o material descartado poderá ser doado, permutado ou eliminado.  

 Para que seja realizada a avaliação do acervo pela comunidade acadêmica, a 

CPA elenca diversos indicadores na avaliação semestral que é realizada com todo o 

corpo docente e discente da IES.  Vários aspectos são analisados neste questionário, 

tais como adequação do número de obras do acervo, limpeza e acessibilidade da 

biblioteca, atualização das obras, espaço para estudos da biblioteca, atendimento dos 

colaboradores, entre outros que visam garantir o bom acolhimento ao usuário da 

biblioteca da IES. 

A cada ano letivo, o Plano de Atualização do Acervo deverá ser analisado em 

seu conjunto, com a finalidade de garantir a sua adequação aos interesses da 

comunidade universitária. 

Além do atendimento diferenciado a toda comunidade acadêmica, a biblioteca 

do Centro Universitário UNIVEL está sempre buscando atualizações e inovações para 

seus usuários. Por isso, é oferecido a possibilidade de renovação e reserva online 

para todos os acadêmicos, bem como há diversos componentes na biblioteca que 

proporcionam acessibilidade aos mais variados públicos.  Ademais, há no espaço da 

biblioteca salas para estudo individual e grupal, além de um espaço confortável que 

proporciona descanso e lazer no qual diversas atividades acadêmicas acompanhadas 

de docentes e discentes são realizadas, visando integrar o aluno a este ambiente de 

forma diferenciada. 
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 Vale esclarecer que há um documento específico que contém todas as 

diretrizes detalhadas acerca do plano de atualização do acervo da biblioteca, sendo 

que este é disseminado em toda a comunidade acadêmica.  

 

4.7 Laboratórios didáticos de formação específica 

 

Os laboratórios disponibilizados à comunidade acadêmica oferecem condições 

satisfatórias para o desenvolvimento das atividades do processo ensino-

aprendizagem. 

Nos laboratórios são realizadas experiências em busca de novos resultados e 

formas de atuar no processo ensino-aprendizagem, capacitando o egresso para 

interagir no mercado de trabalho. 

Os laboratórios são administrados por técnicos especializados que oferecem 

suporte técnico. Cada laboratório conta com monitores para auxiliar o atendimento. 

Para cada laboratório, de acordo com a sua finalidade, os materiais são adquiridos 

criteriosamente, existindo a preocupação de equipar cada um deles com recursos 

didáticos apropriados. 

Todos os laboratórios detêm normas para funcionamento, utilização e 

segurança em anexo neste PPC e estão disponibilizados em quantidade de insumos, 

recursos de tecnologia e materiais suficientes para o atendimento da demanda de 

alunos. Vale ressaltar que são avaliados periodicamente pela CPA em diversos 

aspectos, na qual os resultados auxiliam para a melhoria da utilização dos mesmos 

no processo de ensino e aprendizagem. 

O Centro Universitário UNIVEL adota a seguinte política, de forma globalizada, 

para os seus laboratórios: 

• Assegura o bom funcionamento dos equipamentos, por meio da implantação 

de manutenção preventiva e corretiva, de forma a garantir o fornecimento 

regular de materiais de consumo, imprescindíveis ao desenvolvimento das 

atividades; 
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• Faz cumprir as Normas de Biossegurança para funcionários, acadêmicos e 

docentes; 

• Executa as atividades conforme descritas nos POP (Procedimento Operacional 

Padrão); 

• Incentiva a educação continuada dos técnicos e facilitadores; 

• Promove a atualização e modernização dos equipamentos e do ambiente; 

• Propicia práticas interdisciplinares, que garantem ao aluno conhecimentos 

essenciais na articulação entre teoria e prática. 

 

 

4.7.1 Estúdio Fotográfico 

 

O Estúdio Fotográfico destina-se ao desenvolvimento do conhecimento e 

aprendizado prático das teorias e técnicas. Este dispõe de equipamentos específicos 

para fotografia que atende as necessidades do mercado, como por exemplo, 

máquinas digitais, avançados equipamentos de iluminação profissional, apropriados 

tanto à fotografia digital quanto à tradicional, além de câmeras digitais de alta 

resolução para o desenvolvimento de trabalhos profissionais. Nele os alunos 

desenvolvem atividades práticas orientadas por professores ou por técnico 

especializado. 

Destinado para o estudo e aprendizado prático, dentro das possibilidades de 

todas as disciplinas. A seguir, as disciplinas com prioridade no uso do laboratório: 

 

1. Fundamentos da Fotografia 

2. Softwares de Edição Audiovisual 

3. Fotojornalismo 

4. Fundamentos de Televisão 

5. Laboratório de Jornalismo Impresso 

6. Cinema e Documentário 

O Estúdio Fotográfico tem capacidade receber até 40 alunos, em um espaço 

total de 80,00 m2.  
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LABORATÓRIO: 

Estúdio Fotográfico 

Área Física (m2): 80,00 m2 Localização: Bloco B 

Capacidade: 40 alunos 
Horário de 
funcionamento: 

07h30min até  
22h30min 

Quantidade Principais recursos de infraestrutura (mobiliários): 

01 Kit Photo Studio Master  

01 Table Top  

01 Rebatedor 5 Em 1 Tam 92 X 122 Cm  

01 Kit Para Sustentação do Fundo  

01 Kit Radio Slave Digi Trigger 2  

01 Fotômetro Sekonic L-478dr Litemaster Pro  

20 Câmeras Digitais DSLR Nikon 

01 Color Patch Spidercheckr  

01 Calibrador De Monitor  

01 Kit De Banquetas Modulares  

01 Armário  

Recursos Humanos: 

01 técnico para auxiliar nas práticas 

  
 
 

4.7.2 Laboratório Digital Fotográfico (Informática) com programas específicos 

 

O Laboratório de Informática com programas específicos atende às exigências 

do exercício fotográfico. O laboratório conta com softwares gráficos como Adobe 

Photoshop, Illustrator, Lightroom e Première, oferecendo desta forma recursos 

sintonizados com as inovações tecnológicas atuais. 

Destinado para o estudo e aprendizado prático das disciplinas: 

 

 

 

 

O Laboratório de Informática com programas específicos tem capacidade 

receber até 50 alunos, em um espaço total de 75,00 m2.  
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LABORATÓRIO: 

Laboratório Digital Fotográfico (Informática) 

Área Física (m2): 75,00 m2 Localização: Bloco D 

Capacidade: 50 alunos 
Horário de 
funcionamento: 

07h30min até  
22h30min 

Quantidade Principais recursos de infraestrutura (mobiliários): 

50 

Computadores Modernos com os seguintes Softwares Gráficos: Adobe Photoshop, 
Illustrator, Lightroom e Première. 
Laboratórios com até 60 computadores Core 15, 4GB de RAM, 500GB de HD; 
Monitor LED 18.5”; Sistema operacional Microsoft Windows 7 Professional 64 bits; 
Laboratório climatizado com Ar-condicionado split; Quadro branco grande; Projetor 
multimídia no teto; Caixa de som no teto; Tamanho da sala 113m². 

Recursos Humanos: 

01 técnico para auxiliar nas práticas 

 

 

4.7.3 Laboratório Analógico Fotográfico P&B 

 

O Laboratório Fotográfico atende às exigências técnicas fundamentais do 

exercício fotográfico. É um espaço para discussão das origens da imagem foto-

química até a chegada às novas tecnologias digitais. Destina-se à aprendizagem das 

técnicas de fotografia tais como: manuseio da câmera, processos de revelação e 

ampliação analógica (P/B), cópia por contato, iluminação, técnicas de laboratório, 

linguagem, composição e expressão criativa. 

Destinado para o estudo e aprendizado prático das disciplinas: 

1. Fundamentos da Fotografia 

2. Softwares de Edição Audiovisual 

3. Fotojornalismo 

4. Fundamentos de Televisão 

5. Laboratório de Jornalismo Impresso 

6. Cinema e Documentário 

7. Projetos Experimentais 

O Laboratório Fotográfico tem capacidade receber até 20 alunos, em um 

espaço total de 30,00 m2.  

LABORATÓRIO: 

Estúdio Fotográfico 
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Área Física (m2): 30,00 m2 Localização: Bloco D 

Capacidade: 20 alunos 
Horário de 
funcionamento: 

07h30min até  
22h30min 

Quantidade Principais recursos de infraestrutura (mobiliários): 

10 Ampliadores de fotografia analógica 

10 Pinças 

10 Tanque de revelação 

10 Químicos reveladores, fixadores 

100 Papéis fotográficos 

08 Câmeras fotográficas analógicas SLR Pentax 

1 Ambiente com luz vermelha 

1 Armário 

2 Pias 

1 Ar condicionado 

1 Exaustor 

Recursos Humanos: 

01 técnico para auxiliar nas práticas 

 
Foto 2 – Laboratório Analógico 
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1.7.4 Estúdio Audiovisual 

 

O Laboratório Audiovisual está disponível para práticas interdisciplinares e 

ações dos Projetos Experimentais, bem como atende a disciplinas específicas:  

 

1. Softwares de Edição Audiovisual 

2. Fotojornalismo 

3. Fundamentos de Televisão 

4. Jornalismo Especializado 

5. Telejornalismo 

6. Cinema e Documentário 

 

 

 

LABORATÓRIO: 

Audiovisual 

Área Física (m2): 
75,00 m2 e 
45,00 m2 

Localização: Bloco A 

Capacidade: 20 alunos 
Horário de 
funcionamento: 

07h30min até  
22h30min 

Quantidade Principais recursos de infraestrutura (mobiliários): 

Equipado com 03 filmadoras; 02 teleprompters; 01 bancada; isolamento acústico; 01 jogo de sofá 
com 04 poltronas; 02 televisões LED; Fundo cromakey; Laboratório climatizado com Ar-
condicionado split; Tamanho da sala 75m². 01 mesa de edição; Laboratório climatizado com Ar-
condicionado split; Tamanho da sala 45m². 

Recursos Humanos: 

01 técnico para auxiliar nas práticas 

 

 

Foto 3 – Laboratório de Audiovisual 
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1.7.5 CREARE – Agência Experimental de Comunicação Integrada 

 

A Agência Experimental de Comunicação Integrada – CREARE tem a 

finalidade de promover conhecimentos teórico-práticos dos alunos dos cursos de 

Publicidade e Propaganda, Design Gráfico, Fotografia e Jornalismo. O ambiente 

criado contribui para a formação profissional por meio de demandas reais de clientes 

que buscam a agência para trabalhos de comunicação mercadológica.  

O espaço é amplo e confortável, com aproximadamente 120m², sendo a 

recepção, sala de reuniões,  ambientes de atendimento ao cliente,  planejamento de 

criação e direção de arte e mídias. Conta com softwares de última geração servindo 

para o desenvolvimento de textos, edições de vídeos, social mídias, projetos para 

impressos e eletrônicos, etc. 
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Durante o período matutino e vespertino, das 08h00min às 12h00min e 

14h00min às 18h00min horas, a CREARE é destinada para o desenvolvimento de 

práticas orientadas para o mercado, nas quais alunos participantes desenvolvem 

atividades em contra turno. No período noturno, ela atende as necessidades dos 

cursos de Comunicação Social, Design, Fotografia, como laboratório, para realização 

de atividades de sala de aula. 

 

A estrutura de suporte é composta por:  

• Recepção com sofá e mesa com computador; 

• Sala de reuniões com mesas, cadeiras e TV LED HDMI para apresentação dos 

trabalhos aos clientes; 

• Cadeiras giratórias para assento dos alunos em práticas e reuniões; 

• Mesa/bancada central alimentada com energia e pontos de rede servindo de 

estação de trabalho com notebooks; 

• Quadros de avisos, sendo um quadro negro e um quadro branco para pincel e 

também um cavalete com risque e rabisque formato 2 servindo para discussões 

em grupo; 

• Equipamentos e materiais de apoio às atividades desenvolvidas (guilhotina de 

papéis, materiais de escritório, armários e nichos para armazenamento, 

impressora a laser colorida); 

• São 7 computadores com processador i5 de 4ª geração com 8 GB de RAM com 

HD de 500GB + SSD 120GB; 

• São 8 computadores com processador i5 de 7ª geração com 16 GB de memória 

RAM com HD de 500GB + SSD 120GB 

• Ambiente totalmente climatizado com ar-condicionado, iluminação, sistema 

acústico e segurança. 

 

Foto 4 – Creare 
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LABORATÓRIO: 

CREARE 

Área Física (m2): 60,00 m2  Localização: Bloco A 

Capacidade: 20 alunos 
Horário de 
funcionamento: 

07h30min até  
22h30min 

Quantidade Principais recursos de infraestrutura (mobiliários): 

Computadores Modernos com os seguintes Softwares Gráficos: Adobe Photoshop, Illustrator, 
Lightroom e Première. Core 15, 4GB de RAM, 500GB de HD; Monitor LED 18.5”; Sistema 
operacional Microsoft Windows 7 Professional 64 bits; Laboratório climatizado com Ar-
condicionado split; Quadro branco. 

Recursos Humanos: 

01 técnico para auxiliar nas práticas 
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1.7.6 Laboratório de Criação 

 

O Laboratório de Criação é um espaço amplo e confortável para que os alunos 

possam desenvolver oficinas de criatividade, direção de arte, atividades manuais, 

como ilustração, craft, intervenções urbanas, serigrafia e outros.  

A sala é equipada com oito mesas redondas, uma mesa de reunião, duas 

mesas circulares, noventa cadeiras giratórias, um puff, três quadros brancos, um sofá 

um computador com multimídia fixo, dois televisores, um quadro de aviso e 

acessibilidade, também adequada a excelente comodidade e ao ensino-

aprendizagem dos acadêmicos. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Foto 5 – Laboratório de Criação. 
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1.7.7 Laboratórios de Informática como softwares específicos 

 

Durante o turno de aulas, o curso de Comunicação Social - Jornalismo conta 

com 04 laboratórios com programas específicos que atendam as demandas das 

disciplinas especificas do curso. No quadro abaixo está descrito a composição de 

cada laboratório.  

 

Foto 6 – Laboratório de Informática com pacote Adobe 

 

Tabela 9: Laboratórios de informática 
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Labo

ratório 

Nº 

Máquinas 

Config

uração 

Softwar

e 
Infraestrutura 

0
1 

60 

Core I3 4Gb de 
memória, SSD 
120GB e 
monitor LCD 
18” 

Pacote Adobe 

01 Lousa branca; 
Mesas e Cadeiras; 
Multimídia e ar-
condicionado. 

0
6 

45 

Core I3 4Gb de 
memória, SSD 
120GB e 
monitor LED 
18” 

Pacote Adobe 

01 Lousa branca; 
Mesas e Cadeiras; 
Multimídia e ar-
condicionado. 

0
7 

40 

Core I5 4Gb de 
memória, SSD 
120GB e 
monitor LED 18 

Pacote Adobe 

01 Lousa branca; 
Mesas e Cadeiras; 
Multimídia e ar-
condicionado. 

1
1 

30 

Core I3 4Gb de 
memória, SSD 
120GB e 
monitor LED 18 

Pacote Adobe 

01 Lousa branca; 
Mesas e Cadeiras; 
Multimídia e ar-
condicionado. 

Fonte: dados do Centro Universitário Univel, 2019. 

 

1.7.8 Laboratório de Rádio  

  

O laboratório de rádio do Centro Universitário Univel é amplo e totalmente 

reformado para oferecer ao corpo discente do curso de Comunicação Social – 

Jornalismo condições hábeis para o desenvolvimento das atividades práticas 

referentes a produção, locução e gravação de produtos para o rádio e mídias 

eletrônicas, sejam podcast’s, audiovisuais, etc. . 

 A estrutura de suporte é comporta por: 

• Mesa de áudio digital; 

• Mesa de apoio para locução provida de espaço para até 10 alunos; 

• Cadeiras giratórias para assento dos alunos em práticas de locução;  

• Microfones de mesa para locução simultânea de até 10 alunos; 

• Cabine de Locução para gravação de comerciais com microfone suspenso e 

mesa de apoio; 

• Sistema de gravação e edição com softwares atualizados e capacidade de 

reprodução em mídias eletrônicas; 
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• Espaço com cadeiras universitárias para aulas teórico-práticas juntamente ao 

estúdio de locução; 

• Caixas de som para reprodução sonora e retorno de áudio; 

• Equipamentos e materiais de apoio às atividades desenvolvidas (pen-drives, 

cartões de memória, HD externo e outros); 

• Ambiente totalmente climatizado com ar-condicionado, iluminação, sistema 

acústico e segurança. 

 
Foto 7 – Laboratório de Rádio 

 
 

 

1.8 Processo de controle de produção ou distribuição de material didático 

(logística) 

 

O material didático utilizado na modalidade a distância do Centro Universitário 

UNIVEL segue um rígido controle de qualidade. Contamos com uma equipe 

multidisciplinar que faz gestão do processo produtivo. Tal processo inicia-se com a 

seleção do conteudista que passa por um processo de formação, no qual toma 

conhecimento da Ementa da disciplina para a qual produzirá o material. Neste 
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momento apropria-se também das métricas a serem adotadas em sua produção e dos 

prazos de entrega para validação, ajustes (caso sejam necessários) e posterior 

homologação. Após a formação com o professor conteudista, a equipe de produção 

também realiza uma capacitação com a equipe de validação técnica, da qual faz parte 

um professor validador, acompanhado da coordenação de curso.  

O material produzido e validado passa por uma correção ortográfica e 

gramatical, bem como por uma adequação de linguagem para que o conteúdo além 

de teoricamente produtivo seja também dialogado e propicie ao aluno da instituição 

um maior aprendizado. Todo esse processo é executado por profissionais capacitados 

e sob a supervisão da equipe do Núcleo de Educação a Distância – NEAD. 

Nosso material didático é diagramado, dentro dos padrões do projeto gráfico 

escolhido e aprovado para a graduação EaD do Centro Universitário Univel, pela 

equipe de designers gráficos com o acompanhamento de designers educacionais 

atendendo o desenho instrucional do curso. 

A logística do material didático se dá pelo Ambiente Virtual de Aprendizagem. 

O mesmo é disponibilizado no AVA em formato PDF e o aluno tem a opção de baixar 

em seu aparelho de tecnologia de informação e comunicação (PC, notebook, 

smartphone, tablet, entre outros) ou ainda realizar a impressão. 

Cabe ressaltar que todo o nosso material didático passa por avaliação 

constante para manter-se atual e adequado a melhor formação do aluno, primando 

sempre pela qualidade do nosso processo de ensino a partir da oferta de objetos de 

aprendizagem de qualidade. 

 

 

 

 

 

ANEXOS 
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ANEXO A - Ementário das disciplinas e bibliografias do curso de Comunicação Social 

- Jornalismo (semestre). 

 
 

1º PERÍODO 
 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

FUNDAMENTOS DA FOTOGRAFIA  70 1º 

EMENTA: 

A Fotografia como meio de expressão e estudos da comunicação. Aspectos estéticos. Elementos da 
linguagem fotográfica: características compositivas, mecânicas, óticas, químicas, físicas e digitais. 
Manuseio dos controles da câmera fotográfica. Desenvolvimento do uso de técnicas fotográficas e 
dos equipamentos. Produção fotográfica e tratamento de imagem digital e analógica. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

HEDGECOE, J. O manual do fotógrafo. 6ª. Ed. São Paulo: Porto, 2000. 
ROUILLÉ, André. A fotografia: entre documento e arte contemporânea. São  Paulo: Senac, 2009. 
BUSSELE, Michael. Tudo sobre fotografia. São Paulo: Pioneira, 1998. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

BARTHES, Roland. A Câmara clara. Rio de janeiro: Nova Fronteira, 1984.  
MACHADO, Arlindo. Máquina e imaginário: o desafio das poéticas tecnológicas. São Paulo: 
EDUSP, 1996. 
COSTA, Helouise; RODRIGUES, Renato. A fotografia moderna no Brasil. Rio de Janeiro: UFRJ, 
1995.  
BENJAMIM, Walter. Magia e técnica, Arte e politica. São Paulo: Brasiliense, 1996. 
KELBY, Scott. Adobe photoshop lightroom 5 para fotógrafos digitais. Balneário Camboriú: 
Iphoto, 2014. 

 
 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

HISTÓRIA DO JORNALISMO  70 1º 

EMENTA: 

As primeiras formas de comunicação. O surgimento da escrita. A transmissão oral da informação e 
o espaço público como ambiente para transmissão das ideias.  O papel e o desenvolvimento da 
escrita: copistas e escribas. A prensa de Guttenberg e as primeiras impressões. O surgimento da 
imprensa no mundo. A imprensa no Brasil Colônia, Império, na Independência e na Primeira 
República: dos jornais manuscritos às grandes impressões. A estruturação dos oligopólios e a 
formação da grande imprensa no Brasil. A revista e suas fases. O rádio e suas fases. A televisão e 
suas fases. Imprensa alternativa, censura e liberdade. Novas mídias e a informação (Internet e 
digitalização dos veículos eletrônicos). 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: comprar todos 

MELO, José Marques de. História social da imprensa: fatores socioculturais que retardaram a 
implantação da imprensa no Brasil. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2003.  
MORAIS, Fernando. Chatô, o Rei do Brasil. São Paulo: Cia das Letras, 2008.  
SODRÉ, Nelson W. História da Imprensa no Brasil. São Paulo: Martins Fontes, 1999. 
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

FERRARETTO, Luiz Artur. Rádio: o veículo, a história e a técnica. ed. 3. Porto Alegre: Ed. Sagra 
Luzzatto, 2007.  
LUSTOSA, Isabel. O Nascimento da Imprensa Brasileira. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2003. 
OLIVEIRA SOBRINHO, José Bonifácio de. O livro do Boni. Rio de Janeiro: Casa da Palavra, 2011. 
ROMANCINI, Richard; LAGO, Cláudia. História do Jornalismo no Brasil. Florianópolis: Insular, 2007.   
SCALZO, Marília. Jornalismo de revista. São Paulo: Contexto, 2011. 

 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

METODOLOGIA DE PESQUISA  35 1º 

EMENTA: 

Ciência e Senso Comum: conceitos, características e diferenças. As áreas do conhecimento 
científico. A produção científica no Brasil e no exterior. Características do texto científico. Etapas de 
realização da pesquisa científica.  Métodos e técnicas da pesquisa. Métodos específicos das 
Ciências Sociais. Normas técnicas para a produção científica e de trabalhos acadêmicos (ABNT). 
Características, estrutura e produção de Resumo, Seminário e Resenha Científica. Artigo Científico: 
características e estrutura. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2010.  
GIL, Antonio Carlos. Métodos e técnicas de pesquisa social. 6. ed. São Paulo: Atlas, 2011.  
LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. de A. Fundamentos da Metodologia Científica. 5 ed. São Paulo: 
Atlas, 2010. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

CERVO, A. L., BERVIAN, P. A. e DA SILVA, R. Metodologia científica. São Paulo: Pearson Prentice 
Hall, 2007.  
ECO, U. Como se faz uma tese em Ciências Humanas. São Paulo: Perspectiva, 2009.  
LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. de A. Metodologia do trabalho científico. São Paulo: Editora Ática, 
2007.  
MATTAR, João. Metodologia científica na era da informática. São Paulo: Saraiva, 2008.  
RICHARDSON, Roberto Jarry.  Pesquisa social: métodos e técnicas. São Paulo: Ática, 1999. 

 
 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

FUNDAMENTOS DO JORNALISMO IMPRESSO 70 1º 

EMENTA: 

O que é Jornalismo. Funções do Jornalista. A estrutura e o funcionamento de um jornal. 
Organograma e fluxograma das redações. O dia a dia do repórter. A captação da informação no 
Jornalismo. Fontes de informação. A entrevista como instrumento jornalístico. Objetividade X 
Subjetividade. Imparcialidade e credibilidade. Interesse público x Interesse privado.  A notícia: 
linguagem e estrutura. Pirâmide invertida. Lead. Tipos de lead. Titulação. Citações diretas e indiretas. 
A pauta: estrutura e critérios de seleção para notícias. Normas Básicas de padronização do texto 
jornalístico. Deadline. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

KUNCZIK, Michael. Conceitos de Jornalismo- norte e sul: manual de comunicação. São Paulo: 
Universidade de São Paulo, 2002.  
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NASCIMENTO, Patrícia Ceolin; PRADO, Magaly. Técnicas de redação em Jornalismo: o texto da 
notícia. São Paulo: Saraiva, 2009.  
SALVADORE, Arlete. A arte de escrever bem: um guia para jornalistas e profissionais do texto. 2. 
ed. São Paulo: Contexto, 2007. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

FOLHA de S. Paulo. Manual da redação: Folha de S. Paulo. 17. ed. São Paulo: Folha de S. Paulo, 
2008.  
LAGE, Nilson; A estrutura da notícia. 6. ed. São Paulo: Ática, 2006.  
LAGE, Nilson; Linguagem jornalística. São Paulo: Ática, 2001. 
OYAMA, Thaís. A arte de entrevistar bem. 2. ed. São Paulo: Contexto, 2013.  
PEREIRA JÚNIOR, Luiz Costa. A apuração da notícia: métodos de investigação na imprensa. RJ: 
Vozes, 2010. 

 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

COMUNICAÇÃO E EXPRESSÃO EM LÍNGUA PORTUGUESA  35 1º 

EMENTA: 

Concepções de linguagem, língua e texto. Linguagem verbal e não-verbal. Norma padrão e variação 

linguística. Mecanismos de coesão e coerência textual. Uso das Conjunções. Regras gerais de 

acentuação. Regras gerais de pontuação. Regras gerais de ortografia. Novo acordo ortográfico. 

Desvios comuns da norma culta. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

CUNHA, Celso; CINTRA Luís Lindley (1917-1989). Nova gramática do português contemporâneo. 5. 
ed. Rio de Janeiro: Lexicon, 2008. 
FÁVERO, Leonor Lopes. Coesão e Coerência textuais. São Paulo: Ática, 1999.  
SACCONI, Luiz Antonio. Novíssima gramática ilustrada Sacconi. 24. ed. São Paulo: Nova Geração, 
2010. 
SOBRAL, João Jonas Veiga. Nossa língua: falando e escrevendo corretamente. São Paulo: Iglu, 
1998. Versão digital: 2000. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

KOCH, Ingedore Villaça. A coesão textual. São Paulo: Contexto, 1996. 
KOCH, Ingedore Villaça. A coerência textual. São Paulo: Contexto, 1990. 
SQUARISI, Dad; SALVADORE, Arlete. A arte de escrever bem: um guia para jornalistas e 
profissionais do texto. 2. ed. São Paulo: Contexto, 2005. 
TEZZA, Cristovão; FARACO, Carlos Alberto. Prática de texto: língua portuguesa para estudantes 
universitários. 4. ed. Petrópolis: Vozes, 1995.  
TUFANO, Douglas. Guia Prático da Nova Ortografia. São Paulo: Ed. 

 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

ECONOMIA  70 
1º 

SEMESTRE 

EMENTA: 

Objeto e importância da Ciência Econômica, conceitos básicos e aspectos metodológicos da 
Economia, sistemas econômicos, modelos da fronteira de possibilidades de produção; teoria 
microeconômica: microeconomia: objeto e importância, caracterização das principais estruturas de 
mercado, a teoria elementar da Demanda e da Oferta, A relação entre os mercados e o Estado. 
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Teoria macroeconômica: macroeconomia: objeto e importância, noções de Contabilidade Social: a 
medição dos principais agregados, conceitos básicos de economia monetária, modelos básicos de 
determinação da Renda Nacional; política econômica: política fiscal: a gestão do orçamento 
público, política monetária: a gestão da moeda e da taxa de juros, Balanço de Pagamento e 
regimes cambiais, economia internacional e desenvolvimento econômico. Economia e meio 
ambiente. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

FAZOLI, Gressieli Fernandes. Economia. Cascavel: Univel, 2014.  
MANKIW, N. Gregory. Introdução à Economia. 2 ed. São Paulo: Cengage Learning, 2001.  
VASCONCELLOS, Marco Antonio Sandoval de. Economia: micro e macro. 4 ed. São Paulo: Atlas, 

2009.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

CANO, Wilson. Introdução à Economia: uma abordagem crítica. São Paulo: Fundação Editora da 
UNESP, 1998.   
GREMAUD, Amaury Patrick. Introdução à Economia. São Paulo: Atlas, 2007.  
KRUGMAN, Paul; WELLS, Robin. Introdução à Economia. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007.   
PINHO, Diva Benevides; VASCONCELLOS, Marco Antonio Sandoval de (Orgs.) Manual de 
introdução à Economia. São Paulo: Saraiva, 2006. ROSSETTI, José Paschoal. Introdução à 
Economia. 20. ed. São Paulo: Atlas, 2008. 

 
 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

FUNDAMENTOS E PRÁTICAS DO RÁDIO  70 1º 

EMENTA: 

Características do rádio como veículo de comunicação. A evolução histórica do rádio. As diversas 
faces do rádio. A influência das novas mídias sobre o rádio. A linguagem radiofônica. As 
características das emissoras de rádio. A legislação específica do meio. As novas tecnologias de 
transmissão. Tipos de transmissão radiofônica. Formas e níveis de difusão radiofônica. Técnicas de 
locução. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

FERRARETTO, Luiz Artur. Rádio: O Veículo, a história e a técnica. Porto Alegre: Sagra Luzzato. 
2001 
ORTRIWANO, Gisela Swetlana. A informação no rádio: os grupos de poder e a determinação dos 
conteúdos. São Paulo: Summus, 1985. 
MEDISTH, Eduardo. Teorias do rádio. Florianópolis: Insular, 2005. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

MCLEISH, R. Produção de Rádio. São Paulo: Summus, 2001. 
MEDISTH, Eduardo. O rádio na era da informação: teoria e técnica do novo radiojornalismo. 
Florianópolis: Insular, 2001. 
SABOYA, Jackson. Manual do Autor Roteirista. Rio de Janeiro, Editora Record. 1992. 
GUERREIRO, Fábio. Bastidores do rádio. Curitiba: Comunicare 1997. 
CÉSAR, Cyro. Como falar no rádio: prática de locução AM/FM. 5. ed. São Paulo: IBRASA, 1997. 
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COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES I 20 1º 

EMENTA: 

As Atividades Complementares são componentes curriculares dos cursos, constituindo-se como 
conjunto de atividades didático-pedagógicas, acadêmicas, científicas ou culturais voltadas para a 
flexibilização curricular e que possibilitam o desenvolvimento de habilidades, conhecimentos e 
competências complementares as adquiridas no ambiente acadêmico. Sendo cumpridas pelo aluno, 
de forma autônoma ou dirigida, observado o rol e regulamentação expedidos pela Instituição. 
 
Nas Atividades Complementares, também são incluídas atividades para atender aos requisitos legais 
a seguir: 
 
1) Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-raciais e para o Ensino de 
História e Cultura Afro-brasileira , Africana e Indígena, em conformidade com a Lei nº 11.645/2008 e 
(Resolução CNE/CP N° 01 de 17 de junho de 2004). A Educação das Relações Étnico-Raciais, bem 
como o tratamento de questões e temáticas que dizem respeito aos afrodescendentes estão inclusas 
nas Atividades Complementares específicas que enriquecem o aprendizado dos alunos. 
 
2) Políticas de educação ambiental (Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999 e Decreto Nº 4.281 de 25 
de junho de 2002). O currículo do Curso prevê a integração da educação ambiental às disciplinas do 
curso de modo transversal, contínuo e permanente. Sendo o tema desenvolvido nas Atividades 
Complementares específicas que enriquecem o aprendizado dos alunos. 
 
3) Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos (Resolução CNE/CP N° 01, de 30 de 
maio de 2012).O currículo do Curso prevê a integração da educação em Direitos Humanos às 
disciplinas do curso de modo transversal, por meio de temas relacionados aos Direitos Humanos e 
tratados interdisciplinarmente. Sendo o tema desenvolvido nas Atividades Complementares 
específicas que enriquecem o aprendizado dos alunos. 

4) Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Lei nº 12.764, de 27 de 
dezembro de 2012). O currículo do curso prevê a integração da Proteção dos Direitos da Pessoa 
com Transtorno do Espectro Autista às disciplinas do curso de modo transversal, por meio de temas 
relacionados e tratados aos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista 
interdisciplinarmente. Sendo o tema desenvolvido nas Atividades Complementares específicas que 
enriquecem o aprendizado dos alunos. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

NÃO SE APLICA 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

NÃO SE APLICA 
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2º PERÍODO 
 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

SOFTWARES DE EDIÇÃO AUDIOVISUAL 70 2º 

EMENTA: 

A Utilização de software de edição de vídeo em formato digital. Ferramentas de edição de vídeos 
digitais. Efeitos básicos de vídeo digital. Captura e edição de áudio digital. Ambientação e mixagem 
de áudio. Efeitos de áudio. Fases da produção audiovisual. Equipamentos utilizados em produções 
audiovisuais. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

ZETTL, Herbert. Manual de Produção de Televisão. São Paulo: CENGAGE LEARNING, 2011. 
MARTIN, Marcel. A linguagem cinematográfica. São Paulo: Brasiliense, 2003. 
FURMANKIEWICZ, Edson (Tradução). Adobe Premiere Pro CS4 classroom in a Book. Porto 
Alegre: Bookman, 2010. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

1 KEESE, Alexandre. Adobe photoshop: tratamento & edição profissional de imagens. São Paulo: 

Desktop, 2008. 

DANCYGER, Ken. Técnicas de Edição para Cinema e Vídeo: História, teoria e prática. Rio de 
Janeiro: Campus, 2007. 
PLAZA, Júlio e TAVARES, Mônica. Processos Criativos com os meios eletrônicos. São Paulo: 
Summus, 1998. 
ADOBE. Premiere Pro, Guia autorizado Adobe. Rio de Janeiro: Elsevier, 2004. 
MARTINS, Nelson. Imagem digital na editoração: a manipulação, conversão e fechamento de 
arquivos ‐ computação gráfica. 1. ed. São Paulo: SENAC, 2003. 

 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

TÉCNICAS DE LEITURA E PRODUÇÃO DE TEXTOS 35 2º 

EMENTA: 

Concepção de texto. O ato de ler como processo cultural, social, político, democrático e libertário. 
Funções da leitura. O texto verbal e não-verbal. A conotação e a denotação. Intertextualidade. Níveis 
de leitura: compreensão e interpretação textual. Estratégias de leitura: observação, identificação, 
análise, levantamento de hipóteses, comparação, memorização e inferências. Práticas de leitura em 
gêneros midiáticos. Produção textual: a intencionalidade do locutor na construção da escrita. Fatores 
de textualidade. Tipo textual argumentativo: elementos básicos. Gêneros textuais argumentativos. A 
construção da frase. Estrutura do parágrafo. Progressão textual. Produção de textos argumentativos. 
Revisão e reescrita textual. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

FIORIN, José Luiz; PLATÃO, Francisco Savioli. Para entender o texto: leitura e redação. São Paulo: 
Ática, 1995.  
KOCH, Ingedore Villaça. O texto e a construção dos sentidos. São Paulo: Contexto, 2008.  
TEZZA, Cristovão; FARACO, Carlos Alberto. Prática de texto: língua portuguesa para nossos 
estudantes. 4. ed. Petrópolis: Vozes, 1995. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

ABREU, Antônio Suárez. A arte de argumentar: gerenciando razão e a emoção. Cotia: Ateliê 
Editorial, 2009.  
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FIORIN, José Luiz; PLATÃO, Francisco Savioli. Lições de Texto: leitura e redação. São Paulo: Ática, 
2006. 
KOCH, Ingedore Grunfeld Villaça. Argumentação e linguagem. 4. ed. São Paulo: Cortez, 2002.  
MOYSES, Carlos Alberto. Língua portuguesa: atividades de leitura e produção de textos. 3. ed. 
São Paulo: Saraiva, 2008.  
VIANA, Antonio Carlos (coord.). Roteiro de Redação: lendo e argumentando. São Paulo: Scipione, 
2008. 

 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

INTRODUÇÃO AO PENSAMENTO FILOSÓFICO  35 2º 

EMENTA: 

Conceito, origem, campo de atuação e importância da Filosofia. Relação entre a Filosofia e as 
demais ciências. Principais correntes do pensamento filosófico no século XX, com ênfase nas 
reflexões sobre o conhecimento, percepção e sociedade midiática. Relações entre as dimensões 
filosóficas, políticas, culturais, sociais e psicológicas no mundo contemporâneo. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

CHAUI, Marilena. Convite à Filosofia. 13. ed. São Paulo: Ática, 2010.  
CONTRIN, Gilberto. Fundamentos da Filosofia: história e grandes temas. 15. ed. São Paulo : Saraiva, 
2006.  
JASPER, Karl. Introdução ao pensamento filosófico. Trad. Leônidas Hegenberg. 20. ed. São Paulo: 
Cultrix, 2010. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

ALVES, Rubens. Filosofia da ciência. São Paulo : Ars Poetica, 1996.  
ARANHA, Maria Lúcia de Arruda e MARTINS, Maria Helena Pires. Temas de Filosofia. 3 ed. São 
Paulo: Moderna,2005. 
BUZZI, Arcângelo. Introdução ao pensar. 24. ed. Petrópolis : Vozes, 1997. CONTRIN, Gilberto. 
Fundamentos da Filosofia. 15. ed. São Paulo : Saraiva, 2000.  
GAARDER, Jostein. O mundo de Sofia. 2.ed. São Paulo : Cia. Das Letras., 1998. 
MARTINS, L. A. MARTINS, M. H. P. Temas de filosofia. 1a ed. São Paulo: Moderna, 1992. 
GHIRALDELLI JR, Paulo. Filosofia e história da educação brasileira, 2 ed. Barueri, SP: Manole, 
2009. 

 

 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

CULTURA E SOCIEDADE  70 
2º 

SEMESTRE 

EMENTA: 

Desenvolvimento de conhecimentos de temática de atualidade historicamente construídos e 
contextualizados, a fim de favorecer a compreensão e análise crítica dos aspectos sociais, 
econômicos e políticos da sociedade, fundamentais ao exercício da cidadania. Relações Étnico-
raciais. História e Cultura Afro-brasileira, Africana, Imigrantes e Multiculturalismo no Brasil. Direitos 
Humanos. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

BURKE, P. O que é história cultural? 2 ed. Rio de Janeiro: Zahar, 2008. 
MOREIRA, A. F., CANDAU, V. M.(Orgs.) Multiculturalismo: diferenças culturais e práticas 
pedagógicas. Petrópolis, RJ: Vozes, 2008.  
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SIMMEL, Georg. Questões fundamentais da sociologia. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 2006.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

CANCLINI, Nestor Garcia. Culturas híbridas: estratégias para entrar e sair da modernidade. 4 
ed. São Paulo: USP, 2003.  
GHIRALDELLI JR, Paulo. Filosofia e história da educação brasileira. 2 ed. SP: Manole, 2009.  
ORTIZ, R. Cultura brasileira & identidade brasileira. São Paulo: Brasiliense, 2003. 
SCOTT, Joan W. Gênero: uma categoria útil de análise histórica. Educação e realidade, vol.20, 
n.2 (gênero e educação) (jul./dez. 1995).  
SILVA, T. T. (Org.). Identidade e diferença: a perspectiva dos estudos culturais. 15 ed. 
Petrópolis: Vozes, 2014.  

 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

TEORIAS DA COMUNICAÇÃO  70 
2º 

SEMESTRE 

EMENTA: 

O conceito de comunicação. Objetivos da comunicação. O campo de estudos da comunicação. 
Comunicação e Ciências Sociais: a natureza interdisciplinar. Comunicação: modalidades e 
dimensões. O processo de comunicação. Fidelidade da comunicação: determinantes de efeito. A 
Escola Americana e a Escola Européia: panorama histórico-evolutivo das teorias da comunicação. 
Teoria Matemática da Informação, Teoria Hipodérmica, Modelo de Lasswell, Abordagem Empírico-
Experimental, Abordagem Empírica de Campo, Teoria Funcionalista, Teoria do Cultivo, Espiral do 
Silêncio, Teoria Crítica, Teoria Culturológica e Estruturalismo. Contribuições de Marshall Mcluhan. 
Novas perspectivas: a Escola Latino-Americana de Comunicação. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

BERLO, David K. O processo da comunicação: introdução à teoria e à prática. São Paulo: Martins 
Fontes, 1999.  
MATTELART, Armand e Michèle. História das teorias da comunicação. Trad. Luiz Paulo Rouanet. 
São Paulo: Edições Loyola, 2000.  
WOLF, Mauro. Teorias da comunicação de massa. São Paulo: Martins Fontes, 2009. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

COHEN, David. Linguagem do corpo – o que você precisa saber. Vozes, 2012.  
DEFLEUR, Melvin L. Teorias da comunicação de massa. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1993.  
ECO, Umberto. Apocalípticos e Integrados. 6. ed. São Paulo: Perspectiva, 2011. HOHLFELDT, 
Antonio; MARTINO, Luiz C. e FRANÇA, Vera Veiga. Teorias da Comunicação: conceitos, escolas 
e tendências. Petrópolis: Vozes, 2001.   
MCLUHAN, Marshall. Os Meios de Comunicação como Extensões do Homem. São Paulo, 
Cultrix, 1964.  

 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

INGLÊS INSTRUMENTAL  35 
2º 

SEMESTRE 

EMENTA: 

Gramática básica. Técnicas e estratégias de leitura. Atividades interpretativas para a compreensão 
de textos técnicos de jornalismo em língua inglesa. Expansão de vocabulário e léxico da área da 
comunicação. Traduções de textos jornalísticos e/ou com temas relacionados à área de 
comunicação, bem como, temas transversais. 

http://www.univel.br/
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

MUNHOZ, Rosângela. Inglês Instrumental: Módulo I. São Paulo: Texto Novo, 2000. MUNHOZ, 
Rosângela. Inglês Instrumental: Módulo II. São Paulo: Texto Novo, 2001.  
MURPHY, Raymond. English Grammar in Use. New York: Cambridge University Press, 2012.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

BRIEGER,Nick; SWEENEY,Simon. The language of business english: gramar & functions. New 
York: Prentice Hall, 1994.  
HORNBY,A.S.; CROWTHER,Jonathan. Oxford advanced learner's dictionary: of current english. 
5. ed. New York: Oxford University Press, 1995.  
MICHAELIS, Mini-dicionário inglês-português e português-inglês. SP: Melhoramentos, 1998.  
MELLO, José Guimarães. Dicionário Multimídia: Jornalismo, publicidade e informática. São Paulo: 
Arte&Ciência, 2003.   
TORRES, Nelson. Gramática prática da língua inglesa: o inglês descomplicado. ed. 10. SP: 
Saraiva, 2007.  

 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

ESPANHOL INSTRUMENTAL  35 
2º 

SEMESTRE 

EMENTA: 

Gramática básica. Técnicas e estratégias de leitura. Atividades interpretativas para a compreensão 
de textos técnicos de jornalismo em língua espanhola. Expansão de vocabulário e léxico da área da 
comunicação. Traduções de textos jornalísticos e/ou com temas relacionados à área de 
comunicação, bem como, temas transversais. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

FANJU, Adrián (Org.), Gramática y Práctica de Español para brasileños. 3. ed. Editora Santillana, 
2014.  
MILANI, Ester Maria. Gramática de espanhol para brasileiros. São Paulo: Saraiva, 2011. 
SIERRA, Teresa Vargas. Espanhol instrumental. 3. ed. Curitiba: IBPEX, 2005.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

ARIAS,Sandra di Lullo. Guia do espanhol para quem só fala portunhol. Rio de Janeiro: Campus, 
1998.  
FANJU, Adrián (Org.), Gramática de Español Paso a Paso 3 ed. São Paulo: Santillana, 2014.  
VALBUENA, Marisa. 2020 verbos espanholes. Madri: Santillana Edución, 2010.  
MARTIN, Ivan Rodrigues. Espanhol − Série Brasil. São Paulo: Ática, 2009.  
MICHAELIS minidicionario espanhol: espanhol-portugues portugues-espanhol. 2. ed. São Paulo: 
Melhoramentos, 2009.  

 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

FUNDAMENTOS DO DESIGN GRÁFICO  70 
2º 

SEMESTRE 

EMENTA: 

A evolução da comunicação escrita, visual e gráfica, da pintura rupestre aos dias atuais, passando 
pelas principais correntes do design gráfico. Fundamentos da comunicação visual e da produção 
gráfica. Funcionamento dos veículos de comunicação impressa em seus parques gráficos. Estudos 
sobre tipologia e tipometria. Habilidades artísticas. Fundamentos da Teoria da Gestalt. O estudo dos 
designs. Utilização de ilustrações e cores. Teoria, técnica e processos de planejamento, produção e 
finalização de técnicas gráficas. Editoração. Prática em softwares de editoração.  

http://www.univel.br/
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

MUNARI, Bruno. Design e comunicação visual: contribuição para uma metodologia didática. São 
Paulo: Fontes, 2006.  
RIBEIRO, Milton. Planejamento Visual Gráfico. 10. ed. Brasília: Linha Gráfica, 2007.  
SAMARA, Timothy. Evolução do design: da teoria à prática. Porto Alegre: Bookman, 2010. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

COLLARO, Antonio Celso. Projeto Gráfico: teoria e prática da Diagramação. 3. ed. São Paulo: 
Summus, 2006.  
FARINA, Modesto; PEREZ, Clotilde; BASTOS, Dorinho. Psicodinâmica das cores em 
comunicação. 5. ed. São Paulo: Edgard Blucher, 2006.  
GUIMARÃES, Luciano. A cor como informação: a construção biofísica, lingüística e cultura da 
simbologia das cores. São Paulo: Annablume, 2000.  
MUNARI, Bruno.; VASCONCELOS, José Manuael de. Das coisas nascem as coisas. 3. ed. SP: 
Martins Fontes, 2015.  
WILLIAMS, Robin. Design para quem não é designer. 4. ed. SP: Callis, 2013. Disponível em: < 
http://www.estudiomultifoco.com.br/ftc/livros/design_para_quem_nao_e_designer.pdf>. Acesso em: 
15/06/2015. 

 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES II 20 
2o 

SEMESTRE 

EMENTA: 

As Atividades Complementares são componentes curriculares dos cursos, constituindo-se como 
conjunto de atividades didático-pedagógicas, acadêmicas, científicas ou culturais voltadas para a 
flexibilização curricular e que possibilitem o desenvolvimento de habilidades, conhecimentos e 
competências complementares às adquiridas no ambiente acadêmico. São cumpridas pelo aluno de 
forma autônoma ou dirigida  observando o rol e regulamentação expedidos pela Instituição. Nas 
Atividades Complementares também são incluídas para aceite atividades que atendam aos 
requisitos legais a seguir: 
 
1) Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-raciais e para o Ensino de 
História e Cultura Afro-brasileira , Africana e Indígena, em conformidade com a Lei nº 11.645/2008 e 
(Resolução CNE/CP N° 01 de 17 de junho de 2004). A Educação das Relações Étnico-Raciais, bem 
como o tratamento de questões e temáticas que dizem respeito aos afrodescendentes estão inclusas 
para aceite nas Atividades Complementares, que enriquecem o aprendizado dos alunos. 
 
2) Políticas de educação ambiental (Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999 e Decreto Nº 4.281 de 25 
de junho de 2002). O currículo do Curso prevê a integração da educação ambiental às disciplinas do 
curso de modo transversal, contínuo e permanente, sendo, ainda, o tema incluso para aceite nas 
Atividades Complementares específicas, que enriquecem o aprendizado dos alunos. 
 
3) Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos (Resolução CNE/CP N° 01, de 30 de 
maio de 2012).O currículo do Curso prevê a integração da educação em Direitos Humanos às 
disciplinas do curso de modo transversal, por meio de temas relacionados aos Direitos Humanos e 
tratados interdisciplinarmente. O tema é também incluso para aceite nas Atividades Complementares 
específicas, que enriquecem o aprendizado dos alunos. 

4) Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Lei nº 12.764, de 27 de 
dezembro de 2012). O currículo do curso prevê a integração da Proteção dos Direitos da Pessoa 
com Transtorno do Espectro Autista às disciplinas do curso de modo transversal, por meio de temas 
sobre os Direitos do Portador de Necessidades Especiais, da Pessoa (incluso o Transtorno do 

http://www.univel.br/
http://www.estudiomultifoco.com.br/ftc/livros/design_para_quem_nao_e_designer.pdf
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Espectro Autista), os quais são relacionados e tratados aos interdisciplinarmente. O tema é também 
incluso para aceite nas Atividades Complementares específicas que enriquecem o aprendizado dos 
alunos. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

NÃO SE APLICA 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

NÃO SE APLICA 

 
 
 

3° SEMESTRE 
 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

CIDADANIA E FORMAÇÃO POLÍTICA  35 
3º 

SEMESTRE 

EMENTA: 

O conceito de Cidadania. Cidadania, conhecimento político e democracia. O Estado moderno e a 
política. Capitalismo, globalização e democracia. Socialismo e democracia. Teorias políticas 
contemporâneas. Crise do Estado e reformas políticas. A formação política e social brasileira: as 
constituições brasileiras. Os Direitos Humanos. O Estado brasileiro e o papel do Legislativo, 
Executivo e Judiciário. A dinâmica da política e as campanhas eleitorais. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

GIDDENS, Antthony. Sociologia. 6. ed. Trad. Sandra Regina Netz. Porto Alegre: Artmed, 2012.  
 
LAKATOS, E. M. Sociologia Geral. São Paulo: Atlas, 1999.  
MARX, Karl. O capital: crítica da economia política. vol. 1. 16. ed. Rio de Janeiro: Civilização 
Brasileira, 2012.   

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

BOBBIO, Norberto. Teoria das formas de governo. 10. ed. Trad. Sérgio Bath. Brasília: UnB, 1997.  
BOBBIO, Norberto. O futuro da democracia. 9. ed. Trad. Marco Aurélio Nogueira. São Paulo: Paz 
e Terra, 2000.  
FAUSTO, Bóris. História do Brasil. 2. ed. SP: USP, 1995. Disponível em: < 
http://www.usp.br/cje/anexos/pierre/FAUSTOBorisHistoriadobrasil.pdf>. Acesso em: 17/06/2015. 
RIBEIRO, Darcy. O povo brasileiro. São Paulo: Companhia das Letras, 2011.  
SANTOS, Boaventura de Souza. (Org.) A globalização e as Ciências Sociais. 2 ed. SP: Cortez, 
2002. Disponível em: 
<http://www.do.ufgd.edu.br/mariojunior/arquivos/boaventura/globalizacaoeciencias.pdf>. Acesso 
em: 17/06/2015. 

 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

MÍDIAS LOCAIS E REGIONAIS  
 

35 3° SEMESTRE 

EMENTA: 

Universalismo, regionalização e localismo: conceitos e diferenciações. Identidade local e regional: 
especificidades culturais. Mídia como ferramenta para a conservação da identidade regional e local. 
Interações entre o global e o local no campo midiático. Funções da mídia na regionalização e 

http://www.univel.br/
http://www.usp.br/cje/anexos/pierre/FAUSTOBorisHistoriadobrasil.pdf
http://www.do.ufgd.edu.br/mariojunior/arquivos/boaventura/globalizacaoeciencias.pdf
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localismo. Paraná, Extremo Oeste e Cascavel: âmbitos geográficos, populacionais, culturais e suas 
zonas de influência. Extremo Oeste e Cascavel: seus destaques na mídia globalizada. História e 
características das mídias em Cascavel e região.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

BURKE, P. O que é história cultural? 2 ed. Rio de Janeiro: Zahar, 2008.   
CHAUÍ, Marilena. Cultura e democracia: o discurso competente. SP: Cortes, 2008.  
HALL, Stuart. A identidade cultural na pós-modernidade. Rio de Janeiro: Lamparina, 2006.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

CANCLINI, Nestor Garcia. Culturas híbridas: estratégias para entrar e sair da modernidade. 4 ed. 
São Paulo: Ed. USP, 2003.  
MARÇOLLA, Rosangela; OLIVEIRA, Roberto Reis de. Estudos de mídia regional, local e 
comunitária. Marília: UNIMAR, 2008. Disponível em: 
<http://www.unimar.br/publicacoes/2009/midiaregional.pdf >. Acesso em: 16/06/2015. 
PERUZZO, Cicília. Mídia local, uma mídia de proximidade. In Comunicação Veredas: revista do 
programa de pós-graduação em comunicação. Marilia, nº 2, p. 65-89, novembro, 2003. Disponível 
em: http://www.revistas.univerciencia.org/index.php/cs_umesp/article/view/196/154. Acesso em: 
16/06/2015. 
SILVA, T. T. (org.). Identidade e diferença: a perspectiva dos estudos culturais. 3ª  edição. 
Petrópolis, RJ: Vozes, 2000. (2 ex.) 
Zygmunt Bauman. Comunidade: a busca por segurança na sociedade atual. RJ: Jorge Zahar Editor, 
2003. Disponível em: 
<https://vk.com/doc259715455_314861392?hash=6311f82a9ad1fb2064&dl=238e14c34effd6a82f>. 
Acesso em: 16/06/2015. 

 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

PLANEJAMENTO E PRODUÇÃO EDITORIAL 35 
3º 

SEMESTRE 

EMENTA: 

Jornalismo e suas diversas áreas. Jornalismo e capitalismo. As relações e papéis sociais, políticos 
e econômicos dos veículos de comunicação. O relacionamento entre jornalista e empresa. 
Segmentação e público-alvo. A organização de linhas editoriais nos veículos de comunicação: ética, 
pertinência, interesse público, poder político e parâmetros comerciais. Linha editorial e seu reflexo 
na produção midiática. O futuro do jornalismo nos diversos meios. Aspectos do mercado, logística 
de distribuição e comercialização nas mídias. Noções de mídia alternativa. Visitas técnicas. 
Construção do projeto editorial para produto midiático. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

DINE, Alberto. O papel do jornal: uma releitura. 7. ed. São Paulo: Summus, 15. 2001.  

http://www.univel.br/
http://www.revistas.univerciencia.org/index.php/cs_umesp/article/view/196/154
https://pt.wikipedia.org/wiki/Zygmunt_Bauman
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KUNCZIK, Michael. Conceitos de Jornalismo- norte e sul: manual de comunicação. São Paulo: 
Universidade de São Paulo, 2002.  
SERVA, Leão, MORAES, A.P. Quartin de. Jornalismo e desinformação. SP: Senac, 2001.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

KARAM, Francisco José. Jornalismo, ética e liberdade. São Paulo: Summus, 1997.   
SORJ, Bernardo (Org.). Poder político e meios de comunicação. São Paulo: Paz e Terra, 2010. 
Disponível em: < http://www.plataformademocratica.org/Arquivos/Poder_politico_e_meios.pdf>. 
Acesso em: 20/06/2015. 
MEDINA, Cremilda. Notícia, um produto à venda: jornalismo na sociedade urbana e industrial. 2. ed. 
SP: Summus Editorial, 1988.  
ORTRIWANO, Gisela Swetlana. A informação no rádio: os grupos de poder e a determinação dos 
conteúdos. São Paulo: Summus, 1985.  
REZENDE, Guilherme Jorge. Telejornalismo no Brasil – Um perfil editorial. Summus: São Paulo, 
2000. 

 
 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

RADIOJORNALISMO  70 
3º 

SEMESTRE 

EMENTA: 

Estrutura da reportagem radiofônica e técnicas de apuração. A entrevista no radiojornalismo. 
Técnicas de locução. Edição de texto e reportagens em radiojornalismo. A transmissão do noticiário 
radiofônico. Elaboração de programas radiojornalísticos. Produção e realização de atividades: pauta, 
produção, entrevista, redação e edição, apresentação, locução, debates, mesa-redonda, 
comentários, crítica, crônica, roteiros e scripts, cobertura. Transmissões ao vivo. Chefia, 
coordenação e direção de radiojornalismo.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

BARBEIRO, Heródoto, LIMA, Paulo Rodolfo de. Manual de radiojornalismo: Produção, ética e 
Internet. Rio de Janeiro: Campus, 2003. 
MEDISTH, Eduardo. O rádio na era da informação: teoria e técnica do novo radiojornalismo. 
Florianópolis: Insular, 2001.  
MCLEISH, R. Produção de Rádio. São Paulo: Summus, 2001.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

FERRARETTO, Luiz Artur. Rádio: O Veículo, a história e a técnica. Porto Alegre: Sagra Luzzato. 
2007.  
HAUSMAN, Carl; MESSERE, Fritz; O´DONNEL, Lewis; BENOIT, Philip. RÁDIO: Produção, 
Programação e Performance. São Paulo: Cengage Learning, 2010.  
PARADA, Marcelo. Rádio: 24 horas de jornalismo. Original: São Paulo, 2000.  
MEDISTH, Eduardo. Teorias do Rádio: textos e contextos. vol. 1. Florianópolis: Insular, 2005.  
MEDISTH, Eduardo. Teorias do Rádio: textos e contextos. vol. 2. Florianópolis: Insular, 2008.   
 

 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

FOTOJORNALISMO  70 
3º 

SEMESTRE 

EMENTA: 

Fotojornalismo: definições e linguagem.  História do Fotojornalismo. A fotografia e seus usos nos 
meios de comunicação de massa. Relacionamento do repórter fotográfico com o fato e o veículo. 

http://www.univel.br/
http://www.plataformademocratica.org/Arquivos/Poder_politico_e_meios.pdf
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Relação e articulação entre fotografia/texto escrito/diagramação no jornalismo. O relacionamento e 
comportamento ético do repórter fotográfico com as fontes, o fato, o veículo e a equipe. Abordagem 
da técnica fotográfica e equipamentos específicos da fotografia aplicada ao jornalismo. Tomada, 
edição e manipulação em fotojornalismo analógico (utilizando laboratório úmido) e digital (utilizando 
laboratório de informática com softwares específicos). Reportagem fotográfica: produção. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

HEDGECOE, John. O novo manual de fotografia: guia completo para todos os formatos. 4. ed. 
revista e atualizada. São Paulo: Editora Senac, 2010.  
OLIVEIRA, Erivam Morais de. VICENTINI, Ari. Fotojornalismo - Uma viagem entre o analógico e o 
digital. São Paulo: Cengage Learning, 2009.  

SOUZA, Jorge Pedro. Uma história crítica do fotojornalismo ocidental. Florianópolis: Letras 
Contemporâneas, 2004.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

ANG, T. Fotografia digital: uma apresentação. São Paulo: Senac, 2007.  
COSTA, Helouise; RODRIGUES, Renato. A fotografia moderna no Brasil. Rio de Janeiro: UFRJ, 
1995.  
KELBY, Scott. Adobe photoshop lightroom 5 para fotógrafos digitais. Balneário Camboriú: 
Iphoto, 2014.  
MONFORTE, Luiz Guimarães. Fotografia pensante. São Paulo: SENAC, 1997.  
ROUILLÉ, André. A fotografia: entre documento e arte contemporânea. São Paulo: Senac, 2009.  

 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

TÉCNICAS DA REPORTAGEM  70 
3º 

SEMESTRE 

EMENTA: 

A reportagem: características e funções. A reportagem e sua evolução no Brasil. Classificações de 
reportagens. A investigação e a interpretação. Coleta de dados e fontes de pesquisa. Critérios de 
verdade e postura ética. A narrativa e a estrutura da reportagem. Técnicas de organização e 
apresentação das informações. Titulação. Entrevista. Técnicas e princípios da entrevista. Tipos de 
entrevistas. Edição e finalização de reportagens e entrevistas. Normas para padronização do texto 
jornalístico. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

FORTES, Leandro. Jornalismo investigativo. 2. ed. São Paulo: Contexto, 2005.  
KOTSCHO, Ricardo. A prática da reportagem. São Paulo: Ática, 2002.  
MEDINA, Cremilda; Entrevista: o diálogo possível. São Paulo: Ática, 2001.   

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

DIMENSTEIN, Gilberto. A Aventura da Reportagem. São Paulo: Summus, 1990.  
FOLHA de S. Paulo. Manual da redação: Folha de S. Paulo. São Paulo: Folha de S. Paulo, 2008.  
LAGE, Nilson. A Reportagem: teoria e técnicas de entrevista e pesquisa jornalística. Rio de Janeiro: 
Record, 2008.  
 OYAMA, Thaís. A arte de entrevistar bem. 2. ed. São Paulo: Contexto, 2013.  
SODRÉ, Muniz; FERRARI, Maria Helena. Técnica de reportagem. São Paulo: Summus, 1986.  

 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

TÓPICO INTEGRADOR EM JORNALISMO: INOVAÇÃO EM 
MÍDIAS LOCAIS E REGIONAIS  
 

35 
3° 

SEMESTRE 

http://www.univel.br/
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EMENTA: 

Interdisciplinaridade entre as disciplinas ofertadas no semestre. Atividades práticas de jornalismo 
local e regional (Cascavel e Oeste). Elaboração de revista impressa com segmentação local/regional 
ou programa radiojornalístico com segmentação local/regional. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

KOTSCHO, Ricardo. A prática da reportagem. São Paulo: Ática, 2002.  
LAGE, Nilson; A estrutura da notícia. 6. ed. São Paulo: Ática, 2000.  
OYAMA, Thaís. A arte de entrevistar bem. 2. ed. São Paulo: Contexto, 2013.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

BARBEIRO, Heródoto, LIMA, Paulo Rodolfo de. Manual de radiojornalismo: Produção, ética e 
Internet. Rio de Janeiro: Campus, 2003.  
HAUSMAN, Carl; MESSERE, Fritz; O´DONNEL, Lewis; BENOIT, Philip. Rádio: Produção, 
Programação e Performance. São Paulo: Cengage Learning, 2010.  
MARÇOLLA, Rosangela; OLIVEIRA, Roberto Reis de. Estudos de mídia regional, local e 
comunitária. Marília: UNIMAR, 2008. Disponível em: 
<http://www.unimar.br/publicacoes/2009/midiaregional.pdf>. Acesso em: 19/06/2015. 
SCALZO, Marília. Jornalismo de revista. São Paulo: Contexto, 2011.  
VILAS BOAS, Sérgio. O estilo magazine: o texto em revista. 1996. SP: Summus Editorial, 1996.  

 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES III 20 
3o 

SEMESTRE 

EMENTA: 

As Atividades Complementares são componentes curriculares dos cursos, constituindo-se como 
conjunto de atividades didático-pedagógicas, acadêmicas, científicas ou culturais voltadas para a 
flexibilização curricular e que possibilitem o desenvolvimento de habilidades, conhecimentos e 
competências complementares às adquiridas no ambiente acadêmico. São cumpridas pelo aluno de 
forma autônoma ou dirigida  observando o rol e regulamentação expedidos pela Instituição. Nas 
Atividades Complementares também são incluídas para aceite atividades que atendam aos 
requisitos legais a seguir: 
 
1) Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-raciais e para o Ensino de 
História e Cultura Afro-brasileira , Africana e Indígena, em conformidade com a Lei nº 11.645/2008 e 
(Resolução CNE/CP N° 01 de 17 de junho de 2004). A Educação das Relações Étnico-Raciais, bem 
como o tratamento de questões e temáticas que dizem respeito aos afrodescendentes estão inclusas 
para aceite nas Atividades Complementares, que enriquecem o aprendizado dos alunos. 
 
2) Políticas de educação ambiental (Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999 e Decreto Nº 4.281 de 25 
de junho de 2002). O currículo do Curso prevê a integração da educação ambiental às disciplinas do 
curso de modo transversal, contínuo e permanente, sendo, ainda, o tema incluso para aceite nas 
Atividades Complementares específicas, que enriquecem o aprendizado dos alunos. 
 
3) Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos (Resolução CNE/CP N° 01, de 30 de 
maio de 2012).O currículo do Curso prevê a integração da educação em Direitos Humanos às 
disciplinas do curso de modo transversal, por meio de temas relacionados aos Direitos Humanos e 
tratados interdisciplinarmente. O tema é também incluso para aceite nas Atividades Complementares 
específicas, que enriquecem o aprendizado dos alunos. 

4) Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Lei nº 12.764, de 27 de 
dezembro de 2012). O currículo do curso prevê a integração da Proteção dos Direitos da Pessoa 

http://www.univel.br/
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com Transtorno do Espectro Autista às disciplinas do curso de modo transversal, por meio de temas 
sobre os Direitos do Portador de Necessidades Especiais, da Pessoa (incluso o Transtorno do 
Espectro Autista), os quais são relacionados e tratados aos interdisciplinarmente. O tema é também 
incluso para aceite nas Atividades Complementares específicas que enriquecem o aprendizado dos 
alunos. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

NÃO SE APLICA 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

NÃO SE APLICA 

 
4° SEMESTRE 

 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

CIBERCULTURA  35 
4° 

SEMESTRE 

EMENTA: 

Cultura e pós-modernidade. Realidades Virtuais. Tecnologia e comunicação. Ciberespaço e Internet. 
Cibercultura e sociedade. Comunicação digital on line. Informação mediada por computador. 
Sistemas de inteligência. Reflexão sobre transformações, perspectivas e tendências.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

LEMOS, André. Cibercultura: tecnologia e vida social na cultura contemporânea. Porto Alegre: 
Sulina, 2008.  
LEVY, Pierre. Cibercultura. São Paulo: Editora 34, 1999.  
NEGROPONTE, Nicholas. A vida digital. São Paulo: Cia das letras, 1995.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

LEVY, Pierre. O que é virtual. São Paulo: Editora 34, 1996.  
LEVY, Pierre.  As tecnologias da inteligência: O futuro do pensamento na era da informática. São 
Paulo: Editora 34, 1993. Disponível em: http://wp.ufpel.edu.br/franciscovargas/files/2015/03/LEVY-
Pierre-1998-Tecnologias-da-Intelig%C3%AAncia.pdf. Acesso em: 19/06/2015. 
MCLUHAN, Marshall. Os meios de comunicação como extensões do homem. São Paulo: Cultrix, 
1964. 
PRIMO, Alex. Interação mediada por computador: comunicação, cibercultura e cognição. ed. 3, 
Porto Alegre: Sulina, 2011. 
VALENTE, José Armando (Org.). O computador na sociedade do conhecimento. Campinas: 
UNICAMP/NIED, 1999.  

 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

EMPREENDEDORISMO  70 
4º 

SEMESTRE 

EMENTA: 

 

Origem e definição do empreendedorismo: Origem do empreendedorismo. Conceitos e 

definições de Empreendedorismo. Visão do empreendedor. Características do empreendedor.  

Empreendedorismo e Plano de Negócios: Habilidades do empreendedor. O perfil do 

empreendedor. Gestão empreendedora. Diferenças entre empreendedor e empresário.  

http://www.univel.br/
http://wp.ufpel.edu.br/franciscovargas/files/2015/03/LEVY-Pierre-1998-Tecnologias-da-Intelig%C3%AAncia.pdf
http://wp.ufpel.edu.br/franciscovargas/files/2015/03/LEVY-Pierre-1998-Tecnologias-da-Intelig%C3%AAncia.pdf
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Empreendedorismo corporativo e intra-empreendedorismo: Empreendedor coorporativo. Jovens 

empreendedores. Cultura intra-empreendedora. Visão, oportunidade e criatividade. 

Empreendedorismo e Empresas: Análise de oportunidade. Novos empreendedores no Brasil. A 

evolução dos empreendedores. Perfil do novo empreendedor. 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

CHIAVENATO, Idalberto. Empreendedorismo: dando asas ao espírito empreendedor. 4. ed. 

Barueri: Manole, 2012.  

DOLABELA, F. Oficina do empreendedor: A metodologia de ensino que ajuda a transformar 

conhecimento em riqueza. 1ª ed. São Paulo: Cultura Editores Associados, 1999.  

HISRICH, R. PETERES, M. P., Empreendedorismo. Porto Alegre, Editora Bookman, 2004.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

 AMAMAR, G. Gustavo Caetano, da Samba Tech: “Quanto mais rápido você falhar, 
melhor”. ESTADAO PME. 28 de fevereiro de 2013. Disponível em: 
<http://pme.estadao.com.br/noticias/noticias,gustavo-caetano--da-samba-tech-quanto-mais-rapido-
voce-falhar--melhor,2732,0.htm>. Acesso em: 21 out. 2014. 

ASSSOCIAÇÃO NACIONAL DE ENTIDADES PROMOTORAS DE EMPREENDIMENTOS 

INOVADORES (Anprotec). Incubadoras e parques. Disponível em: 

<http://anprotec.org.br/site/pt/incubadoras-e-parques/>. Acesso em: 09 jan. 2015. 

ESTEVES, A. Google cria carro que se movimenta sozinho. SEMP TOSHIBA Blog. 29 de maio de 

2014. Disponível em: <http://www.semptoshiba.com.br/blog/google-cria-carro-que-se-movimenta-

sozinho/>. Acesso em: 21 out. 2014. 

IKEDA, A. Criador do WhatsApp anuncia que aplicativo fará chamadas de voz. UOL notícias 

Tecnologia. Barcelona, 24 de fevereiro de 2014. Disponível em: 

<http://tecnologia.uol.com.br/noticias/redacao/2014/02/24/criador-do-whatsapp-anuncia-que-

aplicativo-fara-chamadas-de-voz.htm>. Acesso em: 21 out. 2014. 

SEBRAE. Taxa de Sobrevivência das Empresas no Brasil. UGE/NE. Núcleo de 

Estudos e Pesquisas. Brasília, outubro/2011. Disponível em: <www.sebrae.com.br/Sebrae/ 
Portal%20Sebrae/Anexos/Sobrevivencia_das_empresas_no_Brasil_2011.pdf>. Acesso em: 17 out. 
2014. 

 
 
 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

PSICOLOGIA EM COMUNICAÇÃO 35 
4° 

SEMESTRE 

EMENTA: 

A Psicologia como um empreendimento científico e humano. A natureza da Psicologia e suas 
perspectivas. As diversas formas de aplicação da Psicologia. Comportamento normal e anormal. 
Comportamento social. O problema da socialização e de construção da identidade. Crenças e 
atitudes sociais. A inteligência emocional na comunicação interpessoal. A Psicologia como uma das 
bases de compreensão do processo de comunicação. Os meios de comunicação de massa e a 
formação da subjetividade. Fatores psicológicos implicados na cultura midiática do consumo. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

BOCK, Ana Merces Bahia;  et al. Psicologias: uma introdução ao estudo da Psicologia. 14.  ed. São 
Paulo: Saraiva, 2008.  
FIGUEIREDO, L. C. M. e SANTI, P. L. R. Psicologia: uma (nova) introdução, uma visão histórica da 
psicologia como ciência. 3. ed. São Paulo: Educ, 2008.  
SODRÉ, M. Televisão e Psicanálise. São Paulo: Ática, 2003.  

http://www.univel.br/
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

BOCK, Ana Mercês Bahia  [et al.] (Org.). Mídia e psicologia: produção de subjetividade e 
coletividade. 2. ed. Brasília: Conselho Federal de Psicologia, 2009.  Disponível em: < 
http://site.cfp.org.br/wp-content/uploads/2009/07/livro_midiapsicologia_final_web.pdf>. Acesso em: 
21/06/2015. 
CALAZANS, F. Propaganda subliminar multimídia. São Paulo: Summus, 2006. DIMITRIUS, J.; 
MAZZARELLA, W.P. Decifrar pessoas: como entender e prever o comportamento humano. 
Tradução: Sonia Augusto e Claudia Amorim. 2. ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2009.  
GADE, Christiane. Psicologia do Consumidor e da Propaganda. São Paulo: EPU, 1998. 
GOLEMAN, D. Inteligência Emocional. Rio de Janeiro: Objetiva, 1995. 

 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

COMUNICAÇÃO, EDUCAÇÃO E CULTURA  

EMENTA: 
35 4° 

SEMESTRE 

Mídia e escola: diferentes agências de socialização, saber e cultura.  Inter-relação 
mídia/cultura/educação na sociedade contemporânea e seus fenômenos. O uso da mídia no contexto 
escolar: novos modos de aprender. Educação para as mídias. A Educomunicação como uma 
possibilidade de ação no contexto educacional. Educomunicação: conceito, origem, características 
e objetivos. Áreas e métodos da Educomunicação: gestão da comunicação, educação para 
comunicação e mediação tecnológica. A educação como uma especialização jornalística: produção 
de conteúdos educativos. Produção de um projeto e aplicação de Educomunicação em ambientes 
de educação formal ou não-formal. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

CITELLI, Adilson O.; COSTA, Maria Cristina Castilho. (Orgs.) Educomunicação: construindo uma 
nova área de conhecimento. 2. ed. São Paulo: Paulinas, 2011.  
SETTON, Maria da Graça. Mídia e educação. SP: Contexto, 2010.  

FANTIN, Mônica; RIVOLTELLA, Pier Cesare. Cultura digital e escola: pesquisa e formação de 

professores. Campinas: Papirus, 2013.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

BELLONI, Maria Luiza. O que é mídia-educação. 3. ed. revista. Campinas: Autores Associados, 
2009. Disponível em: < https://docs.google.com/file/d/0BxgqoVhThgkqZ1RtSjZIRGhidFk/edit>. 
Acesso em: 23/06/2015. 
LIMA, Grácia Lopes. Educação pelos meios de comunicação: produção coletiva de comunicação 
na perspectiva da educomunicação. São Paulo: Instituto Gens, 2009. Disponível em:< 
http://portalgens.com.br/livroeducomunicacao/educacaopelosmeiosdecomunicacao-
gracialopeslima-2009.pdf> Acesso em: 23/06/2015. 
MOREIRA, A. F., CANDAU, V. M.(Orgs) Multiculturalismo: diferenças culturais e práticas 
pedagógicas. Petrópolis, RJ: Editora Vozes, 2008.  
OLIVEIRA, Maria Olívia de Matos; PESCE, Lucila. (Org.). Educação e cultura midiática. vol. 1. 
Salvador: EDUNEB, 2012. Disponível em: <http://eduneb.uneb.br/wp-
content/uploads/2012/12/Educacao_e_Cultura_Midiatica_Volume_I.pdf>. Acesso em: 23/06/2015. 
OLIVEIRA, Maria Olívia de Matos; PESCE, Lucila. (Org.). Educação e cultura midiática. vol. 2. 
Salvador: EDUNEB, 2012. Disponível em: < http://eduneb.uneb.br/wp-
content/uploads/2012/12/Educacao_e_Cultura_Midiatica_Volume_II.pdf>. Acesso em: 23/06/2015. 

 

http://www.univel.br/
http://site.cfp.org.br/wp-content/uploads/2009/07/livro_midiapsicologia_final_web.pdf
https://docs.google.com/file/d/0BxgqoVhThgkqZ1RtSjZIRGhidFk/edit
http://portalgens.com.br/livroeducomunicacao/educacaopelosmeiosdecomunicacao-gracialopeslima-2009.pdf
http://portalgens.com.br/livroeducomunicacao/educacaopelosmeiosdecomunicacao-gracialopeslima-2009.pdf
http://eduneb.uneb.br/wp-content/uploads/2012/12/Educacao_e_Cultura_Midiatica_Volume_I.pdf
http://eduneb.uneb.br/wp-content/uploads/2012/12/Educacao_e_Cultura_Midiatica_Volume_I.pdf
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COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

FUNDAMENTOS DA TELEVISÃO  70 
4° 

SEMESTRE 

EMENTA: 

A linguagem televisiva: palavra, som e imagem. A informação da imagem. Planos e enquadramentos. 
Técnicas de composição da imagem. Entrevista. Formatos televisivos. Uso de equipamentos. A 
função do texto e do áudio. Script. Edição. Ritmo. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

BACELLAR, Luciane, BISTANE, Luciana. Jornalismo de TV. 3 ed. São Paulo, Contexto, 2008.  
PATERNOSTRO, Vera Iris. O texto na TV: manual de telejornalismo. São Paulo: Campus, 2007.  
ZETTL, Herbert. Manual de produção de televisão. São Paulo: Cengage Learning, 2015.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

CARVALHO, Alexandre; DIAMANTE, Fábio; BRUNIERA, Thiago. (et al.) Reportagem na TV: como 
fazer, como produzir, como editar. SP: Editora Contexto, 2010.  
MACHADO, A. A televisão levada a sério. 5 ed. São Paulo: Senac, 2001.  
REY, Marcos. O Roteirista Profissional: TV e cinema. 3. ed. São Paulo: Ática, 2001.  
SODRÉ, Muniz. O Monopólio da Fala: função e linguagem da televisão no Brasil. Petrópolis: Vozes, 
2001.  
WATTS, Harris. On camera: o curso de produção de filme e vídeo da BBC. São Paulo: 
Summus,1990.   

 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

PLANEJAMENTO GRÁFICO EM JORNALISMO  
 

70 
4° 

SEMESTRE 

EMENTA: 

A estética jornalística. Artes gráficas, fotografia e infografia. Semiologia do projeto gráfico. 
Diagramação: estilos, métodos e técnicas. Editoração eletrônica e planejamento gráfico. Estética 
aplicada ao material gráfico. Prática de projeto gráfico em softwares. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

MUNARI, Bruno. Design e comunicação visual: contribuição para uma metodologia didática. São 
Paulo: Fontes, 1999. 
RIBEIRO, Milton. Planejamento Visual Gráfico. 10. ed. Brasília: Linha Gráfica, 2007. 
SILVA, Rafael Souza. Diagramação: o planejamento visual gráfico na comunicação impressa. São 
Paulo: Summus, 1985.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

COLLARO, Antonio Celso. Projeto Gráfico: teoria e prática da Diagramação. 3. ed. São Paulo: 
Summus, 2006.  
COLLARO, Antonio Celso.  Produção gráfica: arte e técnica na direção de arte. 2. ed. São Paulo: 
Pearson Prentice Hall, 2012.  
MUNARI, Bruno.; VASCONCELOS, José Manuael de. Das coisas nascem as coisas. 3. ed. SP: 
Martins Fontes, 2015.  
FARINA, Modesto; PEREZ, Clotilde; BASTOS, Dorinho. Psicodinâmica das cores em 
comunicação. 5. ed. São Paulo: Edgard Blucher, 2006.  
SAMARA, Timothy. Evolução do design: da teoria à prática. Porto Alegre: Bookman, 2010.  
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COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

TEORIAS DA COMUNICAÇÃO E DO JORNALISMO 70 
4º 

SEMESTRE 

EMENTA: 

Análise crítica das principais teorias vigentes no Jornalismo – das concepções clássicas (Teoria do 
Espelho, Teoria Funcionalista, Teoria Crítica e Teoria Culturológica) às tendências contemporâneas 
(Teoria Etnoconstrucionista, Hipótese do Agenda Setting, Gatekeeper, Newsmaking, Espiral do 
Silêncio, contribuições de Marshall Mcluhan e Estudos Latino-Americanos). Reflexão sobre e teoria 
e práxis jornalística na sociedade da informação e do conhecimento. A estrutura do campo 
jornalístico. A natureza do conhecimento jornalístico. A recepção no jornalismo. Acontecimento e 
notícia: o conceito jornalístico de objetividade e a construção da realidade pelos jornalistas nos meios 
de comunicação de massa. A espetacularização da notícia. A identidade e os mitos do jornalista. 
Jornalismo, poder e responsabilidade social. A emergência do Jornalismo Público. Aspectos 
sociopolíticos e econômicos como influenciadores do futuro do jornalismo. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

HOHLFELDT, Antonio; MARTINO, Luiz C. e FRANÇA, Vera Veiga. Teorias da Comunicação: 
conceitos, escolas e tendências. Petrópolis: Vozes, 2001. 
LIPPMANN, Walter. Opinião Pública. Vozes, 2010.   
WOLF, Mauro; JANNINI, Karina. Teorias das comunicações de massa. São Paulo: Martins Fontes, 
2009.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

CASTELLS, Manuel. A sociedade em rede - a era da informação. vol. 1. 9. ed. São Paulo: Paz e 
Terra, 2006.  

LA TORRE, Alberto Efendy Maldonado Gómez de. Teorias da comunicação na América Latina. 
Porto Alegre: Unisinos, 2001.   

MAROCCO, Beatriz; BERGER, Christa. A era glacial do jornalismo: teorias sociais da imprensa. 
Porto Alegre: Sulina, 2006.  
TRAQUINA, Nelson. Teorias do jornalismo: porque as notícias são como são. Vol. 1. Florianópolis: 
Insular, 2005.  
TRAQUINA, Nelson. Teorias do jornalismo: porque as notícias são como são. Vol. 2. Florianópolis: 
Insular, 2005.  

 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

TÓPICO INTEGRADOR EM JORNALISMO: INOVAÇÃO EM 
MÍDIAS EDUCATIVAS  
 

35 
4° 

SEMESTRE 

EMENTA: 

Interdisciplinaridade entre as disciplinas ofertadas no semestre. A educação como uma 
especialização jornalística: produção de conteúdos educativos. Produção de revista educativa 
impressa ou programa de TV educativo. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

SALVADORE, Arlete. A arte de escrever bem: um guia para jornalistas e profissionais do texto. 2. 
ed. São Paulo: Contexto, 2007.  
SILVA, Rafael Souza. Diagramação: o planejamento visual gráfico na comunicação impressa. São 
Paulo: Summus, 1985.  
ZETTL, Herbert. Manual de produção de televisão. São Paulo: Cengage Learning, 2015.  

http://www.univel.br/
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

BACELLAR, Luciane, BISTANE, Luciana. Jornalismo de TV. 3.ed. São Paulo, Contexto, 2008.  
CITELLI, Adilson O.; COSTA, Maria Cristina Castilho. (Orgs.) Educomunicação: construindo uma 
nova área de conhecimento. 2. ed. São Paulo: Paulinas, 2011.  
SCALZO, Marília. Jornalismo de revista. São Paulo: Contexto, 2011. 
 
VILAS BOAS, Sérgio. O estilo magazine: o texto em revista. 1996. SP: Summus Editorial, 1996.  
WATTS, Harris. On camera: o curso de produção de filme e vídeo da BBC. São Paulo: 
Summus,1990.  

 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES IV 20 
4o 

SEMESTRE 

EMENTA: 

As Atividades Complementares são componentes curriculares dos cursos, constituindo-se como 
conjunto de atividades didático-pedagógicas, acadêmicas, científicas ou culturais voltadas para a 
flexibilização curricular e que possibilitem o desenvolvimento de habilidades, conhecimentos e 
competências complementares às adquiridas no ambiente acadêmico. São cumpridas pelo aluno de 
forma autônoma ou dirigida  observando o rol e regulamentação expedidos pela Instituição. Nas 
Atividades Complementares também são incluídas para aceite atividades que atendam aos 
requisitos legais a seguir: 
 
1) Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-raciais e para o Ensino de 
História e Cultura Afro-brasileira , Africana e Indígena, em conformidade com a Lei nº 11.645/2008 e 
(Resolução CNE/CP N° 01 de 17 de junho de 2004). A Educação das Relações Étnico-Raciais, bem 
como o tratamento de questões e temáticas que dizem respeito aos afrodescendentes estão inclusas 
para aceite nas Atividades Complementares, que enriquecem o aprendizado dos alunos. 
 
2) Políticas de educação ambiental (Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999 e Decreto Nº 4.281 de 25 
de junho de 2002). O currículo do Curso prevê a integração da educação ambiental às disciplinas do 
curso de modo transversal, contínuo e permanente, sendo, ainda, o tema incluso para aceite nas 
Atividades Complementares específicas, que enriquecem o aprendizado dos alunos. 
 
3) Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos (Resolução CNE/CP N° 01, de 30 de 
maio de 2012).O currículo do Curso prevê a integração da educação em Direitos Humanos às 
disciplinas do curso de modo transversal, por meio de temas relacionados aos Direitos Humanos e 
tratados interdisciplinarmente. O tema é também incluso para aceite nas Atividades Complementares 
específicas, que enriquecem o aprendizado dos alunos. 

4) Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Lei nº 12.764, de 27 de 
dezembro de 2012). O currículo do curso prevê a integração da Proteção dos Direitos da Pessoa 
com Transtorno do Espectro Autista às disciplinas do curso de modo transversal, por meio de temas 
sobre os Direitos do Portador de Necessidades Especiais, da Pessoa (incluso o Transtorno do 
Espectro Autista), os quais são relacionados e tratados aos interdisciplinarmente. O tema é também 
incluso para aceite nas Atividades Complementares específicas que enriquecem o aprendizado dos 
alunos. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

NÃO SE APLICA 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

http://www.univel.br/
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NÃO SE APLICA 

 
 

5° SEMESTRE 
 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

RESPONSABILIDADE SOCIOAMBIENTAL  70 
5º 

SEMESTRE 

EMENTA: 

As questões étnicas raciais conforme Resolução CNE-CP 01/2004. Problemas Sociais e Ambientais; 
Gestão Social; Projetos Sociais; Responsabilidade Social Corporativa; Indicadores da 
Responsabilidade Social; Certificações Sociais; Balanço Social. Meio Ambiente conforme Lei nº 
9.795 de 27de abril de 1999. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

ASHLEY, P. A. Ética e Responsabilidade Social nos Negócios. São Paulo: Editora Saraiva, 2005.  

GOMES de M., F. Ética na Gestão Empresarial. São Paulo: Editora Saraiva, 2008.  

RODRIGUEZ, M. V. R. Ética e Responsabilidade Social nas Empresas. Rio de Janeiro: Editora 

Campus, 2005.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

GELMAN, J. J.; PARENTE, J. Varejo Socialmente Responsável. Porto Alegre: Editora Bookamn, 

2008.  
LIMA, A. O. R. de. Ética Global. São Paulo: Editora Iglu, 1991.  
MELO NETO, F.; FROES, C. Gestão da Responsabilidade Social Corporativa. Rio de Janeiro: 
Editora Qualitymark, 2006.  

NALINI, J. R. Ética Geral e Profissional. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2001.   
VALLS, A. L. M. O que é ética. São Paulo: Editora Brasiliense, 1993.  

 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

SEMIÓTICA  35 
5º 

SEMESTRE 

EMENTA: 

Semiótica e suas vertentes. A semiótica americana: origem e fundamentos teórico-conceituais. O 
estudo da semiótica americana como sistema de significações e suas correlações nas produções 
midiáticas visuais, verbais e audiovisuais. Estratégias para leitura e análise semiótica aplicadas aos 
processos sígnicos do jornalismo. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

SANTAELLA, Lucia. A teoria geral dos signos: como as linguagens significam as coisas. São 
Paulo: Pioneira Thompson Learning, 2008. 
SANTAELLA, Lucia. O que é semiótica. São Paulo: Brasiliense, 2012.  
PINTO, Julio; NOVA, Vera Casa. Algumas Semióticas. Belo Horizonte: Autêntica Editora, 2009.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

COELHO NETTO, J. Teixeira. Semiótica, Informação, Comunicação. São Paulo, Perspectiva, 
2003.  
MACHADO, Irene. Escola de semiótica: a experiência de Tártu-Moscou para o estudo da cultura. 
São Paulo: Ateliê Editorial, 2003.  

http://www.univel.br/
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NOTH, Winfried; SANTAELLA, Lucia. Imagem: cognição, semiótica, mídia. 3. ed. São Paulo: 
Fluminuras, 1997.  
PEIRCE, C. S. Semiótica. São Paulo: Perspectiva, 2010.  
SANTAELLA, Lucia. Semiótica Aplicada. São Paulo: Thompson Learning, 2008.  

 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

ESTÉTICA DA COMUNICAÇÃO  35 
5º 

SEMESTRE 

EMENTA: 

Princípios filosóficos da Estética. Estéticas Artísticas. Estética da Contemporaneidade. Estética da 
Comunicação. Análises estéticas de produções midiáticas/jornalísticas. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

BASTOS, Fernando. Panorama das idéias estéticas no ocidente. Brasília: UnB, 1987.  
COSTA, Cristina. Questões de arte: o belo, a percepção estética e o fazer artístico. Temas de 
Filosofia. 2 ed. São Paulo: Moderna, 2004.  
SANTAELLA, Lucia. Por que as comunicações e as artes estão convergindo? São Paulo: Paulus, 
2005.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

DUFRENNE, Mikel. Estética e Filosofia. São Paulo: Editora Perspectiva, 2008.  
GOMBRICH, Ernst H. A História da arte. 16. ed. Rio de Janeiro: LTC, 2013.  
HAUSER, Arnold. História social da arte e da literatura. São Paulo: Martins Fontes, 2003 
SANTAELLA, Lúcia e ARANTES, Priscila. (Org.). Estéticas Tecnológicas: novos modos de sentir. 
São Paulo: Educ, 2011. 

SOULAGES, François. Estética da fotografia: perda e permanência. São Paulo: Senac, 2010. 

 
 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

GÊNEROS DO JORNALISMO OPINATIVO  70 
5º 

SEMESTRE 

EMENTA: 

Jornalismo Opinativo: conceito, características, funções e veículos de circulação. História do 
jornalismo opinativo no Brasil. Opinião na web, TV, rádio e impresso. Artigo de opinião; Editorial; 
Resenha; Crônica; Coluna; Nota opinativa; Comentário. A Carta do Leitor e o papel do ombudsman. 
Opinião Ilustrada: características e diferenciações entre charge, cartum e caricatura. Produção 
escrita de textos jornalísticos opinativos. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

BELTRÃO, Luís. Jornalismo opinativo. Porto Alegre: Editora Sulina, 1980.  
MELO, José Marques de. Jornalismo Opinativo: gêneros opinativos no jornalismo brasileiro. 3 ed. 
rev. e ampl. Campos do Jordão: Editora Mantiqueira, 2003. MELO, José Marques de. A opinião no 
jornalismo brasileiro. Petrópolis: Vozes, 1994.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

http://www.univel.br/
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HIRAO, Roberto. 70 lições de jornalismo: colunas do ombudsman da folha da tarde. São Paulo: 
Biblifolha, 2009.  
MARQUES DE MELO, José; ASSIS, Francisco (Org.). Gêneros Jornalísticos no Brasil. São 
Bernardo do Campo: Universidade Metodista de São Paulo, 2011.  
MELO, José Marques de; SILVA, Rafael Souza; GOMES, Pedro Gilberto. Gêneros jornalísticos 
na Folha de São Paulo. SP: FTD, 1992.  
SÁ, Jorge de. A crônica. 6. ed. Série Princípios. São Paulo: Ática, 1999.  
SEIXAS, Lia. Redefinindo os gêneros jornalísticos: proposta de novos critérios de classificação. 
Covilhã: LabCom, 2009. Disponível em: < http://www.labcom-ifp.ubi.pt/ficheiros/seixas-classificacao-
2009.pdf>. Acesso em: 29/06/2015. 

 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

COMUNICAÇÃO, LINGUAGEM E ARGUMENTAÇÃO  70 
5º 

SEMESTRE 

EMENTA: 

Linguagem e argumentação. O locutor como sujeito intencional na constituição do texto 
argumentativo. Breve história da retórica. Persuasão e convencimento. Condições para a 
argumentação; Elementos estruturais do texto argumentativo; Tipos de argumento; Operadores 
argumentativos; Técnicas argumentativas; Identificação e análise de processos argumentativos em 
textos midiáticos. Produção escrita de textos argumentativos midiáticos. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

ABREU, Antônio Suárez. A arte de argumentar: gerenciando razão e a emoção. Cotia: Ateliê 
Editorial, 2009. 
KOCH, Ingedore Villaça. Argumentação e linguagem. São Paulo: Cortez, 2002.  
PERELMAN, Chain; Olbrecht-Tyteca, Lucie. Tratado da argumentação. São Paulo: Martins Fontes, 
2014.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

CABRAL, Ana Lúcia Tinoco. A força das palavras: dizer e argumentar. SP: Contexto, 2010.  
KOCH, Ingedore Villaça. Escrever e argumentar. SP: Contexto, 2016.  
FIORIN, José Luiz. Argumentação.  São Paulo: Editora Contexto, 2015.  
MEYER, Michel. A retórica. SP: Ática, 2007.  
VIANA, Antonio Carlos (Coord.). Roteiro de Redação: lendo e argumentando. São Paulo: Scipione, 
1998.  

 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

LABORATÓRIO DE JORNALISMO IMPRESSO  70 
5° 

SEMESTRE 

EMENTA: 

Adaptação do jornalismo impresso à nova realidade comunicacional. A estrutura e o funcionamento 
de um jornal. Visitas técnicas. Jornal laboratório e disciplina laboratorial. Pauta. Apuração. Fontes. 
Entrevista. Gêneros Jornalísticos informativos, interpretativos e opinativos: estruturas e linguagens. 

http://www.univel.br/
http://www.labcom-ifp.ubi.pt/ficheiros/seixas-classificacao-2009.pdf
http://www.labcom-ifp.ubi.pt/ficheiros/seixas-classificacao-2009.pdf
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Manual de Redação. Técnicas de redação. Política editorial. Projeto editorial. Projeto e execução 
gráfica. Produção mensal de jornal laboratório impresso. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

KOTSCHO, Ricardo; A prática da reportagem. São Paulo: Ática, 2002.  
LAGE, Nilson; A estrutura da notícia. 6. ed. São Paulo: Ática, 2006.  
OYAMA, Thaís. A arte de entrevistar bem. 2. ed. São Paulo: Contexto, 2013.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

FORTES, Leandro. Jornalismo investigativo. 2. ed. São Paulo: Contexto, 2005. 
FOLHA de S. Paulo. Manual da redação: Folha de S. Paulo. 17. ed. São Paulo: Folha de S. Paulo, 
2008.  
LOPES, Dirceu Fernandes. Jornal laboratório: do exercício escolar ao compromisso com o público 
leitor. São Paulo: Summus, 1989. 
NOBLAT, Ricardo. A arte de fazer um jornal diário. São Paulo: Contexto, 2008.  
SILVA, Rafael Souza. Diagramação: o planejamento visual gráfico na comunicação impressa. São 
Paulo: Summus, 1985.  

 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

ADMINISTRAÇÃO EM EMPRESAS DE JORNALISMO  35 
5° 

SEMESTRE 

EMENTA: 

Introdução à teoria da administração. A evolução do pensamento administrativo. Processos da 
administração. Modelos organizacionais.  Tipos de empresas de Comunicação. Planejamento e 
gestão em empresas de Jornalismo. Comunicação Integrada de Marketing. Gestão de pessoal.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

DAFT, Richard L. Organizações: Teoria e Projetos. São Paulo: Cengage Learning, 2008.  
MAXIMIANO, A C. A. Introdução a Administração. São Paulo: Atlas, 2008.  
SILVA, Reinaldo Oliveira. Teorias da Administração. São Paulo: Pearson Hall, 2005.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

CHIAVENATO, Idalberto. Teoria geral da administração: abordagens prescritivas e normativas 
da administração. vol. 1. 7. ed. São Paulo: Makron Books, 2001. 
CHOWDHURY, Subir. Administração no século XXI: o estilo de gerenciar hoje e no futuro. SP: 
Pearson, 2003.  
DRUCKER, Peter Ferdinand; MONTINGELLI JR, Nivaldo. A administração na próxima 
sociedade. São Paulo: Nobel, 2002.  
CARAVANTES, Geraldo Ronchetti. Teoria geral da administração: pensando & fazendo. 2. 
Ed. Porto Alegre: AGE, 1998.  
MAXIMIANO, Antonio Cesar Amauri . Teoria geral da administração: da revolução urbana 
à revolução digital. 6. Ed. São Paulo: Atlas, 2010.  

 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

TÓPICO INTEGRADOR EM JORNALISMO: INOVAÇÃO EM 
MÍDIAS DE OPINIÃO  
 

35 
5° 

SEMESTRE 

EMENTA: 

Interdisciplinaridade entre as disciplinas ofertadas no semestre. Prática de gêneros opinativos para 
a web, TV, rádio e impresso. 

http://www.univel.br/


 

 

 
 

 
 
 

Centro Universitário Univel  
Av. Tito Muffato, 2317 – Bairro Santa Cruz 

85806-080 – Cascavel – PR 
Fone: (45) 3036-3638 - Fax: (45) 3036-3636 

http://www.univel.br 

 

228 
 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

BELTRÃO, Luís. Jornalismo opinativo. Porto Alegre: Editora Sulina, 1980  
MELO, José Marques de. Jornalismo Opinativo: gêneros opinativos no jornalismo brasileiro. 3 ed. 
rev. e ampl. Campos do Jordão: Editora Mantiqueira, 2003.  
MELO, José Marques de. A opinião no jornalismo brasileiro. Petrópolis: Vozes, 1994.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

CABRAL, Ana Lúcia Tinoco. A força das palavras: dizer e argumentar. SP: Contexto, 2010.  
KOCH, Ingedore Villaça. Escrever e argumentar. SP: Contexto, 2016.  
MARQUES DE MELO, José; ASSIS, Francisco (Org.). Gêneros Jornalísticos no Brasil. São 
Bernardo do Campo: Universidade Metodista de São Paulo, 2011.  
MELO, José Marques de; SILVA, Rafael Souza; GOMES, Pedro Gilberto. Gêneros jornalísticos 
na Folha de São Paulo. SP: FTD, 1992.  
VIANA, Antonio Carlos (Coord.). Roteiro de Redação: lendo e argumentando. São Paulo: Scipione, 
1998.  

 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES V 20 
5º 

SEMESTRE 

EMENTA: 

As Atividades Complementares são componentes curriculares dos cursos, constituindo-se como 
conjunto de atividades didático-pedagógicas, acadêmicas, científicas ou culturais voltadas para a 
flexibilização curricular e que possibilitem o desenvolvimento de habilidades, conhecimentos e 
competências complementares às adquiridas no ambiente acadêmico. São cumpridas pelo aluno de 
forma autônoma ou dirigida  observando o rol e regulamentação expedidos pela Instituição. Nas 
Atividades Complementares também são incluídas para aceite atividades que atendam aos 
requisitos legais a seguir: 
1) Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-raciais e para o Ensino de 
História e Cultura Afro-brasileira , Africana e Indígena, em conformidade com a Lei nº 11.645/2008 e 
(Resolução CNE/CP N° 01 de 17 de junho de 2004). A Educação das Relações Étnico-Raciais, bem 
como o tratamento de questões e temáticas que dizem respeito aos afrodescendentes estão inclusas 
para aceite nas Atividades Complementares, que enriquecem o aprendizado dos alunos. 
2) Políticas de educação ambiental (Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999 e Decreto Nº 4.281 de 25 
de junho de 2002). O currículo do Curso prevê a integração da educação ambiental às disciplinas do 
curso de modo transversal, contínuo e permanente, sendo, ainda, o tema incluso para aceite nas 
Atividades Complementares específicas, que enriquecem o aprendizado dos alunos. 
3) Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos (Resolução CNE/CP N° 01, de 30 de 
maio de 2012).O currículo do Curso prevê a integração da educação em Direitos Humanos às 
disciplinas do curso de modo transversal, por meio de temas relacionados aos Direitos Humanos e 
tratados interdisciplinarmente. O tema é também incluso para aceite nas Atividades Complementares 
específicas, que enriquecem o aprendizado dos alunos. 4) Proteção dos Direitos da Pessoa com 
Transtorno do Espectro Autista (Lei nº 12.764, de 27 de dezembro de 2012). O currículo do curso 
prevê a integração da Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista às 
disciplinas do curso de modo transversal, por meio de temas sobre os Direitos do Portador de 
Necessidades Especiais, da Pessoa (incluso o Transtorno do Espectro Autista), os quais são 
relacionados e tratados aos interdisciplinarmente. O tema é também incluso para aceite nas 
Atividades Complementares específicas que enriquecem o aprendizado dos alunos. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

NÃO SE APLICA 

http://www.univel.br/
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

NÃO SE APLICA 

 
 

6° SEMESTRE 
 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

ANÁLISE DO DISCURSO APLICADA À COMUNICAÇÃO  35 
6° 

SEMESTRE 

EMENTA: 

 Análise do Discurso de Linha Francesa: constituição.  Quadro epistemológico.  Conceitos 
elementares: discurso e ideologia, enunciado, condições de produção, sujeito e assujeitamento, 
gesto de leitura, efeito de sentido, heterogeneidade, intradiscurso, interdiscurso e memória 
discursiva, formação ideológica, formação discursiva. Práticas de descrição, análise e interpretação. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

BRANDÃO, Helena H. Nagamine. Introdução à análise do discurso. Campinas: Editora da 
Unicamp, 2004.  
ORLANDI, Eni P. A linguagem e seu funcionamento: as formas do discurso. 4. ed. São Paulo: 
Pontes, 2006.  
PÊCHEUX, Michel. O discurso: estrutura ou acontecimento. 2. ed. São Paulo: Pontes, 2008.   

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

CHARAUDEAU, Patrick. Discurso das mídias. São Paulo: Contexto, 2012.  
GREGOLIN, Maria do Rosário. Discurso e mídia: a cultura do espetáculo. São Carlos: Clara Luz, 
2003.  
MAINGUENEAU, Dominique. Análise de Textos de Comunicação. São Paulo: Cortez, 2008  
MAINGUENEAU, Dominique. Novas tendências em Análise do Discurso. Campinas: Pontes, 
1989.  
ORLANDI, Eni Pulcineli. Análise de Discurso: princípios e procedimentos. Campinas: Pontes, 2007.  

 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

 
WEBJORNALISMO  
 

70 
6° 

SEMESTRE 

EMENTA: 

Características do jornalismo na web: Multimidialidade/Convergência, Interatividade, 
Hipertextualidade, Personalização, Memória, Instantaneidade/Atualização Contínua. Ferramentas 
multimídia. Produtos, dinâmicas e gestão de conteúdos no webjornalismo.  Jornalismo Digital em 
Bases de Dados. Política da Informação. Ética  jornalística na Internet. Jornalismo e redes sociais. 
Redação online. Web design aplicado ao jornalismo. Webjornal Laboratório. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

PINHO, J. B. Jornalismo na Internet: planejamento e produção da informação on-line. São Paulo: 
Summus, 2003. (coleção Novas Buscas em Comunicação; v. 71).  
PRADO, Magaly. Webjornalismo. Rio de Janeiro: LTC, 2011.  
FERRARI, Pollyana. Jornalismo digital. 4. ed. SP: Contexto, 2010.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

http://www.univel.br/
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BARBOSA, Suzana (Org.). Jornalismo digital de terceira geração. Covilhã: LabCom, 2007. 
Disponível em: < http://www.acmcomunicacao.com.br/wp-content/midias/jornalismo-digital-terceira-
geracao-barbosa-suzana.pdf>. Acesso em: 23/06/2015. 
 
CANAVILHAS, João. Webjornalismo: 7 características que marcam a diferença. Covilhã, LabCom, 
2014. Disponível em: < http://www.labcom-ifp.ubi.pt/ficheiros/20141204-
201404_webjornalismo_jcanavilhas.pdf>. Acesso em: 23/06/2015. 
FERRARI, Pollyana (Org. ). Hipertexto, hipermídia: as novas ferramentas da comunicação digital. 
SP: Contexto, 2007. (biblioteca digital) 
MARANGONI, Reinaldo; PEREIRA, Luciano Iuri; SILVA, Rafael Rodrigues; Webjornalismo: uma 
reportagem sobre a prática do jornalismo online. 2. ed. Indaiatuba: Rumograf, 2002. (03 ex.) 
PALACIOS, Marcos; RIBAS Beatriz. Manual de laboratório de jornalismo na internet. Salvador: 
EDUFBA, 2007. Disponível em: < http://gjol.net/wp-content/uploads/2012/12/book-manual-
laboratorio.pdf>. Acesso em: 23/06/2015. 

 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

JORNALISMO ESPECIALIZADO  70 
6° 

SEMESTRE 

EMENTA: 

Jornalismo Especializado: conceito e características. História do jornalismo especializado. 
Segmentação e público-alvo. As diversas segmentações no jornalismo brasileiro. Jornalismo 
especializado nas diferentes mídias (impresso, rádio, televisão, web). Editorias especializadas. 
Diferentes abordagens na elaboração e execução da pauta. Análise de aspectos linguísticos e 
visuais específicos. Planejamento e produção experimental em jornalismo especializado.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

ERBOLATO, Mário. Jornalismo especializado: emissão de textos no jornalismo impresso. São 
Paulo: Atlas, 1981. 
MIRA, Maria Celeste. O leitor e a banca de revistas: a segmentação da cultura no século XX. São 
Paulo: Olho D’Água/Fapesp, 2003.  
SANTOS, Marli dos.; BUENO, Wilson da Costa. Jornalismo Especializado no Brasil: teoria, 
prática e ensino. São Bernardo do Campo: UMESP, 2015. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

ANDERSON, Chris. A cauda longa. São Paulo: Campus, 2006.   
BUITONI, Dulcília Schroeder. Imprensa Feminina. São Paulo: Editora Ática, 1990. COELHO, 
Paulo Vinícius. Jornalismo esportivo. São Paulo: Contexto, 2014. 
MARTINS, Franklin. Jornalismo Político. São Paulo: Contexto, 2008.  
NATALI, João Batista. Jornalismo internacional. São Paulo: Editora Contexto, 2007. OLIVEIRA, 
Fabíola. Jornalismo científico. 2. ed. São Paulo: Contexto, 2010.  
PENA, Felipe. Jornalismo literário. São Paulo: Contexto, 2011. 
PIZA, Daniel. Jornalismo cultural. 4. ed. SP: Contexto, 2010.  

 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

TELEJORNALISMO  70 
6° 

SEMESTRE 

EMENTA: 

Reportagem. Grande reportagem. Etapas de produção: pré-produção, produção e pós-produção. 
Segmentação temática. Pesquisa. Pesquisa de reconhecimento. Roteiro. Edição. Finalização. 

http://www.univel.br/
http://www.acmcomunicacao.com.br/wp-content/midias/jornalismo-digital-terceira-geracao-barbosa-suzana.pdf
http://www.acmcomunicacao.com.br/wp-content/midias/jornalismo-digital-terceira-geracao-barbosa-suzana.pdf
http://www.labcom-ifp.ubi.pt/ficheiros/20141204-201404_webjornalismo_jcanavilhas.pdf
http://www.labcom-ifp.ubi.pt/ficheiros/20141204-201404_webjornalismo_jcanavilhas.pdf
http://gjol.net/wp-content/uploads/2012/12/book-manual-laboratorio.pdf
http://gjol.net/wp-content/uploads/2012/12/book-manual-laboratorio.pdf
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

BACELLAR, Luciane ; BISTANE,Luciana. Jornalismo de TV. SP: Contexto, 2010.  

PATERNOSTRO, Vera Iris. O texto na TV: manual de telejornalismo. São Paulo: Campus, 2007.  
SQUIRRA, Sebastião. Aprender telejornalismo. SP: Brasiliense, 2004. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

CARVALHO, Alexandre; DIAMANTE, Fábio; BRUNIERA, Thiago. (et al.) Reportagem na TV: como 
fazer, como produzir, como editar. SP: Editora Contexto, 2010.  
REY, Marcos. O Roteirista Profissional: TV e cinema. 3.ed. São Paulo: Ática, 2001.  
REZENDE, Guilherme Jorge. Telejornalismo no Brasil – Um perfil editorial. Summus: São Paulo, 
2000.  
ZETTL, Herbert. Manual de produção de televisão. São Paulo: Cengage Learning, 2015. 
YORKE, Ivor. Jornalismo diante das câmeras. 2. ed. São Paulo: Summus, 1990.   

 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

DESIGN DE INTERFACES  35 
6º 

SEMESTRE 

EMENTA: 

Conceitos e princípios da interação humano-computador (IHC). Design de Interação. Usabilidade. 
Acessabilidade. Metodologias, técnicas e ferramentas de concepção, projeto e implementação de 
sistemas interativos. Aplicação técnica de design na construção de páginas web. Aplicação de 
técnicas de construção de páginas web para produtos jornalísticos.  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

CARDOSO, Mádel. Desenvolvimento web para o ensino superior. RJ: Axcel Books, 2004.  
NEGROPONTE, Nicholas. A vida digital. São Paulo: Cia das letras, 1995. (20 ex) 

NIELSEN, Jakob. Usabilidade na Web. Rio de Janeiro: Elsevier, 2007.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

BENYON, David. Interação Humano-Computador. 2. ed. SP: Pearson, 2011.  
CHAK, Andrew. Como criar sites persuasivos. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2004.  
CHUN, Russell. Macromedia Flash 5 Avançado SP: Makron Books, 2002. LEMAY, Laura. Aprenda 
a criar páginas web com HTML e XHTML em 21 dias. SP: Pearson, 2002.  
NIELSEN, Jakob. Projetando Websites. RJ: Campus/Elsevier, 2000.  

 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

ÉTICA E LEGISLAÇÃO NO JORNALISMO  35 
6° 

SEMESTRE 

EMENTA: 

Fundamentos ontológicos da ética e o caráter sócio-histórico da ética e da moral. O direito à 
informação. A liberdade de informação e os interesses públicos e privados. Ética profissional: os 
direitos, deveres e responsabilidade social dos profissionais da comunicação. Novas tecnologias e 
novos códigos de conduta e proteção ao cidadão. A informação enganosa e responsabilidade civil. 
Leis que regem a imprensa e legislações específicas, além do Código de Ética Profissional. Direitos 
autorais. O direito de resposta. Reflexão sobre questões e limites éticos na prática profissional do 
jornalismo. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

http://www.univel.br/
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CHRISTOFOLETTI, Rogério. Ética no Jornalismo. São Paulo: Contexto, 2008.  
KARAM, Francisco José. Jornalismo, ética e liberdade. São Paulo: Summus, 1997.  
VALLS, Álvaro L. M. O que é Ética. São Paulo: Brasiliense, 1993.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

BARROS FILHO, Clóvis de. Ética na comunicação. São Paulo: Moderna, 2003.  

BUCCI, Eugenio. Sobre ética e Imprensa. São Paulo: Companhia das Letras, 2000.  
DINIZ, Adalberto. O direito autoral no jornalismo. Brasília: FENAJ, 1996.  
KUCINSKI, Bernardo. A síndrome da antena parabólica: ética no jornalismo brasileiro 2. ed. São 
Paulo: Fundação Perseu Abramo, 1998.  
SANTOS, Reinaldo. A ética na comunicação: textos dos códigos. 2. ed. Rio de Janeiro: Destaque, 
1996.  

 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

TÓPICO INTEGRADOR EM JORNALISMO: INOVAÇÃO EM 
MÍDIAS CONVERGENTES  
 

35 
6° 

SEMESTRE 

EMENTA: 

Interdisciplinaridade entre as disciplinas ofertadas no semestre. Atividades práticas de planejamento 
e produção de texto, imagem, áudio e vídeo em mídias sociais. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

JENKINS, Henry; ALEXANDRIA, Susana. Cultura da convergência. 2 ed. SP: Editora Aleph, 2009.  
RECUERO, Raquel. Redes sociais na internet. 2. ed. Porto Alegre: Sulina, 2011.  
SQUARISI, Dad. Manual de Redação e Estilo Para Mídias Convergentes. SP: Geração Editorial, 
2011.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

ALVES, Márcia Nogueira; FONTOURA, Mara; ANTONIUTTI. Mídia e produção audiovisual: uma 
introdução. Curitiba: Intersaberes, 2012.  
BUENO, Wilson da Costa (Org.). Estratégias de comunicação nas mídias sociais. SP: Manole, 
2015.  
BRAMBILLA, Ana. Para entender as mídias sociais. SP: Creative Commons, 2011. Disponível em: 
< http://www.posemcomunicacaodigital.com.br/wp-
content/files/biblioteca/Para_entender_as_mdias_sociais.pdf>. Acesso em: 20/06/2015. 
SILVA, Tarcízio. Para entender o monitoramento de mídias sociais. SP: Creative Commons,  
2012. Disponível em: < http://misterkanu.com.br/wp-content/uploads/2012/11/Para-Entender-o-
Monitoramento-de-Midias-Sociais.pdf>. Acesso em: 20/06/2015. 
SQUARISI, Dad. Como escrever na internet. SP: Contexto, 2014.  

 

http://www.univel.br/
http://www.posemcomunicacaodigital.com.br/wp-content/files/biblioteca/Para_entender_as_mdias_sociais.pdf
http://www.posemcomunicacaodigital.com.br/wp-content/files/biblioteca/Para_entender_as_mdias_sociais.pdf
http://misterkanu.com.br/wp-content/uploads/2012/11/Para-Entender-o-Monitoramento-de-Midias-Sociais.pdf
http://misterkanu.com.br/wp-content/uploads/2012/11/Para-Entender-o-Monitoramento-de-Midias-Sociais.pdf
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COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES VI 20 
6º 

SEMESTRE 

EMENTA: 

As Atividades Complementares são componentes curriculares dos cursos, constituindo-se como 
conjunto de atividades didático-pedagógicas, acadêmicas, científicas ou culturais voltadas para a 
flexibilização curricular e que possibilitem o desenvolvimento de habilidades, conhecimentos e 
competências complementares às adquiridas no ambiente acadêmico. São cumpridas pelo aluno de 
forma autônoma ou dirigida  observando o rol e regulamentação expedidos pela Instituição. Nas 
Atividades Complementares também são incluídas para aceite atividades que atendam aos 
requisitos legais a seguir: 
 
1) Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-raciais e para o Ensino de 
História e Cultura Afro-brasileira , Africana e Indígena, em conformidade com a Lei nº 11.645/2008 e 
(Resolução CNE/CP N° 01 de 17 de junho de 2004). A Educação das Relações Étnico-Raciais, bem 
como o tratamento de questões e temáticas que dizem respeito aos afrodescendentes estão inclusas 
para aceite nas Atividades Complementares, que enriquecem o aprendizado dos alunos. 
 
2) Políticas de educação ambiental (Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999 e Decreto Nº 4.281 de 25 
de junho de 2002). O currículo do Curso prevê a integração da educação ambiental às disciplinas do 
curso de modo transversal, contínuo e permanente, sendo, ainda, o tema incluso para aceite nas 
Atividades Complementares específicas, que enriquecem o aprendizado dos alunos. 
 
3) Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos (Resolução CNE/CP N° 01, de 30 de 
maio de 2012).O currículo do Curso prevê a integração da educação em Direitos Humanos às 
disciplinas do curso de modo transversal, por meio de temas relacionados aos Direitos Humanos e 
tratados interdisciplinarmente. O tema é também incluso para aceite nas Atividades Complementares 
específicas, que enriquecem o aprendizado dos alunos. 

4) Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Lei nº 12.764, de 27 de 
dezembro de 2012). O currículo do curso prevê a integração da Proteção dos Direitos da Pessoa 
com Transtorno do Espectro Autista às disciplinas do curso de modo transversal, por meio de temas 
sobre os Direitos do Portador de Necessidades Especiais, da Pessoa (incluso o Transtorno do 
Espectro Autista), os quais são relacionados e tratados aos interdisciplinarmente. O tema é também 
incluso para aceite nas Atividades Complementares específicas que enriquecem o aprendizado dos 
alunos. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

NÃO SE APLICA 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

NÃO SE APLICA 
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7° SEMESTRE 

 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

GESTÃO DE PROJETOS E EVENTOS 35 
7° 

SEMESTRE  

EMENTA: 

 O evento como instrumento de comunicação nas organizações. Pesquisa de mercado. Estudos de 
mercado e viabilização. Organização de eventos públicos e empresariais: tipos e modalidades. 
Assessoria em eventos. Gestão financeira e captação de recursos em eventos. Avaliação de 
eventos. Fases de elaboração do planejamento: concepção, diagnóstico, definição de objetivos, 
orçamento, execução e avaliação. Aplicação prática: elaboração de plano e/ou projeto e/ou proposta. 
Gestão de projetos, estratégias de comercialização e propaganda. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

GIACAGLIA, Maria Cecília. Eventos: como criar, estruturar e captar recursos. SP: Thomson, 2011.  
ZANELLA, Luiz Carlos. Manual de organização de eventos. SP: Atlas, 2012.  
ZITTA, Carmem. Organização de eventos: da ideia à realidade. 5 ed. São Paulo: Editora Senac, 
2013.   

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

ANDRADE, Renato Brenol. Manual de eventos. Caxias do Sul: EDUCS, 2007.  
CESCA, Cleuza Gertrudes Gimenes. Organização de eventos: manual para planejamento e 
execução. São Paulo: Summus, 1997.  
FORTES, Waldyr Gutierrez; SILVA, Mariângela Benine Ramos. Eventos: estratégias de 
planejamento e execução. SP: Summus Editorial, 2011.  
MATIAS, Marlene. Organização de eventos: procedimentos e técnicas. 6. ed. rev. e atual. SP: 
Manole, 2010.  
MELO NETO, Francisco Paulo de. Criatividade em eventos. 5. ed. SP: Contexto, 2012.  

 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

ASSESSORIA DE COMUNICAÇÃO  35 
7° 

SEMESTRE 

EMENTA: 

Assessoria de Comunicação e suas principais funções. Estrutura e ferramentas da Assessoria de 
Comunicação. Planejamento em comunicação. O perfil ideal do assessor de comunicação. Imagem 
institucional e gerenciamento de crises. Novas tecnologias aplicadas à Assessoria de Comunicação. 
Assessoria de Imprensa e relacionamento com a mídia. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

COLOMBO, I. M. Assessoria de comunicação - empresa, governo e terceiro setor. Curitiba: 
Desenhos e Letras, 2009.  
PIMENTA, M. A. Comunicação empresarial. São Paulo: Alinea, 2010.  
VIANA, F. Comunicação empresarial de A a Z: guia prático para o cotidiano e o planejamento 
estratégico. São Paulo: CLA, 2004.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

FENAJ. Manual Nacional de Assessoria de Imprensa. 3. ed. Rio de Janeiro: Fenaj, 1994. 
Disponível em < http://fenaj.org.br/wp-
content/uploads/2016/08/manual_de_assessoria_de_imprensa3.pdf>. Acesso em: 26/06/2015. 
GAUDÊNCIO, Francisco. Jornalismo empresarial: teoria e prática. SP: Summus Editoria, 1987.  

http://www.univel.br/
http://fenaj.org.br/wp-content/uploads/2016/08/manual_de_assessoria_de_imprensa3.pdf
http://fenaj.org.br/wp-content/uploads/2016/08/manual_de_assessoria_de_imprensa3.pdf
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EID, Marco Antônio de Carvalho; ASSUMPÇÃO FILHO, Milton Mira de. Entre o poder e a mídia: 
assessoria de imprensa no governo. SP: M. Books, 2003. 
FERRARETTO, Elisa Kopplin; FERRARETTO, Luiz Artur; LUZZATTO, Darcy Loss. Assessoria de 
imprensa: teoria e prática. 4.ed. São Paulo: Summus, 2001.   
 
MAFEI, Maristela. Assessoria de Imprensa: como se relacionar com a mídia. 4. ed. SP: Contexto, 
2010.  

 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

JORNALISMO COMUNITÁRIO 35 
7° 

SEMESTRE  

EMENTA: 

Conceito de Comunicação Comunitária. Comunicação Comunitária, Terceiro Setor e Cidadania. O 
papel do sujeito como elemento ativo nas ações de comunicação comunitária. Mecanismos de 
participação popular no processo da comunicação social. Metodologias para realização do jornalismo 
comunitário. As fontes de recursos acessíveis às comunidades. Meios de comunicação alternativos 
em jornalismo comunitário. Planejamento e execução de Projeto em Jornalismo Comunitário. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

PERUZZO, Cicilia M. K. Comunicação nos movimentos populares: a participação na 
construção da cidadania. 3 ed. São Paulo: Vozes, 2004.   
PERUZZO, Cicilia M. K. Televisão Comunitária: dimensão pública e participação cidadã na 
mídia local. Rio de Janeiro: Mauad, 2007.  
PERUZZO, Cicilia M. K.; OTRE, Maria Alice Campagnoli (Org.) . Comunicação popular, 
comunitária e alternativa no Brasil: sinais de resistência e de construção da cidadania. v. 1. São 
Bernardo do Campo: Editora Metodista, 2015.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

CALLADO, Ana Arruda & ESTRADA, Maria Ignez Duque. Como se faz um jornal 
comunitário. Petrópolis: Vozes, 1985.  
MELO, José Marques de (coord.). Comunicação e classes subalternas. São Paulo: Cortez, 1980.  
PAIVA, Raquel (0rg.). O retorno da comunidade – Os novos caminhos do social. Rio de Janeiro: 
Mauad Editora, 2007.  
PAIVA, Raquel; BARBALHO, Alexandre (Org.). Comunicação e Cultura das Minorias. SP: Editora 
Paulus, 2005.  
PERUZZO, Cecília Maria Krohling; ALMEIDA, Fernando Ferreira de (Org.). Comunicação para a 

cidadania. São Paulo: Intercom, 2003.  

 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

COMUNICAÇÃO COMPARADA  35 
7° 

SEMESTRE 

EMENTA: 

 Processos sociais de comunicação. Condições de produção, circulação e consumo de mensagens. 
As políticas que determinam e condicionam o processo de informação. As diversas formas de 
controle da informação. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

LIMA, Luis Costa (Org.). Teoria da cultura de massa. São Paulo: Paz e Terra, 2000.  
KARAM, Francisco José. Jornalismo, ética e liberdade. São Paulo: Summus, 1997.  

http://www.univel.br/
http://lattes.cnpq.br/9161998311900474
http://lattes.cnpq.br/9161998311900474
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MCLUHAN, Marshall. Os Meios de Comunicação como Extensões do Homem. São Paulo, 
Cultrix, 1964. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

BOURDIEU, Pierre. Sobre a Televisão. Rio de Janeiro: Jorge Zahar, 1997.  
BUCCI, Eugênio. Sobre ética e imprensa. São Paulo: Companhia das Letras, 2000.  
IANNI, Otávio. A era do globalismo. Rio de Janeiro: Civilização Brasileira, 1997 
ROSANVALLON, Pierre. A nova questão social. Brasília: Instituto Teotônio Vilela, 1998.  
THOMPSON, John B. Ideologia e cultura moderna: teoria social crítica na era dos meios de 
comunicação de massa. 5. ed. Petrópolis: Vozes, 2000.  

 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

PROJETO EXPERIMENTAL EM JORNALISMO - 
PLANEJAMENTO  

35 
7° 

SEMESTRE 

EMENTA: 

Definição de um objeto de estudo em Comunicação: de caráter monográfico para reflexão crítica, ou 
projeto prático de cunho profissional, embasado por um relatório ou memorial descritivo. Diretrizes 
para elaboração do Projeto de Pesquisa que será desenvolvido como Trabalho de Conclusão de 
Curso (TCC), mediante supervisão, orientação e avaliação docente. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

GIL, Antonio Carlos. Como elaborar projetos de pesquisa. 4. ed. São Paulo: Atlas, 2010.  
GIL, Antonio Carlos.  Métodos e técnicas de pesquisa social. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2011.  
LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. de A. Fundamentos da Metodologia Científica. 5 ed. São Paulo: 
Atlas, 2010.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

BAUER, Martin W.; GASKELL, George (Org.). Pesquisa qualitativa com texto, imagem e som: 
um manual prático. 2. ed. Petrópolis: Vozes, 2002.  Disponível em: < 
https://archive.org/stream/BAUERM.W.GASKELLG.PesquisaQualitativaComTextoImagemESom/B
AUER%2C%20M.W.%3B%20GASKELL%2C%20G.%20Pesquisa_Qualitativa_Com_Texto_Image
m_e_Som#page/n83/mode/2up>. Acesso em: 26/06/2015. 
DUARTE, Jorge; BARROS, Antonio (Org.). Métodos e técnicas de pesquisa em Comunicação. 
São Paulo: Atlas, 2005.  
LOPES, M. I. V. de. Pesquisa em Comunicação. 8. ed. São Paulo: Loyola, 2001.  
TRAVANCAS, Isabel. “A experiência do trabalho de campo no universo da comunicação”. 
In: EXTRAPRENSA (USP). – Ano VIII – n° 14, junho/2014. Disponível em: 
http://www.revistas.usp.br/extraprensa/article/view/85142/88027. Acesso em: 26/06/2015. 
YIN, Robert K. Estudo de caso: planejamento e métodos. 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2005.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.univel.br/
https://archive.org/stream/BAUERM.W.GASKELLG.PesquisaQualitativaComTextoImagemESom/BAUER%2C%20M.W.%3B%20GASKELL%2C%20G.%20Pesquisa_Qualitativa_Com_Texto_Imagem_e_Som#page/n83/mode/2up
https://archive.org/stream/BAUERM.W.GASKELLG.PesquisaQualitativaComTextoImagemESom/BAUER%2C%20M.W.%3B%20GASKELL%2C%20G.%20Pesquisa_Qualitativa_Com_Texto_Imagem_e_Som#page/n83/mode/2up
https://archive.org/stream/BAUERM.W.GASKELLG.PesquisaQualitativaComTextoImagemESom/BAUER%2C%20M.W.%3B%20GASKELL%2C%20G.%20Pesquisa_Qualitativa_Com_Texto_Imagem_e_Som#page/n83/mode/2up
http://www.revistas.usp.br/extraprensa/article/view/85142/88027
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COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES VII 20 
7º 

SEMESTRE 

EMENTA: 

As Atividades Complementares são componentes curriculares dos cursos, constituindo-se como 
conjunto de atividades didático-pedagógicas, acadêmicas, científicas ou culturais voltadas para a 
flexibilização curricular e que possibilitem o desenvolvimento de habilidades, conhecimentos e 
competências complementares às adquiridas no ambiente acadêmico. São cumpridas pelo aluno de 
forma autônoma ou dirigida  observando o rol e regulamentação expedidos pela Instituição. Nas 
Atividades Complementares também são incluídas para aceite atividades que atendam aos 
requisitos legais a seguir: 
 
1) Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-raciais e para o Ensino de 
História e Cultura Afro-brasileira , Africana e Indígena, em conformidade com a Lei nº 11.645/2008 e 
(Resolução CNE/CP N° 01 de 17 de junho de 2004). A Educação das Relações Étnico-Raciais, bem 
como o tratamento de questões e temáticas que dizem respeito aos afrodescendentes estão inclusas 
para aceite nas Atividades Complementares, que enriquecem o aprendizado dos alunos. 
 
2) Políticas de educação ambiental (Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999 e Decreto Nº 4.281 de 25 
de junho de 2002). O currículo do Curso prevê a integração da educação ambiental às disciplinas do 
curso de modo transversal, contínuo e permanente, sendo, ainda, o tema incluso para aceite nas 
Atividades Complementares específicas, que enriquecem o aprendizado dos alunos. 
 
3) Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos (Resolução CNE/CP N° 01, de 30 de 
maio de 2012).O currículo do Curso prevê a integração da educação em Direitos Humanos às 
disciplinas do curso de modo transversal, por meio de temas relacionados aos Direitos Humanos e 
tratados interdisciplinarmente. O tema é também incluso para aceite nas Atividades Complementares 
específicas, que enriquecem o aprendizado dos alunos. 

4) Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Lei nº 12.764, de 27 de 
dezembro de 2012). O currículo do curso prevê a integração da Proteção dos Direitos da Pessoa 
com Transtorno do Espectro Autista às disciplinas do curso de modo transversal, por meio de temas 
sobre os Direitos do Portador de Necessidades Especiais, da Pessoa (incluso o Transtorno do 
Espectro Autista), os quais são relacionados e tratados aos interdisciplinarmente. O tema é também 
incluso para aceite nas Atividades Complementares específicas que enriquecem o aprendizado dos 
alunos. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

NÃO SE APLICA 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

NÃO SE APLICA 

 
8° SEMESTRE 

 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

COMUNICAÇÃO INTEGRADA  70 
8° 

SEMESTRE 

EMENTA: 

http://www.univel.br/


 

 

 
 

 
 
 

Centro Universitário Univel  
Av. Tito Muffato, 2317 – Bairro Santa Cruz 

85806-080 – Cascavel – PR 
Fone: (45) 3036-3638 - Fax: (45) 3036-3636 

http://www.univel.br 

 

238 
 

 Fundamentos da Comunicação Integrada. Noções sobre planejamento e administração estratégica 
da Comunicação. Contribuição e inter-relação das habilitações no mercado: relações públicas, 
publicidade e propaganda e jornalismo. Aspectos específicos em Comunicação Integrada: 
Comunicação Institucional, Administrativa, Interna e Mercadológica. Gestão de Comunicação 
Integrada: mensuração de resultados, acompanhamento e controle. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

NEVES, R. C. Comunicação empresarial integrada. São Paulo: Mauad, 2002.  
OLIVEIRA, D. Planejamento estratégico: conceitos, metodologia e prática. 26 ed. São  
Paulo: Atlas, 2013.  
VASCONCELOS, Luciane Ricciotti. Planejamento de Comunicação Integrada: Manual de 
sobrevivência para as organizações do século XXI. 2. ed. SP: Summus Editorial, 2009. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

MAGALHÃES, Marcos Felipe; SAMPAIO, Rafael. Planejamento de marketing: conhecer, decidir, 
agir. SP: Pearson Prentice Hall, 2007.  
OGDEN, JAMES R. Comunicação Integrada de Marketing. SP: Pearson Prentice Hall, 2002.  
SOLOMON, Michael R. Comportamento do Consumidor: comprando, possuindo e sendo. 9 ed. 
Porto Alegre: Bookman, 2011.  
TAVARES, M. Comunicação empresarial e planos de comunicação: integrando teoria e prática. 
2 ed. São Paulo: Atlas, 2009.   
YANAZE, Mitsuru Higuchi. Gestão de marketing. 2. ed. São Paulo: Saraiva, 2011. (04ex.) 

 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

CINEMA E DOCUMENTÁRIO  35 
8º 

SEMESTRE 

EMENTA: 

História do cinema e do documentário. Análise dos aspectos formais da linguagem audiovisual. 
Estudos dos elementos estéticos que compõem a linguagem audiovisual. A decupagem como 
método crítico. O gênero Documentário. Etapas de produção do documentário: pré-roteiro, roteiro, 
produção e pós-produção. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

COSTA, Antônio; LOUZADA, Nilson Muolin. Compreender o cinema. 2 ed. SP: Globo, 1989.  
PUCCINI, Sérgio. Roteiro de Documentário: da pré-produção à pós-produção. Campinas: 
Papirus, 2009.  
REZENDE, Luís Augusto. Microfísica do documentário. Rio de Janeiro: Editora Azougue, 2013. 
(Coleção Pensamento brasileiro: invenção e crítica).  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

COMPARATO, Doc. Da criação ao roteiro: teoria e prática. SP: Summus, 2009.  
RAMOS, Fernão Pessoa. A imagem-câmera. Campinas: Papirus, 2015.  
MACHADO, Arlindo. Pré-cinemas e pós-cinemas. Campinas: Papirus, 2014. 
MASCARELLO, Fernando (Org.). História do cinema mundial. Campinas: Papirus, 2014.  
MARTIN, Marcel. A linguagem cinematográfica. São Paulo: Brasiliense, 2011.   

 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

JORNALISMO RURAL   35 
8° 

SEMESTRE 

EMENTA: 

http://www.univel.br/
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Agronegócio, agroindústria, agricultura familiar, agricultura orgânica e cooperativismo. Sazonalidade, 
ambiente operacional, cadeias produtivas e bolsa de mercadorias. Agronegócios, meio ambiente e 
sustentabilidade; Projetos sustentáveis em agronegócios; Inovações tecnológicas em agronegócios; 
Emprego e empreendedorismo em agronegócios; Principais instituições de pesquisa em 
agronegócios no Brasil; História e panorama atual do Jornalismo Rural do Brasil; Características e 
Técnicas de Abordagem do Jornalismo Rural; O cenário do agronegócio e a identificação das 
oportunidades de atuação na área do jornalismo rural: revistas especializadas, suplementos rurais, 
agronegócio na web e TV; Planejamento editorial, pauta, reportagem e edição no jornalismo rural. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

BRAGA, Geraldo Magela & KUNSCH, Margarida M. Krohling (Org). Comunicação rural: discurso 
e prática. Viçosa: Imprensa Universitária, 1993.  

FRIEDRICH, Odilo Antonio. Comunicação rural. 2. ed. Brasília: Embrater, 1988.  

FURTADO, Rogério. Agribusiness brasileiro: a história. SP: ABAG- Associação Brasileira de 
Agribusiness, 2002.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

ADORNA, Luiza. Jornalismo Rural: percepção e apropriação de reportagens televisivas do Globo 
Rural.  RJ: Editora Multifoco, 2015.  

MEGIDO, José Luiz Tejon; XAVIER, Coriolano. Marketing e agribusiness. 3. ed. São Paulo: Editora 
Ática, 1998.  
BORDENAVE, J. E. D. O que é comunicação rural. São Paulo: Brasiliense, 
1983.  
CANUTO, João Carlos; SILVEIRA, Miguel Angelo da (Org.). Estudos de Comunicação Rural. São 
Paulo: Loyola, 1988.  

ZYLBERZTAYN, Décio (Coord.). Estudo de caso em agribusiness. Porto Alegre: Ortiz, 1993.  

 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

ORATÓRIA E CERIMONIAL DE EVENTOS  
 

35 
8° 

SEMESTRE  

EMENTA: 

Fundamentos da oratória. Fatores de inibição. Técnicas de oratória: dimensão vocal, articulatória, 
corporal e facial. Técnicas de relaxamento físico e mental. Organização, exposição de ideias e 
improvisação. Criatividade e expressão. Utilização de microfones e de recursos técnicos 
(audiovisuais e equipamentos). Cerimonialista: funções, responsabilidades, apresentação pessoal e 
postura profissional. Regras de etiqueta. Condução de cerimonial: normas e protocolo. Roteiros para 
condução de cerimônias. Cerimonial em eventos públicos e privados. Cerimonial em eventos 
internacionais. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

POLITO, Reinaldo. Como falar de improviso e outras técnicas de apresentação. 12 ed. SP: 
Saraiva, 2006.  
POLITO, Reinaldo. Gestos e postura para falar melhor. 8. ed. São Paulo: Saraiva, 2000.  

SALGADO, Paulo Regis. Protocolo Cerimonial e Etiqueta em Eventos. SP: Paulus, 2010.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

BLIKSTEIN, Izidoro. Falar em público e convencer: técnicas e habilidades. SP: Contexto, 2016. 
CARNEGIE, Dale. Como falar em público e encantar as pessoas: torne-se um orador e 
comunicador magistral. São Paulo: Companhia Editora Nacional, 2012.  
LUKOWER, Ana. Cerimonial e Protocolo. 4 ed. São Paulo: Contexto, 2015.  

http://www.univel.br/
http://www.estantevirtual.com.br/autor/Associa%C3%A7%C3%A3o%20Brasileira%20de%20Agribusiness
http://www.estantevirtual.com.br/autor/Associa%C3%A7%C3%A3o%20Brasileira%20de%20Agribusiness
http://lattes.cnpq.br/8185622727042840
http://lattes.cnpq.br/8185622727042840
http://lattes.cnpq.br/8185622727042840
http://lattes.cnpq.br/8185622727042840
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POLITO, Reinaldo. Como falar corretamente e sem inibições. São Paulo: Saraiva, 2003.  
QUEIROZ, Jerônimo Geraldo de. Manual do orador. Goiânia: Editora AB, 1998. 

 
 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

PROJETO EXPERIMENTAL EM JORNALISMO – EXECUÇÃO  35 
8° 

SEMESTRE 

EMENTA: 

Diretrizes para construção do Trabalho de Conclusão de Curso (TCC). Sistematização do 
conhecimento do acadêmico sob a forma de um objeto de estudo relacionado à profissão ou ao 
curso, mediante supervisão, orientação e avaliação docente. O trabalho pode ser de caráter 
monográfico para reflexão crítica, ou projeto prático de cunho profissional, embasado por um relatório 
ou memorial descritivo. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

 GIL, Antonio Carlos.  Métodos e técnicas de pesquisa social. 5. ed. São Paulo: Atlas, 2011.  
LAKATOS, E. M.; MARCONI, M. de A. Fundamentos da Metodologia Científica. 5 ed. São Paulo: 
Atlas, 2010.  

DEMO, Pedro. Metodologia científica em ciências sociais. 3. ed. SP: Ática, 2009.  

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

BAUER, Martin W.; GASKELL, George (Org.). Pesquisa qualitativa com texto, imagem e som: 
um manual prático. 2. ed. Petrópolis: Vozes, 2002.  Disponível em: < 
https://archive.org/stream/BAUERM.W.GASKELLG.PesquisaQualitativaComTextoImagemESom/B
AUER%2C%20M.W.%3B%20GASKELL%2C%20G.%20Pesquisa_Qualitativa_Com_Texto_Image
m_e_Som#page/n83/mode/2up>. Acesso em: 30/06/2015. 
DUARTE, Jorge; BARROS, Antonio (Org.). Métodos e técnicas de pesquisa em Comunicação. 
São Paulo: Atlas, 2005.  
LOPES, M. I. V. de. Pesquisa em Comunicação. 8. ed. São Paulo: Loyola, 2001.  
TRAVANCAS, Isabel. “A experiência do trabalho de campo no universo da comunicação”. 
In: EXTRAPRENSA (USP). – Ano VIII – n° 14, junho/2014. Disponível em: 
http://www.revistas.usp.br/extraprensa/article/view/85142/88027. Acesso em: 30/06/2015. 
YIN, Robert K. Estudo de caso: planejamento e métodos. 3. ed. Porto Alegre: Bookman, 2005.  

 
 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES VIII 20 
8º 

SEMESTRE 

EMENTA: 

As Atividades Complementares são componentes curriculares dos cursos, constituindo-se como 
conjunto de atividades didático-pedagógicas, acadêmicas, científicas ou culturais voltadas para a 
flexibilização curricular e que possibilitem o desenvolvimento de habilidades, conhecimentos e 
competências complementares às adquiridas no ambiente acadêmico. São cumpridas pelo aluno de 
forma autônoma ou dirigida  observando o rol e regulamentação expedidos pela Instituição. Nas 
Atividades Complementares também são incluídas para aceite atividades que atendam aos 
requisitos legais a seguir: 
 
1) Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-raciais e para o Ensino de 
História e Cultura Afro-brasileira , Africana e Indígena, em conformidade com a Lei nº 11.645/2008 e 
(Resolução CNE/CP N° 01 de 17 de junho de 2004). A Educação das Relações Étnico-Raciais, bem 

http://www.univel.br/
https://archive.org/stream/BAUERM.W.GASKELLG.PesquisaQualitativaComTextoImagemESom/BAUER%2C%20M.W.%3B%20GASKELL%2C%20G.%20Pesquisa_Qualitativa_Com_Texto_Imagem_e_Som#page/n83/mode/2up
https://archive.org/stream/BAUERM.W.GASKELLG.PesquisaQualitativaComTextoImagemESom/BAUER%2C%20M.W.%3B%20GASKELL%2C%20G.%20Pesquisa_Qualitativa_Com_Texto_Imagem_e_Som#page/n83/mode/2up
https://archive.org/stream/BAUERM.W.GASKELLG.PesquisaQualitativaComTextoImagemESom/BAUER%2C%20M.W.%3B%20GASKELL%2C%20G.%20Pesquisa_Qualitativa_Com_Texto_Imagem_e_Som#page/n83/mode/2up
http://www.revistas.usp.br/extraprensa/article/view/85142/88027
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como o tratamento de questões e temáticas que dizem respeito aos afrodescendentes estão inclusas 
para aceite nas Atividades Complementares, que enriquecem o aprendizado dos alunos. 
 
2) Políticas de educação ambiental (Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999 e Decreto Nº 4.281 de 25 
de junho de 2002). O currículo do Curso prevê a integração da educação ambiental às disciplinas do 
curso de modo transversal, contínuo e permanente, sendo, ainda, o tema incluso para aceite nas 
Atividades Complementares específicas, que enriquecem o aprendizado dos alunos. 
 
3) Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos (Resolução CNE/CP N° 01, de 30 de 
maio de 2012).O currículo do Curso prevê a integração da educação em Direitos Humanos às 
disciplinas do curso de modo transversal, por meio de temas relacionados aos Direitos Humanos e 
tratados interdisciplinarmente. O tema é também incluso para aceite nas Atividades Complementares 
específicas, que enriquecem o aprendizado dos alunos. 

4) Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Lei nº 12.764, de 27 de 
dezembro de 2012). O currículo do curso prevê a integração da Proteção dos Direitos da Pessoa 
com Transtorno do Espectro Autista às disciplinas do curso de modo transversal, por meio de temas 
sobre os Direitos do Portador de Necessidades Especiais, da Pessoa (incluso o Transtorno do 
Espectro Autista), os quais são relacionados e tratados aos interdisciplinarmente. O tema é também 
incluso para aceite nas Atividades Complementares específicas que enriquecem o aprendizado dos 
alunos. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

NÃO SE APLICA 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

NÃO SE APLICA 

 
 

OPTATIVAS 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

ELETIVA - LIBRAS 40 4º 

EMENTA: 

A disciplina eletiva será escolhida pelos alunos, com base numa relação ofertada pela IES no 
semestre anterior. Dentre elas, obrigatoriamente é ofertado: 
LIBRAS: Os conceitos iniciais básicos sobre deficiência auditiva (surdez) e indivíduo surdo: 
identidade, cultura e educação. Como se desenvolveram as línguas de sinais e a Língua Brasileira 
de Sinais – LIBRAS. Noções básicas de estrutura lingüística da LIBRAS e sua gramática. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: Nº TIPO 

ALMEIDA, E. O. C. de. Leitura e Surdez: Um estudo com adultos não 
oralizados. Editora Revinter, 2012. 

10 Físico 

Estelita, Mariangela, ELiS - Sistema Brasileiro de Escrita das Línguas 

de Sinais. Porto Alegre: Penso 2015. 
 

Virtual 
Pearson 

VIEIRA, Maria Inês  et al. Libras: conhecimento além dos sinais. São 
Paulo: Pearson Prentice Hall, 2011. 

10 
Físico  e 
Virtual 

Pearson 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: Nº TIPO 

http://www.univel.br/
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Plinski, Rejane Regina Koltz; Morais, Carlos Eduardo Lima de; 
Alencastro, Mariana Isidoro de. Libras. Porto Alegre: SAGAH, 2018. 

 
Virtual 

Grupo A 

ALMEIDA, Elizabeth Oliveira Crepaldi de. Leitura e surdez: um estudo 
com adultos não oralizados. 2. ed. Rio de Janeiro: Revinter, 2012.  

 

10 Físico 

Smith, Deborah D. Introdução à Educação Especial. Porto Alegre: 
Artemd,2008. 

 
Virtual 

Grupo A 

HONORA, Márcia; FRIZANCO, Mary Lopes Esteves. Livro ilustrado 
de Língua Brasileira de Sinais: desvendando a comunicação usada 
pelas pessoas com surdez. São Paulo: Ciranda Cultural, 2011.  

2 Físico 

Lopes, Maura Corcini, Surdez & Educação, 2º ed, Belo 
Horizonte:Autêntica Editora, 2011.  

Virtual 
Pearson 

 

 

ELETIVAS 
 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

ELETIVA - COMUNICAÇÃO INTEGRADA DE MARKETING 40 4º 

EMENTA: 

A comunicação integrada de marketing (CIM) ferramentas, estrutura e conceitos; os fundamentos e 
evolução da comunicação integrada e sua aplicação no plano de marketing; o papel da comunicação 
integrada de marketing para a promoção da marca; os tipos de mídias como ferramenta de 
comunicação de marketing, planejamento da comunicação integrada de marketing e gestão das 
comunicações pessoais. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: Nº TIPO 

CRESCITELLI, Edson; SHIMP, Terence A. Comunicação de 
marketing integrando propaganda, promoção e outras formas de 
divulgação. São Paulo: Cengage Learning, 2012. 

9 Físico 

KOTLER, Philip; KELLER, Kevin Lane. Administração de marketing: 
a bíblia do marketing. 14. ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 
2012. 

17 ex. 2006 
5 ex. 2012 

Físico e 
Virtual 

Pearson 

VASCONCELOS, L. R. Planejamento de Comunicação Integrada: 
manual de sobrevivência para as organizações do século XXI. São 
Paulo: Summus, 2009.  

 
Virtual 

Pearson 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: Nº TIPO 

COBRA, M. Administração de marketing no Brasil. 3. ed. São 
Paulo: Cobra, 2009. 

2 Físico  

HOOLEY, G. J.; SAUNDERS, J.; PIERCY, N. F. Estratégia de 
marketing e posicionamento competitivo. 4. ed. São Paulo: 
Prentice Hall, 2011. 

4 Físico 

KOTLER, P. ARMSTRONG, G. Princípios do Marketing. São Paulo, 
Editora Prentice Hall, 2003. 

12 Físico 

KOTLER, P.; KELLER, K. L. Administração de Marketing. 14 ed. São 
Paulo: Pearson Eduacation do Brasil, 2012. 

5 
Físico e 
Virtual 

Pearson 

OGDEN, J.R. Comunicação Integrada de Marketing: conceitos, 
técnicas e práticas. 2 ed. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2002. 

3 
Físico e 
Virtual 

Pearson 

 

http://www.univel.br/
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COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

ELETIVA - MARKETING DIGITAL 40 4º 

EMENTA: 

Introdução aos conceitos do marketing digital; A mídia digital; Comunidades e Relacionamento; 
Conteúdo Gerado pelo Usuário; E-commerce; Planejamento de marketing para atividades online e 
implementações; O conceito de loja virtual no marketing de produtos e serviços; As ferramentas do 
marketing digital; Marketing de Relacionamento Online; Otimização em Mecanismos de Busca; 
Webdesign e a Marca na internet. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: Nº TIPO 

FERREIRA JUNIOR, Achiles Batista; AZEVEDO, Ney Queiroz. 
Marketing digital: uma análise do mercado 3.0.Curitiba: 
Intersaberes, 2015.[recurso eletrônico] 

 
Virtual 

Pearson 

KOTLER, P.; KELLER, K. L. Administração de Marketing. 14 ed. 
São Paulo: Pearson Eduacation do Brasil, 2012. 

17 ex. 2006 
5 ex. 2012 

Físico e 
Virtual 

Pearson 

STEFANO, Nara; ZATTAR, Izabel Cristina. E-commerce: conceitos, 
implementação e gestão. Curitiba: Intersaberes, 2016. 

8 
Físico e 
Virtual 

Pearson 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: Nº TIPO 

COSTA, Camila Gino Almeida. Gestão de mídias sociais. Curitiba: 
Intersaberes, 2017 [recurso eletrônico] 

 
Virtual 

Pearson 

LEMOS, Ronaldo. A vida em rede. Campinas, SP: Papirus 7 Mares, 
2015. [recurso eletrônico] 

 
Virtual 

Pearson 

MARTINO, Luís Mauro Sá. Teoria das Mídias Digitais: linguagens, 
ambientes, redes. 2. ed. Petrópolis, RJ: Vozes, 2015. [recurso 
eletrônico] 

 
Virtual 

Pearson 

PRIMO, Alex. Interação mediada por computador: comunicação, 
cibercultura, cognição. Porto Alegre: Sulina, 2011. 

2 Físico 

SANTAELLA, Lucia. Redação publicitária digital. Curitiba: 
Intersaberes, 2017 [recurso eletrônico] 

 
Virtual 

Pearson 

STRAUSS, Judy. E-marketing. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 
2012. [recurso eletrônico] 

 
Virtual 

Pearson 

 

DISCIPLINA 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

ELETIVA - HISTÓRIA EM QUADRINHO E ANIMAÇÃO 35 7º 

EMENTA: 

A disciplina eletiva será escolhida pelos alunos, com base numa relação ofertada pela IES no semestre 

anterior. Dentre elas, obrigatoriamente é ofertado: 
HISTÓRIA EM QUADRINHO E ANIMAÇÃO: Compreensão da linguagem contemporânea da nona arte, 

assim como a produção de obras quadrinizadas. Análise semióticas, construção de roteiro e 

compreensão filosófica de personagens e universos fictícios. Histórico, tendências e artistas da 
história em quadrinhos. Aplicação da linguagem como processo pedagógico. 

http://www.univel.br/
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA EXEMPLARES TIPO 

EISNER. Will. Quadrinhos e Arte Sequencial. Tradução: Luís 

Carlos Borges. 4ª ed. São Paulo: Martins Fontes, 2010 
9 Físico 

PATATI, Carlos; BRAGA, Flávio. Almanaque dos Quadrinhos: cem 
anos de uma mídia popular.Rio de Janeiro. Ediouro. 2006 

5 Físico 

McCLOUND, Scoot .Desvendando os Quadrinhos. São Paulo: M. 

books. 2004 
9 Físico 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR EXEMPLARES TIPO 

ASSUMPÇÃO Jr, Francisco B. Psicologia e História em 
Quadrinhos. São Paulo. Casa do Psicólogo. 2001 

2 Físico 

EISNER. Will. Narrativas Gráficas. Tradução: Leandro Luigi.  ed. 
São Paulo: Devir, 2013 

2 Físico 

NOTH, Winfried; SANTAELLA, Lucia. Imagem: conigção, 

semiótica, mídia. São Paulo: Fluminuras, 2008. 
11 Físico 

PEIRCE, Charles S. Semiótica.  4. ed. São Paulo: Perspectiva, 2010. 10 Físico 

VERGUEIRO, Waldomiro; RAMA, Angela; BARBOSA, Alexandre. 

Como Usar as Histórias em Quadrinhos na Sala de Aula. São 
Paulo: Contexto, 2010 

2 Físico 

COMPONENTE 
CARGA 

HORÁRIA 
PERÍODO 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES IV 20 4º 

EMENTA: 

As Atividades Complementares são componentes curriculares dos cursos, constituindo-se como 
conjunto de atividades didático-pedagógicas, acadêmicas, científicas ou culturais voltadas para a 
flexibilização curricular e que possibilitam o desenvolvimento de habilidades, conhecimentos e 
competências complementares as adquiridas no ambiente acadêmico. Sendo cumpridas pelo aluno, 
de forma autônoma ou dirigida, observado o rol e regulamentação expedidos pela Instituição. 
 
Nas Atividades Complementares, também são incluídas atividades para atender aos requisitos legais 
a seguir: 
 
1) Diretrizes Curriculares Nacionais para Educação das Relações Étnico-raciais e para o Ensino de 
História e Cultura Afro-brasileira , Africana e Indígena, em conformidade com a Lei nº 11.645/2008 e 
(Resolução CNE/CP N° 01 de 17 de junho de 2004). A Educação das Relações Étnico-Raciais, bem 
como o tratamento de questões e temáticas que dizem respeito aos afrodescendentes estão inclusas 
nas Atividades Complementares específicas que enriquecem o aprendizado dos alunos. 
 
2) Políticas de educação ambiental (Lei nº 9.795, de 27 de abril de 1999 e Decreto Nº 4.281 de 25 
de junho de 2002). O currículo do Curso prevê a integração da educação ambiental às disciplinas do 
curso de modo transversal, contínuo e permanente. Sendo o tema desenvolvido nas Atividades 
Complementares específicas que enriquecem o aprendizado dos alunos. 
 
3) Diretrizes Nacionais para a Educação em Direitos Humanos (Resolução CNE/CP N° 01, de 30 de 
maio de 2012).O currículo do Curso prevê a integração da educação em Direitos Humanos às 
disciplinas do curso de modo transversal, por meio de temas relacionados aos Direitos Humanos e 
tratados interdisciplinarmente. Sendo o tema desenvolvido nas Atividades Complementares 
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específicas que enriquecem o aprendizado dos alunos. 

4) Proteção dos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista (Lei nº 12.764, de 27 de 
dezembro de 2012). O currículo do curso prevê a integração da Proteção dos Direitos da Pessoa 
com Transtorno do Espectro Autista às disciplinas do curso de modo transversal, por meio de temas 
relacionados e tratados aos Direitos da Pessoa com Transtorno do Espectro Autista 
interdisciplinarmente. Sendo o tema desenvolvido nas Atividades Complementares específicas que 
enriquecem o aprendizado dos alunos. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA: 

NÃO SE APLICA 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR: 

NÃO SE APLICA 
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ANEXO B - Regulamento de Atividades Complementares 

 

REGULAMENTO DAS ATIVIDADES COMPLEMENTARES DO CURSO DE 

COMUNICAÇÃO SOCIAL – JORNALISMO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO 

UNIVEL 

 

Este documento dispõe sobre as normas e procedimentos para o exercício das 

atividades complementares no curso de Comunicação Social - Jornalismo do Centro 

Universitário UNIVEL. 

 

Capítulo I  

Disposições preliminares 

 

Art. 1º As Atividades Complementares de graduação são ações pedagógicas que tem 

como principal objetivo aprofundar as temáticas estudadas e o desenvolvimento 

individual das potencialidades discentes.  

 

Art. 2º São consideradas Atividades Complementares aquelas realizadas durante o 

período de graduação no Centro Universitário UNIVEL, cursadas na Instituição ou 

externas a ela.  

§1º As Atividades Complementares dividem-se nas seguintes categorias: 

I – Cursos e Projetos de Extensão;  

II – Atividades de ensino (monitoria), pesquisa e Iniciação Científica;  

III – Eventos acadêmicos culturais e técnico-científicos;  

IV – Produção bibliográfica, técnica e/ou artístico-cultural;  

V – Participação em concursos acadêmicos ou culturais; 

VI – Voluntariado; 

VII - Disciplinas não previstas no currículo pleno; 
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Capítulo II 

Das Atividades Complementares 

 

Art. 3º - Os cursos e projetos de extensão objetivam desenvolver as habilidades dos 

discentes em temas específicos. Sob a denominação de cursos de extensão estão 

incluídos também as modalidades de mediação do processo ensino-aprendizagem, 

por meio de abordagem didática com estrutura lógica de conteúdos como palestras, 

oficinas, seminários, congressos, cursos, minicursos, conferências, tanto na 

modalidade presencial ou a distância, viagens e visitas orientadas.   

 

a) Participação em cursos de extensão ofertados pela instituição ou por outras 

unidades de ensino, desde que relacionados às áreas de formação profissional 

do curso. 

b) Participação em projetos de extensão comunitários e/ou sociais 

relacionados às áreas de formação profissional do curso. 

c) Também poderão ser reconhecidas como horas cursos de língua estrangeira, 

portuguesa e libras. 

d) São consideradas Atividades Complementares as viagens e visitas orientadas 

que não integrarem as atividades obrigatórias de uma disciplina ou não fizerem 

parte das atividades de prática profissional. As visitas devem ser propostas e 

orientadas por um professor que se responsabiliza pelo acompanhamento 

direto da atividade.  

 

Art. 4º - As atividades de ensino(monitoria), pesquisa e Iniciação Científica sujeitam-

se aos seguintes tipos. 

a) Participação e desenvolvimento de projetos de iniciação científica vinculados 

ao Centro de Pesquisa e Extensão do Centro Universitário. 

b) Participação em projetos de pesquisa vinculados ao Centro de Pesquisa e 

Extensão do Centro Universitário. 
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c) Participação em eventos de iniciação científica relacionados aos projetos 

desenvolvidos pelo aluno. 

d) Atuação como monitor(a) de disciplinas em programas de monitoria ofertados 

pelo Centro Universitário Univel, definidos por edital, através das 

coordenações de curso. 

 

Art. 5º Eventos acadêmicos são atividades culturais e técnico-científicos que 

objetivam difundir o conhecimento e discutir temas emergentes nas diferentes áreas 

do conhecimento e ainda a divulgação de obras e acervos técnicos e artísticos. 

a) Estão contidas neste item a participação em colóquios, painéis, jornadas, mostras, 

feiras, exposições e salões.  

b) A participação dos discentes podem se dar em três modalidades:  I – ouvintes; II 

– ministrante ou apresentador e/ou III – organizador. 

 

Art. 6º - São consideradas atividades complementares as produções de cunho 

bibliográfico, técnico e artístico-cultural.  

a) A produção de cunho bibliográfico constitui-se na publicação de textos em 

anais, boletins, jornais e outros meios de divulgação.  

b) A produção de cunho técnico ou artístico-cultural refere-se à participação em 

exposições, confecção de maquetes, criação ou apresentação literária, 

musical, teatral e outras.  

 

Art. 7º Serão validadas como Atividades Complementares os concursos acadêmicos 

ou culturais em áreas relacionadas ao curso do discente. Podem ser esses concursos 

em âmbito interno, local, regional, nacional e internacional.  

 

Art. 8º O Voluntariado compreende as seguintes atividades 

a) Participação em atividades e projetos voluntários desenvolvidos com o intuito 

de prestação de serviços junto a sociedade, não necessariamente relacionadas 
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à formação profissional, podendo estar vinculados ou não a outros projetos da 

instituição.  

b) Serviços prestados em instâncias governamentais, como participação em 

processos eleitorais por determinação judicial. 

c) Participação em atividades de Responsabilidade Socioambiental. 

 

Art. 9º A categoria de Disciplinas não previstas no currículo pleno englobam 

a) Disciplinas cursadas pelo(a) acadêmico(a) que não estão sendo utilizadas 

como dispensa ou aproveitamento na grade curricular do mesmo, em razão de 

transferências internas ou externas. 

 

Capítulo III 

Da validação e integralização das horas 

 

Art. 10º O(A) acadêmico(a) deverá computar horas em pelo menos três (03) 

categorias distintas obrigatoriamente.  

 

Art. 11º O(A) acadêmico(a) deverá comprovar, durante o seu curso de graduação, um 

mínimo de 4% (quatro por cento) do total da carga horária mínima do curso e no 

máximo 200 (duzentas) horas em atividades complementares ou atendendo às 

orientações das Diretrizes Curriculares do Curso; 

 

Art. 12º O reconhecimento de uma atividade complementar da modalidade 

participação em concursos acadêmicos ou culturais levará em conta a abrangência 

do concurso, o nível de participação e o resultado ou premiação.  

 

Art. 13º O(A) acadêmico(a) que não cumprir as horas de atividades complementares 

no decorrer do curso não terá direito à participar da colação de grau, mesmo tendo 

obtido aprovação em todas as disciplinas da matriz curricular; 
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Art. 14º As atividades complementares deverão estar de acordo com o Projeto 

Pedagógico do Curso; 

 

Art. 15º O(A) acadêmico(a) é responsável por reunir os comprovantes das atividades 

realizadas durante a graduação, tais como declarações e certificados, devendo 

apresentar o original e uma cópia à Coordenação de Curso, que manterá em arquivo 

apenas a cópia. Portanto, a guarda do documento original é de responsabilidade do(a) 

acadêmico(a). 

 

Art 16º Serão desconsiderados os certificados e/ou relatórios apresentados se for 

constatada qualquer irregularidade, estando sujeito o(a) aluno(a) que o apresentou à 

punição na forma do regimento da IES. 

 

Art 17º Serão desconsiderados certificados e/ou declarações de atividades realizadas 

antes da data de ingresso do(a) acadêmico(a) no curso. 

 

Art. 18º - A validação da carga horária cumprida pelo (a) acadêmico(a) nas Atividades 

Complementares atenderá os seguintes critérios:  

I - As atividades apresentadas serão aproveitadas integralmente, desde que não 

ultrapasse o limite de 20% da carga horária total de atividades complementares do 

curso por certificado/declaração. 

II – Atividades realizadas em apenas uma instituição não pode exceder a 35% do 

total de atividades complementares do curso, exceto as realizadas no Centro 

Universitário Univel. 

Parágrafo Único – Em caso de dúvidas sobre a validade de determinada atividade 

complementar, recomenda-se consultar antecipadamente a Coordenação do Curso. 
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Art. 19º - Caberá à Coordenação do Curso: 

a) Aprovar o relatório final de Atividades Complementares de cada aluno. 

b) Controlar o lançamento das atividades cumpridas no sistema acadêmico.  

c) Remeter à Secretaria o relatório final das Atividades Complementares 

realizadas pelo aluno e a respectiva carga horária computada, para fins de 

registro no histórico escolar correspondente. 

d) Solicitar, se entender necessário, informações adicionais sobre a atividade 

desenvolvida para efeito de sua validação.  

Parágrafo Único – Caberá a coordenação do curso, tomar as providências 

necessárias para evitar abusos e fraudes. Poderá, ainda, estipular o prazo máximo 

para a entrega do relatório final de Atividades Complementares pelo formando. 

 

Art. 20º - São obrigações do (a) acadêmico(a):  

I - cumprir a carga horária total das atividades complementares, nas modalidades 

e condições previstas neste Regulamento;  

II - requerer o registro formal das atividades desenvolvidas ao longo do curso 

perante a Coordenação de Atividades Complementares, por protocolo, conforme 

as datas estabelecidas em edital, mediante a apresentação do certificado original 

ou instrumento equivalente de aferição de frequência, e entrega de uma cópia do 

mesmo;  

III - retirar os certificados de eventos organizados pelo Centro Universitário 

UNIVEL, em data posterior a entrada em vigor deste regulamento.  

IV - entregar relatório final das atividades desenvolvidas, quando for exigência da 

modalidade em questão;  

V - conferir os editais de divulgação dos prazos para retirada de certificados, 

protocolo de Atividades Complementares e resultados dos requerimentos feitos à 

Coordenação. 
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Art. 21º - Este regulamento entra em vigor na data de sua publicação, revogadas as 

disposições em contrário. 

 

 

Cascavel, 25 de Setembro de 2017. 

 

 

 

_______________________________ 

Viviane da Silva 

Pró-Reitora Acadêmica 
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ANEXO C: Regulamento da Avaliação Integradora para o curso de Comunicação 

Social - Jornalismo 

 

REGULAMENTO DE AVALIAÇÃO INTEGRADORA  

DO CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIVEL 

 

 

Este documento dispõe sobre as normas e procedimentos para o exercício da 

Avaliação Integradora nos cursos de graduação do Centro Universitário UNIVEL. 

 

 

CAPÍTULO I 

DA DEFINIÇÃO DA AVALIAÇÃO INTEGRADORA 

 

Art. 1º - A Avaliação Integradora é o instrumento institucional de avaliação sistêmica 

e formal dos acadêmicos de Graduação do Centro Universitário UNIVEL. 

Considerando-se que os desafios de qualidade do Ensino Superior passam pelo olhar 

sistêmico do processo de ensino e aprendizagem, compreende-se ser necessário 

observar estrategicamente desde a oferta do conhecimento, as metodologias de 

ensino, o papel docente e a participação discente, acompanhadas por meio de 

constante avaliação. Nesse espaço, a AI, realizada de forma sistêmica, apresenta-se 

como um instrumento avaliativo para a IES, e de aprendizagem para o discente, pois 

permite ao avaliado revisitar os conhecimentos adquiridos e internalizá-los, além de 

verificar o seu nível de aderência aos conteúdos programáticos propostos no projeto 

pedagógico do curso. 

 

CAPÍTULO II 

DOS OBJETIVOS  
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Art. 2º - A Avaliação Integradora tem como objetivos: 

I) Verificar o desenvolvimento das competências e habilidades previstas nas 

Diretrizes Curriculares Nacionais dos Cursos e PPC do curso; 

II) Identificar o nível de aderência dos alunos em relação aos conteúdos previstos 

nas matrizes curriculares dos cursos;  

III)  Apoiar na identificação de lacunas entre os conteúdos propostos e o 

aproveitamento dos acadêmicos, para que as Coordenações de Curso e 

Núcleos Docentes Estruturantes criem estratégias de recuperação de 

conteúdos, caso seja necessário; 

IV) Auxiliar na formação do aluno para participar de avaliações externas, tais como 

provas de Concursos Públicos e Exame de Desempenho dos Estudantes – 

ENADE; 

V) Fornecer insumos para o planejamento didático-pedagógico dos cursos em 

avaliação; 

VI) Oportunizar o aprimoramento da capacidade de análise, interpretação, 

dissertação, raciocínio lógico e gestão do tempo para resolução de casos 

específicos. 

 

CAPÍTULO III 

DA CARACTERIZAÇÃO  

 

Art. 3º - A Avaliação Integradora tem caráter interdisciplinar e conteúdo acumulativo, 

concernente aos semestres anteriormente cursados. 

 

 Art. 4º - A AI é individual e sem consulta. 

 

Art. 5º - A prova é obrigatória aos acadêmicos que estejam matriculados em pelo 

menos 03 (três) disciplinas, no período de aplicação da AI. 
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Art. 6º - Os alunos matriculados em 02 (duas) disciplinas ou menos terão as notas de 

sua avaliação bimestral ponderada integralmente, a fim de suprir os pontos relativos 

à AI. 

 

I - Cabe às Coordenações de Curso informar aos professores quais são os alunos 

nesta situação. 

 

Art. 7º - Não haverá 2º chamada para realização da Avaliação Integradora, em 

nenhuma hipótese. O acadêmico ausente receberá nota 0,0 (zero) como ponto 

referente à prova, não havendo outra forma de reposição desta nota. 

 

CAPÍTULO IV 

DOS PERÍODOS A SEREM AVALIADOS 

 

Art. 8º - Todos os alunos de Graduação deverão, obrigatoriamente, ser avaliados pelo 

menos 02 (duas) vezes ao longo do curso. Servirá como referência para a aplicação 

das provas as turmas ingressantes na grade de verão que seguirão a programação 

conforme se apresenta a seguir: 

 

Duração do Curso 1ª Avaliação 2ª Avaliação 

02 Anos 2º Período 3º Período 

03 Anos 3º Período 5º Período 

04 Anos 4º Período 6º Período 

05 Anos 4º Período 8º Período 

 

Art. 9º - Fica a critério de cada Coordenação de Curso aplicar Avaliações Integradoras 

adicionais em períodos distintos aos definidos neste Regulamento, desde que 

atendidas às avaliações previstas neste capítulo. 

 

Art. 10º - As coordenações devem contemplar alunos ingressantes nas matrizes de 

inverno, inserindo em sua avaliação integradora apenas questões de disciplinas 
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cursadas previamente pelo aluno. Quando necessário, deve ser elaborada uma 

avaliação integradora específica para estes alunos, substituindo as questões não 

abordadas previamente. 

 

CAPÍTULO V 

DA ESTRUTURA DA PROVA 

 

Art. 10º - A Avaliação Integradora terá modelo único, baseado no padrão do Exame 

Nacional de Desempenho do Estudante – ENADE. 

 

Art. 11º - A prova será composta de 40 (quarenta) questões, distribuídas do seguinte 

modo: 

 

I - 08 (oito) questões objetivas, de conhecimentos gerais; 

II - 02 (duas) questões discursivas, de conhecimentos gerais; 

III - 28 (vinte e oito) questões objetivas, de conhecimentos específicos; 

IV- 02 (duas) questões discursivas, de conhecimentos específicos. 

 

CAPÍTULO VI 

DA CONSTRUÇÃO DAS QUESTÕES  

 

Art. 12º - As questões de conhecimentos gerais deverão ser iguais para todos os 

cursos avaliados.  

 

I - A Direção-Geral coordenará a confecção das questões de conhecimentos gerais e 

as repassará para que cada Coordenação de Curso a insira em seu caderno de 

questões próprio. 

Art. 13º - As questões específicas serão coordenadas/elaboradas pelas 

Coordenações de Curso, Juntamente com o Núcleo Docente Estruturante e auxílio de 

seu colegiado. 
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Art. 14º - Os conteúdos das questões devem contemplar todas as disciplinas 

concluídas, em formato acumulativo. 

 

Art. 15º - Os conteúdos das questões de conhecimentos específicos devem ser 

norteados pelas Diretrizes Curriculares Nacionais e as Portarias de Conteúdo do 

Exame Nacional de Desempenho - ENADE, publicadas pelo Instituto Nacional de 

Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira - INEP. 

 

Art. 16º - O formato das questões deve seguir como base, as metodologias avaliativas 

existentes no Exame Nacional do Desempenho do Estudante – ENADE. 

 

Art. 17º - As questões produzidas devem ser originais e específicas para a AI. No 

entanto, 25% das questões de conhecimentos específicos deve ser obtido de fontes 

externas, tais como questões já publicadas pelo INEP e utilizadas em exames de 

ENADE de anos anteriores, bem como questões de Concursos Públicos e outras 

avaliações externas, desde que não sejam violados os direitos autorais. 

 

Art. 18º - As questões elaboradas devem integrar o banco de questões, para serem 

utilizadas em Avaliações Integradoras futuras. 

 

CAPÍTULO VII 

DA PONTUAÇÃO 

 

Art. 19º - A Avaliação Integradora terá peso de 100 pontos, assim distribuídos: 

 

Seções Número das Questões Peso das Questões 

Formação Geral – Objetivas 01 a 08 2 (dois) pontos cada 

Formação Geral - Discursivas Discursiva 01 e Discursiva 02 7 (sete)  pontos cada 

Formação Específica - Objetivas 09 a 36 2 (dois) pontos cada 

Formação Específica - Discursivas Discursiva 03 e Discursiva 04 7 (sete) pontos  cada 
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Art. 20º - A nota obtida pelo acadêmico deverá ser integralizada no bimestre corrente, 

como parte constituinte da nota bimestral. A referida prova corresponderá a 20% 

(vinte) da nota bimestral e será assim distribuída, de acordo com o desempenho do 

aluno: 

 

Pontuação na AI Nota Bimestral 

De 0 a 19,9 pontos 0,5 ponto 

De 20 a 39,9 pontos 1,0 ponto 

De 40 a 59,9 pontos 1,5 pontos 

De 60 pontos acima 2,0 pontos 

 

Art. 21º - É dever do professor inserir no Plano de Ensino, no item Critérios de 

Avaliação, o peso bimestral e a forma de atribuição da nota da AI, considerando-se o 

desempenho do aluno descrito acima. No bimestre em que a Avaliação Integradora 

for aplicada, o professor deverá distribuir os 80% (oitenta) dos pontos restantes entre 

a prova bimestral e as demais atividades avaliativas. 

 

Art. 22º - O resultado final da AI, contendo a pontuação dos acadêmicos, será 

elaborado pelas Coordenações de Curso e repassado aos professores para a 

execução do lançamento das médias bimestrais dos alunos. 
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CAPÍTULO VIII 

DAS IMPRESSÕES  

 

Art. 23º - As impressões da Avaliação Integradora serão supervisionadas pelo Núcleo 

Pedagógico. 

 

Art. 24º - Os arquivos finais devem ser enviados para impressão, por cada 

Coordenação de Curso, com pelo menos 15 (quinze) dias de antecedência à aplicação 

da prova, em formato PDF e para o e-mail coordenacaop@univel.br. 

 

CAPÍTULO IX 

DA APLICAÇÃO  

 

Art. 25º - A data de aplicação da Avaliação Integradora será única para todos os 

cursos de um mesmo turno, exceto para turnos diferentes. 

 

Art. 26º - O período da prova será determinado pela Direção-Geral, juntamente com 

o colegiado de Coordenadores de Curso, e a data definida no início do semestre letivo. 

 

Art. 27º - O acadêmico deverá ser comunicado da data de aplicação da prova com 

pelo menos 30 (trinta) dias de antecedência. 

 

Art. 28º - O aluno realizará a Avaliação Integradora em sua própria sala de aula. 

Art. 29º - A realização terá tempo mínimo de 01 (uma) hora/aula e tempo máximo de 

04 (quatro) horas/aulas, assim distribuídas: 

 

I - Matutino – 08h às 11h45 

II - Noturno – 19h às 22h45 
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Art. 30º - A aplicação da Avaliação Integradora será atribuída aos professores que 

possuírem aulas com as turmas avaliadas, no dia elencado para as provas. A gestão 

dos professores-aplicadores ficará sob responsabilidade de cada Coordenação de 

Curso. 

 

 

CAPÍTULO X 

DA CORREÇÃO E DIVULGAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

Art. 31º - As Coordenações de Curso ficarão responsáveis por realizar a correção das 

questões objetivas e dissertativas, além de elaborar a relação final de notas da AI. 

 

I - Quando a Coordenação de Curso entender ser pertinente poderá solicitar ajuda 

aos docentes de seu colegiado, especializados em áreas específicas, para a 

correção das questões discursivas. 

 

Art. 32º - O Gabarito com as respostas da prova deverá ser publicado pelas 

Coordenações de Curso até 48h após sua aplicação. 

 

CAPÍTULO XI 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 

 

Art. 34º - Os casos omissos neste Regulamento serão decididos pela Direção-Geral. 

 

Art. 35º. Este Regulamento entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em 

contrário. 
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Cascavel, 21 de Setembro de 2017. 

 

 

______________________________ 

Rodrigo Silvério Cardoso 

Coordenador do Curso de Comunicação Social - Jornalismo 

Centro Universitário Univel 

 

 

 

_______________________________ 

Viviane da Silva 

Pró-Reitora Acadêmica 
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ANEXO D: Regulamento das Normas de Uso de Laboratórios relacionados ao Curso 

de Comunicação Social - Jornalismo 

 

REGULAMENTO GERAL DE FUNCIONAMENTO DOS LABORATORIOS DO 

CENTRO UNIVERSITÁRIO 

 

CAPÍTULO I – NORMAS GERAIS 

 

Artigo 1º - O presente regulamento tem por finalidade estabelecer as normas de 

funcionamento dos laboratórios, bem como as responsabilidades dos funcionários 

administrativos, tendo por objetivos: 

I – Promover a melhoria dos cursos de graduação permitindo a integração entre ensino 

teórico e prático; 

II – Promover o desenvolvimento de pesquisa, estágios e prestação de serviços; 

III – Estimular a implementação de monitorias nos laboratórios. 

 

Artigo 2º- Esta norma se aplica a todos os funcionários que desempenham funções 

nos laboratórios: Docentes, Coordenador de Laboratório, Técnicos, monitores e 

acadêmicos, e são formuladas para que o sentido de equipe prevaleça aos interesses 

individuais a fim de garantir o  funcionamento adequado do local. 

 

Parágrafo único: Docentes são elementos integrantes dos laboratórios, sendo  

profissionais que ministram aulas neste local e desenvolvem atividades de pesquisa 

e/ou extensão. 

 

Artigo 3º -  São atribuições dos docentes: 

 

I – Planejar as aulas práticas de acordo com o calendário escolar; 
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II – Solicitar materiais e equipamentos necessários à realização das aulas práticas, 

colocando sua especificação e evitando desperdícios; 

III – Solicitar com antecedência, de no mínimo três dias ao monitor ou técnico, a 

organização do laboratório bem como os materiais e equipamentos a serem utilizados 

para o desenvolvimento das aulas práticas; 

IV – Usar vestimenta de acordo com as exigências de cada local de trabalho; sendo: 

calça comprida, jalecos de mangas longas e abotoados à frente e calçados fechados. 

V – Zelar pela manutenção e bom funcionamento dos equipamentos e pelo emprego 

correto dos reagentes e materiais de consumo dos laboratórios, evitando o uso 

irracional de substâncias perigosas, sendo de responsabilidade do docente e do 

acadêmico qualquer dano causado ao equipamento durante a realização das aulas 

práticas; 

VI – Orientar ao aluno e monitor quanto às normas básicas de biossegurança a serem 

seguidas em cada laboratório, bem como o uso correto dos equipamentos e 

reagentes, repassando estas ao aluno no seu primeiro dia de aula no laboratório. 

VII – Não fazer empréstimo de qualquer material ou equipamento sem comunicar com 

antecedência a Coordenação de Laboratório; 

VIII – Desenvolver técnicas que, com a substituição de alguns componentes, possam 

ser menos agressivas ao meio ambiente, sem com isso deixar de desenvolver a aula 

prática; 

IX – Promover o desenvolvimento de pesquisas; 

X – Promover a utilização pelos acadêmicos dos EPIs (Equipamentos de Proteção 

Individual), que deverão ser obrigatórios. 

XI – Oficializar através de BO (Boletim de Ocorrência) o descumprimento das normas, 

caso ocorram, para providências cabíveis. 

XII – Fazer previsões de animais no biotério com noventa dias de antecedência.  

 

Artigo 4º - O Supervisor Técnico é o agente que exerce a supervisão técnica e apoio 

administrativo do Setor de Laboratórios. 
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Artigo 5º - São atribuições do Coordenador de Laboratórios: 

 

I – Planejar, junto aos docentes a distribuição de aulas práticas, mantendo um horário 

próprio para cada laboratório, bem como regulamentar o número de alunos por turma. 

II - Orientar e acompanhar as atividades desenvolvidas pelos monitores e técnicos 

nos laboratórios. 

III – Controlar e supervisionar o uso de equipamentos, reagentes e vidrarias visando 

sua preservação e manutenção. 

IV – Controlar o uso de animais em aulas práticas, assim como prestar ajuda ao 

professor na manutenção e conservação do biotério setorial. 

V – Manter o controle do estoque de cada laboratório observando o consumo e 

solicitar material de consumo junto ao almoxarifado conforme a necessidade. 

VI – Propor à administração superior a aquisição de material de consumo e 

permanente, conforme a solicitação do professor e necessidade do laboratório 

fazendo pedido de equipamentos, reagentes e vidrarias. 

VII – Estimular e promover o treinamento de monitores dos laboratórios por ocasião 

do início das atividades, e periodicamente com devido registro e assinatura dos 

participantes. 

VIII – Providenciar reparos e procedimentos de manutenção de equipamentos 

existentes nos laboratórios periodicamente e com registro. 

IX - Propor medidas que visem a melhoria do setor de laboratório. 

X -  Estimular o desenvolvimento de técnicas novas que visem à melhoria do setor de 

laboratório. 

XI – Auxiliar na organização das aulas práticas, quando necessário. 

XII – Em caso de empréstimo de material permanente comunicar a sessão de 

patrimônio. 

XIII – Zelar pelo patrimônio material, organização, manutenção e funcionamento 

adequado de cada laboratório, de acordo com os objetivos e funções do setor. 

XIV – Orientar aos técnicos do laboratório no controle do prazo de validade das 

substâncias químicas e reagentes utilizados. 
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XV – Orientar ao Setor de Compras, a aquisição somente de substâncias químicas e 

reagentes que possuam registro ou notificação junto ao Ministério da Saúde, bem 

como a adquirir tais produtos somente de distribuidoras autorizadas perante a ANVISA 

(Agência Nacional de Vigilância Sanitária), qualificando desse modo os fornecedores. 

XVI – Promover a capacitação e treinamentos dos técnicos de laboratórios, bem 

como, orientá-los quanto ao uso de EPI(s) e EPC(s). 

 

Artigo 6º - O Técnico de Laboratório é responsável pelo Laboratório específico em 

que atua. 

 

Artigo 7º - São atribuições do Técnico de Laboratório: 

I – Comunicar ao Supervisor Técnico quaisquer irregularidades no laboratório que está 

sob sua responsabilidade. 

II – Exercer responsabilidade sobre outros laboratórios na ausência do supervisor 

técnico. 

III – Desenvolver as atividades delegadas pelos docentes que atuam nos laboratórios. 

IV – Manipular soluções químicas, reagentes, meios de cultura, selecionando 

aparelhagem, instrumentos e materiais, calculando concentrações e dosagens para a 

realização do trabalho. 

V – Promover limpeza adequada, assepsia, e conservação de equipamentos e 

utensílios do laboratório guardando-os em lugares adequados conforme suas 

características, após as aulas práticas. 

VI - Acompanhar o docente e aluno nas atividades de aulas práticas, provendo os 

materiais necessários às mesmas. 

VII - Auxiliar nas atividades de criação, limpeza higiene, trato dos animais, bem como 

manutenção e conservação do biotério setorial. 

VIII - Comunicar, na forma de relatório (B.O), quebras ou danos causados durante o 

desenvolvimento das aulas práticas. 

IX – Apresentar, quando solicitado, o material permanente existente no laboratório de 

sua responsabilidade. 
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X – Não emprestar qualquer material ou equipamento sem comunicar com 

antecedência ao supervisor técnico ou à Sessão de Patrimônio. 

 

Artigo 8º- O auxiliar de laboratório é responsável pelo laboratório em que atua e 

desenvolve atividades. 

 

Artigo 9º - São atribuições do auxiliar de laboratório: 

I – Comunicar ao Supervisor Técnico quaisquer irregularidades no laboratório sob sua 

responsabilidade, bem como providenciar reparos necessários a fim de não haver 

prejuízos nas aulas. 

II – Desenvolver as atividades delegadas pelos docentes que atuam no laboratório, a 

fim de que o local e materiais necessários estejam prontos no horário de início das 

aulas, acompanhando o docente e o aluno nas atividades. 

III – Manipular soluções químicas, reagentes, meios de cultura, selecionando 

aparelhagem, instrumentos e materiais, calculando concentrações e dosagens para a 

realização do trabalho. 

IV - Promover limpeza adequada, assepsia e conservação dos equipamentos, 

bancadas e utensílios do laboratório guardando-os em lugares adequados conforme 

suas características após as aulas práticas. 

V – Auxiliar nas atividades de criação, limpeza, higiene, trato dos animais, bem como 

manutenção e conservação de biotério setorial. 

VI – Comunicar na forma de relatório (B.O), quebras ou danos causados durante o 

desenvolvimento das aulas práticas. 

VII - Não emprestar material ou equipamento sob sua responsabilidade sem 

autorização do Supervisor Técnico. 

VIII – Controlar estoques de substâncias e materiais que estejam armazenadas no 

laboratório, utilizando o sistema FIFO (first in, first out), ou PEPS (primeiro que entra, 

primeiro que sai). 

IX – Realizar controle por escrito das ocorrências durante as aulas, que deverão ser 

entregues ao Supervisor Técnico. 
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X – Ter relacionamento com o professor de absoluta cordialidade, respeito mútuo, 

com objetivo único de melhor atender aos alunos. 

XI – Estar sempre no laboratório no início e término das aulas práticas; e em caso de 

imprevistos ou impossibilidade de comparecimento, deverá entrar em contato 

previamente com o Supervisor Técnico. 

 

Artigo 10 - O aluno é parte integrante do laboratório utilizando-os nas aulas práticas 

conforme os horários determinados pelo Colegiado de Curso. 

 

Artigo 11- São atribuições do aluno: 

I – Ser pontual a fim de não prejudicar seu rendimento. 

II – Utilizar somente o material que está a sua disposição na bancada de trabalho. 

III - Utilizar equipamento somente com a autorização do Professor. 

IV - Entrar ou permanecer no laboratório somente quando o Professor ou responsável 

pelo laboratório  estiverem presentes. 

V – Desenvolver as atividades designadas pelos docentes seguindo normas próprias 

de cada laboratório. 

VI – Realizar limpeza e assepsia, conforme normas estabelecidas, previamente e 

posterior ao uso, dos materiais e equipamentos utilizados nas aulas práticas, zelando 

pela manutenção e conservação dos mesmos. 

VII – Seguir normas básicas e específicas de cada laboratório. 

VIII – Responsabilizar-se por possíveis perdas causadas pelo comportamento 

nãoadequado no laboratório. 

IX – Utilizar sempre equipamento de proteção individual como jaleco de mangas 

longas, luvas, calças cumpridas, calçados fechados, máscaras, óculos de segurança, 

de acordo com cada atividade a ser desenvolvida, bem como não utilizar o jaleco em 

áreas externas ao setor de laboratório. 

X – Respeitar as regras de não comer, beber e fumar no local do laboratório. 

XI – Em caso de acidentes, comunicar imediatamente o responsável. 

XII – Seguir as normas gerais para trabalho em laboratório. 
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XIII – Responsáveis por trazer todos os EPI(s) - equipamentos de proteção individual 

necessários para a realização das atividades acadêmicas. 

 

Capítulo II - BIOSEGURANÇA NOS LABORATÓRIOS 

 

Artigo 12 - Boas Práticas de Laboratório em Biossegurança englobam medidas a 

serem adotadas em todos os procedimentos executados no laboratório, com o objetivo 

de reduzir ou eliminar os riscos, tanto para os técnicos quanto para a comunidade e o 

meio ambiente, incluindo: 

I - Organização do ambiente laboratorial e da bancada de trabalho; 

II - Uso de equipamentos de proteção individual e a prática de cuidados pessoais de 

biossegurança; 

III - Utilização de equipamentos e procedimentos seguros na manipulação de material 

biológico e substâncias químicas; 

IV -  Utilização correta de equipamentos de proteção coletiva e equipamentos de 

proteção individual; 

V - Utilização de técnicas assépticas para higienização  seguros de descontaminação 

dos ambientes laboratoriais e da bancada de trabalho, do lixo produzido nas 

atividades laboratoriais e dos equipamentos e materiais reutilizáveis; 

VI - O acondicionamento e envio para descarte final do lixo descontaminado e do lixo 

químico; 

VII - O armazenamento de substâncias químicas; 

VIII - O estabelecimento de rotinas a serem seguidas em caso de acidentes. 

 

Art. 13 - Cada medida acima deve estar descrita em detalhes nas Normas e Rotinas, 

sendo recomendado assinatura dos responsáveis pela elaboração, data, revisão e 

atualização anual dos mesmos, sendo que as alterações devem ser apresentadas e 

discutidas com os técnicos, sendo que estes devem assinar um termo atestando que 

conhecem e se comprometem a cumprir os procedimentos. 
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Art. 14 - As Normas e Rotinas são protocolos que descrevem detalhadamente cada 

atividade realizada no laboratório, incluindo desde a utilização de equipamentos, 

procedimentos técnicos e cuidados de biossegurança e condutas a serem adotados 

em acidentes. 

 

Art. 15 - As Normas e Rotinas têm como objetivo padronizar todas as ações para que 

diferentes técnicos possam compreender e executar, da mesma maneira, uma 

determinada tarefa. Estes protocolos devem ser escritos de forma claras e completas, 

possibilitando a compreensão e a adesão de todos.  

 

Art. 16 - As Normas e Rotinas devem estar disponíveis em local de fácil acesso e 

conhecido de todos os profissionais que atuam no ambiente laboratorial. 

 

Art. 17 - Quanto a organização do laboratório: O laboratório precisa estar 

organizado de forma prática e lógica e para isso, deve apresentar as seguintes 

condições: 

I - Ser bem iluminado e ter sua temperatura controlada na faixa de 20 a 26ºC. Portas 

e janelas abertas ou ventiladores aumentam a quantidade e a propagação de 

partículas ou aerossóis pala entrada da poeira e a formação de correntes de ar. 

II - Dispor de área adequada para cada uma das atividades, possuindo espaços 

específicos; 

III - Ter suas bancadas de material não poroso para impedir a entrada de germes, 

sendo também resistentes à ação de desinfetantes e dispostas de modo a possibilitar 

a circulação de técnicos sem riscos de acidentes provocados, por exemplo, por 

tropeços em cadeiras e cabos elétricos; 

IV - Estar com os equipamentos instalados de acordo com suas características e 

orientações do fabricante; 

V - Ter todos os equipamentos de proteção coletiva instalados e sinalizados; 

VI - Ter disponíveis, para todos, EPC (S) Equipamentos de Proteção Coletiva ; 

VII - Ter todas as dependências do laboratório sinalizadas e identificadas. 
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Art. 18 - Quanto à organização da bancada de trabalho: 

I - Organizar a bancada de trabalho apenas com os materiais utilizados no trabalho 

que vai executar, sem enfeites naturais ou artificiais, ou plantas; 

II - Deixar a bancada o mais livre possível, pois quanto mais materiais estiverem sobre 

a bancada maior será a área na qual os aerossóis perigosos poderão se fixar. 

 

 

Capítulo III - NORMAS GERAIS PARA O TRABALHO DIÁRIO DOS 

LABORATÓRIOS DO CENTRO UNIVERSITÁRIO 

 

Art. 19 - É obrigatório o uso do jaleco para assistir as aulas práticas em todos os 

laboratórios que se fizerem necessários tal uso, sendo que este deve ser 

confeccionado em tecido resistente è penetração de líquidos, com comprimento 

abaixo do joelho e mangas longas, podendo ou não ser descartável. Caso não seja, 

deve ser resistente à descontaminação por autoclavação. O mesmo deverá ser 

utilizado durante todo o período em que estiver nas dependências do laboratório ou 

em áreas de manipulação de material biológico. Jamais o aluno poderá arregaçar as 

mangas a fim de não expor a pele em contato com microorganismos depositados no 

seu local de trabalho. 

 

Art. 20 - É obrigatório o uso de Equipamento de Proteção Individual (EPI), como luvas, 

calçado fechado, máscaras e óculos de segurança, bem como máscaras de proteção 

contra gases ou capela, para uso na manipulação de substâncias químicas tóxicas, 

quando necessário, a fim de se proteger do contato com agentes infecciosos e 

substâncias químicas irritantes e tóxicas, materiais pérfuros-cortantes, materiais 

submetidos a aquecimento ou congelamento. 

 

Art. 21 - As luvas utilizadas deverão ser escolhidas de acordo com os riscos da 

atividade em que o aluno irá executar, sendo que as luvas descartáveis são usadas 
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para manipulação de materiais potencialmente infectantes, conhecidas como luvas de 

procedimentos, que são de látex ou material sintético. 

 

Art. 22 - Os óculos de proteção devem ser de material rígido e leve. Devem cobrir 

completamente a área dos olhos. Os óculos são utilizados junto com máscara 

descartável que deve proteger o resto do corpo, sendo que os óculos de grau não 

substituem os óculos de proteção. Outra opção para proteger o rosto é o protetor 

facial. Estes equipamentos funcionam como barreiras de proteção para os olhos, 

nariz, boca e pele, contra respingos de aerossóis de material infectado, evitando a 

entrada de agentes patogênicos no organismo e de substâncias químicas, evitando 

lesões. Estes equipamentos  são reutilizáveis, desde que devidamente desinfetados 

de acordo com as normas legais vigentes. 

 

Art. 23 - É proibido comer, beber ou fumar dentro do laboratório, pois comer e beber, 

inclusive o cafezinho, no mesmo ambiente onde se manipulam materiais e fluidos 

biológicos como sangue, soro, secreções, produtos químicos, além de falta de higiene 

expõe a riscos desnecessários. Além disso, farelos e restos de açúcar, comidas e 

bebidas atraem insetos, roedores que carreiam microorganismos, contaminando todo 

o local. É proibido ainda guardar alimentos e bebidas em armários, estantes, 

geladeiras ou freezers destinados a materiais, reagentes  ou substâncias químicas. 

 

Art. 24 - No Brasil, existe uma legislação que proíbe o fumo em áreas fechadas e em 

ambientes que, mesmo abertos, contenham materiais combustíveis e substâncias 

inflamáveis. O ambiente laboratorial se enquadra em todos os riscos relacionados a 

essas proibições. 

 

Art. 25 - Não é permitida a entrada ou permanência de pessoas estranhas ao 

laboratório, tendo em vista que nos ambientes laboratoriais só devem entrar pessoas 

envolvidas com o trabalho a ser realizado. A permanência de pessoas sem 

conhecimento dos riscos presentes nestas áreas, eleva as chances de potenciais 
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acidentes. Outro fator deve-se ao fato de que, pessoas estranhas circulantes no 

serviço pode diminuir a concentração dos demais profissionais,  facilitando a 

ocorrência de enganos durante os procedimentos executados. Caso a entrada de 

profissionais de outras áreas seja necessária, os mesmos devem utilizar EPI e estar 

o tempo todo acompanhados de um membro da equipe do laboratório. 

Art. 26 - O aluno é responsável por possíveis perdas causadas pela falta de cuidado 

ou mau comportamento no laboratório, mantendo a ordem, devendo o mesmo seguir 

as normas de segurança de acordo com os regulamentos específicos de cada 

laboratório . 

 

Art. 27 - Ao utilizar as vidrarias, proceda com cuidado para evitar danos e cortes 

perigosos. Caso houver cortes faz-se necessário cuidar primeiro do ferimento, 

seguindo os procedimentos recomendados. Após, é preciso remover os cacos, 

observando os cuidados de descontaminação, caso o vidro estiver contaminado ou 

outros procedimentos se houver envolvimento de substâncias químicas. Caso os 

cacos estiverem sobre a bancada ou pia, utilize uma pinça para retirá-los; se estiverem 

no chão, recolher os cacos com um “esfregão” umedecido em desinfetante e uma pá. 

Porém, nunca os cacos  deverão ser recolhidos com a mão. A bancada de trabalho 

deverá  ter apenas  os materiais disponíveis utilizados no trabalho que vai ser  

executado, sempre identificando o que será utilizado, e procurando evitar o 

desperdício de reagentes. 

 

Art. 28 - Não circular no laboratório com frascos de produtos voláteis e inflamáveis, 

principalmente quando a chama do bico de bunsen estiver acesa, bem como só o 

ligando quando necessário, a fim de evitar incêndios. 

 

Art. 29 - Não desprezar material sólido diretamente na pia, bem como não misture 

substâncias e resíduos químicos. O descarte de substâncias químicas deve ser 

realizado de acordo com suas características tóxicas, venenosas, corrosivas e 

http://www.univel.br/


 

 

 
 

 
 
 

Centro Universitário Univel  
Av. Tito Muffato, 2317 – Bairro Santa Cruz 

85806-080 – Cascavel – PR 
Fone: (45) 3036-3638 - Fax: (45) 3036-3636 

http://www.univel.br 

 

273 
 

irritantes, devendo ser inutilizados de acordo com as regras de proteção do meio 

ambiente adotadas para o descarte de lixo químico, pelo órgão oficial competente. 

 

Art. 30 - Não pipetar material tóxico, ácidos concentrados ou outras substâncias com 

a boca, devendo ser utilizados equipamentos auxiliares para pipetagem, tendo em 

vista que a simples colocação da pipeta na boca coloca o operador em risco, diante 

da possibilidade de carrear ao organismo partículas potencialmente infectantes, bem 

como a possibilidade de ocorrência de  aspiração ou o mesmo de engolir substâncias 

tóxicas, carcinogênicas ou contaminadas por agentes infecciosos. 

 

Art. 31 - O trabalho em grupo deve ser encarado com seriedade e não como 

oportunidade para brincadeiras. 

 

Art. 32 - Em caso de acidentes deverá ser comunicado imediatamente o responsável 

e adotado as medidas cabíveis a cada caso, com urgência; 

 

Art. 33 – Deve-se seguir o regulamento geral e normas específicas de cada 

laboratório. 

 

Capítulo IV - OUTROS PROCEDIMENTOS DE PROTEÇAO INDIVIDUAL E 

COLETIVA 

 

Art. 34 - Retirar as luvas sempre que abrir portas, atender telefones, ligar e desligar 

interruptores, a fim de evitar a contaminação dessas superfícies. 

 

Art. 35 - Descartar materiais perfurocortantes em recipientes de paredes rígidas, e 

jamais reencape agulhas, pois acidentes com esse material são a principal fonte de 

contaminação de profissionais de saúde. 
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Art. 36 - Descarte materiais sem rotulagem como resíduo tóxico ou corrosivo, bem 

como nunca cheire ou prove substâncias. 

 

Art. 37 - Caso tiver cabelos compridos, mantenha-os presos, ou utilize gorros, para 

evitar o contato com materiais biológicos ou químicos durante a manipulação. 

 

Art. 38 - Caso utilizar lentes de contato, coloque-as e retire-as fora do ambiente 

laboratorial, pois as lentes podem carrear e manter agentes infecciosos na mucosa 

ocular. 

 

Art. 39 - A higienização das mãos deve obedecer as rotinas preconizadas.  

 

Art. 40 - As unhas devem ser o mais curta possível, pois se compridas, podem furar 

as luvas e dificultar os movimentos. 

 

Art. 41 - Deverá ser evitado o uso de maquiagem e esmaltes  pois estes facilitam a 

aderência de agentes infecciosos na pele. Esses produtos também liberam partículas 

no ar que podem servir de veículo para a propagação de agentes biológicos ou 

químicos.  

 

Art. 42- Deverá ser evitado o uso de adornos como jóias, brincos, anéis, pulseira, 

colares, pois alguns podem conter reentrâncias que servem de depósito para agentes 

biológicos ou químicos. 

 

Art. 49 - Deverá ser realizada imunização contra hepatite B e tétano. Os profissionais 

de saúde, pela exposição freqüente ao vírus da hepatite B, apresentam um risco maior 

de adquirir a doença.  
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Art. 50 - Cada laboratório do Centro Universitário, além do determinado neste 

regulamento, podem elaborar normas complementares específicas, com aprovação 

do Colegiado do Curso, e homologadas pelo Conselho Superior. 

 

Artigo 51 - Os casos omissos são resolvidos pelo COP- Conselho Pedagógico, ouvido 

os Colegiados de Cursos e Coordenação de laboratórios. 

 

 

Cascavel, 09 de julho de 2018. 

 

 

 

Rodrigo Silvério Cardoso 

Coordenador do Curso de Comunicação Social - Jornalismo 

Centro Universitário Univel 
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ANEXO E: Regulamento da Agência Experimental de Comunicação Integrada - 

CREARE 

 

REGULAMENTO DA AGÊNCIA EXPERIMENTAL DE COMUNICAÇÃO 

INTEGRADA DO CENTRO UNIVERSITÁRIO – UNIVEL. 

 

CAPÍTULO I – NOÇÕES INTRODUTÓRIAS 

 

Art. 1º - a Agência Experimental de Comunicação Integrada, identificada pelo nome 

CREARE, constitui-se como um Laboratório de Aprendizagem, vinculado 

pedagogicamente ao Centro Universitário Univel, que visa criar um ambiente de 

prática profissional e desenvolvimento teórico e prático dos estudantes do curso de 

Tecnologia em Fotografia, Tecnologia em Design Gráfico, Comunicação Social – 

Publicidade e Propaganda e Comunicação Social - Jornalismo, prestando apoio 

operacional e instrumental às atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão do Centro 

Universitário Univel. 

 

Parágrafo 1º - administrativamente, a CREARE se vincula à Coordenação dos cursos 

de Comunicação Social, dos Cursos Superiores de Tecnologia em Fotografia,  Design 

Gráfico, Comunicação Social – Publicidade e Propaganda e Comunicação Social - 

Jornalismo. 

 

Parágrafo 2º - a CREARE integra o Projeto Pedagógico dos Cursos de Comunicação 

Social e Superior de Tecnologia em Fotografia, Tecnologia em Design Gráfico, 

Comunicação Social – Publicidade e Propaganda e Comunicação Social - Jornalismo. 

 

Parágrafo 3º - a CREARE se caracteriza como espaço pedagógico para realização 

de atividades de cunho acadêmico que constituem os componentes curriculares dos 

cursos de Tecnologia em Fotografia, Tecnologia em Design Gráfico, Comunicação 

Social – Publicidade e Propaganda e Comunicação Social - Jornalismo. Trata-se, 
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portanto, de atividades curriculares e extracurriculares nas quais o aluno desenvolve 

aspectos inovadores práticos e intensifica aspectos explorados em sala de aula. 

 

Art. 2º - a CREARE desenvolve, de forma geral e genérica, as seguintes atividades: 

I. Capacitação; 

II. Treinamento; 

III. Consultoria; 

IV. Criação e produção de materiais referentes às áreas de Publicidade e 

Propaganda; 

V. Planejamento e organização de eventos; 

VI. Apoio às atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão dos cursos da instituição. 

 

Parágrafo Único - a CREARE tem três parâmetros fundamentais em sua concepção: 

a) não prestar serviços de forma a interferir na ocupação de espaço por 

profissionais do mercado de trabalho, o que estabeleceria uma concorrência 

desleal; 

b) nunca concorrer com as atividades de sala de aula, mas agir em sinergia com 

estas; 

c) não interferir no trabalho da área de Comunicação e Marketing do Centro 

Universitário, com a qual pode e deve desenvolver trabalhos de forma 

síncrona; 

 

Art. 3º - a CREARE está vinculada diretamente aos cursos de Tecnologia em 

Fotografia, Tecnologia em Design Gráfico, Comunicação Social – Publicidade e 

Propaganda e Comunicação Social - Jornalismo podendo prestar serviço para os 

demais cursos e setores do Centro Universitário Univel, sob a autorização da Direção 

Acadêmica da IES. 
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Art. 4º - a agência funcionará de segunda-feira às sextas-feiras, no período matutino, 

das 08h00min horas às 12h00min horas e vespertino, das 14h00min horas às 

18h00min horas, aos sábados, das 08h00min às 12h00min horas.   

 

CAPÍTULO II – DA ESTRUTURA FÍSICA 

 

Art. 5º - a CREARE estará situada nos estabelecimentos da instituição do Centro 

Universitário Univel, contando para sua estrutura com equipamentos e materiais 

necessários para o desenvolvimento das atividades (jobs). 

 

Fazem parte da estrutura da agência os seguintes itens: 

✓ 14 Computadores de mesa (pacote Office, pacote adobe para design gráfico e 

edição de vídeos)  

✓ Uso dos laboratórios de TV, rádio e fotografia 

✓ 01 Televisão 

✓ 01 Caixa de Som 

✓ 01 Impressora laser  

✓ 02 Ares condicionados 

✓ Nichos para livros da área de comunicação 

✓ 01 Mesa para reunião 

✓ 01 Mesa central de trabalho 

✓ Bancada em “L” para computadores 

✓ Bancada reta para computadores 

✓ 01 Quadro branco 

✓ Apagador e canetão 

✓ 02 Armários 

✓ Cadeiras para recepção 

✓ 21 Cadeiras de escritório 

✓ 01 Telefone 

✓ 05 Cestos para lixo 
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✓ 02 Armários pequenos com gaveta 

 

CAPÍTULO III – DOS RESPONSÁVEIS 

 

Art. 6º - a CREARE é de responsabilidade do Centro Universitário Univel, do Centro 

de Pesquisa e Extensão e Coordenação Pedagógica do Curso, que designarão um 

professor responsável e um técnico com carga horária equivalente ao funcionamento 

da agência experimental. 

 

Art. 7º - O professor responsável pela supervisão docente da CREARE deverá contar 

com o apoio de um colaborador capacitado, para fins da operacionalização das 

atividades relacionadas com as ações próprias desse órgão de apoio acadêmico. 

 

Parágrafo 1º – poderão atuar como participante da CREARE alunos dos cursos de 

graduação Tecnologia em Fotografia, Tecnologia em Design Gráfico, Comunicação 

Social – Publicidade e Propaganda e Comunicação Social - Jornalismo do Centro 

Universitário Univel regularmente matriculados. 

 

Parágrafo 2º - para ingressar na Agência, os candidatos à vaga passarão por seleção, 

conforme as regras já existentes na Instituição, que será empreendida pela 

coordenação dos cursos de Tecnologia em Fotografia, Tecnologia em Design Gráfico, 

Comunicação Social – Publicidade e Propaganda e Comunicação Social – Jornalismo. 

 

Parágrafo 3º - não é atribuição do supervisor docente ou colaborador a realização 

parcial ou total de trabalhos para os alunos, mas sim a orientação e o auxílio em 

relação à operacionalização das atividades. 

 

Parágrafo 4º – a CREARE contará com a estrutura de laboratórios e estúdios dos 

cursos de Tecnologia em Fotografia, Tecnologia em Design Gráfico, Comunicação 
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Social – Publicidade e Propaganda e Comunicação Social - Jornalismo, no horário 

tarde/vespertino, de forma a não se sobrepor às atividades disciplinares. 

 

CAPÍTULO IV – DOS OBJETIVOS 

 

Art. 8º - a CREARE tem, por objetivos, de forma não hierárquica: 

 

I. Criar um espaço de prática profissional dentro do ambiente acadêmico, onde uma 

equipe multidisciplinar de acadêmicos dos cursos de Tecnologia em Fotografia, 

Tecnologia em Design Gráfico, Comunicação Social – Publicidade e Propaganda e 

Comunicação Social - Jornalismo, desenvolvam projetos em conjunto; 

II. Oportunizar aos alunos a construção de soluções integradas em projetos de 

comunicação; 

III. Possibilitar a aplicação dos conhecimentos teóricos em atividades práticas 

relacionadas ao fazer de cada habilitação, sempre levando em consideração o 

paradigma da integração entre os diferentes cursos; 

IV. Atender aos projetos pedagógicos dos cursos de Tecnologia em Fotografia, 

Tecnologia em Design Gráfico, Comunicação Social – Publicidade e Propaganda e 

Comunicação Social - Jornalismo, no que se refere ao perfil do profissional que se 

deseja para o mercado; 

V. Auxiliar no desenvolvimento do perfil profissional com consciência, criticidade e 

ética; 

VI. Coordenar a geração de “produtos” específicos dos cursos, como blogs, sites, 

anúncios, campanhas publicitárias, vídeos, peças para rádio, revistas periódicas, 

ensaios fotográficos, criação e gestão de marcas, entre outros; 

VII. Ofertar aos docentes dos cursos um espaço para extensão do trabalho de sala de 

aula, atuando de modo sinérgico com a agência; 

VIII. Desenvolver projetos junto a instituições ligadas ou não a UNIVEL, desde que, 

sempre, sem fins lucrativos e com função social como prioridade e não vinculados a 

entidades governamentais. 
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CAPÍTULO V – DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS 

 

Art. 9º - a CREARE desenvolve as seguintes atividades de cunho permanente: 

 

I.   Criação e execução de produtos tidos como requisitos obrigatórios dos cursos de 

Tecnologia em Fotografia, Tecnologia em Design Gráfico, Comunicação Social – 

Publicidade e Propaganda e Comunicação Social - Jornalismo, tais como: 

 

. Desenvolver projetos de inovação em comunicação 

. Manutenção do site e fanpage da agência;  

. Planejamento de campanhas publicitárias e peças envolvidas; 

. Planejamento de ações alternativas (no media) 

. Planejamento e execução de estratégias em Comunicação Integrada 

. Desenvolvimento e gerenciamento de ações em Mídias Sociais; 

. Promoção de eventos; 

. Gestão de marcas; 

. Manutenção da Identidade visual da agência e demais jobs institucionais 

(internos);  

. Desenvolvimento de websites (eventos, cursos e jobs específicos); 

. Comunicação visual: banners, folders, flyers, cartazes e demais peças; 

. Site do curso de Publicidade e Propaganda. 

 

II. Diagnóstico das necessidades dos usuários e clientes em termos de comunicação, 

relações com o mercado, propostas de intervenções e sistemas de avaliação que 

viabilizem oportunidades concretas de articulação entre a teoria e a prática; 

 

III. Ações de apoio pedagógico prático para a concretização de aprendizagens 

significativas na área da comunicação ligada aos cursos ofertados pela UNIVEL, em 

consonância com o Projeto Pedagógico dos cursos (PPC); 
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IV. Desenvolvimento de ações de qualificação específica dos voluntários que atuam 

na CREARE;  

V. Encaminhamento à coordenação dos cursos das necessidades em termos de 

manutenção, conservação e atualização das instalações e equipamentos das 

dependências da CREARE. 

 

CAPÍTULO VI – DOS USUÁRIOS E CLIENTES 

 

Art. 10º - enquadram-se como usuários da CREARE os integrantes do corpo docente 

e discentes dos cursos de Tecnologia em Fotografia, Tecnologia em Design Gráfico, 

Comunicação Social – Publicidade e Propaganda e Comunicação Social - Jornalismo 

do Centro Universitário Univel. 

 

Art. 11º - enquadram-se como clientes a instituição e a comunidade externa sem fins 

lucrativos. 

 

Parágrafo 1º - serão priorizadas as atividades inerentes aos cursos do Centro 

Universitário. Em se tratando de comunidade externa serão priorizados os órgãos, 

entidades e instituições de terceiro setor com cunho comunitário e sem fins lucrativos 

para, após, serem atendidas as necessidades internas da instituição. 

 

Parágrafo 2º - não serão realizados trabalhos nas áreas de marketing e propaganda 

política, da mesma forma que a agência não negociará qualquer tipo de mídia 

(inserção comercial), e somente se envolverá em veiculação ou mídia no caso de 

espaços cedidos gratuitamente por meios e veículos, obtidos diretamente pelo cliente 

(leia-se a instituição de ensino e órgãos, entidades e instituições de cunho comunitário 

e sem fins lucrativos). 
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CAPÍTULO VII – DA COORDENAÇÃO DA AGÊNCIA 

 

Art. 12 - a coordenação geral da agência é responsável pelo controle 

administrativo/burocrático da Agência Experimental Integrada de Comunicação sendo 

suas atribuições diretas e específicas. 

 

I. Seleção do docente supervisor e colaborador, conforme indicação da coordenação 

dos cursos de Tecnologia em Fotografia, Tecnologia em Design Gráfico, 

Comunicação Social – Publicidade e Propaganda e Comunicação Social - Jornalismo; 

II. Convocação do docente supervisor e colaborador, mensalmente para reuniões de 

mensuração do trabalho, planejamento, estabelecimento de metas e resultados 

alcançados; 

III. Supervisão, fiscalização e avaliação das atividades realizadas dentro da agência; 

IV. Elaboração e abertura de editais para recrutamento e seleção de voluntários; 

V. Supervisão, fiscalização e avaliação das atividades realizadas pelos discentes; 

VI. Recrutamento e seleção de equipe via edital (voluntários), em conjunto com o 

docente supervisor; 

VII. Controles administrativos/burocráticos (solicitação de materiais, controle de 

estoque, efetividades, cumprimento de horário da equipe); 

VIII. Contatos com possíveis clientes e/ou projetos (atendimento); 

IX. Elaboração de briefings com base nas informações colhidas junto ao cliente no 

atendimento; 

X. Controle dos briefings e projetos realizados na agência; 

XI. Avaliação das possibilidades/potencialidades da agência no sentido de 

desenvolver/executar as tarefas de acordo com critérios determinados pela instituição; 

XII. Articulação entre a agência experimental integrada de comunicação com os 

demais setores da UNIVEL; 

XIII. Avaliação das prioridades e possibilidades de atendimento; 

XIV. Gerenciamento do fluxo de trabalho (calendário); 
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XV. Geração de certificação para os alunos voluntários no que concerne a 

computação de horas em atividades extracurriculares. 

 

CAPÍTULO VIII – DA SUPERVISÃO DOCENTE 

 

Art. 13 - o docente designado como supervisor é responsável pela Agência 

Experimental de Comunicação Integrada em tempo integral durante o período de 

realização de suas atividades, tendo a incumbência de supervisionar as atividades 

dos discentes, assim como a preservação dos equipamentos e bom uso dos materiais 

disponíveis. 

 

Parágrafo único - são atribuições diretas e específicas do docente supervisor: 

I. Assiduidade no comparecimento à agência em consonância à atribuição de 

horas/aula a ele designadas; 

II. Comparecimento e participação em reuniões mensais de mensuração do trabalho, 

planejamento e resultados alcançados junto à coordenação da agência. 

III. Convocação dos discentes para reuniões semanais de planejamento e avaliação 

das metas alcançadas; 

IV. Elaboração e controle de frequência dos discentes voluntários; 

V. Realização de brainstorming com base em briefing elaborado e disponibilizado pela 

coordenação da agência (atendimento); 

VI. Gerenciamento dos grupos de trabalho (distribuição/orientação das tarefas, 

controle de resultados, avaliação de desempenho e do produto final); 

VII. Trabalho interno de integração das diversas habilitações; 

VIII. Criação, desenvolvimento e controle de projetos internos que envolvam as 

habilitações dos cursos que fazem parte da agência concomitante aos briefings que 

entram na CREARE; 

VI. Elaboração de relatórios, estabelecimento de metas e avaliação de resultados em 

conjunto com a Coordenação da Agência; 
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CAPÍTULO IX – DA UTILIZAÇÃO PELOS DISCENTES 

 

Art. 14 – Os alunos usuários da CREARE devem atender às seguintes normas: 

I. Realizar os diferentes cursos de capacitação da metodologia de trabalho no que se 

refere às diferentes áreas de atuação do aluno necessárias para o funcionamento da 

agência; 

II. Responsabilizar-se pelos equipamentos enquanto os estiverem usando; 

III. Utilizar o acesso à Internet, disponibilizado nos computadores da CREARE 

exclusivamente para fins acadêmicos. 

 

Art. 15 – a CREARE não se responsabiliza pela integridade dos arquivos gravados 

no disco rígido dos computadores, devendo, cada usuário, responsabilizar-se pela 

cópia de segurança de seus arquivos em disco rígido de backup disponível na rede 

interna da agência. 

 

Art. 16 – a Instituição não se responsabiliza por objetos deixados nas dependências 

da CREARE. 

 

Parágrafo único - das normas que regem o exercício da função de voluntário. 

I. O acadêmico voluntário não receberá bolsa auxílio de nenhuma espécie nem 

tampouco remuneração salarial, sendo atribuído a ele somente as horas 

extracurriculares correspondentes a sua frequência; 

II. O ingresso do acadêmico voluntário se dará mediante abertura de edital para 

processo seletivo que será realizado no início de cada semestre do ano letivo; 

III. A seleção será feita pelo corpo docente supervisor e coordenação geral da 

CREARE em horários e datas previamente designados em edital de seleção e 

segundo critérios em acordo determinados; 

IV. A banca de seleção dos acadêmicos voluntários é soberana em suas decisões, 

não cabendo sobre elas recurso por parte dos inscritos no processo seletivo. 
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V. Ao ingressar à CREARE, o acadêmico voluntário automaticamente assume a 

responsabilidade de comparecer nas datas e horário estabelecidos pela agência 

mediante assinatura de ponto de presença para convalidação das horas 

extracurriculares; 

VI. É de responsabilidade do acadêmico voluntário o desenvolvimento dos jobs a ele 

solicitados no prazo estabelecido segundo o briefing levantado junto ao cliente pelo 

atendimento, designado em calendário e em trabalho com o colaborador;  

VII. O acadêmico deverá estar presente nos brainstormings realizados para o 

desenvolvimento do job; 

VIII. Entre as funções do acadêmico voluntário a geração de relatórios sobre as suas 

ações desempenhadas na agência, bem como a produção, execução e finalização 

dos jobs por ele desenvolvidos juntamente com o colaborador e sob orientação do 

professor supervisor; 

IX. Em caso de avaliação de desempenho negativo por parte do docente supervisor, 

análise e validação do coordenador da agência, o acadêmico voluntário será 

desligado da CREARE, sendo as horas extracurriculares geradas até o momento, a 

ele atribuídas. 

 

CAPÍTULO X – DA FREQUÊNCIA 

 

I. A computação da frequência ocorrerá via assinatura de lista de chamada nas datas 

e horário estabelecidos em edital; 

II. Em casos em que o acadêmico voluntário esteja impossibilitado de comparecer à 

CREARE devido a viagens, cursos e/ou compromissos pessoais, o mesmo deve 

comunicar ao supervisor da agência com pelo menos 01 (uma) semana de 

antecedência via e-mail ou telefone; 

III. Em caso de doença, o acadêmico voluntário deverá comunicar os responsáveis 

pela agência ou, se não for possível, solicitar que o responsável por ele (ex.: pai, mãe) 

comunique via e-mail ou telefone; 
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IV. O não comparecimento gerará falta, sendo esta descontada automaticamente do 

total de horas de participação na CREARE; 

V. O número máximo de faltas não justificadas é 03 (três) por semestre; 

VI. O acadêmico voluntário que tiver mais que 03 (três) faltas será automaticamente 

desligado da CREARE, sendo gerados apenas as horas computadas até o momento 

em lista de chamada para a geração de certificado. 

 

CAPÍTULO XI – DA REMUNERAÇÃO 

 

Art. 17 – Os projetos realizados pela CREARE não tem objetivo comercial e, portanto, 

não são remunerados. 

 

CAPÍTULO XII – DA EMISSÃO DE HORAS 

 

I. As horas extracurriculares, para os cursos Tecnologia em Fotografia, Tecnologia em 

Design Gráfico, Comunicação Social – Publicidade e Propaganda e Comunicação 

Social - Jornalismo, a participação se dá no transcorrer da semana realizando os jobs 

solicitados. Para tanto, os acadêmicos devem observar a frequência estabelecida ao 

ingressar no projeto: 

. Frequência: 01 a 03 vezes por semana: 30h 

 . Frequência: 03 a 05 vezes por semana: 50h 

 

A computação das horas, para os acadêmicos dos cursos de Tecnologia em 

Fotografia, Tecnologia em Design Gráfico, Comunicação Social – Publicidade e 

Propaganda e Comunicação Social - Jornalismo é realizada dessa maneira devido ao 

fluxo contínuo demandado pelo planejamento e produção das peças inerentes às 

áreas. 

II. O certificado de horas trabalhadas será gerado a partir da entrega de relatório do 

acadêmico sobre as atividades realizadas; 

III. A não entrega do relatório implica na não geração do certificado. 
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IV. O certificado será emitido somente ao término do contrato entre acadêmico e 

agência, com o número de horas trabalhadas constantes em lista de presença com 

assinatura do acadêmico, estando este dentro do limite de 03 (três) faltas supracitadas 

no Capítulo VIII. 

 

CAPÍTULO XIII – DA AVALIAÇÃO 

 

Art. 18 - A avaliação da ação de apoio acadêmico desenvolvida pela CREARE – 

Agência Experimental de Comunicação Integrada será realizada em conjunto com a 

Comissão Própria de Avaliação (CPA) da UNIVEL, tendo em vista avaliar o nível de 

satisfação dos usuários e propor ações de melhoria. 

 

Parágrafo único - o docente supervisor da CREARE deverá encaminhar à 

coordenação geral da agência, coordenação do curso de Publicidade e Propaganda 

da UNIVEL e ao Centro de Pesquisa e Extensão, até o quinto dia útil do mês 

subsequente ao final do semestre, um Relatório Semestral das Atividades Realizadas. 

 

CAPÍTULO XIV – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Art. 19 - O presente Regimento Interno passa a vigorar a partir da sua aprovação no 

Centro de Pesquisa e Extensão e homologação pelo Conselho Diretivo da UNIVEL. 
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ANEXO F: REGULAMENTO DO DESAFIO DE INTERCURSOS 

 

 

Caro Aluno, 

 

Você está sendo convidado a participar do DESAFIO INTERCURSOS UNIVEL. É 

uma enorme satisfação contar com sua presença, compartilhando seu conhecimento 

neste desafio tão importante. 

Como aluno concluinte de um dos Cursos de Graduação de 2018 da Univel, você 

participará como membro de uma equipe que irá competir em um Jogo de Tabuleiro 

com perguntas e respostas dinâmico e divertido, que permitirá aplicar seus 

conhecimentos gerados durante o curso. 

Como o próprio nome sugere o Desafio Intercursos Univel será realizado com todos 

os cursos concluintes da instituição, sejam eles presenciais ou na modalidade à 

distância. 

 

VAMOS EXPLICAR A DINÂMICA DO JOGO! 

Você fará parte de uma equipe de até 03 (três) alunos da sua turma, a ser escolhida 

por sorteio realizado por um dos seus professores. Também por ordem de sorteio, a 

sua equipe irá competir com outra equipe da sua turma.  

As equipes irão competir com um Jogo de Tabuleiro, criado especialmente para este 

desafio. Também terá um Dado e um conjunto de Cartas que apresentam 

aleatoriamente perguntas objetivas de conhecimentos específicos do seu curso e, 

perguntas de conhecimentos gerais. 

O Jogo será iniciado pelo sorteio de um integrante da equipe, que deverá escolher 

uma carta sem visualizar a pergunta presente nesta. Este integrante deverá 

responder a pergunta da carta escolhida. Tanto o respondente quanto a pergunta 

não poderão ser substituídos. 
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Se o integrante da equipe responder corretamente a pergunta, a equipe poderá 

lançar o Dado para identificar o número de casas a serem avançadas no jogo. 

Se o integrante da equipe responder incorretamente a pergunta, a equipe não 

poderá lançar o Dado e permanecerá na mesma posição, sem avançar ou retornar 

no jogo. 

Caso algum integrante da equipe falte no dia e horário em que o jogo estará sendo 

realizado, este integrante não poderá ser substituído, e os demais integrantes desta 

equipe irão participar do jogo normalmente.  

Cada equipe será acompanhada de um Monitor que atuará como árbitro da partida, 

o qual será responsável pelo gerenciamento das perguntas e da sequência do jogo. 

 

FASES JOGO: a competição terá 2 (duas) fases 

Fase 1: As equipes irão competir em sala de aula. As duas melhores equipes da 

sala (1º e 2º lugar) serão convocadas para participar da segunda fase, formando 

uma única equipe. Esta equipe será composta por até 06 (seis) integrantes, somando 

a quantidade de alunos da equipe que conquistou o 1º lugar com a quantidade de 

alunos da equipe que conquistou o 2º lugar.  

a) Caso os cursos tenham mais de 1 (uma) turma (por exemplo A, B e C) a escolha 

dos integrantes para a segunda fase ocorrerá da seguinte forma:  

-Cursos com duas turmas (A e B): as 02 (duas) equipes que tiraram o 1º lugar 

de cada turma serão convocadas para segunda fase, formando uma única equipe, 

composta por até 06 (seis) alunos.  

-Cursos com três turmas ou mais (A, B, C...): as 03 (três) ou mais equipes que 

tiraram o 1º lugar de cada turma participarão de um sorteio para extrair 06 (seis) 

alunos que irão para a segunda fase. 

Fase 2: As equipes vencedoras de todos os cursos irão disputar a Grande Final do 

Desafio Intercursos Univel que será realizado no Auditório. As equipes de cursos 

diferentes irão competir entre si, no entanto, as perguntas a serem respondidas pelos 
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seus respectivos cursos serão relativas ao mesmo conjunto de perguntas da fase 

anterior, relativas ao seu curso, além das perguntas de conhecimentos gerais.  

 

  

http://www.univel.br/


 

 

 
 

 
 
 

Centro Universitário Univel  
Av. Tito Muffato, 2317 – Bairro Santa Cruz 

85806-080 – Cascavel – PR 
Fone: (45) 3036-3638 - Fax: (45) 3036-3636 

http://www.univel.br 

 

292 
 

ANEXO G: REGULAMENTO DO ESTÚDIO FOTOGRÁFICO  

 

LABORATÓRIO DE FOTOGRAFIA DIGITAL E ESTÚDIO AUDIOVISUAL 

 

REGULAMENTO GERAL 

 

I – Da utilização  

 

O Laboratório de Fotografia Analógica é um espaço de ensino, pesquisa e 

produção de linguagem fotográfica pertencente aos CST em Fotografia, CST em 

Design Gráfico, Comunicação Social – Publicidade e Propaganda e Comunicação 

Social - Jornalismo, situados no Bloco A e B, do campus central do Centro 

Universitário UNIVEL. Tem como objetivo atender, prioritariamente, as disciplinas 

regulares do curso Superior de Tecnologia em Fotografia: Fundamentos da Fotografia; 

Iluminação Fotográfica; Fotografia Digital; Fotografia Publicitária e Editorial; Fotografia 

de Moda; Fotografia Gastronômica; Projetos Experimentais. Não obstante, atende as 

disciplinas de Fundamentos da Fotografia, Fotografia Publicitária, Prática Publicitária 

em Vídeo e Linguagem Cinematográfica, assim como Fotojornalismo, Fundamentos 

da Televisão, Telejornalismo Cinema e Documentário  dos cursos de Comunicação 

Social – Publicidade e Propaganda e Jornalismo, respectivamente. Atende também a 

demanda da CREARE – Agência Experimental de Comunicação Integrada, a 

disciplina de Fotografia Digital do CST em Design Gráfico e as atividades de pesquisa 

e extensão vinculadas aos cursos supra mencionados.  
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II – Da subordinação 

O Laboratório de Fotografia Analógica é subordinado às coordenações dos cursos de 

Comunicação Social e CST em Fotografia e Design Gráfico.  

 

III – Do horário de funcionamento 

Definido a cada semestre, priorizando sempre os horários das disciplinas.  

 

IV – Do empréstimo de equipamentos 

- Toda cessão de equipamento deve estar condicionada a uma 
finalidade referente a projetos de ensino, pesquisa e extensão do 
CST em Fotografia, Comunicação Social – Publicidade e 
Propaganda e Jornalismo, assim como ao CST em Design Gráfico. 

 

- O empréstimo é exclusivo para os discentes que estiverem 
cursando/desempenhando alguma das disciplinas ou atividades 
relacionadas no item I; 

 

- Os equipamentos só poderão ser emprestados para alunos que já 
tenham cursado a disciplina Fundamentos da Fotografia/Fotografia 
Digital ou que provem o domínio técnico; 

 

- Os equipamentos só serão liberados com a assinatura do técnico ou 
do(a) professor(a) responsável pela disciplina; 

 

- Em caso de empréstimos para projetos de extensão e pesquisas, a 
solicitação deverá ser feita por escrito, explicitando o projeto a que 
se relaciona e assinada pelo coordenador do projeto; 

 

- O discente ou grupo solicitante é responsável pela guarda e 
preservação dos equipamentos; 

 

- Em caso de danos, perdas ou extravio de equipamento o(s) 
responsável(veis) pelo empréstimo terá(ão) o compromisso de pagar 
as despesas de conserto ou reposição do mesmo; 

 

- Os equipamentos fotográficos e/ou cinematográficos podem ser 
emprestados por um período de 48 horas, durante a semana, e caso 
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o empréstimo ocorra na sexta-feira, deverá ser devolvido na 
segunda-feira; 

 

- Os equipamentos somente serão liberados nos finais de semana ou 
em feriados para trabalhos previstos no cronograma das disciplinas 
ou conforme ciência da coordenação; 

 

- É necessário observar e cumprir a data de devolução do 
equipamento, sujeito a suspensão por 15 dias do direito do seu uso. 
Se necessário, o(s) nome(s) serão encaminhados à coordenação do 
curso; 

 

- O empréstimo do equipamento deve ser agendado com 
antecedência e feito mediante apresentação de número de telefone 
e documento de identificação dos integrantes do grupo. 

 

V – Das normas de uso e atendimento  

 
- O professor, aluno ou grupo deverá reservar o horário de uso do 

laboratório com antecedência. 
 

- Atrasos maiores que 20 minutos implica na perda da utilização do 
laboratório, devendo o aluno marcar um novo horário. 
Cancelamentos deverão ser feitos com antecedência mínima de 24 
horas.  

 
- A estrutura do laboratório poderá ser utilizada para a realização de 

projetos e pesquisas relacionados ao curso de CST em Fotografia, 
Comunicação Social – Publicidade e Propaganda e Jornalismo, 
assim como ao CST em Design Gráfico, sendo necessária uma 
autorização prévia do(s) responsável(is). 

 
- Os trabalhos dentro do laboratório deverão ser acompanhados e 

orientados pelo(a) professor(a), técnico ou monitor(es). 
 

- É expressamente proibido comer, beber ou fumar nas dependências 
do laboratório. 
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VI – Das normas técnicas 
 

- O discente/grupo poderá utilizar o laboratório digital para 
descarregar, editar, tratar e armazenar as imagens e vídeos 
produzidos. 

 
- A Internet poderá ser utilizada como fonte de pesquisas relacionadas 

à fotografia e cinema.  
 
 

a) Descarregamento de imagens e vídeos 
 

- Após a execução da prática fotográfica e/ou cinematográfica, os 
discentes/grupos deverão descarregar os cartões de memória para 
que eles possam ser reformatados.  

 
- O discente/grupo deverá manter o arquivo digital em sua pose. É 

proibido deixar arquivos nos computadores do laboratório, pois serão 
“deletados” diariamente.  

 
 

b) Armazenamento de imagens e vídeos 
 

- Os trabalhos dos discentes ficarão arquivados em pastas no 
laboratório.  

 
- Cada discente/grupo deverá disponibilizar ao laboratório as 

fotografias e vídeos apresentados nos trabalhos em sua versão 
original (imagens brutas, sem perda de informações). 

 
- Os discente/grupos deverão preencher o file info das imagens e/ou 

vídeos seguindo a seguinte ordem: 
 

Data: 
Disciplina/Professor(a): 
Trabalho: 
Tema: 
Integrantes do grupo: 
Obs: 
 

- O técnico do laboratório se responsabilizará pelo arquivamento dos 
trabalhos dos discentes.  

 
- As imagens e vídeos produzidos pelos discentes das disciplinas 

poderão ser utilizadas em exposições, projeções, impressões 
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organizadas pelo curso de Jornalismo, Fotografia, Design Gráfico e 
Publicidade e Propaganda, desde que sejam devidamente 
creditadas. 

 
 

 

 

 

 

 

 

______________________________ 

Rodrigo Silvério Cardoso 

Coordenador do Curso Superior de Tecnologia em Fotografia e Design Gráfico 

Centro Universitário Univel 

 

 

 

_______________________________ 

Viviane da Silva 

Pró-Reitora Acadêmica 
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ANEXO G - REGULAMENTO DO ESTÚDIO FOTOGRÁFICO ANALÓGICO 

LABORATÓRIO DE FOTOGRAFIA ANALÓGICA 

REGULAMENTO 

 

I – Da utilização 

O Laboratório de Fotografia Analógica é um espaço de ensino, pesquisa e produção 

de linguagem fotográfica pertencente aos CST em Fotografia, CST em Design Gráfico, 

Comunicação Social – Publicidade e Propaganda e Comunicação Social - Jornalismo, 

situados no Bloco A e B, do campus central do Centro Universitário UNIVEL. Tem 

como objetivo atender, prioritariamente, as disciplinas regulares do curso Superior de 

Tecnologia em Fotografia: Fundamentos da Fotografia; Iluminação Fotográfica; 

Fotografia Publicitária e Editorial; Fotografia de Moda; Fotografia Gastronômica; 

Projetos Experimentais. Não obstante, atende as disciplinas de Fundamentos da 

Fotografia, Fotografia Publicitária, assim como Fotojornalismo, Fundamentos da 

Televisão, Telejornalismo Cinema e Documentário dos cursos de Comunicação Social 

– Publicidade e Propaganda e Jornalismo, respectivamente. Atende também a 

demanda da CREARE – Agência Experimental de Comunicação Integrada e as 

atividades de pesquisa e extensão vinculadas aos cursos supra mencionados.  

 

II – Da subordinação 

O Laboratório de Fotografia Analógica é subordinado às coordenações dos cursos de 

Comunicação Social e CST em Fotografia e Design Gráfico.  

 

 

III – Do horário de funcionamento 

Definido a cada semestre, priorizando sempre os horários das disciplinas.  

 

 

 
IV – Do empréstimo de equipamentos 

- Toda cessão de equipamento deve estar condicionada a uma 
finalidade referente a projetos de ensino, pesquisa e extensão do 
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CST em Fotografia, Comunicação Social – Publicidade e 
Propaganda e Jornalismo, assim como ao CST em Design Gráfico. 

 

- O empréstimo é exclusivo para os discentes que estiverem 
cursando/desempenhando alguma das disciplinas ou atividades 
relacionadas no item I; 

 

- Os equipamentos só poderão ser emprestados para alunos que já 
tenham cursado a disciplina Fundamentos da Fotografia ou que 
provem o domínio técnico; 

 

- Os equipamentos só serão liberados com a assinatura do técnico ou 
do(a) professor(a) responsável pela disciplina; 

 

- Em caso de empréstimos para projetos de extensão e pesquisas, a 
solicitação deverá ser feita por escrito, explicitando o projeto a que 
se relaciona e assinada pelo coordenador do projeto; 

 

- O discente ou grupo solicitante é responsável pela guarda e 
preservação dos equipamentos; 

 

- Em caso de danos, perdas ou extravio de equipamento o(s) 
responsável(veis) pelo empréstimo terá(ão) o compromisso de pagar 
as despesas de conserto ou reposição do mesmo; 

 

- Os equipamentos fotográficos e/ou cinematográficos podem ser 
emprestados por um período de 48 horas, durante a semana, e caso 
o empréstimo ocorra na sexta-feira, deverá ser devolvido na 
segunda-feira; 

 

- Os equipamentos somente serão liberados nos finais de semana ou 
em feriados para trabalhos previstos no cronograma das disciplinas 
ou conforme ciência da coordenação; 

 

- É necessário observar e cumprir a data de devolução do 
equipamento, sujeito a suspensão por 15 dias do direito do seu uso. 
Se necessário, o(s) nome(s) serão encaminhados à coordenação do 
curso; 
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- O empréstimo do equipamento deve ser agendado com 
antecedência e feito mediante apresentação de número de telefone 
e documento de identificação dos integrantes do grupo. 

 

 

V – Das normas de uso e atendimento  

 

- O professor, aluno ou grupo deverá reservar o horário de uso do 
laboratório com antecedência. 

 
- Atrasos maiores que 20 minutos implica na perda da utilização do 

laboratório, devendo o aluno marcar um novo horário. 
Cancelamentos deverão ser feitos com antecedência mínima de 24 
horas.  

 
- A estrutura do laboratório poderá ser utilizada para a realização de 

projetos e pesquisas relacionados ao curso de CST em Fotografia, 
Comunicação Social – Publicidade e Propaganda e Jornalismo, 
assim como ao CST em Design Gráfico, sendo necessária uma 
autorização prévia do(s) responsável(is). 

 
- Os trabalhos dentro do laboratório deverão ser acompanhados e 

orientados pelo(a) professor(a), técnico ou monitor(es). 
 

- É expressamente proibido comer, beber ou fumar nas dependências 
do laboratório. 

 
 
VI – Das normas técnicas gerais 

 
- Os discentes devem respeitar as duas zonas de trabalho do laboratório: a zona 
seca (ampliação) e a zona úmida (relevação); 
 
- As zonas não podem ser contagiadas. Os usuários (sejam eles: discentes, 
docentes ou técnicos) são responsáveis por qualquer irregularidade detectada nos 
equipamentos por práticas indevidas ou por incúria no manuseio;  

 
- Será permitido um discente por ampliador; 
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- Os frascos e embalagens existentes são de manuseio exclusivo do docente da 
disciplina e/ou atividade e/ou do técnico do laboratório. O discente não deve 
cheirar ou utilizar qualquer embalagem existente no local sem autorização; 
 
- Especialmente na zona úmida, o usuário não deve mexer com as mãos molhadas 
ou derramar líquidos em tomadas e extensões elétricas; 
 
- O laboratório oferece condições para que não haja contato direto com 
líquidos/soluções de trabalho. Caso ocorra alguma situação anómala, deve o 
usuário lavar abundantemente as mãos com água; 
 
- As portas de acesso devem estar sempre desimpedidas, mas sinalizadas no 
exterior de que o laboratório está em utilização, condicionando o acesso livre; 
 
- As imagens e vídeos produzidos pelos alunos das disciplinas poderão ser 
utilizadas em exposições, projeções, impressões organizadas pelo curso de de 
CST em Fotografia, Comunicação Social – Publicidade e Propaganda e 
Jornalismo, assim como ao CST em Design Gráfico, desde que sejam 
devidamente creditadas. 
 
 

VII – Das normas técnicas específicas  
 
- Não alterar as ligações elétricas entre ampliadores, relógios e tomadas. Em casos 
de verificação de alguma anomalia nos equipamentos deve o discente contatar o 
técnico do laboratório ou o docente responsável pela coordenação da atividade; 
 
- Quando as luzes vermelhas estiverem acesas é expressamente proibido acender 
a luz sem prévio consentimento de todos discentes/docentes/técnicos presentes; 
 
- Não acender a luz do ampliador antes de colocar a lente e o negativo no suporte 
apropriado;  
 
- Manter as zonas úmidas e secas separadas operacionalmente: tinas, pinças, 
testes ou fotografias molhadas jamais poderão entrar em contato com as bancadas 
de ampliadores, assim como as mãos úmidas, em caso algum deverão manusear 
ampliadores, marginadores, lupas de focagem ou secador de negativos;  
 
- É proibido tocar com os dedos nas lentes. Em caso de sujeira solicite ao técnico 
ou ao discente produto específico para higienização das mesmas;  
 
- O equipamento deve ser manuseado com cuidado (cronômetros, ampliadores, 
lupas de focagem, pinças). Deve-se evitar apertos excessivos na fixação das 
cabeças dos ampliadores e ao enroscar as lentes; 
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- Os tempos de processamento das soluções de trabalho devem ser respeitados. 
Não deve o usuário passar as pinças de uma tina para a outra. Se por acaso tal 
procedimento acontecer lave-as antes de as voltar a colocar na tina inicial, 
evitando assim a contaminação das soluções de trabalho; 
 
- Escorra o papel antes da passagem para outra tina; 
 
- O transporte de fotografias, provas de contato ou testes molhados para o exterior 
do laboratório só pode ser feito quando colocados em tinas pequenas, de 
transporte; 
 
- Antes de dar início à revelação deve, o usuário, colocar no exterior da porta de 
entrada do laboratório o aviso de “Não Entrar – Em Revelação”; 
 
- Durante a colocação do filme na espiral não deve acender a luz do laboratório. 
Esta operação deve ser realizada às escuras, sob pena de queimar a película que 
pretende revelar; 
 
- O Manuseio do equipamento de revelação deve ser feito com cuidado: tanques, 
espirais e materiais afins; 
 
- Não deixar a estrutura  da estufa de secagem de película muito tempo aberta 
para não deixar entrar pó e danificar negativos que estejam no interior; 
 
- No final da revelação o usuário deve colocar o banho de paragem e o fixador nos 
tanques de reserva, de modo a poderem ser reutilizados (até três vezes). O usuário 
deve colocar no topo do tanque um papel com o número de utilização, data e hora; 
 
- No final da sessão o usuário deve lavar todos os materiais de revelação. 

 

 

______________________________ 

Rodrigo Silvério Cardoso 

Coordenador de Curso  

Centro Universitário Univel 

 

_______________________________ 

Viviane da Silva 

Pró-Reitora Acadêmica 
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ANEXO I: Regulamento do Regime de Monitoria do curso de Comunicação 

Social - Jornalismo 

 

 

DISPÕE SOBRE O REGIME DE MONITORIAS DO EM COMUNICAÇÃO SOCIAL - 

JORNALISMO DO CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIVEL. 

 

A Coordenação Geral do curso de Comunicação Social - Jornalismo, no uso de suas 

atribuições, considerando a necessidade de regulamentar as Monitorias relativas ao curso de 

Comunicação Social - Jornalismo, em conformidade com as resoluções do Conselho de 

Administração Superior (CAS), RESOLVEM: 

 

Capítulo I 

Definição de Atividade de Monitoria 

 

Art. 1º. O Sistema de Monitoria do Centro Universitário Univel fica entendido como uma 

modalidade específica de atuação acadêmica, onde o corpo discente da instituição tem a 

possibilidade de interagir na atividade de iniciação à docência, através da realização de 

programas de ensino, pesquisa e extensão, com apoio do corpo docente. 

 

Capítulo II 

Objetivos da Monitoria  

 

Art. 2º. O Sistema de Monitoria do Centro Universitário Univel tem como objetivos básicos: 

I - Propiciar uma formação acadêmica mais completa; 

II - Fomentar a iniciação à docência; 

III - Integrar o aluno às atividades da instituição; 

IV - Incentivar a reflexão crítica do aluno e a descoberta de novas aptidões; 

V - Preparar o aluno para auxiliar sua comunidade através da atividade de ensino e 

aprendizagem; 

VI - Auxiliar a evolução do acadêmico com dificuldades de aprendizagem, através do 

constante acompanhamento por monitores e docentes; 

VII - Interagir os cursos de graduação, seqüenciais com a pós-graduação. 
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Capítulo III 

Funções do Monitor 

 

Art. 3º - São funções do monitor: 

I - Participar, juntamente com o professor responsável pelas atividades de ensino, em tarefas 

condizentes com o seu grau de conhecimento e experiência: 

a) no planejamento das atividades; 

b) na preparação de aulas, no processo de avaliação e na orientação aos alunos;  

c) na realização de trabalhos práticos e experimentais.  

 

II - Participar na prática do ensino, constituindo-se em elo de ligação entre professor e alunos, 

sempre sob supervisão do professor responsável pela disciplina. 

 

Art. 4º. As atividades do monitor obedecerão à programação elaborada pelo professor 

responsável e aprovada pela Coordenação de Atividades Complementares.  

 

Capítulo IV 

Obrigações do Monitor 

 

Art. 5º. São obrigações do monitor: 

I - Auxiliar o acadêmico no processo ensino-aprendizagem; 

II - Cumprir todas as tarefas estabelecidas conforme o plano elaborado; 

III - Auxiliar o professor orientador na elaboração do plano de trabalho; 

IV - Atender com cordialidade e presteza aos pedidos dos alunos sob sua orientação; 

V - Comparecer às atividades no horário e local determinado pelo professor orientador; 

VI - Levar todas as dificuldades encontradas nos momento do desenvolvimento das atividades 

ao professor orientador; 

VII - Avisar com antecedência aos alunos o horário e local das atividades; 

VIII - Prestar contas ao professor orientador das atividades desenvolvidas e seus resultados; 

IX - Agir com eficiência, boa-fé e ética; 

X – Prestar contas por meio de relatório. 
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Art. 6º. Fica vedado a qualquer monitor: 

I. Agir diversamente do que se constituir como sua obrigação; 

II. Receber qualquer valor ou benefício de qualquer aluno sob sua orientação; 

III. Realizar qualquer projeto sem autorização do professor orientador; 

IV. Ter mais que uma disciplina de monitoria; 

V. Ser desrespeitoso com qualquer aluno sob sua égide, quer no campo da agressão física 

quanto moral; 

 

Art. 7º. A prática de qualquer dos atos descritos no artigo anterior gera ao monitor a sanção 

de exclusão da monitoria e, a critério da colegiado do curso de Comunicação Social - 

Jornalismo, a recomendação à Direção Geral para aplicação de sanções descritas no 

Regimento Interno do Centro Universitário Univel. 

 

Capítulo V 

Professor Orientador 

 

Art. 8º. O professor orientador deve ser docente do Centro Universitário Univel, tendo 

lecionado há pelo menos seis meses na instituição, salvo disposição contrária da 

Coordenação de Atividades Complementares, devidamente fundamentada. 

 

Art. 9º. O professor orientador terá um aluno monitor para cada matéria lecionada, salvo 

necessidade especial a ser objeto de decisão da Coordenação de Atividades 

Complementares. 

 

Art. 10. O professor orientador é responsável pela atuação do monitor. 

 

Art. 11. São funções e obrigações do professor orientador: 

I - Acompanhar o monitor em suas atividades, avaliando sua evolução; 

II - Elaborar o plano de trabalho da disciplina, esclarecendo as temáticas ao monitor; 

III - Acompanhar a distribuição de atividades aos alunos pelo monitor; 

IV - Controlar a frequência do monitor; 

V - Zelar pela correção das atividades do monitor, orientando-o no sentido técnico, ético e 
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moral; 

VI - Informar à Coordenação de Atividades Complementares qualquer irregularidade na 

atuação do monitor; 

VII - Informar semestralmente à Coordenação de Atividades Complementares, em ofício 

padrão, dados acerca da frequência do monitor e de seu desempenho acadêmico.  

VIII - Atender às solicitações da Coordenação de Atividades Complementares; 

 

Art. 12. Fica vedado ao professor orientador: 

I - Deixar de atender as obrigações descritas no artigo anterior; 

II - Transferir ao monitor atividades que estejam fora das funções deste; 

 

Capítulo VI  

Coordenação Geral do Sistema de Monitoria 

 

Art. 13. A coordenação geral do Regime de Monitoria do curso de Comunicação Social - 

Jornalismo do Centro Universitário UNIVEL será exercida pela Coordenação de Atividades 

Complementares, vinculada à Coordenação do Curso, que avaliará o desenvolvimento do 

sistema. 

 

Art. 14. Caberá ao Coordenador de Atividades Complementares supervisionar: 

a) O programa, planejamento e critérios de avaliação da disciplina; 

b) As formas de acompanhamento das atividades do monitor;  

c) O processo de seleção dos monitores e homologação dos resultados. 

 

 

Art. 15. Caberá à Coordenação de Atividades Complementares decidir sobre eventuais 

recursos interpostos por alunos monitores, bem como sobre questionamentos levantados 

pelos professores orientadores. 

 

Art. 16. Da decisão do Coordenador de Atividades Complementares caberá recurso ao 

Colegiado do curso de Comunicação Social - Jornalismof. 
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Capítulo VII 

Cronograma de Atividades 

 

Art. 17. O cronograma de atividades da monitoria conterá os seguintes eventos: 

I - Divulgação de edital de abertura de inscrições; 

II - Inscrições; 

III - Realização do processo de seleção; 

IV - Homologação dos resultados e divulgação; 

V - Desenvolvimento das atividades de monitor; 

VII - Conclusão do programa; 

VIII - Certificação.  

 

Capítulo VIII 

Inscrição e Seleção 

 

Art. 18. Poderão se inscrever para seleção em monitoria de ensino: 

I - Os alunos regularmente matriculados nos cursos da IES; 

II - Os alunos de outras instituições nacionais ou estrangeiras, em caráter excepcional e 

somente durante o tempo de permanência na UNIVEL, em virtude de convênios que assim o 

permitam, na forma prevista em portaria específica da Coordenação de Atividades 

Complementares.  

 

Art. 19. No caso das monitorias de ensino, poderão inscrever-se para seleção:  

I - Os candidatos que tiveram integralizado a disciplina para a qual postulam-se;  

II - Os candidatos que cursaram com bom rendimento a disciplina à qual postulam-se, 

demonstrada através de analise curricular;  

III - Os candidatos interessados em disciplinas recém criadas, ainda não oferecidas ou que 

não façam parte de seu currículo, deverão demonstrar conhecimento técnico ou prático na 

área que postulam. 

IV - Os candidatos que estiverem cursando os três últimos anos, em caso de graduação.  
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Art. 20. A seleção será realizada nos moldes descritos em portaria específica de lavra da 

Coordenação de Atividades Complementares, devendo contar com, no mínimo, quatro fases: 

a) Prova escrita; 

b) Análise curricular; 

c) Análise do histórico acadêmico; 

d) Entrevista. 

Parágrafo-único. Nas fases constantes deste artigo, adotar-se-ão os seguintes critérios: 

I - Serão atribuídas notas de zero a dez, ficando habilitado o candidato que obtiver média igual 

ou superior a sete; 

II - Havendo mais de um candidato aprovado, a comissão indicará a ordem de classificação; 

III - Em caso de empate, prevalecerá a maior nota obtida na análise curricular. Persistindo o 

empate, prevalecerá a maior nota da análise do histórico acadêmico. Se, ainda, houver 

empate, a melhor entrevista. 

 

Art. 21. Após o término da seleção, será lançado em edital os nomes dos acadêmicos 

aprovados. 

 

Capítulo IX 

Certificação das atividades 

 

Art. 22. Ao monitor, após conclusão com aproveitamento das atividades e a homologação dos 

relatórios pela Coordenação de Atividades Complementares, será outorgado: 

I. até 50% (cinquenta por cento) da carga horária exigida para o cumprimento das 

atividades complementares; 

II. registro da atividade em histórico escolar; 

III. certificado de monitoria. 

 

Art. 23. Será outorgado ao professor responsável pela atividade, certificado de orientador em 

monitoria no período. 

 

Capítulo X 

Desligamento do Monitor 
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Art. 24. O desligamento do monitor poderá acontecer pelos seguintes motivos: 

I - Conclusão do processo; 

II - Descumprimento das Obrigações. 

Parágrafo-único. Em caso de desligamento, o professor responsável pela atividade deverá 

comunicar à Coordenação de Atividades Complementares, que adotará as medidas de 

exclusão. 

 

 

 

Capítulo XI 

Disposições Gerais e Transitórias 

 

Art. 25. O Regime de Monitoria terá plena vigência a partir do ano letivo de 2004. 

Art. 26. A monitoria será gratuita por tempo indeterminado; 

Art. 27. Os casos omissos serão analisados pelo coordenador das Atividades 

Complementares. 

Art. 28. Esta resolução entra em vigor nesta data, revogadas as disposições em contrário. 

 

Cascavel, 09 de julho de 2018. 

Rodrigo Silvério Cardoso 
Coordenação de Cursos 

Centro Universitário UNIVEL 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.univel.br/

