
  

                          

                            

 

  
COORDENAÇÃO DO CURSO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 

 

 

PLANO DE ENSINO 

 
PROGRAMA (Ficha N

o
 2 – parte variável) 

 

Disciplina: Redação Publicitária II 

Código: OC 282                                                             Pré-requisito: Redação Publicitária I 

Natureza: Semestral  ( X )                                            Anual: (    )  

 

Carga horária: Aulas teóricas: 30h/a 

                          Aulas práticas: 30h/a 

 Total: 60h/a 

 Créditos: 04 

 

OBJETIVOS: 

- Proporcionar a percepção da linguagem audiovisual aplicada aos fundamentos persuasivos da 

publicidade. Incentivar a criação de formatos e significações alternativas para a criação 

publicitária em áudio e vídeo. 

- Possibilitar ao estudante o desenvolvimento da fluência oral a fim de ampliar sua capacidade de 

criação para mídia eletrônica. Oportunizar uma intimidade maior com as diferentes linguagens do 

audiovisual. 

- Fomentar o trabalho com a imaginação, ou seja, a construção de imagens mentais induzidas por 

estímulos sonoros. 

- Fazer com que os estudantes percebam a importância do rádio como meio propagador e difusor 

de mensagens publicitárias, em razão do seu poder persuasivo a sua elevada penetração. 

- Permitir aos alunos compreender a relação som, imagem, cor e movimento, estabelecendo uma 

relação de complementaridade entre texto e imagem; ambos, associados ao som, fundem-se para 

criar um sentido novo e dar plenitude e força total à mensagem publicitária. 

 

 

PROGRAMA: 

- Naming: o mini-discurso da publicidade no nome das marcas. 

- Criação e produção de narração criativa: roteiro de ficção (técnicas de criação: salada de 

fábulas; bricolagem). 

- Texto radiofônico. Elementos expressivos: a importância de sons, vozes, ruídos e música na 

construção de uma realidade de áudio. Os ambientes sonoros.  

- O Spot, o Jingle, a Paródia. 

- Criação e roteirização de textos de áudio.  

- Mini aulas: temáticas da economia criativa. 

- Comerciais de TV. Filme Publicitário.  

- Roteiro dramático | linguístico. Sinopse. 

- Criação de sinopse e roteiro. 

- Desafio interinstitucional (briefing, conteúdo publicitário, defesa/apresentação). 

 

 



 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS: 

 

- Aulas expositivas dialogadas e discursivas 

- Leitura e estudo de textos acerca do conteúdo programático 

- Discussões dirigidas em pequenos e grandes grupos para análise de conteúdo publicitário 

audiovisual 

- Análise e criação de textos publicitários para mídia eletrônica 

- Reuniões de grupos de criação para a discussão de ideias e geração de alternativas criativas 

- Orientação e supervisão à criação do texto publicitário e dos roteiros 

- Feedbacks construtivos: resultados alcançados em relação aos objetivos propostos 

 

 

FORMAS DE AVALIAÇÃO: 

 

- Exercícios em grupo/coletivos em sala e durante o semestre: atividades de criação e redação 

(técnicas de criação) 

- Análise, criação e produção de sinopses/roteiros para mídia eletrônica e digital  

- Solução de Problemas; construção de briefings 

- Defesa e apresentação de ideias/estratégias criativas, roteiros para conteúdo publicitário 
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Validade: 2
o
 Semestre                                                        Ano: 2016 

 

Professor: Fábio Hansen                                                    Assinatura: .................................... 

 

Chefe do Departamento: Mário Messagi Jr.                  Assinatura: .................................... 
 


