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  Distribuição da Carga Horária Semestral  

Créditos: 4 Teórica  Exercício  Laboratório  
 30  30  0   

Ementa: A agência de propaganda, sua estrutura, sua função e seus profissionais. A função e os 
objetivos da publicidade e propaganda. A linguagem publicitária: características teóricas e técnicas. 
Teorias e exercícios de criação publicitária. Manipulação dos códigos verbais, sonoros e visuais na 
criação da mensagem publicitária. Conceitos e técnicas de informação, argumentação e motivação na 
estratégia publicitária.  

 
Objetivos:  
Geral:  
Introduzir os fundamentos teóricos e práticos da criação publicitária, possibilitando a compreensão de 
sua linguagem, sua função e objetivos, as mudanças que sofre ao longo do tempo e seu lugar na 
sociedade. 
 
Específicos: 
 
• Conhecer a história da publicidade no Brasil 
• Identificar a linguagem publicitária ao longo do tempo 
• Compreender o lugar da publicidade na sociedade 
• A prática publicitária – diferentes tipos de agências 
• Desenvolver exercícios de criação publicitária  

  
 
Conteúdo Programático 
 
U I – A publicidade – uma breve história 



1- O desenvolvimento da publicidade na sociedade capitalista 
2- Uma breve história da publicidade no Brasil 
 
U II – O contexto da publicidade e propaganda 
1- Funções e objetivos da publicidade 
2- O consumo, o público consumidor e o público alvo 
3- A prática publicitária – diferentes tipos de agências 
 

 
U III – A linguagem publicitária – característica teóricas e práticas 
1- O hibridismo da publicidade 
2- A informação e a persuasão da publicidade – razão e emoção 
3- A linguagem das mídias  
4- O caráter ideológico da publicidade 
 

 
 
 

Metodologia: 
 

▪ As aulas serão divididas entre discussões baseadas na bibliografia indicada e 
exercícios práticos de criação publicitária e análise de peças e campanhas.  

▪ Recursos: lousa, data show, computador, textos didáticos e outros, produção 
publicitária regional, nacional e global (impresso, eletrônico, etc) 

 
Critérios/Processo de avaliação da aprendizagem:  

A avaliação constará de duas notas: a primeira, relativa a trabalhos práticos e análises de 
mensagens publicitárias, realizados ao longo do semestre; e a segunda constará de um trabalho teórico, 
realizado em dupla.  
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