
 

 

 

CURSO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 
TURMAS DE 1º/2º SEMESTRES - AF, LIB, SM 

2º SEMESTRE DE 2018 

 

REGULAMENTO 

PROJETO INTERDISCIPLINAR “BAIRRO A BAIRRO” 

 

1. SOBRE O PROJETO 

BAIRRO A BAIRRO é o projeto interdisciplinar desenvolvido pelas agências acadêmicas, 

integradas por alunos do 1º e 2º semestres do Curso de Publicidade e Propaganda da 

Universidade Cruzeiro do Sul, orientados pelos professores que ministram as disciplinas vigentes 

no respectivo período letivo. 

 

2. OBJETIVOS 

Levar o aluno a: 

- Conhecer as principais técnicas de atendimento publicitário para o desenvolvimento de 

uma um produto comunicacional de caráter comercial e a inter-relação entre o briefing, 

planejamento, redação e criação de uma peça de publicidade e propaganda.  

- Reconhecer a necessidade do levantamento de informações, através do questionamento 

e da leitura crítica, trabalhar as informações com objetivo de produzir a redação e criação. 

- Promover o levantamento de informações e o planejamento em sua relação com a criação 

em Publicidade e Propaganda.  

- Conhecer técnicas de relacionamento com o cliente, elaboração de briefing e gestão de 

contas.  

- Estudar os conceitos e as técnicas de criação, design e propaganda.  

- Saber articular conteúdos, conhecimentos adquiridos em diferentes disciplinas do curso. 

 

 

3.  TEMA E OBJETO DE ESTUDO 

 

CRIAÇÃO DE UM GUIA DE COMPRAS   

 

No 2º semestre de 2018, o Projeto Bairro a Bairro terá como produto final uma revista que 

divulgue o comércio local de cada bairro e que tenha como atrativo textos que divulguem e 

informem sobre a região escolhida.   



As agências experimentais terão como desafio: 

1) Escolher um bairro da cidade de São Paulo nos arredores do campus; 

2) Fazer uma pesquisa de campo reconhecendo o comércio local; 

3) Levantar dados sobre: história da região; cultura do bairro; figuras importantes que habitam 

ou habitaram a região; entre outras particularidades. 

4) Desenvolver um guia que contenha informações sobre o bairro alinhadas ao comércio e cultura 

locais, tornando o leitor atento ao comércio da região e informando-o sobre seu bairro. 

• O Tema : trata-se do próprio bairro escolhido por cada equipe, ou seja, as características 

particulares e peculiaridades de cada região definirão os contornos temáticos da revista. 

• O Objetivo maior deste guia de compras é ser um material impresso interessante 

esteticamente que, ao mesmo tempo, informe sobre o bairro e divulgue o comércio local. 

• As atividades de campo: incluirão um levantamento do poder aquisitivo dos moradores 

e potencial do comércio do bairro. 

4. DESENVOLVIMENTO 

Concorrem para o desenvolvimento do Projeto BAIRRO A BAIRRO as disciplinas e respectivas 

tarefas a seguir: 

Disciplina Atividades Prof. Responsável 

Atendimento 

Publicitário 

Redação Publicitária  

Criação e Arte 

Publicitária 

 

A Professora Cristina Munhão será a responsável 

pela criação das agências, sorteio dos bairros, 

controle de fases e definição das bancas de 

avaliação. 

Cristina Munhão 

Atendimento 

Publicitário 

Criação de briefing. 

Indicação dos dados necessários para compor o 

expediente. 

Cristina Munhão 

Vagner Novaes 

Lidiane Britto 

Ricardo Fortunato 

Criação e Arte 

Publicitária 

Orientar as agências durante a elaboração do Guia 

responsabilizando-se pela diagramação da revista, 

envolvendo as principais marcas do bairro,  

identidade visual  das agências e direcionamento 

das informações de expediente do produto 

comunicacional. 

Christian Petrini 

Cristina Munhão 

Elisa Quartim 

Patrícia Borges 

Redação Publicitária 

Orientação da produção de todos os textos do 

projeto, tanto os publicitários quanto os textos 

informativos. 

Cristina Munhão 

Helba Carvalho 

Cibercultura e Redes 

Interativas 

Ação de divulgação externa em ferramentas de 

comunicação digital 

Rita Jimenez 

Patrícia Borges 

Políticas Públicas em 

Comunicação 
Artigo sobre a comunicação popular 

Silvana Buchini 

Antônio Assiz 

Teorias da 

Comunicação 

Desenvolver um relatório explorando a ideia 

principal do guia com base em uma teoria da 

comunicação.  

Carlos Eduardo Correa de 

Lima 

Comunicação 

Comunitária e 3º setor 

Desenvolver um artigo sobre um segmento de 3º 

setor que atue no bairro.  

Ivani Falcão e Ângela 

Fernandes 

 

 



 

 

4.3 AGÊNCIAS 

 

● Mínimo 05 e máximo 10 alunos (exceções serão deliberadas pelo professor líder do 

projeto); 

● A lista com a formação das agências deverá ser direcionada para o professor responsável 

da disciplina condutora do projeto; 

● Prazo para exclusão de integrante: 20/09/2018 (cabe ao grupo informar o professor 

líder do projeto). Fora desta data as alterações só poderão acontecer por transferência 

de horário ou campus. 

● Cada agência deverá cumprir com o cronograma de trabalho apresentado pelos 

professores responsáveis pelas disciplinas em curso, atendendo às determinações 

necessárias para o bom desenvolvimento das etapas do trabalho, segundo o conteúdo e 

os prazos estipulados.  

 

4.4 ESTRUTURA DO PROJETO 

 

>> 1ª Capa - referência ao tema escolhido, nome da revista; chamada da matéria principal e dois 

destaques. 

>> 2ª Capa - Anúncio MASTER, formato (página inteira), contemplando anunciantes mais 

expressivos. 

>> 3ª Página - Editorial: texto introdutório divulgando o bairro, o formato do guia e objetivos do 

produto comunicacional e expediente (logotipo, contato, integrantes com RGM). 

>> 4ª Página - Texto informativo sobre o bairro ( história, peculiaridades e cultura), intercalado 

com anúncio de ½ página horizontal;  

>> 5ª Página - Conteúdo livre (artigos e anúncios) 

>> 6ª Página - Conteúdo livre (artigos e anúncios) 

 

>> 7ª Página - Conteúdo livre (artigos e anúncios) 

>> 8ª Página - Conteúdo livre (artigos e anúncios) 

>> 9ª Página - Classificados 

>> 10ª Página - Classificados  

>> 3ª Capa - Anúncio MASTER, formato (página inteira), contemplando anunciantes mais 

expressivos. 

>> 4ª Capa - Anúncio MASTER, formato (página inteira), contemplando anunciantes mais 

expressivos. 

 

* Os volumes das revistas deverão ter 12 páginas impressas. 

  



4.5 SOBRE O BAIRRO  

 

1 - Os textos sobre fatos históricos e peculiaridades - elaborados para revista - devem ser de 

autoria própria, com coleta de informação em fontes confiáveis. 

 

2 - A linguagem utilizada nos textos  que se referem aos bairros aproxima-se do estilo jornalístico, 

devendo evitar detalhamento e prolixidade, o importante é privilegiar entretenimento e boa 

leitura. 

 

3 - É possível fazer uso de entrevistas e reportagens no conteúdo da revista, sempre 

harmonizando informação e publicidade, de forma a tornar o material atraente e pouco 

descartável, ou seja, esse guia é um material que potencialmente poderia ser guardado pelo 

público alvo para futuras consultas. 

 

4 - Podem ser utilizadas fotos dos locais referendados nos textos a fim de aumentar o potencial 

explicativo. Essas fotos podem ser de autoria própria ou de terceiros, citando os créditos. 

 

5. ENTREGA E APRESENTAÇÃO DO PROJETO 

 

5.1 ENTREGA FINAL DO PROJETO 

O Guia concluído deve ser impresso em 3 volumes, em gráfica e 1 cópia PDF direcionada para 

o e-mail do professor líder do projeto.  Cada equipe deverá entregar um exemplar para as 

disciplinas técnicas: Redação, Atendimento e Criação e Arte no dia da respectiva aula. 

 

  



5.2 FORMATO 

 

 

 

 

Data para entrega final do impresso: de 15 a 

19 de outubro 

Data para entrega final do arquivo digital PDF: 

15/10 

Para cada professor em aula. Por e-mail ao professor responsável. 

 

 

Os arquivos deverão ser enviados para: 

Campus Anália Franco 
Campus Liberdade 
Campus São Miguel 

diurno 
noturno 

cristina.munhao@cruzeirodosul.edu.br 

  



5.2  APRESENTAÇÃO DO PROJETO 

Como será a apresentação? 

 * O grupo produzirá um PPT com informações sobre o bairro , em seguida explicará as 

estratégias utilizadas para captação de anunciantes, enfim mostrará a revista completa página a 

página para banca selecionada à época. Tempo de apresentação: 15 minutos. 

 

Semana de apresentação 

22 a 26/10/2018 

 (para os professores que 

 compõem a banca) 

 

 

 

6. AVALIAÇÃO 

● Às equipes será atribuído o total de até 2,5 pontos, sendo até 2,0 pontos pela parte 

impressa do projeto e até 0,5 ponto pela apresentação do trabalho; 

● A ausência de integrante da equipe na apresentação, sem justificativa comprovada, 

acarretará na perda de 0,25 pontos na nota final; 

● O atraso na entrega do projeto acarretará na perda de 1,0  ponto (até três dias a contar 

da data inicial do PDF). Após este período os trabalhos não serão aceitos.  

 


