
 

 CURSO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 

TURMAS DE 5º/6º SEMESTRES - AF, LIB, SM 

2º SEMESTRE DE 2018 

  

REGULAMENTO 

PROJETO INTERDISCIPLINAR “PRIMEIRO CLIENTE” 

  

1. SOBRE O PROJETO 

PRIMEIRO CLIENTE é o projeto interdisciplinar desenvolvido pelas agências 

experimentais, compostas por alunos do 5º e 6º semestres, do Curso de Publicidade 

e Propaganda da Universidade Cruzeiro do Sul, orientados pelos professores que 

ministram as disciplinas vigentes no respectivo período letivo. 

Nesse projeto, as agências experimentais elaborarão uma campanha publicitária para 

uma empresa do terceiro setor. A sua prospecção será de responsabilidade dos 

alunos que poderão, caso seja possível, produzir o briefing de acordo com as 

informações fornecidas pelo cliente. As agências também poderão escolhê-lo sem 

terem a obrigatoriedade de contatá-lo. Nesse caso, as informações necessárias para 

o desenvolvimento da campanha serão obtidas em fontes secundárias. Desse modo, 

as agências produzirão o trabalho de acordo com as informações disponíveis.   

2. OBJETIVOS 

Levar o aluno a: 

●     aplicar os conhecimentos tanto das disciplinas ministradas, quanto das 

vigentes no atual semestre, numa situação-problema identificada numa 

empresa do terceiro setor; 

●  constituir o aprendizado de forma contextualizada, observando a 

interdisciplinaridade presente no processo de construção do conhecimento; 



●     compreender os  processos e as ações necessárias para projetos 

aderentes ao mercado de trabalho da publicidade e propaganda; 

●     atuar como agente da comunidade acadêmica, valorizando a pesquisa 

científica, o estudo aplicado - como forma de crescimento pessoal e 

profissional - e, por fim, a responsabilidade social; 

●     aplicar valores condizentes à postura ética e profissional por meio do 

trabalho em equipe e do atendimento profissional às demandas específicas 

verificadas em cada disciplina. 

●         compreender o processo de produção da mensagem publicitária; 

●     identificar as necessidades de produção de campanhas publicitárias 

voltadas ao terceiro setor 

●    desenvolver uma campanha voltada para uma empresa do terceiro setor.

  

3. TEMA E OBJETO DE ESTUDO 

No 2º semestre de 2018, o Projeto PRIMEIRO CLIENTE  aborda o tema TERCEIRO 

SETOR.  

A partir do estudo desse tema, as agências experimentais terão como desafios: 

1) Prospectar uma empresa que atue no terceiro setor. 

2) Desenvolver um briefing de acordo com as informações fornecidas pelo cliente 

ou por meio de pesquisas em fontes secundárias, caso a agência decida não 

contatá-lo. 

3) Coletar informações do micro e do macro-ambientes visando a elaboração da 

matriz SWOT. 

4) Elaborar uma campanha aplicando, durante o processo, referenciais das áreas 

de planejamento, mídia e criação visando solucionar de forma ética e criativa 

o desafio proposto pelo cliente ou pela agência experimental. 

 3.1. DEFINIÇÃO DE TERCEIRO SETOR 

Terceiro Setor é um termo empregado com o objetivo de identificar as 

organizações de iniciativa privada, sem fins lucrativos e que prestam 

serviços de caráter público. 



As organizações de Terceiro Setor podem ser, juridicamente, 

denominadas como: associações, fundações, organização não 

governamental, entidade filantrópica e outras organizações sem fins 

econômicos.   

4. DESENVOLVIMENTO 

Concorrem para o desenvolvimento do Projeto PRIMEIRO CLIENTE as disciplinas e 

respectivas tarefas a seguir: 

Disciplina Atividades Prof. 

Responsável 

 

Planejamento de 

Campanha 

 

Disciplina líder de projeto. 

Definição de plano de comunicação 

visando a realização de campanha 

publicitária. Orientação das agências 

durante  a definição dos objetivos e 

estratégias de comunicação, bem como 

durante a elaboração das ações de acordo 

com o método 5w2h. 

 

 

Lidiane Brito 

Ricardo Di Santo 

Ricardo Fortunato 

Propaganda e Terceiro 

Setor 

Definição e aplicação dos tópicos que 

permitirão que as agências compreendam o 

que faz - como faz e para quem faz - uma  

organização de terceiro setor para cumprir a 

sua missão social. 

Cristina Munhão 

       Ivani Falcão 

Propaganda 

Empresarial 

Apresentação das ferramentas de 

comunicação que deverão ser empregadas 

para cumprirem os objetivos propostos por 

um cliente. 

 

 

Carlos Eduardo 

Vagner Novaes 



Estratégias e Táticas de 

Mídia 

Orientação de todas as etapas 

correspondentes ao planejamento de mídia 

e, também, sobre a aplicação do budget da 

campanha. 

Ricardo Fortunato 

Criação e Direção de 

Arte Publicitária 

Criação e Produção Publicitária baseada 

no planejamento. Dimensão - quantidade 

de peças. Plano: ações do planejamento 

ilustradas com peças da campanha. 

Coerência: elementos gráficos e a relação 

com o público-alvo. Posicionamento: 

relação da peças com a imagem/reputação 

da empresa. Book Digital com todas peças 

da campanha. 

 

Cristina Munhão 

Elisa Quartim 

Patrícia Borges 

Ricardo Di Santo 

  

 4.1 AGÊNCIAS 

As classes de 5º/6º semestres do Curso de Publicidade e Propaganda serão divididas 

em equipes integradas por no mínimo 05 e no máximo 10 integrantes, reconhecidas 

como agências experimentais ou acadêmicas e identificadas por nome fantasia 

escolhido pelos discentes.As exceções serão analisadas pelo professor líder do 

projeto. 

Exclusão de integrante: no caso de a agência decidir, por unanimidade, pela 

exclusão de um integrante, deve formalizar e justificar o pedido, em carta impressa, 

dirigida ao professor da disciplina responsável pela orientação geral do projeto. O 

prazo máximo para exclusão será até o dia 17/09/2018. Após essa data não será 

possível excluir nenhum integrante. 

Cada agência deverá cumprir o cronograma apresentado, atendendo as 

determinações necessárias para o bom desenvolvimento do trabalho. 

4.2 ESTRUTURA DO PROJETO 

Integram o Projeto PRIMEIRO CLIENTE a ser produzido e entregue pelas agências 

acadêmicas: 

1)  Capa 



2)  Folha de rosto - deve conter: 1. o nome da universidade; 2. título do 

trabalho; 3. nome da agência; 4. nome completo e RGM de cada 

integrante (por ordem alfabética); 5. pequeno texto sobre a origem do 

trabalho. 

3)  Sumário- capítulos, subcapítulos e páginas. 

4)  Introdução do trabalho - apresentação da agência. Em seguida, breve 

texto explicando a composição do trabalho. A equipe deve apresentar a 

justificativa e objetivos que o projeto pretende alcançar. Este texto 

deverá ser autoral e baseado nas informações do presente 

regulamento. 

5)  Apresentação da empresa do Terceiro Setor  - estrutura da empresa 

e explicação a respeito de sua atuação social. 

6) Análise de Microambiente e Macroambiente - breve análise para que 

se conheça os ambientes nos quais a empresa se insere, bem como 

definir e analisar  as variáveis que a impactam. 

7) Pesquisa - definição de metodologia e ferramentas de pesquisa, bem 

como de sua aplicação e análise. 

8) Análise SWOT - identificação das forças, fraquezas, oportunidades e 

ameaças relacionadas a empresa escolhida. 

9) Planejamento de campanha – deverá ser composto por: definição dos 

objetivos de campanha, de comunicação, estratégia de comunicação, 

escolha das ferramentas de comunicação e pelas ações (5w2h) que 

deverão atender aos objetivos propostos. 

10) Criação e produção – a proposta deverá apresentar peças que 

traduzam a linha de divulgação (impressa, digital, app, sonora, etc). Não 

existe quantidade mínima ou máxima obrigatória de peças, cabendo ao 

grupo definir a quantidade necessária para o entendimento e 

apresentação do projeto. As criações devem evidenciar a marca da 

empresa, apresentar título em destaque e texto explicativo com no 

máximo 400 caracteres; apresentar slogan e traduzir os objetivos 

definidos no plano de campanha. 



  Obs: O grupo deverá decidir pelo produção de imagens autorais ou de 

outras fontes/bancos, sempre devidamente identificadas. 

11) Mídia e custos – A campanha deverá apresentar um plano básico de 

mídia que contenha as justificativas para a seleção dos meios e as 

planilhas contendo seus custos aproximados. A verba estipulada 

oscilará entre R$ 100.000,00 e R$ 1.000,000,00. Ou seja, ela será 

definida pela agência que deverá adotar como critério o porte tanto da 

empresa, quanto o de sua atuação social.    

12) REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS (Normas da ABNT) - o layout do 

book não precisará seguir as normas da ABNT, mas o seu texto, as 

citações e referências, sim.  

13) ANEXOS - documentos adicionais que justifiquem ações ou a 

campanha (não obrigatório). 

  



4.3 FLUXO DE TRABALHO (CHECKLIST) 

Apresentação de cada atividade a ser realizada. 

É importante perceber que o fluxo apresenta o ponto de partida das atividades, 

contudo, algumas delas após iniciada, acontecerão de forma simultânea. 

1. Formar a equipe; 

2. Redigir o briefing; 

3. Analisar o Microambiente e Macroambiente referente a empresa escolhida; 

4. Fundamentar a pesquisa; 

5. Iniciar o trabalho de pesquisa: aplicação, tabulação e análise de dados; 

6. Definir público-alvo, problemas de comunicação, objetivos de campanha e de 

comunicação , estratégias de comunicação e ações 5w2h; 

7. Iniciar o planejamento de mídia; 

8. Desenvolver ações de acordo com o método (5w2h); 

9. Criar e produzir as peças da campanha publicitária; 

10. Organizar e formatar os elementos pré-textuais: capa; folha de rosto - nome da 

universidade; título do trabalho; nome da agência; nome completo e RGM de 

cada integrante (por ordem alfabética); pequeno texto sobre a origem do 

trabalho (utilizar texto padrão); 

11. Organizar e formatar os elementos pós-textuais: dados coletados em Pesquisa 

de Mercado e Opinião; referências bibliográficas; anexos do projeto (item não 

obrigatório); 

12. Diagramar o projeto para entrega final e finalizar o arquivo em PDF (volume 

digital); 

13. Enviar o projeto por meio eletrônico em endereço definido; 

14. Apresentar o projeto na data e no local definidos. 

  

 

  

5. ENTREGA E APRESENTAÇÃO DO PROJETO 

  

5.1 ENTREGA FINAL DO PROJETO 



Cada agência deverá entregar o arquivo digital com a parte teórica e produções 

(peças) desenvolvidas para distribuição aos docentes envolvidos no projeto. A 

entrega deverá ser para a disciplina indicada no cronograma do projeto. 

NÃO HÁ NECESSIDADE DE ENTREGA DE VOLUMES IMPRESSOS. 

Os arquivos deverão ser enviados para: 

 

Campus Anália 

Franco 

noturno 5ºC/6ºD ricardo.moraes@cruzeirodosul.edu.br 

 

Campus Liberdade diurno 5ºD/6ºE lidiane.britto@cruzeirodosul.edu.br 

Campus Liberdade noturno 5ºE/6ºF ricardo.santo@cruzeirodosul.edu.br 

Campus São Miguel noturno 5ºA/6ºA ricardo.santo@cruzeirodosul.edu.br 

  

Data para envio/entrega final: 16 de outubro 

  

Como deverá ser entregue o arquivo digital? 

Os arquivos deverão ser compartilhados com os professores por meio de link para 

download, não deverão ser enviados anexados (salvo quando o professor solicitar). 

O link deverá ficar disponível em um serviço de armazenamento na nuvem 

permanente, ou seja, não se deve utilizar serviços como "WeTransfer", devido o 

arquivo ter validade para ser baixado e ficando indisponível após alguns dias. Sugere-

se o uso de ferramentas gratuitas como: Google Drive, Dropbox, OneDrive 

(Microsoft). 

  

* As informações sobre “entrega final do projeto” diz respeito à versão finalizada do projeto, os 

professores em suas respectivas disciplinas poderão desenvolver cronogramas específicos, não 

apresentado neste documento. 



** Informações poderão ser alteradas e atualizadas, nestes casos, o aluno receberá notificação por e-

mail. 

 

5.2 APRESENTAÇÃO DO PROJETO 

5.2.1- No dia especificado para apresentação em cada campus, todas as agências 

deverão estar completas e presentes para a explanação sobre o trabalho aos 

docentes que apreciarão/avaliarão o trabalho. 

5.2.2- Fica a critério do grupo a apresentação das peças de criação impressas no 

formato de pranchas ou em PPT. 

5.2.3- Cada grupo terá até 20 minutos para sua apresentação. A arguição da banca 

poderá estender-se por até 10 minutos após a apresentação da equipe. 

5.2.4- A ausência de integrante da equipe, sem justificativa comprovada (atestado 

médico oficial ou de trabalho com a devida formalização) acarretará na perda de 0,25 

pontos na nota final. Havendo mais de um aluno ausente, sem justificativa 

comprovada, a agência perderá, ainda, 0,10 pontos na nota final. 

5.2.5- Os integrantes dos grupos que não forem se apresentar deverão estar 

presentes para assistirem às apresentações dos colegas. A ausência, sem 

justificativa comprovada (atestado 

médico oficial ou de trabalho com a devida formalização), acarretará na perda de 0,25 

pontos 

na nota final da disciplina em que estiver ocorrendo a apresentação. 

 

6. AVALIAÇÃO 

6.1 Às equipes será atribuído o total de até 3,0 pontos, sendo até 2,0 pontos pela 

parte teórica/desenvolvimento do projeto e até 1,0 ponto pela apresentação do 

trabalho.  A ausência de integrante da equipe, sem justificativa comprovada 

(atestado médico oficial ou de trabalho com a devida formalização) acarretará 

na perda de 0,25 pontos na nota final. Havendo mais de um aluno ausente, sem 

justificativa comprovada, a agência perderá, ainda, 0,10 pontos na nota final. 



6.2 Entrega e apresentação final do trabalho: como exposto no item 5.1, os 

volumes digitais deverão ser entregues em data e endereço eletrônico informados, 

sob pena de 1,0 (um ponto) por dia de atraso. Após três dias de atraso o trabalho não 

será aceito. A entrega dos arquivos digitais deverá seguir padrões estabelecidos 

conforme anexo “nomeação e organização de arquivos digitais”. 

 A apresentação do projeto será feita para uma Banca de Avaliação composta por 

professores da casa nas datas e locais informados neste regulamento. 

* Situações não contempladas neste regulamento serão alvo de deliberação pela equipe docente das 

disciplinas integrantes do Projeto PRIMEIRO CLIENTE. 

 

  



ATIVIDADES E CRONOGRAMA - 2018 - SEMESTRE 2 

  

ATIVIDADE DISCIPLINA PRAZO 

FORMAÇÃO DA AGÊNCIA E 

COMPONENTES 

Propaganda Empresarial 20 a 24/08 

APRESENTAÇÃO DA ENTIDADE 

DO TERCEIRO SETOR 

Planejamento de Campanha 24 a 28/09 

ANÁLISE DE MICROAMBIENTE E 

MACROAMBIENTE 

Planejamento de Campanha 24 a 28/09 

PESQUISA Planejamento de Campanha 24 a 28/09 

  

ANÁLISE SWOT Planejamento de Campanha 24 a 28/09 

PLANEJAMENTO DE 

CAMPANHA 

Planejamento de Campanha 24 a 28/09 

ELEMENTOS PRÉ-TEXTUAIS E 

TEXTUAIS 

- Capa 

- Página de rosto 

- Sumário 

- Introdução do trabalho 

- Dados coletados em Pesquisa de 

Mercado e Opinião 

- Referências bibliográficas (ABNT) 

- Anexos 

Por se tratar de 

conhecimento 

metodológico, as equipes 

deverão pesquisar e estudar 

o tema independente das 

disciplinas específicas. 

01 a 05/10 



ENTREGA DO VOLUME DIGITAL Planejamento de Campanha 16/10 

APRESENTAÇÃO DO PROJETO *** 22 a 26/10 

  

  

  

  

 

 

[1]
 Trabalho interdisciplinar apresentado como requisito parcial de avaliação das disciplinas 

integrantes do 5º/6º semestres do Curso de Publicidade e Propaganda da Universidade Cruzeiro do 

Sul. 

 


