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CURSO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA 
TURMAS DE 2º/3º SEMESTRES - AF, LIB, SM 

1º SEMESTRE DE 2019 

 

REGULAMENTO 

PROJETO INTERDISCIPLINAR “CRIAR” 

 

1. SOBRE O PROJETO 

CRIAR é o projeto interdisciplinar desenvolvido pelas agências acadêmicas, integradas por 

alunos do 2º e 3º 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: 

● desenvolver as habilidades e competências relacionadas à pesquisa, planejamento, 

elaboração/criação e divulgação em Publicidade e Propaganda;  

● significar o aprendizado de forma contextualizada, observando a interdisciplinaridade 

presente no processo de construção do conhecimento; 

● compreender processos e ações necessárias para projetos aderentes ao mercado de 

trabalho da Publicidade e Propaganda; 

● atuar como agente da comunidade acadêmica, valorizando a pesquisa científica e o 

estudo aplicado como forma de crescimento pessoal e profissional, como também, de 

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. 
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3. OBJETO DE ESTUDO: Turismo em São Paulo 

No 1º semestre de 2019, o Projeto Criar aborda o tema “Turismo em São Paulo”.  

A partir do objeto de estudo e tema, as agências experimentais terão como desafio: 

1) Levantar os principais pontos turísticos de São Paulo e escolher um deles para mostra 

fotográfica. 

2) Definir as características do público-alvo. 

3) Prestar assessoria de Planejamento e Marketing para o cliente definido no semestre. 

4) Organizar Exposição Fotográfica relacionada ao tema do projeto. 

5) Desenvolver banner acadêmico científico, que resuma os principais objetivos de 

comunicação do projeto. 

6) Criar uma campanha para divulgar a exposição fotográfica, valorizando o turismo na cidade 

de São Paulo.  

 

3.1- Tarefas principais para a execução da Exposição Fotográfica: 

1 - Definir a Região de São Paulo para o projeto; 

2 - Planejar a exposição fotográfica; 

3 - Chamar o público para exposição através da campanha publicitária. 
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4. DESENVOLVIMENTO 

Concorrem para o desenvolvimento do Projeto CRIAR as disciplinas e respectivas tarefas a 

seguir: 

Disciplina Atividades 
Prof. 

Responsável 

Marketing 
Orientar as agências durante a elaboração do plano de marketing que 

corresponde a análise ambiental, definição do composto de marketing e 
definição do nicho de mercado que deverá ser explorado. 

Ivani Falcão 
Lidiane Britto 

Vagner Novaes 
Tranche 

Pesquisa de 
Mercado e Opinião 

Desenvolvimento de pesquisa para definição de Buyers Personas segundo 
o público-alvo definido pelo grupo. 

Angela Fernandes 
Ivani Falcão 

Planejamento 
Publicitário 

Disciplina responsável pela condução do projeto no semestre. 

Planejamento e definição de plano para realização de campanha 
publicitária para a EXPOSIÇÃO FOTOGRÁFICA, orientando o aluno na 

definição dos respectivos objetivos, estratégias e táticas (5W2H). 

Lidiane Britto 
Ricardo Di Santo 

Fotografia 
Publicitária 

Orientação para aplicação das teorias e técnicas da produção publicitária 
fotográfica, tratamento de imagens, considerando suporte, formato, papel, 

e produção de peças que compõem a campanha. 

Orientação para impressão das fotos e sua organização na exposição. 

Christian Petrini 
Carlos Corrêa 

Patrícia Borges 
 

Teorias Críticas na 
Comunicação 

Produzir texto para confecção do banner , abordando aspectos sócio-
histórico-culturais do ponto turístico escolhido. 

Rosângela Paulino 

Pesquisa em 
Comunicação 

Produzir banner acadêmico científico que resuma os principais objetivos de 

comunicação do projeto, e expô-lo no período da exposição. 
Cristina Munhão 

 

4.3 AGÊNCIAS 

As classes do 2º e 3º semestres do Curso de Publicidade e Propaganda serão divididas em 

equipes integradas por no mínimo 05 e no máximo 10 alunos, reconhecidas como agências 

experimentais ou acadêmicas e identificadas por nome fantasia escolhido pelos discentes.  

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 19/04/2019. Após essa data não será possível excluir nenhum integrante. 

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

responsáveis pelas disciplinas em curso, atendendo as determinações necessárias para o bom 

desenvolvimento das etapas do trabalho, segundo o conteúdo e os prazos estipulados. 

 

 

4.4 ESTRUTURA DO PROJETO 

Integram o book do Projeto CRIAR a ser produzido pelas agências acadêmicas: 
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1. Capa criativa: destacando a identidade visual da agência. 
2. Folha de rosto: nome da universidade; 2. título do trabalho; 3. nome da agência; 

4. local e ano de desenvolvimento; 5. pequeno texto sobre a origem do trabalho1. 
3. Carômetro - 1. foto de cada aluno, nome completo e RGM de cada integrante 

(por ordem alfabética);  
4. Sumário 
5. Introdução do trabalho - breve texto explicando a composição do trabalho. A 

equipe deve apresentar a justificativa e objetivos que o projeto pretende alcançar. 
Esse texto deve ser de autoria do grupo e deve ser baseado nas informações do 
presente regulamento. 

6. Apresentação da EXPOSIÇÃO FOTOGRÁFICA - estrutura de briefing 

apresentando o que será trabalhado pela equipe como: descrição da exposição, 
suas características, segmento, diferenciais, marca e justificativa.  

7. Análise de Microambiente e Macroambiente - breve análise para que se 
conheça o Setor de Turismo em São Paulo, o mercado no qual está inserido e as 
variáveis que o impactam. 

8. Análise SWOT - identificação das forças, fraquezas, oportunidades e ameaças 

relacionada ao cliente SPTuris. 
9. Planejamento de marketing - planejamento do Produto (Exposição Fotográfica), 

Preço, Promoção e Praça; Definição de público-alvo.  
10. Pesquisa de Mercado - apresentação do plano de pesquisa contendo problema, 

objetivos, metodologia e técnicas de pesquisa empregadas, bem como, 
resultados obtidos com identificação de buyer persona que identifique público-
alvo.     

11. Planejamento de campanha - composto por: problema de comunicação, 
definição dos objetivos de comunicação e campanha, estratégias, táticas e ações. 

12. Criação e produção - deverão ser produzidas duas peças que contenham 
inovação. Obs.: As peças deverão conter majoritariamente imagens autorais 
(produzidas pelo grupo). As fotografias produzidas para a exposição entrarão no 
item 14. 

13. REFERÊNCIAS -  (Normas da ABNT aplicadas apenas neste item e nas citações 
do micro e macroambientes). 

14. Anexos - Cada agência deverá inserir como anexo imagens fotográficas autorais 
sobre obras (arquitetura, escultura, espaços públicos) que representem os pontos 
turísticos da cidade de São Paulo. 

                                                             
1 Trabalho interdisciplinar apresentado como requisito parcial de avaliação das disciplinas integrantes do 2ºe 3º semestres do 
Curso de Publicidade e Propaganda da Universidade Cruzeiro do Sul. 
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5. ENTREGA E APRESENTAÇÃO DO PROJETO 

 

5.1 ENTREGA FINAL DO PROJETO 

Professores responsáveis pelo recebimento do volume digital: 

Campus Anália Franco diurno 2ºC/3ºC lidiane.britto@cruzeirodosul.edu.br 

Campus Anália Franco noturno 2ºD/3ºD ricardo.santo@cruzeirodosul.edu.br 

Campus Liberdade diurno 2ºE/3ºE lidiane.britto@cruzeirodosul.edu.br 

Campus Liberdade noturno 2ºF/3ºF ricardo.santo@cruzeirodosul.edu.br 

Campus São Miguel diurno 2ºA/3ºA lidiane.britto@cruzeirodosul.edu.br 

Campus São Miguel noturno 2ºB/3ºB ricardo.santo@cruzeirodosul.edu.br 

 

Data para envio/entrega final: 08/05/2019 

 

Como deverá ser entregue o volume 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). 

 

NÃO HÁ NECESSIDADE DE ENTREGA DE VOLUMES IMPRESSOS. 

* 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. 
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5.2 APRESENTAÇÃO DO PROJETO 

As equipes discentes (agências) deverão produzir: 

- Exposição Fotográfica - cada agência deverá expor duas fotografias autorais impressas em 

formato A3, na orientação paisagem (horizontal), em papel couchê brilho 150g/m2, colado em 

uma lâmina de papel color plus preto, com 10 cm de margem para cada lado. Cada foto 

acompanhará a identificação da agência, título da obra, ano de produção e técnica. 

 

É responsabilidade de cada equipe organizar a Exposição Fotográfica com o suporte em data e 

local definidos no cronograma do projeto. A apresentação será realizada de maneira 

simultânea, em espaço público da instituição, em datas e horários previstos neste regulamento. 
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6. AVALIAÇÃO 

6.1 Às equipes será atribuído o total de até 2,5 pontos, sendo até 1,5 ponto 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 0,5 ponto na nota final do 

integrante. Havendo mais de um aluno ausente, sem justificativa comprovada, a agência 

perderá, ainda, 0,25 na nota final da equipe. 

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 informado, sob pena de 0,25 (vinte e 

cinco décimos) por dia de atraso. A entrega dos arquivos digitais deverá seguir padrões 

estabelecidos conforme anexo “nomeação e organização de arquivos digitais”. 

 A apresentação do projeto será feita em espaço público da instituição para avaliação dos 

professores da casa nas datas e locais informados no regulamento.  

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

integrantes do Projeto CRIAR.  
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BRIEFING 

Cliente: São Paulo Turismo (SPTuris) 

 

BREVE DESCRIÇÃO 

“A São Paulo Turismo (SPTuris) é a empresa oficial de turismo e eventos da cidade de São 

Paulo. Sua missão é posicionar e promover a cidade como a capital dos negócios, 

conhecimento e entretenimento da América Latina, destacando seu caráter vanguardista e 

cultural” (SPTURIS, 2018). 

Outra descrição: A São Paulo Turismo S/A é a empresa de turismo e eventos da cidade de São 

Paulo. Possui capital aberto e tem como sócia majoritária a Prefeitura de São Paulo. Entre suas 

atividades estão a administração do complexo Anhembi e a estruturação de mecanismos que 

reafirmem o município como polo de turismo de negócios, entretenimento e lazer. Além disso, 

apoia e organiza os principais eventos da cidade, como a Fórmula 1, o Carnaval e o Réveillon. 

(SPTuris; Cidade de São Paulo, 2018). 

 

DADOS DO CLIENTE 

Razão Social: São Paulo Turismo S.A. 

Site: http://spturis.com/v7/ 

OBS.: As agências NÃO DEVEM entrar em contato com o cliente. Todas as informações 

utilizadas devem ser oriundas de dados secundários. 

Marca SPTuris: 

Marca São Paulo (utilizada no turismo): 

BrandBook da Marca São Paulo: http://www.spturis.com/marcasp/MarcaSP.pdf 

 

  

http://spturis.com/v7/
http://spturis.com/v7/
http://spturis.com/v7/
http://www.spturis.com/marcasp/MarcaSP.pdf
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O QUE FAZ A SPTURIS? 

  

ORGANIZAÇÃO DE EVENTOS 

“A SPTuris administra o Anhembi e o Autódromo, organiza eventos e procura meios de 

atender cada vez melhor os turistas” (SPTuris, 2018). 

“A São Paulo Turismo S/A apoia e organiza as principais atrações que acontecem na 

capital, sejam eles institucionais ou em parcerias com clientes externos. Entre os mais 

importantes eventos, cuja infraestrutura é da empresa, estão o Carnaval, o Natal Iluminado e 

as Viradas Cultural e Esportiva” (SPTuris; Cidade de São Paulo, 2018). 

  

SERVIÇOS AO TURISTA 

“Para garantir a excelência no recebimento dos turistas, a São Paulo Turismo S/A cuida das 

CITs - Centrais de Informação Turística, com profissionais especializados e materiais de apoio 

para orientar quem chega à cidade”. (SPTuris, 2018). 

Link para mais informações: http://cidadedesaopaulo.com/v2/?lang=pt 

  

CONHECENDO A CIDADE DE SÃO PAULO  

• Cidade de São Paulo – Capital do Estado de São Paulo 

• Gentílico: paulistano 

• Atual prefeito (2019): Bruno Covas Lopes 

• Código do Município: 3550308 

  

Em relação à população de São Paulo (IBGE, 2018): 

• População estimada em 2018: 12.176.866 pessoas  

• População no último censo (2010): 11.253.503 pessoas  

• Densidade demográfica (2010): 7.398,26 hab/km²  

  

Em relação ao trabalho e rendimento (IBGE, 2018): 

• Salário médio mensal dos trabalhadores formais (2016): 4,2 salários mínimos  

• Pessoal ocupado (2016): 5.634.681 pessoas  

• População ocupada (2016): 46,8 %  

• Percentual da população com rendimento nominal mensal per capita de até 1/2 salário 

mínimo (2010): 31,6 % 

 • PIB per capita (2016): R$ 57.071,43   

• Índice de Desenvolvimento Humano Municipal (IDHM) (2010): 0.805  

  

http://cidadedesaopaulo.com/v2/?lang=pt
http://cidadedesaopaulo.com/v2/?lang=pt
http://cidadedesaopaulo.com/v2/?lang=pt


10 

RAZÕES PARA VISITAR São Paulo[1] 

 

São Paulo é uma metrópole multifacetada. Ao mesmo tempo em que é o mais 

importante centro econômico do Brasil; é a capital da cultura na América Latina, com uma 

oferta de lazer, conhecimento e entretenimento sem igual. Uma metrópole tipicamente urbana, 

coberta com uma vasta área verde. 

Uma cidade vanguardista e inovadora, que preserva na arquitetura, nas artes e na 

gastronomia um passado composto pela união de mais de 70 nacionalidades. E, ao mesmo 

tempo em que preserva tradições, não se deixa ultrapassar. Antenada é a palavra certa para 

descrevê-la. Para conhecê-la melhor é preciso apenas duas coisas: mente aberta e disposição 

para mergulhar de cabeça nessa cidade que nunca dorme (Cidade de São Paulo, 2018). 

  

Atrações culturais 

O mundo das artes e espetáculo também ferve em São Paulo. Centro cultural da 

América Latina, São Paulo possui 101 museus, 282 salas de cinema, 146 bibliotecas e cerca 

de 40 centros culturais, além das inúmeras festas populares e feiras que acontecem em suas 

ruas. Além disso, a cidade possui 182 teatros. São espaços para a montagem de espetáculos 

de todas as linhas artísticas, que vão das superproduções dos musicais da Broadway ao teatro 

de vanguarda (Cidade de São Paulo, 2018). 

  

DADOS E FATOS[2] 

São Paulo é uma cidade de números. São mais de 12 milhões de habitantes (IBGE, 

2016), que disputam espaço com 14,9 milhões de turistas por ano (OTE e FIPE, 2010).  São 

1.521 km² (IBGE, 2016), onde estão distribuídos muitos lugares interessantes para conhecer, 

restaurantes para provar diferentes gastronomias, shoppings e centros diversos para diferentes 

tipos de compras. Até mesmo no meio de tantos prédios, são muitos os parques e áreas 

verdes. 

Falando em números, aqui estão alguns sobre o que os turistas e paulistanos podem 

encontrar na cidade: 

• 320 hotéis (com 44.000 apartamentos); 

• 63 hostels; 

• 314 salas de cinema; 

• 138 teatros; 

• 115 espaços culturais; 

• 150 bibliotecas; 

• 158 museus; 
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• 333 centros de esporte e lazer; 

• 11 estádios de futebol; 

• 109 parques e áreas verdes; 

• 20 mil restaurantes e 30 mil bares; 

• 53 shoppings centers;  

• 33 mil táxis. 

  

Desafio “CRIAR” 

A sua agência de publicidade foi convidada a criar e divulgar uma EXPOSIÇÃO 

FOTOGRÁFICA com o tema: “Turismo em São Paulo”. 

Será sorteada para cada agência experimental uma região da cidade de São Paulo 

(Região Sul, Região Norte, Região Central, Região Leste e Região Oeste). A Exposição 

Fotográfica deve contemplar apenas a região sorteada. 

 

Dessa forma, os desafios do Projeto Criar são: 

- Levantar os principais pontos turísticos da cidade de São Paulo (cidade e não região 

metropolitana). 

- Definir as características do público-alvo. 

- Prestar ASSESSORIA de Planejamento e de Marketing para o cliente definido no 

semestre (São Paulo Turismo – SPTuris). 

- Organizar uma exposição fotográfica relacionada ao tema do projeto. 

- Criar uma campanha para divulgar a exposição. 

  

Obs.: as exposições que acontecerão na universidade como forma de apresentação do 

Projeto Criar, deverão ser apenas uma prévia do que será planejado pelas agências para o 

cliente SPTuris. 

Assim, as agências experimentais devem estar cientes de que o planejado terá 

dimensões proporcionais às necessidades do cliente e do seu público-alvo. As apresentações 

na universidade, embora minimalistas, devem ser profissionais e tecnicamente compatíveis 

com as exigências do projeto final. 

 

PÚBLICO-ALVO 

O cidadão morador da cidade de São Paulo. 

Não há restrição de idade e classe social, mas as agências devem levar em 

consideração as características demográficas, econômicas e socioculturais dos moradores da 

região sorteada para o projeto. 
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PRAÇA 

Inicialmente a campanha será lançada na cidade de São Paulo, em um local e data no 

ano de 2019 escolhidos pelas agências acadêmicas. 

  

 

RECURSOS QUE PODEM SER UTILIZADOS 

Recomenda-se a aplicação de pesquisas para entender os anseios do Target. 

Por tratar-se de uma ideia cujo foco é o desenvolvimento criativo e experimental, não há 

uma delimitação de verba. No entanto, um orçamento detalhado deverá ser apresentado no 

quesito PREÇO (na disciplina de Marketing). 

  

OBJETIVO DO PROJETO CRIAR 

Criar e divulgar uma Exposição Fotográfica para o cliente SPTuris, com o tema São 

Paulo para o Paulistano. 

  

PERÍODO DE VEICULAÇÃO 

Dois meses no ano de 2019 escolhidos pelas agências acadêmicas (justificar a escolha). 

  

OBRIGATORIEDADES 

  

As peças, de maneira geral devem: 

• Possuir linguagem adequada ao Target; 

• Evidenciar a marca do cliente; 

• Peças impressas com título em destaque, texto explicativo com no máximo 400 caracteres; 

• Apresentar slogan para a campanha da exposição; 

• Traduzir os objetivos definidos no plano de campanha. 

  

ABORDAGEM A SER UTILIZADA 

Recomenda-se a utilização de uma linguagem adequada ao público-alvo e que esteja 

dentro das normas da Língua Portuguesa.  

 

REFERÊNCIAS 

  

CIDADE de São Paulo. Disponível em:  <http://cidadedesaopaulo.com/v2/?lang=pt>.  Acesso em: dez. 2018. 

  

SÃO PAULO TURISMO - SPTuris. Disponível em: <http://spturis.com/v7/index.php>. Acesso em: dez. 2018. 
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INSTITUTO Brasileiro de Geografia e Estatística. Brasil em Síntese. IBGE. São Paulo - Panorama. Disponível em: 

<https://cidades.ibge.gov.br/brasil/sp/sao-paulo/panorama>. Acesso em:  dez. 2018. 

  

[1] Cidade de São Paulo. Disponível em: <http://cidadedesaopaulo.com/v2/pqsp/razoes-para-visitar/?lang=pt>. 

Acesso em: dez. 2018). 

[2] Cidade de São Paulo. Dados e Fatos. Disponível em <http://cidadedesaopaulo.com/v2/pqsp/dados-e-

fatos/?lang=pt>. Acesso em dez. 2018. 
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ATIVIDADES E CRONOGRAMA - 2019 - SEMESTRE 1 

 

ATIVIDADE DISCIPLINA PRAZO 

FORMAÇÃO DA AGÊNCIA E 
COMPONENTES 

Planejamento Publicitário 18 a 25/02 

APRESENTAÇÃO DA 
PROPOSTA/SORTEIO DOS BAIRROS 

Planejamento Publicitário 18 a 25/02 

BRIEFING E ANÁLISE AMBIENTAL Marketing 02 a 06/04 

PLANEJAMENTO DE MARKETING Marketing 08 a 12/04 

PESQUISA DE MERCADO Pesquisa de Mercado e Opinião 

01 a 05/04 
 
 

PLANEJAMENTO DE CAMPANHA Planejamento Publicitário 22 a 26/04 

ELEMENTOS PRÉ-TEXTUAIS E 
TEXTUAIS 
- Carômetro 
- Sumário 
- Introdução do trabalho 

Planejamento Publicitário 22 a 26/04 

CRIAÇÃO E PRODUÇÃO Fotografia Publicitária 29/04 a 03/05 

ELEMENTOS PÓS-TEXTUAIS 
- Dados coletados em Pesquisa de 
Mercado e Opinião 
- Referências bibliográficas (ABNT) 
- Anexos 

Pesquisa de Mercado e Opinião 06 a 10/05 

ENTREGA DO VOLUME DIGITAL Planejamento Publicitário 15/05 

APRESENTAÇÃO DO PROJETO E DO 
BANNER 

*** 13 a 17/05 

 

 

 

 


