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PROPAGANDA 

CARGA HORÁRIA SEMESTRE DE OFERTA 
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EMENTA 

Organização e estrutura de agências de publicidade; as diversas funções em uma agência 

de publicidade; atividades administrativas na atividade publicitária; administração de 

conta publicitária; relações entre cliente, fornecedores, veículo agência de publicidade; 

administração financeira em empresa de publicidade; planejamento financeiro e 

administrativo e controle orçamentário em publicidade. 

 

OBJETIVOS 

Objetivo Geral: 

Proporcionar oportunidade de discutir, analisar e interpretar o comportamento 

organizacional mediante a interpretação do conhecimento acerca das relações entre: 

administração e as agências de publicidade de propaganda. 

 

Objetivos Específicos: 

Desenvolver no aluno capacidade de reflexão e de aplicação prática dos conhecimentos 

adquiridos de modo que seja capaz de analisar o impacto das transformações da 

pósmodernidade no âmbito organizacional que vem gerando novas formas de gestão das 

agências de publicidade e propaganda. 
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Conscientizar o aluno da importância da busca da flexibilidade, da criatividade, da 

inovação e da visão estratégica nas organizações contemporâneas de publicidade e 

propaganda. 

 

PERFIL DO EGRESSO 

O curso de Comunicação Social com habilitação em Publicidade e Propaganda da FAT 

objetiva formar profissionais com capacidade de gestão, empreendedores, preparados 

para exercer funções de assessoramento, chefia, gerenciamento, direção de pesquisa e 

planejamento no âmbito da Publicidade e Propaganda. Esses profissionais devem ter 

conhecimento científico, técnico, artístico e estético necessários para a compreensão dos 

fenômenos da comunicação no sentido de propor soluções a partir do domínio desses 

conhecimentos. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

1 unidade 

1. Estrutura de uma agência 

   - estrutura de uma agência 

   - estrutura organizacional 

   - perfil, cargos e funções 

   - outras funções 

   - passos para organizar a agência 

 

2 unidade 

1. Atividades da agência 

   - atividades da agência 

   - agência 

   - serviços da agência 

   - campanhas 

   - internet 

   - patrocínio 

 

3 unidade 

1. Verba de comunicação, remuneração da agência e negociação 

   - verba de comunicação, remuneração da agência e negociação 

   - negociando com os clientes 

   - remuneração da agência 
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   - negociando com os veículos 

   - bonificação de agência 

   - princípios de negociação. 

 

METODOLOGIA 

Aulas expositivas 

Produções individuais e coletivas 

Estudos de caso 

Vídeos 

Análise de textos sobre marketing recentemente publicados. 

 

AVALIAÇÃO 

Provas teóricas 

Atividades práticas 

Seminários 

Análises de estudos de caso 

Presença 

Participação 

 

Observações: 

1. Os trabalhos devem ser entregues para o professor em sala de aula. Trabalhos que 

não forem apresentados ou entregues nos prazos estabelecidos serão considerados 

como não entregues e será atribuída nota zero ao mesmo.  

2. Este plano de ensino será flexibilizado de acordo com a evolução obtida pela 

classe, podendo, portanto, sofrer alterações no decorrer do semestre, se necessário. 

3. Os trabalhos e provas que apresentarem qualquer indício de cópia serão zerados e 

os alunos não terão uma nova oportunidade. 
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Biblioteca eletrônica recomendada: Site: www.scielo.br 
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