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RESUMO 

 

O presente estudo, realizado na área da Comunicação Social, especificamente na área de 

Publicidade e Propaganda, apresenta um estudo de caso sobre os estágios realizados pelos 

egressos do ano de 2006, do Curso Comunicação Social do Centro Universitário Franciscano. 

O objetivo deste trabalho foi compreender quais os processos que ocorreram nesses estágios e 

se contribuíram para que as escolhas profissionais fossem confirmadas ou definidas durante a 

realização ou ao término dos mesmos. As técnicas utilizadas são: a pesquisa bibliográfica e 

entrevistas. O estudo foi estruturado tendo como base informações sobre o Curso de 

Comunicação Social no Brasil, as três principais habilitações na Comunicação Social, o 

ensino de Comunicação Social no Rio Grande do Sul, o Curso de Comunicação Social no 

Centro Universitário Franciscano, a Profissão em Publicidade e Propaganda, o estágio e as 

principais empresas de estágios e/ou recrutamento. A experiência de estágio tanto contribui 

para os egressos ampliarem os conhecimentos profissional e pessoal, aprender a relacionar-se 

com os superiores e colegas de trabalho, respeitar as opiniões, ter argumentos em muitas 

outras questões onde estagiaram. 

 

Palavras-chaves: Ensino. Comunicação Social. Estágio. Publicidade e Propaganda. 

 



ABSTRACT 

 

The present study, carried through in the area of the Social Communication, specifically in the 

area of Publicity and Propaganda, it presents a case study on the periods of training carried 

through for the egresses of the year of 2006, of the Social Communication Course of the 

Centro Universitário Franciscano. The objective of this work was to understand which the 

processes that had occurred in these periods of training and if they had contributed so that the 

professional choices were confirmed or defined during the accomplishment or to the ending of 

the same ones. The used techniques are: the bibliographical research and interviews. The 

study it was structuralized having as base information on the Course of Social 

Communication in Brazil, the three main qualifications in the Social Communication, the 

education of Social Communication in the Rio Grande do Sul, the Social Communication 

Course in the Centro Universitário Franciscano, the Profession in Publicity and Propaganda, 

the period of training and the main companies of periods of training and/or conscription. The 

period of training experience in such a way contributes them egresses to extend the 

knowledge professional and personal, to learn to become related with the superiors and fellow 

workers, to respect the opinions, to have arguments in many other questions where they had 

served as apprentice. 

 

Key words: Education. Social communication. Period of training. Advertising and 

Propaganda. 
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INTRODUÇÃO  

 

A Comunicação Social é um campo de conhecimento acadêmico que estuda a 

comunicação humana e as questões que envolvem a interação entre os sujeitos em uma 

sociedade. Lida com as técnicas de transmissão da informação, o formato com que a 

informação é transmitida e seus impactos sobre a sociedade, bem como a relação entre os 

sujeitos em uma situação comunicativa.  

Este estudo focaliza a Comunicação Social, em especial, os estágios realizados pelos 

egressos de 2006 do Curso de Publicidade e Propaganda do Centro Universitário Franciscano 

(UNIFRA). Foram avaliados os processos que ocorreram nos estágios dos egressos que 

optaram por atuar no mercado publicitário, e sua influência sobre a decisão pela escolha 

profissional. 

A proposta desta pesquisa inclui investigar se as escolhas dos egressos foram 

confirmadas ou decididas durante a realização dos estágios ou ao término dos mesmos. 

Questionou-se, também se, no período de estágio os alunos procuraram apreender novos 

conhecimentos e colocá-los em prática nas áreas de Publicidade e Propaganda. 

O trabalho encontra-se estruturado em cinco capítulos. Inicia-se retratando o Curso de 

Comunicação Social no Brasil; suas três principais habilitações; o ensino de Comunicação no 

Rio Grande do Sul; e, o Curso de Comunicação do Centro Universitário Franciscano. No 

capítulo seguinte aborda-se a Profissão Comunicação Social, Habilitação em Publicidade e 

Propaganda, seguindo-se, no capítulo terceiro, dos estágios e das principais empresas de 

estágios e/ou recrutamentos na área de Comunicação Social. No quarto capítulo apresenta-se a 

metodologia empregada nesta investigação e no quinto, e último, são expostas as conclusões 

obtidas após as análises das entrevistas realizadas com egressos de 2006 do Curso de 

Comunicação Social, Publicidade e Propaganda, da UNIFRA. Esses capítulos tiveram como 

base os autores: Rafael Sampaio, Robert K. Yin, Janea Kessler e Daniela Reis Pedroso da 

Silva, Cecília Maria Krohling Peruzzo, Robson Bastos da Silva, José Predebon, Cláudia 

Peixoto de Moura, Antonio F. Costella, Ricardo Zagallo Camargo e Howard S. Becker, entre 

outros. 

Justifica-se a presente investigação por oportunizar a ampliação do entendimento e da 

discussão sobre a importância dos estágios no período acadêmico, na expectativa de que possa 

servir de suporte para debates sobre o tema, para alunos, professores e pesquisadores do curso 

de graduação em Comunicação Social – Publicidade e Propaganda, da UNIFRA. Acredita-se 

que outras Instituições de Ensino Superior possam utilizar este estudo para promover 
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reflexões e apontar alternativas para dinamizar e qualificar os procedimentos referentes aos 

estágios curriculares. 

 

 

1 CURSO DE COMUNICAÇÃO SOCIAL 

 

 

1.1 Curso de Comunicação Social no Brasil 

 

Segundo Pinho (citado por QUEIROZ, 2003, p.63), o ensino de Publicidade iniciou 

em 1951, após a realização do I Salão Nacional de Propaganda, realizado no Museu de Arte 

Moderna de São Paulo, no ano anterior. Naquele momento, o anteprojeto da Escola foi 

elaborado por Rodolfo Pietro Maria Bardi. Em 1955, conquistou sua autonomia e passou a se 

denominar Escola de Propaganda de São Paulo e, em 1978, tornou-se Instituição de Ensino 

Superior (IES), com o reconhecimento de Escola Superior de Propaganda e Marketing pelo 

Conselho Federal de Educação (CFE). 

Segundo Moura (2002), desde 1962 o ensino de Comunicação Social, em nível de 

graduação, foi regido por um currículo mínimo pelo Ministério de Educação (MEC), e assim, 

cabe às IES transformar o currículo mínimo em currículo pleno, incluindo outras disciplinas 

para a formação profissional. 

Queiroz (citado por PERUZZO; SILVA, 2003, p.112) diz que: 

 

Em 2002, existiam no Brasil pelo menos trezentas Escolas de Comunicação, das 
quais 153 ofereciam o curso de Publicidade e Propaganda, como uma das suas 
habilitações. Segundo informações obtidas no Guia do Estudante de 2002, da 
Editora Abril, dos Cursos de Publicidade acima considerados, 32 eram oferecidos 
somente na cidade de São Paulo, tendo São Paulo, portanto 104 cursos, ou seja, 
67,9% de todo o ensino de publicidade no país. 

 

Ao lado de áreas como Jornalismo e Radialismo, o campo cresceu imensamente nos 

últimos anos, e os rankins, para os alunos que prestam exames vestibulares em universidades 

públicas e particulares, colocam-nas como as de maior interesse, superando concorrentes 

tradicionais, como medicina, direito e engenharia. Nas universidades públicas pesquisadas 

pelo Guia de Estudante de 2002, a relação candidato/vaga confirma a afirmação citada, 

apresentando variantes de relação candidato/vaga das universidades: USP, com 70,4%; UNB, 

com 61,8%; UFMG, com 36, 9%; UFRGS, com 23,0%; e, UFRJ, com 21,7%. 
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Queiroz (2003, p.113) afirma: 

 

Esta percepção para o Curso de Publicidade talvez tivesse sido adequada naquele 
momento em que o ensino engatinhava, o mercado buscava uma configuração 
profissional para a área, os veículos de comunicação desenhavam estratégias em 
parceria com a publicidade e a produção científica sobre o campo era modestíssima. 

 

Hoje, em virtude da velocidade das informações expostas diariamente e modificadas a 

cada nova hora pela internet e de algumas contribuições mais consistentes que provêm do 

campo do ensino e da pesquisa acadêmica, percebe-se o acirramento da competição para a 

formação de profissionais com visão mais ampla sobre a Comunicação Social. 

Segundo Queiroz (2003) o grande desenvolvimento do ensino de Publicidade e 

Propaganda no Brasil deve-se, especialmente, às novas políticas implementadas no período de 

governo do Presidente Fernando Henrique Cardoso, entre 1995 e 2002, ocasião em que se 

desencadearam duas frentes importantes para repensar o ensino universitário. De um lado, 

deflagraram um grande debate nacional com a implementação de sistemas de avaliação e, de 

outro, ampliaram significativamente o ensino privado. Com esta perspectiva, cresceu o 

empenho do MEC, em avaliar periodicamente as IES. Promoveu-se a liberalização do 

sistema, pela criação de novas opções metodológicas e de liberdade para a construção de 

projetos pedagógicos diferenciados, uns respeitando características e particularidades 

regionais, outros avançando na compreensão de sistemas mais complexos de Comunicação. 

Alguns, baseando-se em paradigmas clássicos, outros posicionando-se preocupados com as 

necessidades mais imediatas dos seus mercados profissionais. 

Segundo Queiroz (2003), as Diretrizes Curriculares para a área de Comunicação 

Social foram aprovadas em abril de 2001, pelo Conselho Nacional de Educação (CNE). A 

deliberação da Câmara de Educação Superior do Conselho levou em conta a proposta enviada 

ao órgão pelo Conselho Estadual de Educação em Comunicação Social (CEE/COM), em 

1999, reproduzido, de forma sintetizada, a essência daquilo que foi amplamente debatido. 

 

 

1.2 O ensino da Comunicação Social no Rio Grande do Sul 

 

Neste item apresenta-se um resgate histórico das faculdades e dos cursos de 

Comunicação Social no Rio Grande do Sul, sendo considerados: a Faculdade de Comunicação 

Social da Pontifícia Universidade do Rio Grande do Sul; o Curso de Comunicação Social da 
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Universidade Federal do Rio Grande do Sul; a Faculdade de Artes e Comunicação da 

Univesidade de Passo Fundo; o Curso de Comunicação Social da Universidade do Vale do 

Rio dos Sinos; a Faculdade de Comunicação Social da Universidade Federal de Santa Maria1; 

e, o Curso de Comunicação Social – Publicidade e Propaganda, do Centro Universitário 

Franciscano.  

Segundo o site da Faculdade de Comunicação Social (FAMECOS), da Pontifícia 

Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), em 1949, houve pressão de 

profissionais, entidades e empresários para a instalação do primeiro curso de Jornalismo do 

sul do país e o terceiro do Brasil. Com isso, foi elaborado o plano para o curso, de acordo com 

a legislação em vigor, sendo aprovada a sugestão pela Faculdade de Filosofia, integrante da 

PUCRS, que organizou uma relação de professores para ministrar as diversas disciplinas. 

Com o currículo e a seriação das disciplinas aprovados pela congregação Marista, em 1950, a 

Instituição requereu à Diretoria de Ensino Superior do MEC uma autorização para o 

funcionamento do curso de Jornalismo. Nesse mesmo ano, a Universidade recebeu o título de 

Pontifícia. 

Em 1951, através do Decreto-lei nº29.831, concedido pelo governo federal, o curso foi 

autorizado, passando a funcionar no ano letivo de 1952. Provas orais e escritas foram 

realizadas para o ingresso da primeira turma, que iniciou em março, com 64 alunos 

matriculados nas disciplinas da 1ª série. O curso instalou-se nas dependências do prédio do 

Colégio Nossa Senhora do Rosário. Em 1953, a disciplina "Publicidade" integrou o Curso de 

Jornalismo, na 2ª série. E, em 1954, houve a colação de grau da primeira turma de bacharéis, 

com 48 formandos. Em 11 de abril de 1956, através do Decreto nº39.008, o Curso de 

Jornalismo foi reconhecido pelo Governo Federal. Já em 28 de janeiro de 1964, através do 

Parecer nº7/64, o Conselho Federal de Educação (CFE) autorizou o desdobramento solicitado 

pela Direção da Faculdade de Filosofia, para a criação da Escola de Jornalismo, com 120 

alunos matriculados. Em março de 1965, iniciou a especialização em Propaganda, com 

duração de três anos, já na Escola de Jornalismo, sendo este curso o primeiro, em nível 

universitário, realizado no país. No mesmo ano, em 1º de dezembro, a Escola de Jornalismo 

foi transformada em Faculdade dos Meios de Comunicação Social. 

Em 1957, iniciou o curso polivalente, de quatro anos, havendo no último ano opções 

para as especializações em Jornalismo, Publicidade/Propaganda e Relações Públicas. Já em 

1968, ocorreu a transferência da FAMECOS para o Campus da PUC, sem prédio definido, e a 
                                                
1 Por ser esta, no âmbito estadual de Santa Maria, importante para a elaboração e mapeamento que 

conduziu ao curso focado por este estudo. 
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disciplina Relações Públicas passou a integrar a Faculdade na 3ª série do curso. Devido à 

resolução nº11/69 do CFE, em 1970 o Curso de Comunicação Social foi reestruturado com 

especializações em Jornalismo (Impresso, Radiofônico, Televisionado e Cinematográfico), 

Relações Públicas e Publicidade/Propaganda, e as matrículas dos alunos foram efetuadas nas 

diferentes habilitações por ocasião do ingresso na Faculdade. 

Em novembro de 1971, foi criado, pelo Parecer 35/71/CFE, o Curso Superior de 

Planejamento de Turismo, com duração de três anos, no turno da noite, para iniciar suas 

atividades em 1972. Neste mesmo mês, dentro do programa da XII Semana de Porto Alegre, 

foi lançada a pedra fundamental do prédio da FAMECOS, o primeiro a ser construído no país 

para uma Faculdade de Comunicação Social, com instalações previstas para estúdios de rádio, 

televisão, fotografia e cinema. O edifício próprio foi inaugurado em 08 de dezembro de 1972, 

sendo ocupado em março de 1973. 

Segundo site da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS) o Curso de 

Comunicação Social foi criado oficialmente em 1952, obtendo reconhecimento pela Lei 

nº1254/50. Em 1985, o Currículo Pleno do Curso de Comunicação Social sofreu uma 

reestruturação autorizada pelas Resoluções nº02/84 e 06/84 da III Câmara do Conselho de 

Ensino e Pesquisa da UFRGS (COCEP). 

Segundo o site da Universidade de Passo Fundo (UPF) a Faculdade de Artes e 

Comunicação alia cursos com mais de cinqüenta anos, que souberam acompanhar as 

mudanças da sociedade contemporânea, com cursos que representam a modernidade no 

campo da comunicação e da cultura. Artes Visuais, Música, Jornalismo e Publicidade e 

Propaganda tiveram seus currículos reformulados recentemente para preparar profissionais 

conectados com as tendências atuais do mercado de trabalho. O curso de bacharelado em 

Comunicação Social, habilitação em Publicidade e Propaganda e habilitação em Jornalismo é 

reconhecido pelo MEC, através da Portaria 842, de 14 de junho de 2000. 

Segundo o site Portal Sistema Integrado de Informações da Educação Superior 

(SIEDSUP), vinculado ao site do MEC, o curso de Comunicação Social da Universidade do 

Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS) está em funcionamento desde 01 de março de 1973. 

Segundo o site da Faculdade de Comunicação Social da Universidade Federal de 

Santa Maria (FACOS/UFSM) no dia 1º de junho, dia da Imprensa, foi anunciada a criação do 

Curso de Comunicação Social em Santa Maria. O então reitor, José Mariano da Rocha Filho, 

costumava oferecer, todos os anos, um jantar de confraternização pelo dia da Imprensa, aos 

jornalistas que integravam as emissoras de rádio e os jornais da época. O jantar que aconteceu 

no ano de 1970, tornou-se marcante, porque nessa ocasião, o reitor manifestou junto ao grupo, 
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seu desejo de criar o Curso de Comunicação Social na UFSM, atendendo aos apelos de 

profissionais e estudantes, que também vinham expressando seus anseios em relação ao 

ensino da Comunicação. Assim, a criação foi oficializada através do decreto n°66.446, 

publicado no Diário Oficial da União (DOU), no dia 15 de abril de 1971, sendo assim a 

primeira Faculdade de Comunicação Social em Santa Maria. 

 

 

1.3 Curso de Comunicação Social no Centro Universitário Franciscano – UNIFRA 

 

A responsabilidade da instituição universitária e do educador é preparar para o 
futuro, para a sociedade mais humana, igualitária e livre. É contribuir para o 
estudante estar com o mundo e não no mundo. É facilitar para que ele possa 
participar, interferir e transformar a realidade, mas também usufruir das benesses e 
riquezas construídas socialmente. Em poucas palavras: tornar-se sujeito (QUEIROZ, 
2003, p.120). 
 

Segundo o Projeto Pedagógico do Curso de Comunicação Social, Publicidade e 

Propaganda, da UNIFRA, o curso é a subunidade da estrutura do Centro Universitário 

Franciscano de Santa Maria para efeito de planejamento, organização e administração 

didático-científica. 

Sua identificação é feita por curso Comunicação Social - Publicidade e Propaganda. 

Sua modalidade é bacharelado, com duração de oito semestres, tendo por área do 

conhecimento Artes, Letras e Comunicação. Seu regime escolar é semestral, com as seguintes 

formas de ingresso: vestibular, reopção de curso, reabertura de matrícula e transferência. 

Possui quarenta vagas por turma, em turno pela manhã, desde 2002, ano de implantação do 

curso. 

A nova Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) e as Diretrizes 

Curriculares da Área de Comunicação Social, que estabelecem os padrões de qualidade para 

os cursos de Comunicação Social, recomendam a flexibilização do currículo, tendo em vista a 

diversidade geográfica no Brasil e a necessidade de maior dinamismo na área, além de 

permitir propostas inovadoras e projetos autônomos de curso. 

Com base nessa orientação, o projeto pedagógico proposto para o curso de 

Comunicação Social - Publicidade e Propaganda da UNIFRA, de 2006, visou a maior 

organicidade no curso, articulando, praticamente desde o seu início, disciplinas teóricas e 

técnicas, de modo a possibilitar que o estudante ultrapasse os aspectos utilitários da 
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tecnologia, estabelecendo as interações entre a ciência e a sociedade, a comunicação e a 

cultura, a política e a economia. 

A matriz curricular proposta permitiu distribuir as disciplinas, ao longo dos semestres, 

de forma equânime, dentro de uma rede interdisciplinar de conhecimento. Isso considerado 

cabe ressaltar que ela não estabelece o antigo padrão exigido pela resolução nº002, de 24 de 

janeiro de 1984, que previa que 50% compunham matérias do tronco comum e 50% da área 

específica, excluídos os projetos experimentais. Isso se faz sem prejuízo à formação 

acadêmica e profissional do egresso. 

De acordo com o documento citado, o currículo do curso está organizado em torno de 

eixos complementares, que reúnem as disciplinas de ordem conceitual, balizadoras do campo 

científico da comunicação social, priorizando o conhecimento interdisciplinar, o 

conhecimento dos processos midiáticos contemporâneos, a análise critica da comunicação e 

do contexto social e o domínio dos conhecimentos comunicacionais da Publicidade e 

Propaganda. 

Tais eixos são complementares e apontam para a indissociabilidade da práxis, da 

pesquisa e da teorização, indicando a viabilidade de avanços técnicos e teórico-

metodológicos, pela via de uma rede interdisciplinar de conhecimento. Conforme o estado da 

arte, percebe-se que a atual fragmentação do conhecimento é decorrente de uma sociedade 

que se transforma em alta velocidade. A necessidade do domínio das novas tecnologias de 

produção e difusão de informações, a importância da ética nesse contexto, além da visão 

empreendedora no campo das organizações, as caracterizam, sejam elas públicas ou privadas. 

Percebe-se como propósito, além de assegurar uma formação básica e seu conhecimento 

dentro do universo da comunicação, permitir o aprofundamento de questões específicas, 

situando-as nos campos correlatos, em sua constituição na pesquisa, nos laboratórios e em 

projetos. 

Surgido na convergência das Ciências Sociais e Humanas no Brasil, o ensino da 

Comunicação Social, tradicionalmente, tem se constituído com base em dois grandes eixos de 

transmissão do conhecimento: um teórico e um instrumental. Acrescente-se a eles um 

terceiro, apontado como fundamental: o da função formadora, que deve considerar as 

dimensões ética, estética e científica do profissional. Essa perspectiva é também a do Centro 

Universitário Franciscano de Santa Maria, que tem por princípio uma educação centrada na 

valorização e no desenvolvimento pleno do indivíduo, inserido no mundo sócio-cultural, com 

vistas a proporcionar uma formação profissional sólida, em que a inter-relação entre o 

humano e o técnico-científico seja marca fundamental. 
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A profissão do comunicador em uma sociedade pós-industrial assume grande 

importância por ser um recurso econômico, cultural e político. 

Com base nesses ideais, o curso de Comunicação Social - Publicidade e Propaganda 

pretende a formação de um profissional ético, crítico, capaz de atuar em diversas esferas de 

decisão do mundo da comunicação. Ele terá condições de aperfeiçoar práticas democráticas, 

seja nas relações de produção de mensagens publicitárias, seja na relação entre os produtores 

de mensagens com as fontes de informação e o público usuário, seja na proposição de novas 

alternativas de mercado. Esse profissional também estará consciente de suas limitações e da 

necessidade de superá-las, de modo individual e coletivo, a fim de construir um projeto de 

vida pessoal e profissional centrado nos problemas reais da sociedade. 

O projeto para a criação do curso de Comunicação Social foi concebido com base na 

LDB, nas novas diretrizes curriculares para a Comunicação Social e nos padrões de qualidade, 

apresentados ao MEC pela Comissão de Especialistas e que norteiam os processos de 

avaliação das condições de ofertas de novos cursos, e de reconhecimento dos cursos em 

funcionamento. 

O núcleo básico do curso fundamenta-se em conhecimentos teóricos sobre os 

processos de comunicação, as linguagens e os processos de produção, e o conhecimento 

interdisciplinar. A definição dos conteúdos de formação complementar leva em conta a 

organização do núcleo específico, o aprofundamento e o conhecimento especializado e a 

ampliação dos campos teóricos e práticos da publicidade e propaganda. 

Segundo o Projeto Pedagógico do curso de Comunicação Social – Publicidade e 

Propaganda da UNIFRA, de 2006, a proposta de criação do curso foi baseada numa série de 

fatores. Entre eles, a constatação de uma procura comprovada pelo curso e a expectativa de 

que a instituição oferecesse uma oportunidade a um número significativo de jovens, desejosos 

de ingressar nesta área promissora e instigante. 

A localização, potencialmente estratégica da UNIFRA, em um pólo regional de 

relevante importância social, econômica e política, representa outro fator de êxito do 

empreendimento. Santa Maria, historicamente, tem reunido e formado profissionais vindos de 

diversas cidades interior do Rio Grande do Sul, de outros Estados do país e mesmo do 

exterior. Essa referência e a localização peculiar da cidade trazem à UNIFRA 

responsabilidades imediatas de conhecer e construir a realidade local e da região. Surgem 

novos espaços de atuação e, paralelamente, reforça-se a busca por bons profissionais. 

Santa Maria e região apresentam uma forte demanda reprimida na área da 

comunicação. A cidade oferece o curso de Comunicação Social na Universidade Federal de 
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Santa Maria em três habilitações - jornalismo, publicidade e propaganda e relações públicas. 

Na habilitação em jornalismo, o vestibular de 2001 teve um índice de 17,95 na relação 

candidato-vaga. No vestibular de 2002, esse índice foi de 15,25. Na habilitação de 

Publicidade e Propaganda, tal índice foi de 15,30 em 2001, e 15,95 em 2002. Historicamente 

tem ocorrido uma migração alternada na busca das habilitações oferecidas pela UFSM, 

constatando-se um aumento dos interessados na área de comunicação. 

O ponto de corte do vestibular do ano anterior, em 2001, também foi um dos mais 

altos da UFSM: 130, para os candidatos da habilitação em jornalismo e 118, para os 

concorrentes das vagas da habilitação em Publicidade e Propaganda, num total de 207 pontos. 

O primeiro se manteve no vestibular de 2002, e o segundo elevou-se para 120. Tais índices 

indicam um público-alvo relevante, potencialmente bem qualificado, e em busca de uma boa 

formação profissional na área. Em contrapartida, a oferta de cursos universitários nessa área 

vem aumentando rapidamente também na região: Cruz Alta, Santa Cruz do Sul e Ijuí, 

marcando um deslocamento, muitas vezes diário, de alunos que saem daqui para assistirem às 

aulas nessas cidades. 

Em 1995, uma pesquisa realizada pelo Núcleo de Pesquisa do Mercado de Trabalho 

(NUPEM), pela Associação Brasileira de Comunicação (ABECOM) e pela Escola de 

Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo (ECA/USP), coordenada pela professora 

Maria Imacollatta Vassalo Lopes, ouviu 3.431 egressos das faculdades de comunicação social 

de todo o país entre 1989 e 1993, abrangendo recém-formados de seis habilitações 

(jornalismo, rádio e TV, relações públicas, publicidade e propaganda, cinema e editoração). 

Em Santa Maria, a pesquisa foi coordenada pela Faculdade de Comunicação Social 

(FACOS/UFSM) e revelou que a maioria dos egressos do curso atuavam no mercado local, 

com pisos salariais que variavam de três a vinte salários mínimos. Na ocasião, foram ouvidos 

62 ex-alunos. Ainda que os dados apresentem uma defasagem de seis anos, eles refletem a 

tendência na área, bem como o potencial da região em absorver tais profissionais, embora o 

deslocamento para outras regiões do país também seja uma possibilidade concreta. Os outros 

mercados procurados à época foram Porto Alegre, 15 profissionais; Curitiba, 2 profissionais; 

e, Florianópolis, 2 profissionais. 

O crescimento da mídia local também pode ser considerado a partir dos dados da 

Associação Rio-Grandense de Publicidade (ARP). Segundo a ARP, o Rio Grande do Sul é o 

estado responsável por 7% do investimento nacional em mídia publicitária, num total, 

aproximado, de R$ 900 milhões por ano. A ARP estima que, mensalmente, cerca de 
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R$1.200.000,00 sejam investidos no setor em Santa Maria, o que implica em um espaço 

crescente na e da mídia local e regional. 

Por outro lado, o nível dos profissionais formados na Região Sul também pode ser 

medido pelo resultado do Exame Nacional de Cursos (ENC). Segundo dados do Relatório- 

Síntese 2000 do Exame Nacional de Cursos, pelo INEP/MEC, dos 21 cursos participantes (12 

no Rio Grande do Sul), 71,4% receberam conceito A e B, nenhum recebeu os conceitos D e E, 

havendo uma significativa redução dos conceitos C. Já na Região Sudeste, que apresenta a 

maior concentração de cursos (53), houve um aumento nos conceitos C, D e E. O mesmo 

aconteceu na Região Nordeste e a Região Norte apresentou 50% dos cursos com conceitos D 

e E.  

Nesse contexto, a configuração do projeto pedagógico e de um perfil acadêmico 

diferenciado é fundamental para a consolidação de cada curso ou escola. Sabe-se que a 

multiplicidade de funções que um publicitário pode, hoje, representar um desafio permanente 

para o conteúdo pedagógico, para o corpo docente e para as necessidades de instalações 

laboratoriais e de atualização tecnológica dos cursos de comunicação. A essas demandas 

globais, já que a comunicação por meio da mídia passou a ser uma atividade com 

características e abrangências comuns em quase todos os países, devem-se acrescentar as 

demandas regionais a serem atendidas e preservadas. 

Assim, o projeto político-pedagógico que norteia a proposta para a criação do Curso 

de Comunicação Social do Centro Universitário Franciscano responde às exigências nascidas 

com as novas condições profissionais da sociedade pós-industrial, definida como a sociedade 

do conhecimento, na sua interface com as demandas locais, regionais e nacionais. Trata-se, 

portanto, de um projeto pedagógico que alia o ensino, a pesquisa e a extensão, como unidade 

concreta e não apenas idealizada. O profissional preparado pelo curso deverá estar capacitado 

para atuar não só em qualquer mídia, como também para entender a contextualização 

regional, dentro do espaço global, e a sinergia existente entre as ações sociais, econômicas, 

políticas e tecnológicas. E o faz diante da necessidade de criar e aperfeiçoar as relações 

sociais fundadas nos critérios de justiça social, como forma de oportunizar a ampliação das 

possibilidades de participação de toda a sociedade nas decisões que lhes digam respeito, 

fortalecendo o desenvolvimento e a identidade cultural do país. 

Segundo o Projeto Pedagógico do Curso de Comunicação Social – Publicidade e 

Propaganda da UNIFRA, o curso visa à formação de um profissional ético, com competência 

suficiente para aplicar todo o saber teórico, técnico, prático e conceitual adquirido na 

instituição de ensino superior, no exercício cotidiano da atividade publicitária, com vistas à 
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sua realização como pessoa, à qualificação do mercado e ao aperfeiçoamento da sociedade 

como um todo. 

O perfil do egresso proposto pelo curso de Comunicação Social - Publicidade e 

Propaganda da UNIFRA, para o exercício da respectiva profissão no mercado de trabalho, 

deverá: conhecer e utilizar saberes e técnicas que o habilitem a propor e a elaborar produtos 

de comunicação, de acordo com as exigências do mercado; ser capaz de buscar informações 

junto ao cliente para desenvolver ações de publicidade, propaganda e marketing; realizar e 

interpretar pesquisas de opinião, de mercado, de mídia, de criação, de comportamento, tendo 

em vista atender aos clientes; ser capaz de planejar campanhas de publicidade e propaganda e 

dominar linguagens e técnicas para criar, orientar e julgar matérias de comunicação 

publicitária; segmentar o mercado e estudar seu comportamento para identificar os desejos e 

as necessidades de consumidores; estar apto a trabalhar e interagir com as diversas mídias. 

Para tanto, deverá conhecer as novas tecnologias e utilizá-las na produção de peças 

publicitárias, assim como atuar em equipe interdisciplinar de profissionais e lidar com 

situações novas e inesperadas.  

Ainda, deverá ser capaz de: utilizar esse instrumental na elaboração de projetos na área 

de comunicação; estabelecer a inter-relação dos diversos atores envolvidos no ambiente onde 

se desenvolvem a publicidade e a propaganda, anunciante, agência e veículo de comunicação; 

estabelecer a relação entre sua profissão e as demais, identificando a importância do 

profissional da publicidade e propaganda para a sociedade; aprender a atuar de forma ética e 

responsável, respeitando colegas, clientes e parceiros comerciais; desenvolver a capacidade de 

aprofundar conhecimentos adquiridos e de continuar sempre seu aperfeiçoamento 

profissional, além de desenvolver capacidade e talento, terá aprendido a tomar iniciativas, 

atuando com dedicação e determinação para realizar e honrar a atividade publicitária e 

assimilar criticamente, conceitos que permitam a compreensão e a reflexão das práticas e 

teorias referentes à publicidade e à propaganda. 

Conforme mencionado anteriormente, o currículo foi construído de forma a assegurar 

a organicidade do curso relacionando as disciplinas não-técnicas às técnicas, desde o início, 

na perspectiva de contribuir para a formação profissional, conforme exigências do cenário 

mercadológico em vigor e das finalidades da UNIFRA.  

Um eixo metodológico comum engloba as disciplinas de ordem teórica e fundamental 

que balizam o campo científico da comunicação social, priorizando o conhecimento 

interdisciplinar, o conhecimento dos processos midiáticos contemporâneos e a análise crítica 

da comunicação e do contexto social. 
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A carga horária, dividida em teoria e prática, perfaz um total de 2.400 horas, sendo 

distribuídas em: 90 horas em Optativas, 240 horas em Atividades Curriculares 

Complementares (ACC), somando no total 2.730 horas. 

O aluno encontrará a ênfase no estudo da língua portuguesa, fundamental para o 

exercício da redação publicitária, nas disciplinas de Língua Portuguesa Instrumental, e de 

Redação Publicitária I, II, III e IV, que contemplam os aspectos fundamentais da leitura e da 

textualidade, aplicados ao texto publicitário em suas diferentes modalidades. Ao lado disso, o 

conhecimento das questões teóricas que norteiam a discussão na área da comunicação. 

O curso propõe uma abordagem ética presente nos conteúdos e ênfase em estudos 

recentes e consistentes sobre a publicidade e a propaganda. Simultaneamente, há o 

investimento em uma carga elevada de informação sobre os fatos e idéias do último século, 

além da preparação para a pesquisa na área. Nesse último aspecto, além da disciplina de 

Metodologia Científica, o curso oferece outras disciplinas ligadas à pesquisa: Teoria e 

Métodos da Pesquisa em Comunicação, Pesquisa de Opinião Pública, Trabalho Final de 

Graduação I e Trabalho Final de Graduação II, sendo que as duas últimas disciplinas 

consistem na elaboração de uma monografia de conclusão de curso. Essa proposta de atuação 

integrada se dá diante da necessidade de estimular o trabalho intelectual dos alunos, além das 

habilidades técnicas exigidas pela profissão. A interface com a tecnologia, contemplada nas 

disciplinas de linguagens técnicas e tecnologias midiáticas, pressupõe o conhecimento não só 

do que existe e do que está por vir, mas também a preparação para trabalhar com profissionais 

de outras áreas na estruturação de sistemas produtivos. Tais disciplinas serão ministradas nos 

respectivos laboratórios. 

Com o andamento do curso, houve a necessidade de estabelecer instâncias 

aglutinadoras em que fossem desenvolvidas atividades que extrapolam a sala de aula. 

Instituíram-se então os Núcleos. O curso de Comunicação Social – Publicidade e Propaganda 

possui como principal o Núcleo de Publicidade e Propaganda2, ambiente em que as atividades 

são desenvolvidas com o objetivo de proporcionar aos acadêmicos a reflexão e a ligação entre 

os diversos conteúdos trabalhados em sala de aula. Além de um núcleo central, existem outros 

compartilhados com o curso de Comunicação Social – Jornalismo, cujo objetivo principal é a 

interdisciplinaridade, tais como: Núcleo de Produção Audiovisual, Núcleo de Produção 

Radiofônica, Núcleo de Fotografia e Memória e Núcleo de Pesquisa em Comunicação.  

                                                
2 Onde são viabilizados e registrados: práticas profissionais, eventos e cursos.  
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As atividades pertinentes e as propostas de cada núcleo são desenvolvidas nos 

laboratórios3. 

As disciplinas optativas e os módulos optativos, oferecidos de forma a complementar 

o currículo proposto, são de escolha do aluno no semestre correspondente. Ambos poderão ser 

ministrados na forma de cursos de extensão, concentrando a carga horária prevista, conforme 

a disponibilidade dos professores e dos laboratórios, quando necessário.  

Os conteúdos e práticas da publicidade e propaganda serão desenvolvidos pelos alunos 

e pelos professores nos diversos espaços didáticos do curso, por meio de projetos e atividades 

acadêmicas interdisciplinares articuladas no âmbito da própria graduação, da extensão e da 

pesquisa da UNIFRA.  

O aluno, ao longo do curso, terá condições de desenvolver e aprofundar o 

conhecimento na área de publicidade e propaganda e deverá executar projetos experimentais, 

com apresentação e defesa pública de memorial. Do aluno, será exigida, também, a 

elaboração individual de uma monografia sobre tema relacionado ao campo da publicidade e 

propaganda a ser realizada no último semestre, como trabalho de conclusão do curso. Tanto 

os projetos experimentais quanto a monografia devem ser desenvolvidos sob a orientação de 

um professor-tutor que acompanhará o desenvolvimento dos mesmos. 

A dinâmica curricular do curso requer um processo avaliativo que prime pela real 

qualificação do futuro profissional, por meio de uma rede formativa que contemple, por um 

lado, os aportes metodológicos inovadores pautados por um viés interdisciplinar e, por outro, 

na interconexão do ensino, da pesquisa e da extensão. 

A avaliação não só está enraizada no processo de aquisição de conhecimentos, 

habilidades, competências e atitudes, mas, também, no envolvimento de alunos e professores 

por meio de diálogo crítico e emancipado, a fim de superarem as dificuldades encontradas no 

processo de aquisição, problematização, elaboração e recriação do saber. Assim, a avaliação 

da aprendizagem caracteriza-se como um processo correlacional entre os que ensinam e os 

que aprendem. Traz implicações positivas para o redimensionamento crítico dos papéis do 

educador e do educando, no processo formativo, preocupando-se não apenas com a 

apropriação dos saberes, mas, também, com as suas formas de apreensão e de produção. 

Com isso quer se superar a concepção de avaliação de aprendizagem como uma 

variável independente, isto é, como uma variável com um fim em si mesma e não nas reais 

implicações e aplicações no contexto social e cultural vigente. Serão utilizados, para isso, 
                                                
3 os quais podem ser utilizados tanto para as aulas como para as propostas dos núcleos, ou seja, os 

laboratórios são o espaço físico em que as atividades acontecem 
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diferentes instrumentos avaliativos que contemplem, tanto os aspectos formativos como os 

somativos, por meio de diferentes instrumentos de avaliação, que promoverão a aprendizagem 

do aluno nas diferentes e variáveis situações do cotidiano acadêmico e social. 

Os critérios gerais do sistema de avaliação da aprendizagem da UNIFRA estão 

oficializados em seu Regimento Geral.  

O Regimento prevê a realização de duas avaliações parciais e uma avaliação final, ao 

término do período letivo, cumpridos os prazos estabelecidos no calendário acadêmico da 

Instituição. Esse Regimento possibilita que as avaliações parciais sejam realizadas, de acordo 

com critérios estabelecidos pelo docente responsável pela disciplina/módulo/ACC, levando 

em consideração as peculiaridades inerentes a cada um desses componentes curriculares.  

A consideração da avaliação final é obter a freqüência mínima de 75% às atividades 

acadêmicas programadas. O resultado da aprendizagem dos alunos será expresso em notas de 

zero a dez. Haverá uma situação “I” para significar trabalho incompleto. Essa situação é 

aplicada em casos de tratamento de saúde ou estágio curricular. A situação “I” não 

ultrapassará o semestre letivo subseqüente. 

É considerado aprovado o aluno que, independentemente do exame final, obtiver 

média igual ou superior a 7,0 no semestre letivo e o aluno que, submetido a exame final, 

obtiver nota igual ou superior a 5,0, correspondente à média da nota de aproveitamento do 

semestre letivo e da nota do exame final. 

É considerado reprovado o aluno que não obtiver freqüência mínima de 75% das aulas 

e atividades didático-pedagógicas programadas e o aluno que, após o exame final, obtiver 

nota inferior a 5,0, resultante da média entre a nota de aproveitamento do semestre letivo e a 

nota do exame final. 

Cabe destacar, ainda, que o processo de avaliação no curso abrange o conjunto de 

conhecimentos tratados no semestre e é contínuo, ou seja, ocorre no transcorrer do semestre 

com o envolvimento permanente de alunos e professores. 

O Projeto de Auto-Avaliação é parte integrante do Projeto Político-Pedagógico do 

Curso. Sua elaboração ocorre concomitantemente à elaboração anual do Projeto Político-

Pedagógico do Curso e é operacionalizado por meio de planos de ação e de planos de 

trabalho. Os planos de ação e os planos de trabalho são instrumentos de ação que visam à 

materializar tanto as metas e as submetas planejadas a priori quanto as metas e submetas 

detectadas como problemáticas durante o desenvolvimento curricular e que necessitam de 

tratamento emergente para a melhoria da qualidade do curso. São, portanto, instrumentos 
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administrativo-pedagógicos que agilizam os meios para a superação das dificuldades 

diagnosticadas pelo processo de auto-avaliação do Curso. 

O processo auto-avaliativo do Curso de Comunicação Social – Publicidade e 

Propaganda está voltado para o estudo, planejamento, desenvolvimento e controle dos 

procedimentos que vêm sendo praticados e que visam ao constante aperfeiçoamento da 

organização didático-pedagógica do curso. Ressalta-se que o processo de auto-avaliação é 

interpretado pelo Curso como um continum, podendo ocorrer tanto formal e sistematicamente, 

quanto informalmente, em discussões paralelas ao processo formal, e que visam ao 

engajamento de todos os participantes do meio acadêmico com vistas ao constante incremento 

de melhorias e soluções adequadas ao Plano Político Pedagógico do Curso.  

A avaliação da qualidade da organização didático-pedagógica do curso tem como 

conceito central o cruzamento entre dados de coletas de campo e as diretrizes descritas no 

Plano Político Pedagógico do Curso, no Plano de Desenvolvimento Institucional e no 

Programa de Avaliação Institucional. Portanto, faz-se necessário definir os seguintes grupos 

de análise: a estrutura organizacional e a gestão administrativa do curso; os professores, os 

alunos e a equipe técnico-administrativa de suporte; a relação pedagógica professor-aluno e 

aluno-professor; o currículo do curso, suas relações com as exigências sociais e profissionais 

e o desenvolvimento real de seus componentes: conteúdos programáticos e critérios de 

seleção, perfil esperado do futuro profissional, capacidades, competências e habilidades, 

métodos de ensino e de avaliação da aprendizagem, materiais curriculares, atividades 

pedagógico-científicas, com especial destaque para as atividades de pesquisa, ensino e 

extensão, às atividades profissionais, às atividades culturais, e ao trabalho de conclusão de 

curso; a infra-estrutura do curso, envolvendo laboratórios tecnológicos, salas de aula, os 

núcleos, o próprio sistema de auto-avaliação: avaliação das diferentes dimensões do processo 

de auto-avaliação empregado pelo curso e os planos de ação e planos de trabalho para a 

melhoria da qualidade do curso, que serão desenvolvidos a partir do engajamento de toda a 

comunidade acadêmica. 

A implementação do Projeto de Auto-Avaliação do curso ocorre, simultaneamente, ao 

desenvolvimento do Plano de Desenvolvimento Institucional, ao desenvolvimento do Projeto 

Político-Pedagógico do Curso, ao Programa de Avaliação Institucional e à realidade do curso 

constatada pelas informações provenientes da avaliação externa. O curso, portanto, não 

encontrou razões que justificassem a implementação de um processo de auto-avaliação (como 

prática permanente de leitura, análise, reflexão crítica e tomada de decisões sobre as 

atividades curriculares globais do curso) indissociada de seu Projeto Político-Pedagógico e 
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suas conexões com o Plano de Desenvolvimento Institucional, com o Programa de Avaliação 

Institucional e com a Avaliação Externa. 

A metodologia de auto-avaliação, do curso de Comunicação Social – Publicidade e 

Propaganda está baseada na análise de dados essencialmente qualitativos. Não se descarta a 

aplicação de métodos quantitativos, mas a avaliação por meio de reuniões pedagógicas e 

grupos de discussão parece bastante eficaz, visto que o corpo docente pode ser reunido em sua 

totalidade e análises com profundidade de interpretação podem ser estabelecidas sem grandes 

dificuldades. Além disso, prevê-se também a participação de grupos de discentes em reuniões 

pedagógicas e grupos de discussão. 

O Curso de Comunicação Social – Publicidade e Propaganda da UNIFRA possui um 

sistema laboratorial que atua como unidade gestora e articuladora de projetos de ensino, 

pesquisa e extensão. Esses laboratórios referem-se às áreas práticas definidas pelo perfil do 

projeto pedagógico e centralizam o processo de geração e manutenção da atividade didática 

curricular do curso de graduação. 

Embora respondam, em alguns casos, pela referência específica aos cursos de 

Publicidade e Propaganda assim como Jornalismo, não se restringem a eles, podendo 

desenvolver atividades integradas e multidisciplinares, inclusive com envolvimento de 

professores, técnicos e alunos de outros cursos e áreas da UNIFRA. 

Seu suporte técnico compreende a plataforma de espaço físico e de equipamentos 

necessários ao atendimento das atividades de todos os laboratórios e núcleos, e também à 

realização de oficinas. É composto pelo Núcleo de Pesquisa em Comunicação (NUPEC), 

Laboratório de Multimídia, a Agência Experimental de Publicidade e Propaganda da 

UNIFRA (GEMA), o Laboratório de Produção Gráfica, a Oficina de Criatividade, o Núcleo 

de Fotografia e Memória, o Núcleo de Rádio, Televisão e Cinema e o Laboratório de Rádio.  

O NUPEC possui uma sala composta de infra-estrutura para estudos, pesquisas, 

orientação de alunos e encontros pedagógicos. O Laboratório de Multimídia é multidisciplinar 

e mantém as atividades voltadas à produção de conhecimento no campo da comunicação 

gráfica e editoração eletrônica, desenvolvida nas disciplinas do curso de graduação tanto de 

jornalismo quanto de publicidade. A Agência Experimental de Publicidade e Propaganda 

funciona como espaço de agenciamento externo de demandas que possam ser atendidas como 

projetos acadêmicos laboratoriais. Deve servir também de interface entre os demais 

laboratórios e demandas institucionais. A Oficina de Criatividade, voltada para técnicas e 

trabalhos, como o próprio nome diz, propõe-se a trabalhar e a desenvolver a criatividade do 

aluno. 
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O Núcleo de Fotografia e Memória é multidisciplinar, nele são ministradas as 

disciplinas de Introdução à Fotografia, Fotojornalismo I e II, Fotografia Publicitária I e II. 

Além disso, é o setor responsável pela constituição de um acervo fotográfico na área de 

fotojornalismo, publicidade e propaganda, podendo abrigar também projetos de resgate da 

memória institucional.  

O Núcleo de Rádio, Televisão e Cinema é um espaço multidisciplinar que oferece 

orientação específica às disciplinas Telejornalismo I e II, Cinema I e II, e Produção 

Publicitária para RTVC e Multimídia. Proporciona condições de ensino e de aprendizagem 

das técnicas básicas de rádio e, também, integra os vários cursos da UNIFRA por meio de 

informações e programas. É dada orientação específica aos alunos em disciplinas curriculares, 

no caso, Radiojornalismo I e II e Produção Publicitária para RTVC e Multimídia. Oferece os 

meios para produção, edição e acompanhamento da realização de vídeos e outros recursos 

audiovisuais pelas demais disciplinas. Também são disponibilizados meios para a realização 

de produtos interdisciplinares e de projetos do próprio curso e de outras instâncias da IES.  

O Laboratório de Rádio é utilizado para gravações de spot’s e jingles, produzidos 

pelos alunos do Curso de Comunicação - Publicidade e Propaganda e programas jornalísticos. 

A UNIFRA possui dois Cursos de Comunicação Social: Jornalismo e Publicidade e 

Propaganda. Ambos iniciaram suas atividades no começo de 2003, (eram considerados um 

curso com duas habilitações, e em 2005, tornaram-se dois cursos). O principal objetivo dos 

referidos Cursos de Comunicação Social é formar comunicadores aptos a atuar no mercado 

regional, mas também capacitá-los para exercer a profissão em qualquer local do Brasil e do 

mundo. 

Mesmo que ainda sejam recentes dentre as faculdades de Comunicação Social do Rio 

Grande do Sul e do Brasil, os cursos vêm se destacando, entre outros motivos, pelos trabalhos 

apresentados e pelas peças premiadas em congressos, pelos eventos que promovem, dentre 

eles pode-se citar as primeiras aulas inaugurais, dadas pelo repórter Marcelo Canellas e pela 

publicitária Malu Macedo. Ambos se graduaram pela UFSM e trabalharam em Santa Maria, 

hoje são reconhecidos nacionalmente.  

Dentre outras atividades, tem-se o Fórum de Comunicação Social dos Cursos, que traz 

profissionais do mercado das diversas áreas de atuação publicitária e da área do jornalismo, 

utilizando como ferramenta os workshops dos palestrantes para o interesse dos acadêmicos 

dos Cursos de Comunicação Social da UNIFRA. 
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Formar a pessoa enquanto sujeito, comprometido com o interesse público acima dos 
interesses particulares, é formar um sujeito ético. Os princípios éticos apreendidos 
na infância e na juventude perpassam toda a ação humana do decorrer na vida 
profissional (QUEIROZ, 2003, p.120). 

 

Embora a formação do aluno não se limite ao ambiente da educação formal, da 

faculdade e da universidade que têm papel primordial nesse sentido. Sua missão vai além de 

ensinar habilidades e técnicas profissionais. Educar é contribuir para a formação de um 

cidadão que compreenda o todo e possa atuar ativamente no espaço da vida social onde vive. 

Portanto, a IES divide as responsabilidades na construção de sujeitos éticos com toda a 

sociedade e não lhe cabe deixar de exercer o poder de auscultar os sentimentos e interesses 

coletivos, em recolocar a ética como parâmetro nas práticas sociais e de abrir espaços para o 

protagonismo do jovem. 



2 PROFISSÃO 

 

Segundo o site do curso de Comunicação Social da UNIFRA, o publicitário formado 

neste curso, além das funções previstas pela legislação, estará apto e qualificado para: 

trabalhar em agências especializadas de propaganda, em empresas anunciantes, em promoção, 

em veículos de divulgação e em outras empresas que desenvolvam atividades na área; atuar 

na gestão e administração de empreendimentos de comunicação, como um executivo de 

negócios, na assessoria publicitária, com atividades múltiplas que incluem serviços de 

organização e divulgação de eventos em parceria com profissionais de Relações Públicas e 

Jornalismo; realizar atividades de marketing, patrocínios, na promoção e gestão de projetos 

em comunicação. O publicitário poderá: estar ligado aos processos de comunicação no setor 

público, no privado, ou ainda na área não-governamental ou no terceiro setor; atuar na área de 

multimídia, planejamento e produção de materiais gráficos, eletrônicos e on-line, em 

campanhas e peças publicitárias veiculadas na mídia; realizar e assessorar pesquisas de 

opinião e sua interpretação crítica; ou ainda, atuar na docência e na pesquisa. 

Segundo Costella (2002, p.156): 

 

De acordo com o artigo 1º do Decreto 57.690, que reproduz o artigo 1º da Lei 4.680, 
a profissão de publicitário compreende as atividades daqueles que, em caráter 
regular e permanente, exercem as funções artísticas e técnicas através das quais a 
propaganda estudada, concebida, executada e distribuída. [...] Tais atividades são 
exercidas, segundo o artigo 2º, ‘nas Agências de Propaganda, nos Veículos de 
Divulgação ou em qualquer empresa’ na qual se produza propaganda. E legalmente, 
define-se a propaganda como qualquer forma remunerada de difusão de idéias, 
mercadorias, produtos ou serviços por parte de um anunciante identificado. 

 

Segundo Predebon (2004) hoje se percebe que ao entrar numa agência de propaganda, 

vê-se trabalhar publicitários e não propagandistas, palavra que define divulgadores de 

produtos farmacêuticos. 

 

Hoje, a propaganda não explícita, indireta, ganhou enorme presença, e define-se 
como uma mensagem de venda que é contida em outros elementos, como notícias, 
entrevistas, concursos, depoimentos dentro de obras de ficção, como novelas, uso de 
produtos com a marca aparente. Tudo isso pode ser visto como propaganda, ainda 
que ganhe qualificações próprias como merchandising, relações públicas ou 
promoção de vendas (PREDEBON, 2004, p.20). 

 

Segundo Camargo (2002) o curso de Comunicação Social indica, no próprio nome, a 

primeira opção: a ênfase em comunicar. Entretanto, há certo distanciamento crítico do 

marketing, já a Publicidade ou Propaganda é hoje a ferramenta do marketing. Os campos onde 
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os publicitários atuam são, essencialmente, a busca de soluções de comunicação criativas para 

traduzir os objetivos e procedimentos dessa comunicação adequados, os objetivos 

institucionais, empresariais e mercadológicos e as soluções para trabalho em equipe, na área 

de planejamento, criação, produção, difusão e gestão de comunicação publicitária.  

O domínio de técnicas publicitárias, que auxiliam na visão mais abrangente do 

profissional de Publicidade, associado à postura crítica e à capacitação de interagir com as 

características de diversas regiões, são condições fundamentais para progredir no espaço 

mercadológico, ainda em formação desse profissional. Segundo Predebon (2004, p.52) 

“Propaganda é fiel à raiz da palavra: vendem-se tanto mercadorias como idéias, ao se 

propagarem qualidades e características”. 

De acordo com Camargo (2002), a ampliação do espaço e das possibilidades do aluno 

no mercado de trabalho é vista a partir da implementação de uma proposta pedagógica 

calcada em três vetores principais: a dimensão social da propaganda, a leitura das coisas e a 

criatividade como combinação e o repertório ampliado. 

Camargo (2002) explica a dimensão social da propaganda, usando Calligaris (1996, 

p.74), a Publicidade é hoje “[...] um modo dominante de comunicação, portanto, um elemento 

decisivo da cultura que nos molda”. A nossa perspectiva está saturada pelas imagens que a 

mídia nos oferece, mesmo não querendo. Para explicar a leitura das coisas e a criatividade 

como combinação, Camargo (2002) diz que “Ler as coisas é observar. É uma observação 

geradora de combinações criativas”.  

E, por último, para explicar o repertório ampliado, Camargo (2002, 112) diz que: 

 

A criatividade como combinação pressupõe, para sua efetivação, a permanente 
ampliação da bagagem cultural. Nesse sentido, a proposta da habilitação Publicidade 
e Propaganda reafirma a importância da parte básica do curso e do núcleo de 
humanidades. São as disciplinas do núcleo básico e do núcleo de humanidades que 
possibilitam, ao aluno, migrar do senso comum e das referências ditadas pela mídia 
para a reflexão sobre novas fontes de informação e conhecimento. 

 

A Publicidade é uma atividade profissional dedicada à difusão pública de idéias 

associadas em empresas, produtos ou serviços, e à propaganda, especificamente, à propaganda 

comercial. Ao profissional desta área dá-se o nome de publicitário, que pode atuar em várias 

áreas, empresas, agências, fornecedores ou veículos de imprensa, como jornais, revistas, 

televisão, rádio, websites, weblogs, entre muitos outros.  

Na legislação do Conselho Executivo das Normas Padrão (CENP), da Atividade 

Publicitária, consta a Lei nº.4.680 de 18 junho de 1965, a qual: 
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[...] dispõe sobre o exercício da profissão de Publicitário e de Agenciador de 
Propaganda e dá outras providências [...] são Publicitários aqueles que, em caráter 
regular e permanente, exercem funções de natureza técnica da especialidade, nas 
Agências de Propaganda, nos Veículos de Divulgação, ou em quaisquer empresas 
nas quais se produza propaganda [...] e [...] Consideram-se Agenciadores de 
Propaganda os profissionais que, vinculados aos Veículos de Divulgação, a eles 
encaminhem propaganda por conta de terceiros. 

 

Nas agências de propaganda, assim como em todas as empresas, ocorre uma divisão 

das tarefas (afinal trata-se de uma prestadora de serviços), há departamentos designados para 

determinadas funções, porém, por se tratar de uma profissão inovadora, que possui capacidade 

de criar algo novo e que atrai a atenção do observador, às vezes esses departamentos possuem 

serviços específicos, ou os modos operacionais podem diferenciar de empresas de outros 

segmentos. Os cargos mais comuns encontrados nas agências são: Atendimento, Mídia, 

Planejamento, Criação, Finalização, Produção gráfica e eletrônica (rádio, televisão e cinema).  

Segundo Sampaio (1999), existem três tipos básicos de agência, geralmente usadas no 

mercado: a agência pequena, que normalmente tem uma direção-geral e quatro departamentos 

básicos, atendimento e planejamento, criação e produção, mídia, administração e finanças; a 

agência média, que normalmente tem os mesmos quatro departamentos básicos, sob a 

direção-geral, e mais quatro sub-departamentos, pesquisa, ligada ao atendimento e 

planejamento, estúdio e produção, subordinados à criação e tráfego, em linha com a 

administração; e, a agência grande, que normalmente funciona com as quatro grandes áreas 

básicas subordinadas à presidência ou à gerência-geral do escritório, quando existem mais de 

uma unidade operacional, subdivididas nos diversos departamentos das áreas básicas mais 

departamentos ou núcleos de Relações Públicas, Promoção, Merchandising e Assessoria de 

Imprensa. 

 

O talento criativo e artístico, a tecnologia, a metodologia operacional, a qualidade  
dos equipamentos e a perícia dos profissionais envolvidos são alguns dos fatores 
que influenciam a qualidade final da mensagem desenvolvida por este segmento da 
atividade publicitária (SAMPAIO, 1999, p.68). 

 

 

2.1 As Três Principais Habilitações na Comunicação Social 

 

Segundo o site do Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas – 4ª 

região RS/SC (CONRERP), as Competências e Habilidades gerais para os profissionais de 

Comunicação Social são: assimilar criticamente conceitos que permitam a apreensão de 
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teorias; usar tais conceitos e teorias em análises críticas da realidade; posicionar-se segundo 

pontos de vista éticos-políticos; deter um conjunto significativo de conhecimentos e 

informações sobre a atualidade; dominar as linguagens habitualmente usadas nos processos de 

comunicação, nas dimensões de criação, de produção, de interpretação e da técnica; 

experimentar e inovar no uso destas linguagens; refletir criticamente sobre as práticas 

profissionais; tratar problemas teóricos e problemas profissionais de sua área de atuação, 

estabelecendo relações factuais e conceituais diante de questões concretas pertinentes à área; 

desenvolver competências para formação e estímulo à aprendizagem na área da Comunicação 

em geral, e das especialidades incluídas em sua experiência, ter competência no uso da língua 

nacional para escrita e interpretação de textos gerais e especializados na área.  

Ao longo de todo o curso, nas disciplinas em que isto seja pertinente, deve ser dada 

especial atenção às competências referentes ao uso adequado e eficiente da língua portuguesa, 

tanto na leitura, como na escrita e na oralidade; voltadas tanto para a expressão como para a 

interpretação de textos e falas. Estas competências podem ser desenvolvidas tanto em 

disciplinas específicas de língua portuguesa, como em outras que tenham a língua portuguesa 

como instrumento básico. Devem ser desenvolvidas no nível dos usos profissionalmente 

especializados, mas também no da utilização universal da língua, e que faz a base sobre a qual 

se especializa o uso profissional. 

As Competências e Habilidades da Habilitação em Relações Públicas incluem: 

desenvolver pesquisas e auditorias de opinião e imagem; realizar diagnósticos com base em 

pesquisas e auditorias de opinião e imagem; elaborar planejamentos estratégicos de 

comunicação institucional; fazer pesquisas de cenário institucional; estabelecer programas que 

caracterizem a comunicação estratégica para criação e manutenção do relacionamento das 

instituições com seus públicos de interesse; planejar, coordenar e executar programas de 

interesse comunitário, de informação para a opinião pública, de comunicação dirigida, de 

utilização de tecnologias de informação aplicadas à opinião pública, e de esclarecimento de 

grupos, autoridades e opinião pública sobre os interesses das instituições abordadas em seu 

trabalho; coordenar o desenvolvimento de materiais de comunicação, em diferentes meios e 

suportes, voltados para a realização dos objetivos estratégicos do exercício da função de 

Relações Públicas; dominar as linguagens verbais e audiovisuais para seu uso efetivo a 

serviço dos programas de comunicação que desenvolve; acompanhar os desenvolvimentos de 

programas e avaliar os resultados obtidos na administração dos processos de relacionamento 

das entidades com seus públicos; identificar a responsabilidade social da profissão, mantendo 

os compromissos éticos estabelecidos; assimilar criticamente conceitos que permitam a 
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compreensão das práticas e teorias referentes às estratégias e processos de Relações Públicas, 

repercutindo-os sobre sua prática profissional; ter as demais competências e habilidades que 

caracterizam o trabalho nas circunstâncias em que o profissional de Relações Públicas é 

normalmente inserido. 

Para as Competências e Habilidades da Habilitação em Publicidade e Propaganda 

competem: ordenar as informações conhecidas e fazer diagnóstico da situação dos clientes; 

realizar pesquisas que subsidiem as soluções recomendadas aos clientes, como pesquisas de 

consumo, de motivação, de concorrência, de argumentos; definir objetivos e estratégias de 

comunicação como soluções para problemas de mercado e institucionais dos anunciantes; 

conceber meios de avaliar e corrigir resultados de programas estabelecidos; executar e 

orientar o trabalho de criação e produção de campanhas de propaganda em veículos 

impressos, eletrônicos e digitais; realizar e interpretar pesquisas de criação como subsídio 

para a preparação de campanhas publicitárias; dominar linguagens e competências estéticas e 

técnicas para criar, orientar e julgar materiais de comunicação pertinentes a suas atividades, 

utilizando a criatividade como instrumento para a busca de soluções de problemas 

comunicacionais.  

Incluem, também: identificar e interpretar os desejos e necessidades do consumidor e 

dos fatores que o fazem preferir um determinado produto, serviço ou marca; planejar, 

executar e administrar campanhas de comunicação com o mercado, envolvendo o uso da 

propaganda e de outras formas de comunicação, como a promoção de vendas, o 

merchandising e o marketing direto; conhecer as características de linguagem próprias de 

cada meio e de cada ferramenta de comunicação, produzir peças de campanha concebidas 

com os recursos tecnológicos disponíveis; contratar e acompanhar serviços de fornecedores e 

produtores especializados; executar e/ou orientar o planejamento de mídia, incluindo análise 

de pesquisas, seleção de veículos, programação e controle de veiculação; operacionalizar 

ações e eventos de comunicação direta com o público receptor visado; realizar pesquisas 

sobre a recepção e o comportamento do consumidor. 

O profissional em Publicidade e Propaganda pode: atuar como mediador em ações de 

patrocínio cultural ou esportivo; compreender os papéis desempenhados pelos clientes 

(anunciantes), agências de propaganda e a mídia (veículos) no ambiente empresarial em que 

se desenvolve a publicidade; identificar e analisar as rápidas mudanças econômicas e sociais 

em escala global e nacional que influem no ambiente empresarial; acompanhar e estar 

sintonizado com as últimas tendências da profissão e com as entidades envolvidas no processo 

da propaganda – clientes, agências, fornecedores e mídias, bem como com as demais 
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atividades e instituições envolvidas na tarefa de comunicar e vender; desempenhar as diversas 

atividades e competências do trabalho publicitário na área da propaganda política; ser capaz 

de correlacionar sua profissão com todas as demais, dentro de uma visão global da sociedade, 

que, acima de tudo, deve estar a serviço do homem e de seu bem-estar; deve identificar a 

responsabilidade social da profissão, mantendo os compromissos éticos estabelecidos; estudar 

os indivíduos e a sociedade em seus aspectos psicológicos, lingüísticos, artísticos, sociais e 

econômicos, a fim de tornar a atividade publicitária um meio de melhorar a qualidade de vida 

da sociedade em geral; assimilar criticamente conceitos que permitam a compreensão das 

práticas e teorias referentes à publicidade e à propaganda, repercutindo-os sobre sua prática 

profissional; ter as demais competências e habilidades que caracterizam o trabalho nas 

circunstâncias em que o publicitário é normalmente inserido. 

As Competências e Habilidades da Habilitação em Jornalismo são: registrar fatos 

jornalísticos, apurando, interpretando, editando e transformando-os em notícias e reportagens; 

interpretar, explicar e contextualizar informações; investigar informações, produzir textos e 

mensagens jornalísticas com clareza e correção e editá-los em espaço e período de tempo 

limitados; formular pautas e planejar coberturas jornalísticas; formular questões e conduzir 

entrevistas; relacionar-se com fontes de informação de qualquer natureza; trabalhar em equipe 

com profissionais da área; lidar com situações novas, desconhecidas e inesperadas; 

compreender e saber sistematizar e organizar os processos de produção jornalística; 

desempenhar funções de gestão e administração jornalística; desenvolver, planejar, propor, 

executar e avaliar projetos na área de comunicação jornalística; avaliar criticamente produtos, 

práticas e empreendimentos jornalísticos; compreender os processos envolvidos na recepção 

de mensagens jornalísticas e seus impactos sobre os diversos setores da sociedade; identificar 

o que é informação de interesse público e pautar-se eticamente no tratamento dessas 

informações; identificar e equacionar questões éticas de jornalismo; buscar a verdade 

jornalística, com postura ética e compromisso com a cidadania; manter-se crítico e 

independente, no que diz respeito às relações de poder e às mudanças que ocorrem na 

sociedade; dominar a língua nacional e as estruturas narrativas e expositivas aplicáveis às 

mensagens jornalísticas, abrangendo-se leitura, compreensão, interpretação e redação; 

dominar a linguagem jornalística apropriada aos diferentes meios e modalidades tecnológicas 

de comunicação; assimilar criticamente conceitos que permitam a compreensão das práticas e 

teorias jornalísticas, repercutindo-os sobre sua prática profissional; ter as demais 

competências e habilidades que caracterizam o trabalho nas circunstâncias em que o jornalista 

é normalmente inserido. 



3 ESTÁGIO 

 

 

3.1 Principais Empresas de Estágio e/ou Recrutamento 

 

As principais empresas de estágio e/ou recrutamento são: o Núcleo Brasileiro de 

Estágios (NUBE), o Instituto Euvaldo Lodi (IEL), o AC Integra, o Centro de 

Encaminhamento e Formação do Estudante para o Serviço (CEFES) e o Centro de Integração 

Empresa-Escola (CIEE). Segundo seu site, o NUBE é um agente de integração, especializado 

em recrutamento, seleção, programa de estágio e administração de estágios. 

Segundo o site do Instituto Euvaldo Lodi (IEL) diz que tem por finalidade promover, 

em articulação com as Entidades Nacionais do Sistema Indústrial – CNI, SESI e SENAI, 

estratégias e ações de educação empresarial e corporativa voltadas para a melhoria da 

competitividade do setor empresarial. A Gerência de Educação Empresarial planeja e 

implementa programas e projetos de educação executiva e de capacitação empresarial, em 

parceria com instituições de ensino e centros de conhecimento nacionais e internacionais. 

Atualmente, a Gerência de Educação Empresarial possui uma carteira de programas 

diversificada e voltada ao atendimento de empresários de todo o Brasil. 

A Educação Executiva do IEL oferece programas internacionais de curta duração e 

estruturados sob medida para altos executivos brasileiros, com conteúdos centrados em gestão 

empresarial, estratégia, liderança e inovação, e metodologia voltada para o debate de casos de 

sucesso e direcionada ao contexto específico dos negócios. Mais de 400 executivos de 

grandes empresas brasileiras já participaram dos programas da Educação Executiva IEL, 

realizados anualmente. Está presente em todos os estados do Brasil, e no Rio Grande do Sul 

possui sede em Porto Alegre, na Av. Assis Brasil, nº 8787 – Bairro Sarandi. 

Segundo o site do AC Integra, é uma empresa de direito privado, com atuação 

diretamente voltada para o setor de recursos humanos, especificamente para a área de 

estágios. Desenvolve seus trabalhos em consonância com as legislações vigentes, para 

promover ações que possibilitem o crescimento do jovem estudante brasileiro. Opera como 

elo entre os estudantes, as empresas concedentes do estágio e as Instituições de Ensino 

Público ou Privado, procurando estar entre as melhores do setor. Tem como objetivo, buscar 

postura pró-ativa como agente de integração e levar ao melhor atendimento, com excelência e 

satisfação, para estudantes, empresas concedentes e instituições de ensino, através de uma 
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assessoria técnica contínua e profícua, contando com profissionais com larga experiência e 

capacitados para exercer este trabalho. 

Segundo o site do Centro de Encaminhamento e Formação do Estudante para o 

Serviço (CEFES), seu objetivo é promover os meios necessários para proporcionar ao 

estudante a oportunidade de adquirir uma profissão, qualificando, através de cursos 

profissionais e encaminhando para o mercado de trabalho através de estágio, emprego 

temporário e efetivo. Busca parcerias com a iniciativa pública e particular para amenizar o 

alto índice de desemprego que assola, principalmente, os mais jovens que, por falta de 

experiência e de profissão, não conseguem uma colocação no mercado de trabalho.  

O Centro de Integração Empresa-Escola (CIEE) é uma instituição filantrópica mantida 

pelo empresariado nacional. Fundado em abril de 1969, por educadores, profissionais liberais, 

entidades de classe e especialistas em Treinamento e Desenvolvimento, atua em todos os 

estados do Brasil. O maior objetivo do CIEE é encontrar, para os estudantes de nível médio, 

técnico e superior uma oportunidade de estágio que os auxilie a colocar em prática tudo o que 

aprenderam na teoria. 

O CIEE-RS é uma Instituição Filantrópica, não governamental, de direito privado e 

auto-sustentável, que presta serviços a empresas, escolas, estudantes e toda a comunidade. 

Conveniado com mais de 1.200 instituições de ensino e mais de 10.000 empresas, o CIEE 

conta com 103 Unidades de Atendimento em 56 municípios, cobrindo todo o estado do Rio 

Grande do Sul. São mais de 150.000 estudantes com cadastrado atualizado; e mais de 32.000 

estudantes em estágio neste ano. 

O CIEE é responsável pela captação de oportunidades junto às empresas e pela 

administração dos programas de estágio, incluindo o acompanhamento e a formalização da 

situação do estagiário, estabelecendo uma relação jurídica, em conformidade com a legislação 

vigente específica. Em maio de 2005, atingiram a marca de um milhão de estudantes 

colocados em estágios. O estudante, na condição de estagiário, tem a oportunidade de colocar 

em prática os ensinamentos adquiridos nas escolas e universidades, aprimorando sua 

formação e desenvolvendo seu futuro profissional.  

O CIEE tem estagiários em 97% dos municípios do RS, através das 102 Unidades de 

Atendimento, distribuídas em 56 municípios gaúchos. Estão localizadas estrategicamente nas 

principais cidades e regiões do estado, atendendo todo o Rio Grande do Sul. As unidades do 

CIEE no RS estão em Porto Alegre – sede –, Alegrete, Alvorada, Arroio do Sal, Bagé, Bento 

Gonçalves, Bom Retiro do Sul, Cachoeira do Sul, Caçapava do Sul, Camaquã, Campo Bom, 

Canela, Canoas, Candelária, Capão da Canoa, Carazinho, Carlos Barbosa, Caxias do Sul, 
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Charqueadas, Cruz Alta, Encantado, Erechim, Estância Velha, Esteio, Farroupilha, Feliz, 

Frederico Westphalen, Garibaldi, Gramado, Gravataí, Guaporé, Ijuí, Itaqui, Ivoti, Lagoa 

Vermelha, Lajeado, Lavras, Marau, Montenegro, Muçum, Não-Me-Toque, Nova Hartz, Novo 

Hamburgo, Osório, Panambi, Parobé, Passo Fundo, Pelotas, Portão, Restinga Seca, Rio 

Grande, Rio Pardo, Roca Sales, Rosário do Sul, Sananduva, Santa Cruz do Sul, Santa Maria, 

Santa Rosa, Santana do Livramento, Santiago, Santo Ângelo, Santo Antônio da Patrulha, São 

Borja, São Gabriel, São Jerônimo, São Leopoldo, São Luiz Gonzaga, São Pedro do Sul, São 

Sebastião do Caí, São Sepé, Sapiranga, Sapucaia do Sul, Sarandi, Sobradinho, Soledade, 

Tapejara, Taquara, Taquari, Teutônia, Torres, Tramandaí, Três de Maio, Três Passos, 

Tupanciretã, Uruguaiana, Vacaria, Venâncio Aires e Veranópolis.
Santa Maria Rua Venâncio Aires, 2035 / sala 

504, no centro 
 

 

Segundo Silva (2007), responsável pelos cadastramentos dos estágios em Santa Maria, 

existem alunos de instituições de fora da cidade que estão cadastrados no CIEE de Santa 

Maria. A UFSM possui oito alunos do curso de Comunicação Social – Publicidade e 

Propaganda cadastrados e somente dois alunos estão estagiando. A UNIFRA possui 54 alunos 

cadastrados no curso de Comunicação Social – Publicidade e Propaganda e doze alunos em 

estágio. 

O estágio traz benefícios para o aluno, para a Instituição de ensino e para a empresa 

que concede esta oportunidade: para o aluno. Serve como um elemento motivador ao estudo, 

no processo de assimilação das matérias curriculares, incentiva o senso crítico, estimula a 

criatividade e facilita na transição da vida acadêmica para a vida profissional; para a 

Instituição, cria a oportunidade de divulgar a qualidade de ensino, aperfeiçoa seus conteúdos 

disciplinares e complementa os currículos didáticos. Para a empresa, provoca entusiasmo nos 

novos estagiários, divulga e assimila os avanços tecnológicos e conceituais. 

 

 

3.2 Estágio na Área de Comunicação Social 

 

O Estágio é a oportunidade de consolidar e aprimorar os conhecimentos adquiridos 

seja nos cursos técnicos ou de graduação, trabalhando diretamente na área profissional com 

situações semelhantes às da vida real, proporcionando o complemento do aprendizado, 

adaptando psicologicamente e socialmente as necessidades do estudante para a atuação 

profissional, orientando sobre a sua futura profissão, neste caso, a de um publicitário.  
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No Brasil, as áreas de Jornalismo e Relações Públicas reservam-se a empregar apenas 

profissionais habilitados em cursos superiores de Comunicação Social. Entretanto, na área de 

Publicidade e Propaganda, não acontece o mesmo. As vagas de estágios não são 

necessariamente preenchidas pelos profissionais da área, mas, podem ser preenchidas por 

pessoas interessadas, aptas e que possuem alguma afinidade, facilitando assim, a adaptação 

nos estágios, ocupando o lugar de profissionais que realmente têm disponibilidade de técnicas 

e possuem os recursos necessários para a criação e elaboração de peças e/ou campanhas 

publicitárias. 

Costella (2002, p.58) diz que: 

 

De acordo com o artigo 2º do Decreto 63.283, ‘a designação de Profissional de 
Relações Públicas e o exercício das respectivas atividades’ são privativos daqueles 
que sejam ‘diplomados em cursos de Relações Públicas, de nível superior, 
reconhecido pelo Conselho Federal de Educação. [E ainda afirma que] A definição 
da profissão de jornalista está explicitada no artigo 2º do Decreto-Lei 972, repetido 
pelo artigo 2º do Decreto 83.284. Pela leitura do texto, observa-se que só é 
considerado jornalista, aquele que pratica com habitualidade e mediante 
remuneração as atividades arroladas no referido artigo do 2º do decreto 83.284. 
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3.2.1 O estágio em Jornalismo 

 

Proibido pela legislação que regulamenta a profissão de jornalista (artigo 19 do 

Decreto 83.284/79) por reivindicação, inclusive, dos próprios estudantes, o estágio voltou a 

ser motivo de polêmica e embates especialmente na década de 1990. A partir de então, os 

estudantes passaram a reivindicar e pressionar por sua volta, alegando que o contato com o 

mercado de trabalho contribuiria para a formação profissional. Na verdade, complicou-se com 

a crescente prática do estágio irregular ou a contratação irregular de mão-de-obra.  

Por muitos anos, então, jornalistas, professores e estudantes de jornalismo debateram e 

polemizaram em torno da necessidade e viabilidade da realização do estágio. Os profissionais, 

através da Federação Nacional dos Jornalistas (FENAJ) e seus Sindicatos, buscaram evitar 

que, sob a justificativa de estágio, o mercado de trabalho explorasse mão-de-obra barata e 

aviltasse a profissão por demais já atacada, porque era exatamente essa a realidade. Para a 

FENAJ e Sindicatos, se realmente fosse necessária a volta do estágio, este teria de retornar a 

partir de entendimentos e mudanças que envolvessem não apenas sua prática, mas todo o 

processo de formação em jornalismo.  

Por isso, durante todos estes anos, a FENAJ buscou debater o estágio inserido na 

discussão e formulação do seu Programa Nacional de Estímulo à Qualidade do Ensino de 

Jornalismo, aprovado, pela categoria, no Congresso Extraordinário de Vila Velha (ES), em 

1997, após longo processo de debate e negociação. Este Programa, que inclui proposta de 

bases para o estabelecimento do estágio acadêmico, foi elaborado em conjunto com as demais 

entidades e segmentos do campo da comunicação, como a Executiva Nacional dos Estudantes 

de Comunicação (ENECOS), a Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da 

Comunicação (INTERCOM), a Associação Nacional de Programas de Pós-Graduação em 

Comunicação (COMPÓS) e a Associação Brasileira de Escolas de Comunicação (ABECOM). 

Mais recentemente, o Programa passou a ser defendido pelas novas entidades do campo do 

jornalismo, como o Fórum Nacional de Professores de Jornalismo (FNPJ).  

A proposta incluída no Programa de Estímulo à Qualidade do Ensino de Jornalismo 

colocou a questão do estágio em outro patamar. A partir de então, ele não mais dividiria os 

jornalistas, mas seria um dos elos da intrincada corrente que compõe o ensino superior de 

Jornalismo. Assim, a discussão do estágio não mais seria feita sem a sua devida relação com 

princípios de qualidade de ensino. Por lei, continua proibido o estágio em Jornalismo, se 

desenvolvido de forma a explorar e aviltar a mão-de-obra, conforme prevê a regulamentação 

da profissão de jornalista.  
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Diz o Decreto 83.284, de 13/03/79, em seu Artigo 19: “Constitui fraude a prestação de 

serviços profissionais gratuitos, ou com pagamentos simbólicos, sob pretexto de estágio, bolsa 

de estudo, bolsa de complementação, convênio ou qualquer outra modalidade, em desrespeito 

à legislação trabalhista e a este regulamento”.  

Com esse entendimento, a FENAJ vem incentivando, promovendo e coordenando o 

desenvolvimento de Projetos Pilotos de Estágio Acadêmico, dentro do processo de 

implantação do Programa Nacional de Estímulo à Qualidade da Formação Profissional dos 

Jornalistas, para que realmente contribuíssem e resultassem em melhoria na formação do 

jornalista. E assim se manifestaram devido ao histórico da proibição e implantação do estágio 

em jornalismo no país. 

 

 

3.2.2 O estágio em Relações Públicas: 

 

O anexo ao Decreto Nº63.283, de 26 de Setembro de 1968, que disciplina o Exercício 

Profissional de Relações Públicas, Título I – da profissão de Relações Públicas, do Capítulo I 

- Do Profissional de Relações Públicas, Art. 1º diz que: 

 

A atividade e o esforço deliberado, planificado e contínuo para estabelecer e manter 
a compreensão mútua entre uma instituição pública ou privada e os grupos e pessoas 
a que esteja direta ou indiretamente ligada, constituem o objeto geral da profissão 
liberal ou assalariada de Relações Públicas. 

 

 

3.2.3 O estágio em Publicidade e Propaganda: 

 

Em Publicidade e Propaganda, não existe um período definido para que os alunos 

possam estagiar, geralmente eles procuram estágios quando se tem uma idéia levemente 

elaborada da área que possui uma certa afinidade e interesse, é importante estagiar para 

conhecer o ritmo do mercado publicitário. Segundo Trevisan (2001), de alguma forma, os 

alunos do ensino superior do Brasil, preocupam-se com o seu futuro profissional e procuram 

desempenhar atividades que lhes proporcionam algum vínculo mais efetivo com o mercado de 

trabalho. Rabello (citado por Trevisan, 2001, p.46) diz que: “Os jovens que ingressam cedo 

no mercado de trabalho, testam suas aptidões, tendências e inclinações, eles se dão conta das 
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suas reais possibilidades em relação às suas pretensões e seus objetivos. Essa descoberta de 

caráter pessoal só a vida prática permite alcançar”. 

Segundo Queiroz (2003, p.56): 

 

O Estágio orientado por objetivos de formação refere-se ao estudo e práticas 
supervisionados em atividades externas à unidade de oferecimento do curso. As 
atividades complementares realizadas sob supervisão de um docente buscam 
promover o relacionamento do estudante com a realidade social, econômica e 
cultural, e de iniciação à pesquisa e ao ensino. 

 

Nas agências publicitárias, os estagiários terão a oportunidade de: criar campanhas e 

peças, como cartão de visita, envelopes, folders, flyers, banners, mala-direta, catálogos, 

utilizando fotografia e finalização de impressões, logomarcas e logotipos; elaborar 

planejamento de marketing; criar anúncios em revistas, jornais e rádios, produção de spot, 

jingle, locuções, vídeos e audiovisual, e websites. Nas empresas e fornecedores, pode atuar na 

parte administrativa, gestão marketing, consultoria de marketing na empresa e na internet, 

gestão de campanha, nas diversas áreas que possibilitaram o crescimento e o desenvolvimento 

do estagiário.  

Segundo o 1º Estudo Estatístico da Associação Riograndense de Propaganda (ARP) 

sobre o mercado publicitário no RS, as agências de propaganda geram, aproximadamente, três 

mil postos de trabalho, sendo que existe cerca de quinhentos estudantes em atividades de 

estágio nessas agências e estão empregados, em média, cerca de 11 pessoas por agência no 

Rio Grande do Sul.  

 

 

3.2.4 Estágios no curso de Comunicação Social – Publicidade e Propaganda da UNIFRA 

 

O estágio faz parte das possibilidades de Atividades Curriculares Complementares 

(ACCs). Não é curricular, mas quando realizado conta 120 horas dentro das ACCs do Curso 

de Comunicação, Publicidade e Propaganda, da UNIFRA.  

Segundo o Projeto Pedagógico do curso de Comunicação Social – Publicidade e 

Propaganda da UNIFRA, as ACCs do curso são de caráter obrigatório, com um total de 240 

horas. Podem ser de duas naturezas: disciplinas convencionais já existentes no cadastro geral 

de disciplinas e não integrantes da parte fixa do currículo do curso e/ou criadas para 

integrarem especificamente o rol de atividades complementares do plano de estudos do curso 

(ou disciplinas e/ou oficinas cursadas em outros cursos da UNIFRA e/ou em outras 
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Instituições de Ensino Superior, IES). As atividades curriculares complementares podem ser 

desenvolvidas em período letivo regular ou complementar, nos meses de julho e/ou dezembro, 

após o encerramento do semestre letivo regular. Participação em eventos, em projetos e 

publicações, Congressos Nacionais e/ou Internacionais como participante, em Congressos 

Nacionais e/ou Internacionais, com apresentação de trabalho; apresentação de trabalhos 

(ministrante de curso, expositor) em Jornadas Acadêmicas, Seminários, Simpósios, 

Congressos e outros eventos da área; como participante/ouvinte em Jornadas Acadêmicas, 

seminários, Simpósios, Congressos e outros eventos da área; Artigo publicado como autor/co-

autor em revista da própria instituição (UNIFRA); Artigo publicado como autor/co-autor em 

revista nacional e/ou internacional da área; Resumo publicado como autor/co-autor em Anais 

de congressos regionais, estaduais, nacionais e/ou internacionais da área; Monitoria; Tutoria; 

PROADIS, todos da UNIFRA como bolsista; Programa de Iniciação Científica da UNIFRA 

como bolsista; Programa de Iniciação Científica/Convênio UNIFRA com Programas Externos 

(FAPERGS, CNPq, CAPES, CNEN, e outros) como bolsistas; Projetos de extensão como 

bolsista; Colaborador em projetos de pesquisa, ensino e/ou extensão; Colaborador em 

atividades desenvolvidas em núcleos e setores do curso na forma de trabalho voluntário e 

Estágios extracurriculares. 

Segundo a Regulamentação de Atividades Curriculares Complementares do Curso de 

Publicidade e Propaganda da UNIFRA, a Resolução 01/05 regulamenta, no âmbito do Curso 

de Comunicação Social - Publicidade e Propaganda, a resolução 01, de 02 maio de 2005, do 

Colegiado do Curso que dispõe sobre a criação, oferecimento, matrícula e aproveitamento de 

atividades curriculares complementares. Os currículos plenos dos cursos de graduação são 

constituídos por uma parte fixa e uma parte variável. Art. 2o - A parte variável da estrutura 

curricular do Curso de Comunicação Social - Publicidade e Propaganda é constituída por 

Atividades Curriculares Complementares, identificadas como disciplinas de código ACC. Nos 

termos da Resolução 6/03, de 04 de setembro de 2003, constituem-se atividades curriculares 

complementares de um curso de graduação toda e qualquer atividade que vise à 

complementação do processo de ensino aprendizagem, aceita pelo Colegiado do Curso, para 

compor o plano de estudos do respectivo curso. 

As atividades curriculares complementares são ofertadas na estrutura, curricular como 

disciplinas ou atividades didático-científicas, previstas em termos de horas/aula ou 

horas/atividade no currículo pleno do curso, oferecem espaço na dinâmica curricular a 

conteúdos disciplinares, a temas do cotidiano e a atividades didático-científicas, ligados à 

atualidade renovadas, não previstos pela estrutura curricular do curso, devem oferecer 
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flexibilidade e contextualização concretas ao curso e assegurar a possibilidade de introduzir 

novos elementos teórico-práticos, gerados pelo avanço da área de conhecimento em estudo, 

permitindo, assim, sua atualização permanente. 

Segundo o Art. 4º, tem-se: “Constituem-se atividades curriculares complementares do 

Curso de Comunicação Social - Publicidade e Propaganda as atividades realizadas depois do 

ingresso no respectivo curso da instituição e que visem à complementação do processo de 

ensino aprendizagem”. A criação e implementação das atividades curriculares 

complementares são de inteira responsabilidade das coordenações dos cursos.  

As atividades curriculares complementares devem abranger não só as disciplinas 

convencionais já existentes no cadastro geral de disciplinas e não-integrantes da parte fixa do 

currículo de vinculação do aluno, em qualquer curso de graduação, ou criadas para integrarem 

especificamente o rol de atividades complementares do plano de estudos de um curso, mas 

também as atividades correspondentes à participação em cursos, congressos, seminários, 

palestras, jornadas, conferências, simpósios, viagens de estudo, encontros, estágios, projetos 

de pesquisa ou de extensão, atividades científicas, artísticas, culturais, de integração ou 

qualificação profissional, monitoria, publicação e apresentação de trabalhos ou outras 

atividades definidas pelo Colegiado do Curso. 

O aluno poderá estagiar nas agências de publicidade e propaganda do mercado de 

Santa Maria e em outras cidades; na agência experimental de propaganda que a UNIFRA 

possui, a GEMA e nos núcleos de fotografia, audiovisual e de rádio; nas empresas e 

fornecedores e nos veículos de comunicação. 

Até 2006 não existia um programa de estágio no Curso de Publicidade e Propaganda 

da UNIFRA. Com o desenvolvimento do Curso, o crescimento de novas turmas, surgiu a 

necessidade de criar novas oportunidades práticas para os alunos do Curso, onde a seleção é 

feita por uma entrevista, devido ao interesse do aluno em relação a que área gostaria de 

estagiar, essa seleção é feita pela orientação de uma professora responsável por este setor, 

onde as agências ou a própria professora entra em contato e seleciona os candidatos em 

entrevista, encaminhando o candidato ao estágio. 



4 METODOLOGIA 

 

 

Com base nas considerações anteriores, buscou-se compreender as escolhas dos 

egressos do ano de 2006, do Curso de Publicidade e Propaganda da UNIFRA, de acordo com 

suas áreas de atuação, se essas escolhas foram confirmadas ou definidas, durante a realização 

dos estágios ou ao término dos mesmos; se, neste período, os egressos procuraram aprender 

colocando em prática o entendimento das áreas de publicidade e propaganda. 

Assim, foi elaborado um plano de trabalho o qual está dividido em duas áreas. Uma 

teórica onde foi realizada uma pesquisa bibliográfica e outra prática de caráter investigativo, 

na qual se procuraram encontrar os principais agentes desafiadores (facilitadores ou não) do 

estágio, por via de questionário. A pesquisa tem extrema importância para toda e qualquer 

atividade que busca obter um conhecimento científico e teórico. Ela é de natureza qualitativa 

e quantitativa, e se caracteriza como um estudo de caso, por representar uma maneira de 

investigar um tópico empírico seguindo-se um conjunto de procedimentos pré-especificados.  

Segundo YIN (2005), cada estratégia apresenta vantagens e desvantagens e depende 

de três condições: do tipo de questões da pesquisa, do controle que o pesquisador possui sobre 

os eventos comportamentais efetivos e do foco em fenômeno históricos, em oposição a 

fenômenos contemporâneos. Yin (2005, p.20) segue ainda afirmando que: “Como estratégia 

de pesquisa, utiliza-se o estudo de caso em muitas situações, para contribuir com o 

conhecimento que temos dos fenômenos individuais, organizacionais, sociais, político e de 

grupo, além de outros fenômenos relacionados”. 

Na pesquisa bibliográfica, há o recorte da literatura a ser utilizada. Segundo Yin 

(2005, p.20)  

 

Num sentido restrito, é um conjunto de procedimentos que visa identificar 
informações bibliográficas, selecionar os documentos pertinentes ao tema estudado e 
proceder à respectiva anotação ou fichamento das referências e dos dados dos 
documentos para que sejam posteriormente utilizados na redação de um trabalho 
acadêmico.  

 

Assim sendo, a pesquisa na literatura foi realizada com a intenção de validar as teorias 

discorridas sobre o tema deste Trabalho Final de Graduação (TFG), na tentativa de fornecer 

material teórico-prático para futuros trabalhos. Além disso, esclarecer as dúvidas que dizem 

respeito a esse tema. 



43 

 

 

Na parte teórica, realizou-se uma pesquisa bibliográfica sobre o curso de comunicação 

social, a profissão e sobre o estágio nesta área. Nessa pesquisa bibliográfica, identificamos os 

principais autores ligados aos estudos relacionados ao Curso de Comunicação Social no Brasil 

e no Rio Grande do Sul, a profissão em Publicidade e Propaganda e estágios relacionados às 

áreas de Comunicação Social, bem como autores que possuíam trabalhos relacionados aos 

estágios. Tais autores possuem livros e artigos publicados em congressos e se adequaram à 

proposta desse trabalho. 

No capítulo referente ao curso de comunicação social, encontrou-se no resgate 

histórico: a data e o local de realização do primeiro curso de comunicação no Brasil, quando o 

currículo mínimo começou a regir o ensino de comunicação social através do MEC, o 

desenvolvimento do ensino de Publicidade e Propaganda no Brasil, o crescimento do 

desempenho do MEC na avaliação desse ensino. No subcapítulo das Diretrizes curriculares: 

foram identificadas e verificadas e em seguida foi-se considerada a data em as diretrizes 

curriculares da área de Comunicação Social foram aprovadas pelo MEC. 

No Resgate histórico das faculdades e dos cursos de Comunicação Social no Rio 

Grande do Sul: Faculdade de Comunicação Social da Pontifícia Universidade do Rio Grande 

do Sul, o Curso de Comunicação Social da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, 

Faculdade de Artes e Comunicação da Univesidade de Passo Fundo, o Curso de Comunicação 

Social da Universidade do Vale do Rio dos Sinos, a Faculdade de Comunicação Social da 

Universidade Federal de Santa Maria, o Curso de Comunicação Social – Publicidade e 

Propaganda do Centro Universitário Franciscano e o Projeto pedagógico deste curso.  

Realizou-se esse resgate histórico para a criação e mapeamento para poder chegar ao 

curso de comunicação social focado neste TFG, o curso de Comunicação Social – Publicidade 

e Propaganda do Centro Universitário Franciscano. Selecionou-se apenas essas faculdades e 

cursos de comunicação devido destaque no âmbito estadual de Santa Maria, onde se tem o 

Curso de Comunicação Social – Publicidade e Propaganda da UNIFRA, campo do presente 

estudo. 

No capítulo referente a profissão, trabalhou-se com conceito de quem são 

publicitários, o que eles fazem e onde podem trabalhar. No subcapítulo das habilitações, 

menciou-se as competências e habilitações gerais dos profissionais em Comunicação Social, 

as competências e habilitações de cada área específica em Relações Públicas, em Publicidade 

e Propaganda e em Jornalismo. Foram mencionadas somentes essas habilitações e 

competências, porque são as que mais aparecem nas Instituições de Ensino Superior para os 

profissionais em comunicação.  
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No capítulo referente a estágio, conceitua-se o que é estágio e mais adiante trabalhou-

se com o estágio específico nas áreas primárias da comunicação social. Em seguida, foram 

mencionadas as principais empresas que possibilitam o cadastramento dos alunos em 

comunicação social, indicando-os as empresas interessadas a dar oportunidade aos alunos a 

colocar em prática os conhecimentos adquiridos durante o curso de graduação. E as 

finalidades e objetivos de cada empresa responsável pela distribuição de estágio em área 

específica. Citou-se a CIEE de Santa Maria, porque está diretamente ligada a indicação de 

estágios para os egressos, do ano de 2006, do Curso de Comunicação Social – Publicidade e 

Propaganda da UNIFRA. 

Na parte prática, criou-se um questionário para o universo dos 19 egressos do Curso 

de Comunicação Social da Unifra de 2006, o qual tem o propósito de fornecer aos alunos, 

professores e pesquisadores do curso de graduação em Comunicação Social – Publicidade e 

Propaganda da UNIFRA, a ampliação da importância dos estágios no período acadêmico, 

fomentando a discussão do tema, incentivando os acadêmicos e as novas pesquisas nesta área. 

Elaborou-se um questionário com 13 perguntas relacionadas aos principais assuntos 

que envolvem o estágio. Esses principais assuntos foram divididos as empresas prestadoras 

desses, as áreas de atuação e o lugar onde esses estágios foram realizados. Perguntou-se 

também a respeito do tempo de duração, a carga horária e em que semestre o egresso estava 

realizando o curso. Mais adiante, perguntou-se como foi à obtenção, a indicação e se existia 

alguma noção de que área iria estagiar (Apêndice A). 

Indagou-se a existência de algum motivo que os levaram a estagiar e se o mesmo 

contribuiu para o crescimento profissional. Foi perguntado o tipo desse estágio (remunerado 

ou não) e se existiu outro incentivo além da remuneração. E por último, indagou-se se esses 

estágios cooperaram no desenvolvimento dos mesmos e se os influenciaram na escolha 

profissional.  

Logo após, pediu-se para a coordenação do Curso de Comunicação da UNIFRA, uma 

lista com os 19 egressos que foram contatados via internet (e-mail pessoal ou comercial, pela 

Comunidade on-line Orkut4 e pela Rede de Mensagens Messenger5 e via telefone, sendo que a 

maioria dos contatos foi feita via internet, devido ao fato de que a maior parte dos egressos 

reside em outras cidades e também pela facilidade de entrar em contato mais rápido. 

Retornaram as respostas de 14 do universo de 19 egressos. Dessa amostra 12 enviaram suas 

respostas por e-mail, e dois dos egressos preferiram responder ao questionário pessoalmente. 
                                                
4 Orkut é uma rede social, com a finalidade de manter contato com os amigos e conhecer gente nova. 
5 Messenger é uma rede de mensagens instantâneas, utilizada para conversar entre amigos e afins. 
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Obtiveram-se dados qualitativos, por exemplo, quando os egressos nas perguntas 

puderam responder livremente e exemplos quantitativos quando as perguntas eram limitadas, 

tendo somente duas ou três alternativas, que podem ser tabuladas, permitindo quantificar as 

informações.  

 

 

4.1 Análise dos Dados 

 

O campo de estudo do projeto constituiu-se de 19 egressos de 2006, do Curso de 

Publicidade e Propaganda da UNIFRA. Foram contatados os 19 egressos, sendo que somente 

14 egressos foram entrevistados. Entrevistas pessoais foram realizadas com apenas dois 

egressos, porque a maioria não reside mais em Santa Maria. Devido a isto o contato por e-

mail foi essencial para obter as respostas da pesquisa. 

Por meio das entrevistas, foi possível coletar os dados que são apresentados e 

analisados neste capítulo. 

 

 

4.1.1 Apresentação e Análise dos Resultados 

 

No Quadro 2 tem-se a quantidade de estágios realizados pelo número de egressos, 

onde foram realizados 46 estágios e a média desses estágios foi de 3,28 estágios por egresso, 

dos que participaram da entrevista. 

 

Quadro 2 – Avaliação da quantidade de estágios realizados pelos egressos. 

N° de egressos Quantidade de estágios realizados 
03 01 
02 02 
02 03 
04 04 
01 05 
02 06 

Total: 14 egressos Total: 46 realizados 
 Em Média: 3,28 estágios/egresso 

Fonte: a autora. 

 

Percebe-se que somando-se os egressos que realizaram mais de quatro estágios 

durante o curso, tem-se um total de sete egressos (50% dos entrevistados). Para este trabalho, 

considera-se o índice de quatro ou mais estágios é alto e favorável a formação do egresso. A 
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esses sete egressos, pode-se somar também os que desenvolveram um índice de estágio 

mediano (três estágios). 

Tem-se, portanto, um total de 09 egressos (64,2% dos entrevistados) que 

desenvolveram estágios com freqüência acima da média. 

A Tabela 1 refere-se à duração dos estágios, em meses, e à quantidade de estágios. 

 

Tabela 1 – Duração do estágio em meses 

Duração do estágio (meses) Freqüência 
01 a 02  07 
03 a 04  12 
05 a 06  12 
07 a 08  02 
9 a 10  01 

12  05 
18 a 19  03 

24  01 
Não responderam 03 

Fonte: a autora. 

 

Destaca-se que um dos estágios do egresso (N.B.) tinha como especificação do 

período apenas o tempo de férias. Como não foi dito quais as férias, se de inverno ou verão, 

estabeleceu-se o período mínimo de um mês para esse estágio. Do total do curso, identifica-se 

que os egressos têm seus estágios no período de 03 a 06 meses, período médio de duração. 

Na Tabela 2 expõe-se a carga horária semanal com a quantidade de estágios com esse 

perfil, sendo que 21 estágios não tinham assinalados a quantidade de horas cumpridas pelos 

egressos. A média de estágios realizados é de 03 a 04 horas, equivalente a 15 ou 20 horas 

semanas. 

 

Tabela 2 – Carga horária semanal média. 

Carga horária diária (horas) Equivalente semanal (horas) Quantidade de estágios 
03 a 04  15 a 20 15 

05  25 03 
06 a 07  30 a 35 02 
08 a 12  40 a 60 05 

Não responderam - 21 
Fonte: a autora. 

 

Em um dos casos de estágio do egresso (G.D.), esse fazia suas atividades de 02 a 03 

vezes por semana, durante o período da tarde. E o egresso (M.H.) não especificou a 

quantidade de horas diárias, colocando apenas como diária.  

A Tabela 3 é referente à relação dos departamentos onde ocorreram os estágios com a 

quantidade de egressos em cada uma dessas áreas, sendo que a maioria dos egressos estagiou 
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nas áreas de atendimento, juntamente com a área de criação, voltada mais para o 

departamento de direção de arte e a área mídia. Essa tabela apresenta os dados extraídos de 

uma questão que permite múltiplas respostas. O número total de egressos é maior do que o 

número total da amostra. 

 

Tabela 3 – Relação de departamentos com o número de estagiários. 

Departamentos Quantidade de egressos 
De relacionamento com os clientes 01 

De comunicação 02 
De atendimento 13 
De planejamento 05 

De assessoria de comunicação 01 
De marketing 05 

Monitoria 02 
De mídia 06 

Editoração 02 
Acionamento de clientes 01 

Audiovisual 01 
Criação (redação= 2, direção de arte= 3) 13 

Produção (edição de vt = 1) 04 
Fonte: a autora. 

 

A Tabela 4 relaciona os locais onde ocorreram os estágios com a quantidade dos 

mesmos em cada agência, empresas fornecedoras de serviço, os veículos de comunicação e as 

demais empresas, sendo que a maioria dos egressos estagiou nas agências de propaganda.  

 

Tabela 4 – Relação entre os locais de estágio com a quantidade de estágios.  

Locais Quantidade de estágios 
Agências de Propaganda 27 
Empresas Fornecedoras 04 

Veículos de Comunicação 03 
Outras empresas 11 

Fonte: a autora. 

 

 

A Tabela 5 expõe a relação entre o período em que os egressos cursavam a faculdade e 

a quantidade dos estágios em cada semestre, sendo que os estágios são em maior realização 

no período do 3º e 4º semestre e o 5º semestre. 
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Tabela 5 – Relação entre o período cursado e os estágios. 

Semestres cursados Quantidade de estágios 
1º semestre 02 
2º semestre 03 

2º ao 3º semestre 01 
3º semestre  04 

3º ao 4º semestre 03 
4º semestre 02 

4º ao 5º semestre 02 
5º semestre 04 

5º ao 6º semestre 01 
6º a 7º semestre 02 

8º semestre 01 
Sem resposta 21 estágios 

Fonte: a autora. 

 

O egresso (G.D.) apresentou como período cursado "metade do curso", estimou-se 

então que esse egresso realizou o estágio entre o 4º e 5º semestre. 

Na Tabela 6 tem-se a relação entre o modo de obtenção do estágio com a quantidade 

dos egressos, sendo que ocorreu de um egresso ter sido auxiliado por mais de uma resposta. 

 

Tabela 6 – Relação entre o modo de obtenção de estágio com a quantidade de egressos. 

Modo de Obtenção Quantidade de egressos 
Seleção, entrevista e análise de currículo 07 

Indicação professor/colega 08 
Pessoalmente 05 

CIEE 01 
METTA Estágios 01 

Anúncio jornal 03 
Sem resposta 21 

Fonte: a autora. 

 

As respostas que mais aparecem é a que os egressos souberam por indicação dos 

professores/colegas e por seleção, através de entrevista e análise de currículo. O egresso 

(D.P.) não especificou como soube do estágio, disse apenas que passou por processo seletivo 

com entrevista e análise de currículo.  

O egresso (D.G.) fez seis estágios, através de indicações, CIEE e pessoalmente, porém 

não relatou quantos fez por cada um dos métodos, entrando a contagem nos estágios sem 

resposta. O egresso (C.L.) também fez seis estágios, encontrados por anúncios e indicações, 

porém também não especificou quantos obteve por cada método, ficando esses dados fora da 

contagem final. O egresso (F.N.M.) fez dois estágios e também, não especificou como ficou 

sabendo do estágio. 
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O egresso (M. H.) não respondeu a questão. O egresso (N.B.) fez quatro estágios, 

porém não especificou quais obtiveram por indicação e quais fizeram por anúncio. E o 

egresso (P.M) também, não especificou como ficou sabendo do estágio. 

Com isso, percebe-se que a questão ficou incompleta pela dificuldade de análises das 

respostas dos egressos, porque não tinham precisão em suas respostas.   

Essa tabela apresenta os dados extraídos de uma questão que permite múltiplas 

respostas. O número total de egressos vai ser maior do que o número total da amostra. 

A Tabela 7 refere a relação entre a quantidade de egressos que foram ou não 

encaminhados aos estágios. 

 

Tabela 7 – Relação entre a quantidade de egressos encaminhados ou não. 

Alguém encaminhou? Quantidade de egressos 
Sim 06 
Não 07 

Sem resposta 01 
Fonte: a autora. 

 

A maioria dos egressos não foi encaminhada, mas a diferença é mínima entre os 

egressos que foram encaminhados, pois é importante considerar, que na Tabela 6, a maioria 

dos egressos teve a ajuda de indicações de professores/colegas. Mas mesmo assim, tiveram 

iniciativa própria de buscar lugares que ofereciam estágio. O egresso (M.H) teve sua resposta 

duplamente, sendo que sua resposta foi válida sem contagem final. 

A Tabela 8 é referente à relação entre a quantidade de egressos que tinham alguma 

noção ou não sobre a área que iria estagiar, a maioria dos egressos tinham essa noção. 

 

Tabela 8 – Relação entre a quantidade de egressos que tinham noção ou não sobre da área que iria estagiar. 

Tinha alguma noção? Quantidade de egressos 
Sim 10 
Não 01 

Sem resposta 03 
Fonte: a autora. 

 

O egresso (D.T) não deu nenhuma das respostas, não sendo computada no final, só 

dizendo que o estágio foi de observação em planejamento. 

A Tabela 9 é referente à relação dos motivos que os egressos tiveram para estagiar. 
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Tabela 9 – Relação dos motivos que os egressos tiveram para estagiar.  
Qual o motivo? Quantidade de egressos 

Importância da prática para melhorar o 
conhecimento teórico 

09 

Visão Mercadológica 03 
Qualificação/experiência (aperfeiçoamento) 04 

Necessidade financeira 01 
Vivência de uma agência de propaganda 01 

Outros 01 
Fonte: a autora. 

 

A maioria dos egressos estagiou por considerar a importância da prática para melhorar 

o conhecimento teórico e pela qualificação, experiência e aperfeiçoamento que essa prática 

lhe daria. Foi citado também, como motivo dessa prática, para ter visão mercadológica e a 

necessidade financeira. “Sem dúvida foi muito importante para a minha formação 

profissional. No estágio eu conseguia praticar o que aprendia no curso” (entrevistado A.C, 

2007). 

Referente à contribuição do estágio ao crescimento profissional dos egressos, todos os 

egressos relatam que o estágio contribuiu para a sua formação e capacitação acadêmica. Entre 

as contribuições, pode-se citar a prática dos conhecimentos assimilados durante o Curso, a 

sedimentação dos conteúdos ministrados nas aulas, a percepção do mercado publicitário, a 

facilidade de obter emprego, ajudou a desfazer dúvidas profissionais, a qualificação em 

diversas áreas e melhorou as relações profissionais. 

 

A experiência de estágio tanto contribui para ampliar o conhecimento profissional 
como pessoal, aprender a relacionar-se com superiores, colegas de trabalho, respeitar 
opiniões divergentes, defender campanhas, ter argumentos e muitas outras questões. 
Com certeza o estágio foi determinante para a obtenção do meu primeiro emprego 
pós-formada, como Atendimento em uma agência de Marketing Interno, pois já 
havia tido experiência na área (entrevistada F.M., 2007) 
 

 

Na Tabela 10 tem-se a relação entre a quantidade de estágios que eram ou não 

remunerados, sendo que a maioria dos estágios não eram remunerados. 

 

Tabela 10 – Relação entre a quantidade de estágios que eram ou não remunerados. 

Remuneração Quantidade de estágios 
Sim 17 
Não 24 

Sem resposta 05 
Fonte: a autora. 
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O egresso (D.G) não especificou quantos estágios foram remunerados e quantos não 

foram. E alguns estágios foram remunerados através de bolsa de desconto na UNIFRA. 

A Tabela 11 é referente à relação entre a quantidade de egressos que foram ou não 

contratados na época em que estavam estagiando. 

 

Tabela 11 - Relação entre a quantidade de egressos que foram ou não contratados. 

Foi contratado? Quantidade de egressos 
Sim 02 
Não 08 

Outras respostas 03 
Sem resposta 01 

Fonte: a autora. 

 

Destaca-se que três egressos foram contratados após o término do estágio e o egresso 

(J.G) não respondeu à questão. Sua resposta não foi para a contagem final. 

A Tabela 12 é referente à cooperação ou não dos estágios remunerados a relação à 

quantidade de egressos. 

 

Tabela 12 – Relação da cooperação ou não da remuneração no desenvolvimento do estágio 

Cooperou? Quantidade de egressos 
Sim 07 
Não 02 

Sem resposta 05 
Fonte: a autora. 

 

A maioria dos egressos respondeu que a remuneração coopera e muito para o 

desenvolvimento dos estágios. Porque para esses egressos, a prática dos estágios estimula o 

interesse de conhecer melhor as áreas de atuação após formados e também, porque o estágio 

contribui para o desenvolvimento e crescimento do profissional. 

A Tabela 13 é referente à influência ou não da prática do estágio na escolha 

profissional. 

 

Tabela 13 – Relação da influencia ou não na escolha profissional. 

O estágio influenciou? Quantidade de egressos 
Sim 05 
Não 02 

Outras respostas 06 
Sem resposta 01 

Fonte: a autora. 
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A maioria dos egressos respondeu que o estágio confirmou a ajudá-los a conhecer 

melhor a área que desejaram seguir depois de formados. Percebe-se que a minoria dos 

egressos diz que o estágio não influenciou, apesar disso, eles dizem que somente o estágio 

confirmou, ou seja, não mudaram a opção, pois esses egressos já sabiam e possuíam seus 

objetivos futuros na área em que seguiriam.  

Apresenta-se a seguir as considerações finais sobre a investigação. 



5 CONSIDERAÇÕES FINAIS  

 

 

Com este trabalho, pretendeu-se compreender se as escolhas profissionais relativas à 

área de atuação em propaganda dos egressos do ano de 2006, do Curso de Comunicação 

Social, especificamente na área de Publicidade e Propaganda, foram confirmadas ou definidas 

durante a realização dos estágios ou ao término dos mesmos, no período em que esses 

egressos, estagiaram e/ou procuraram aprender e colocar em prática os conhecimentos das 

áreas de Publicidade e Propaganda. 

Apresentou-se um estudo de caso com os estágios realizados por esses egressos, 

avaliando-se os processos que ocorreram nos estágios dos egressos, através da aplicação de 

um questionário contendo 13 perguntas relacionadas à prática de estágios e aos motivos que 

fizeram com que esses egressos fizessem estágio e optassem por atuar no mercado 

publicitário, podendo assim decidir sua escolha profissional. 

Analisaram-se os dados obtidos através das respostas dos egressos, para a construção e 

desenvolvimento desse trabalho final de graduação. As respostas, na maioria das vezes, foram 

de caráter qualitativo e a minoria, de caráter quantitativo, as quais todos os egressos tinham 

sua maneira e estilo de responder e cada um acrescentou no aprimoramento desse trabalho.  

Encontrou-se, de primeiro momento dificuldade em obter fontes bibliográficas na 

criação do referencial teórico, pois o assunto teve base, na maioria das vezes por sites 

relacionados e indicados pelo assunto. No segundo momento, a dificuldade apresentou-se ao 

tentar obter as respostas dos egressos, porque a maioria reside em outras cidades, causando 

assim um problema em responder o questionário. 

Logo após, terem-se as respostas, encontrou-se dificuldade em analisar algumas 

respostas dos egressos, porque esses não tinham clareza em suas escolhas, outras vezes não 

respondiam e outras tinham dúvida em relação a qual resposta dar, causando assim a não-

contagem em algumas das análises. 

Encontrou-se também, a participação de sete dos 14 egressos, se somarmos a 

realização em mais de quatro estágios, tendo assim metade dos entrevistados. A duração, em 

meses, dos estágios realizados por esses egressos, a carga horária cumprida em cada estágio, 

os principais departamentos e locais onde ocorreram os estágios, o período de estágios em que 

os egressos cursavam a faculdade. 

Descobriu-se de que modo os egressos obtiveram esses estágios, se foram 

encaminhados ou não. Os egressos tiveram a ajuda de indicação de professores/colegas e por 
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seleção, através de entrevista e análise de currículo e tinham alguma noção da área em que 

iriam estagiar. Assim, apresentaram-se os principais motivos que os egressos tiveram para 

estagiar, dentre eles estão a importância da prática para melhorar o conhecimento teórico, ter 

uma maior visão mercadológica e obter qualificação/experiência e aperfeiçoamento na prática 

do estágio, a necessidade financeira e a vivência de uma agência de propaganda. Dentre as 

principais contribuições da prática do estágio ao crescimento profissional dos egressos, todos 

os egressos relatam que o estágio contribuiu para a sua formação e capacitação acadêmica. 

Encontrou-se o número de estágios remunerados ou não, sendo que alguns desses 

estágios remunerados foram através de bolsa de desconto na UNIFRA. Os estágios 

remunerados são os que valorizam os serviços prestados dos estagiários e os estágios não 

remunerados são lembrados pelos egressos importantes pela experiência na prática. 

Descobriu-se a quantidade de egressos que foram ou não contratados na época em que 

estavam estagiando e se houve cooperação ou não na remuneração desses estágios ao 

desenvolvimento dos mesmos. A cooperação é lembrada pelos egressos como um incentivo 

aos serviços prestados. Foi possível perceber se houve ou não a influência da prática desses 

estágios na escolha profissional dos egressos, os quais responderam que o estágio confirmou a 

ajudá-los a conhecer melhor a área que desejaram seguir depois de formados.  

Sugerem-se, com essa análise, que estudos futuros contemplem a opinião dos egressos 

quanto à duração ideal de um estágio e a carga horária ideal desses estágios. Percebe-se que o 

estágio contribui para reafirmar as escolhas dos egressos, do ano de 2006, do Curso de 

Comunicação Social – Publicidade e Propaganda da UNIFRA. A experiência de estágio tanto 

contribui para os egressos ampliar o conhecimento profissional como o conhecimento pessoal, 

aprender a relacionar-se com os superiores e colegas de trabalho, a respeitar as opiniões, a ter 

argumentos em muitas outras questões onde estagiaram. 
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APÊNDICE A 

Modelo de Entrevista 

 

Entrevista TFG II  

Um estudo de caso dos egressos do curso de Comunicação Social – Publicidade e Propaganda do 

Centro Universitário Franciscano 

 

Entrevistado(a):  

 

1) Você fez estágio? Quantos estágios fez? 

 

2) Quanto tempo durou e qual era a carga horária (semanal/diária)? 

 

3) Em que departamento fez? Em que lugar (Santa Maria/fora)? Onde 

(agência/empresa)? Qual? 

 

4) Qual semestre estava na faculdade? 

 

5) Como foi a obtenção do estágio? 

 

6) Alguém encaminhou (professor/CIEE)? 

7) Quando optou em fazer, tinha alguma noção do que área iria estagiar? 

 

8) Qual o motivo que levou a fazer o estágio? 

 

9) O estágio contribuiu ao teu crescimento profissional? Por quê? 

 

10) Era este estágio remunerado ou não remunerado? Teve outro tipo de incentivo? 

 

11) Foi contratado? Quando? Quanto tempo? 

 

12) A remuneração cooperou no desenvolvimento do estágio? Como? Por quê? 

 

13) O estágio influenciou na escolha profissional? De que maneira?  


