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A atividade prática supervisionada (ATPS) é um procedimento metodológico de 

ensino-aprendizagem desenvolvido por meio de um conjunto de etapas 

programadas e supervisionadas e que tem por objetivos: 

� Favorecer a aprendizagem. 

� Estimular a corresponsabilidade do aluno pelo aprendizado eficiente e 

eficaz. 

� Promover o estudo, a convivência e o trabalho em grupo. 

� Desenvolver os estudos independentes, sistemáticos e o autoaprendizado. 

� Oferecer diferentes ambientes de aprendizagem. 

� Auxiliar no desenvolvimento das competências requeridas pelas Diretrizes 

Curriculares Nacionais dos Cursos de Graduação. 

� Promover a aplicação da teoria e conceitos para a solução de problemas 

práticos relativos à profissão. 

� Direcionar o estudante para a busca do raciocínio crítico e a emancipação 

intelectual. 

 Para atingir estes objetivos a ATPS propõe um desafio e indica os passos a 

serem  percorridos ao longo do semestre para a sua solução. 

 A sua participação nesta proposta é essencial para que adquira as 

competências e habilidades requeridas na sua atuação profissional. 

 Aproveite esta oportunidade de estudar e aprender com desafios da vida 

profissional. 
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COMPETÊNCIAS E HABILIDADES 

 Ao concluir as etapas propostas neste desafio, você terá desenvolvido as 
competências e habilidades que constam, nas Diretrizes Curriculares Nacionais, descritas a 
seguir. 

� Atuar em equipes multidisciplinares. 
� Atuar em projetos de Gestão e Marketing. 
� Definir os objetivos de Comunicação de empresas. 
� Avaliar a adequação de mídias em projetos de comunicação. 

Produção Acadêmica 
• Mural de imagens que representam conceitos, tendências e vantagens das 

ferramentas de comunicação para ser exposto para a classe, conforme proposta da 
Etapa 1. 

• Relatórios parciais, com os resultados das pesquisas realizadas nas Etapas 1, 2, 3 e 
4. 

• Apresentação final em Power Point, conforme proposta da Etapa 4. 

Participação 
Para a elaboração desta atividade, os alunos deverão previamente organizar-se em 

equipes de 4 a 6 participantes e entregar seus nomes, RAs e e-mails ao professor da disciplina. 
Essas equipes serão mantidas durante todas as etapas. 

Padronização 
O material escrito solicitado nesta atividade deve ser produzido de acordo com as 

normas da ABNT1, com o seguinte padrão: 
• em papel branco, formato A4; 
• com margens esquerda e superior de 3cm, direita e inferior de 2cm; 
• fonte Times New Roman tamanho 12, cor preta; 
• espaçamento de 1,5 entre linhas; 
• se houver citações com mais de três linhas, devem ser em fonte tamanho 10, com 

um recuo de 4cm da margem esquerda e espaçamento simples entre linhas; 
• com capa, contendo: 

• nome de sua Unidade de Ensino, Curso e Disciplina; 
• nome e RA de cada participante; 
• título da atividade; 
• nome do professor da disciplina; 
• cidade e data da entrega, apresentação ou publicação. 

DESAFIO  

A agência de Endomarketing, onde você trabalha, fechou contrato com uma empresa 
para desenvolver o projeto de Comunicação Interna. Esta organização pretende mudar sua 

                                                 

 
1
 Consultar o Manual para Elaboração de Trabalhos Acadêmicos. Anhanguera. Disponível em: 

<http://issuu.com/normalizacao/docs/normaliza____o_de_trabalhos_acad__m>.  
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visão e missão, pois está agregando valores de sustentabilidade em sua identidade 
corporativa. Uma equipe do departamento de planejamento está desenvolvendo uma 
pesquisa de comportamento do público interno da empresa, que será muito útil para a 
escolha das mídias e levantamento do perfil dos profissionais que atuam na empresa. 

Para apresentar estratégias de comunicação a serem aplicadas, você e sua equipe 
deverão desenvolver um plano que contribua com a mudança de comportamento de todos os 
colaboradores da empresa.  

Objetivo do desafio 

Criação e desenvolvimento de um Plano de Comunicação para conscientizar e, 
efetivamente, mudar o comportamento do público interno da empresa para ações mais 
sustentáveis.  

ETAPA 1 (tempo para realização: 3 horas) 

� Aula-tema: Ferramentas do Composto de Comunicação. 

Esta atividade é importante para que você conheça as vantagens, desvantagens, 
conceitos e tendências no uso das ferramentas de comunicação para a integração delas num 
Plano de Comunicação.   

Para realizá-la, devem ser seguidos os passos descritos. 

PASSOS   

Passo 1 (Equipe) 

Escolher um item abaixo para expor conceitos, tendências, vantagens e desvantagens das 
ferramentas de comunicação.  

• Para escolha: 
Propaganda, Merchandising, Promoção de Vendas, Relações Públicas, Marketing Viral, 
Marketing Direto, Embalagem, Eventos, Administração de Vendas, Marketing 2.0 
(Comunicação Online), Marketing 3.0 (Marketing Verde), Patrocínio. 

Passo 2 (Equipe) 

Pesquisar sobre a ferramenta de comunicação escolhida no passo anterior. Encontrar essas 
informações no livro texto da disciplina e em outras fontes de pesquisa. 

Sugestões de Bibliografias Complementares: 
• SAMPAIO, Rafael. Propaganda de A a Z: como usar a propaganda para construir marcas e 
empresas de sucesso. 3ª ed. Rio de Janeiro: Elsevier, 2003. PLT 23. 

• SANT´ANNA, Armando. Propaganda: teoria, técnica e prática. 7ª ed. São Paulo: Pioneira, 
1998. 
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Sites sugeridos para pesquisa: 
• SCHLEDER, Vanessa Nascimento. SILVA, Daniela Reis Pedroso. O uso da Internet como 
uma ferramenta de marketing de relacionamento nas agências de comunicação de Santa Maria 
– RS. Disponível em: <http://migre.me/bzoBB>. Acesso em: 01 jun. 2014. 

Passo 3 (Equipe) 

Criar e desenvolver um mural sobre a Ferramenta de Comunicação que o grupo escolheu. 
Para isso, utilizar cartolina ou papel de Flip Chart, recortes de revistas e jornais, desenhos, 
ilustrações e/ou palavras que representem o conteúdo a ser exposto. Observar um exemplo: 
 

 
Figura I: exemplo de mural 

Fonte: http://migre.me/bzpGg 

Passo 4 (Equipe) 

1 Conversar com seu professor a possibilidade de apresentar para a classe ou afixar em 
classe para exposição. 

2 Produzir um texto descritivo, apresentando o conteúdo exposto: capa, introdução, 
desenvolvimento e conclusão. E entregar para o professor. 

ETAPA 2 (tempo para realização: 11 horas) 

� Aula-tema: Introdução ao planejamento. Dicas para a formatação de um plano. 
Riscos ao sucesso dos planos.  

Esta atividade é importante para que você compreenda a importância do Plano de     
Comunicação para uma organização. Assim, terá uma visão sistêmica do processo de 
planejamento. 

Para realizá-la, devem ser seguidos os passos descritos. 
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PASSOS 

Passo 1 (Equipe) 

Escolher um cliente. Ele deve ser o mesmo para a ATPS desta disciplina e para a ATPS de 
Métodos de Pesquisa.  

Passo 2 (Equipe) 

É fundamental que a equipe tenha acesso fácil ao responsável pela organização e às 
informações. Portanto, é importante que o seu cliente entenda o trabalho que será 
desenvolvido e as contribuições que a ATPS poderá desenvolver no Planejamento e Gestão 
da organização. Assim, o cliente deverá dispor de tempo para reunião de briefing com os 
integrantes (ou apenas o atendimento) do grupo. Então, pesquisar e estudar a importância do 
Planejamento de Comunicação para poder argumentar e defender a importância do seu 
trabalho para o desenvolvimento da organização (cliente). 

Sites sugeridos para pesquisa: 

• PLANEJAMENTO: muito além da qualidade da comunicação. Entrevista com Marcello 
Magalhães. Produção: HSM. Youtube, [s.l.], 2012 Disponível em: em: 
<http://migre.me/bAswM>. Acesso em: 01 jun. 2014. 

• ANDRADE, Arnaldo Rosa; HENSEL, Greice Franciane. Desenvolvimento de um plano de 
comunicação integrada de marketing para a Blucredi – Posto de atendimento ao cooperado 
(PAC) Belchior. “Revista Interdisciplinar Científica Aplicada”, Blumenau, v.1, n.2, 
p.01-15, Sem I, 2007. Disponível em: <http://migre.me/bAt0a>. Acesso em: 01 jun. 
2014. 

Passo 3 (Equipe) 

Entregar ao professor um relatório, descrevendo a importância do Plano de Comunicação, 
com a seguinte estrutura: capa, introdução, desenvolvimento e conclusão, seguindo as 
normas do item Padronização.  
 

Socialização de resultados parciais  
 
Cada equipe deve elaborar uma apresentação de acordo com os resultados obtidos nas 
etapas 1 e 2, que contenha as dificuldades encontradas e possíveis soluções propostas. O 
professor organizará as equipes para que todas apresentem este trabalho parcial, em sala de 
aula, aos demais colegas, para compor o Seminário Final desta ATPS. 
Esta atividade tem o propósito de socializar as dinâmicas de trabalho encontradas por cada 
equipe, bem como trocar experiências a respeito dos resultados obtidos. 
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ETAPA 3 (tempo para realização: 5 horas) 

� Aula-tema: Introdução ao planejamento. Briefing. 

Esta atividade é importante para que você construa um briefing. 
Para realizá-la, devem ser seguidos os passos descritos. 

PASSOS 

Passo 1 (Equipe) 
Agendar reunião de briefing com o cliente.  

Passo 2 (Equipe) 

Discutir com a equipe um roteiro de perguntas para a reunião de briefing com o cliente e levar 
ao professor para orientação. 

Passo 3 (Equipe) 

Desenvolver o briefing, conforme orientação do Livro Texto da disciplina. Lembrando que o 
objetivo de comunicação a ser desenvolvido é a mudança de comportamento por meio da 
prática de ações sustentáveis do cliente interno (colaborador). Ou seja, é para imaginar que o 
cliente tem esta necessidade de aplicação de Marketing 3.0 no ambiente interno e utilizar a 
estrutura (comportamento do colaborador, espaço geográfico, mídias internas e outros) da 
empresa que você e sua equipe escolheram.  

Site sugerido para pesquisa:   
• SAMPAIO, Rafael. Um bom briefing é o primeiro passo para o sucesso. Disponível em: 
<http://migre.me/bzojn>. Acesso em: 01 jun. 2014. 

Passo 4 (Equipe) 

Entregar o briefing ao professor, conforme normas da ABNT. 

ETAPA 4 (tempo para realização: 21 horas) 

� Aula-tema: Dicas para a formatação de um plano. Riscos ao sucesso dos planos. 
Métodos para os planos de comunicação. 

Esta atividade é importante para que você construa um Plano de Comunicação, 
utilizando os conceitos estudados. 

Para realizá-la, devem ser seguidos os passos descritos. 

PASSOS 

Passo 1 (Equipe) 

Buscar e conhecer diversos modelos de Plano de Comunicação para escolher o que mais se 
adéqua à situação do seu cliente. Não deixar de ler o livro texto da disciplina, p. 95. 
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Passo 2 (Equipe) 

Desenvolver o Plano de Comunicação.  

Sugestão de modelo de plano de comunicação: 
• Capa. 
• Introdução (incluir informações sobre o negócio, como: missão, visão e princípios e 
valores, segundo o objetivo da ATPS). 

• Objetivos. 
• Ferramentas de Comunicação a serem utilizadas (plano de mídia) – utilizar o 
resultado da pesquisa desenvolvida na ATPS de Métodos de Pesquisa para defender a 
mídia proposta pela equipe. 

• Descrição do Público – também utilizar a pesquisa desenvolvida na ATPS de Métodos 
de Pesquisa para conhecer melhor o seu público-alvo. 

• Plano de ação. 
• Índices de mensuração. 
• Investimentos. 
• Anexos (sugestão – inserir orçamento de fornecedores). 
Caso a equipe sinta necessidade de alterar o modelo de Plano de Comunicação proposto 
pela ATPS, solicitar orientação ao professor. 

Passo 3 (Equipe) 

Entregar para o professor, seguindo as normas da ABNT. 
 
Seminário de Conclusão  

 
Com o objetivo de apresentar os resultados obtidos por meio da ATPS, o Seminário Final 
pretende proporcionar aos estudantes a socialização das variações de resultados, bem como o 
debate a respeito das dificuldades e soluções encontradas para a finalização do desafio. 
 
Cada equipe deverá realizar uma apresentação de vinte minutos, contendo até vinte slides. 
 
Esta apresentação deverá contemplar a seguinte estrutura:  
� Introdução: base teórica utilizada para solução do desafio. 
� Desenvolvimento: a partir da apresentação parcial elaborada na etapa 2, passo 4, descreva 
as soluções encontradas para a resolução final do desafio. 

� Conclusão: explique como as soluções encontradas para a resolução final do desafio, 
poderão contribuir efetivamente em sua vida profissional.  

 
A apresentação do Seminário Final de cada curso deverá ocorrer em sua unidade, em local e 
data a serem definidos pelo professor da disciplina e o coordenador de curso. 
 
Livro Texto da disciplina: 
 
TAVARES, Mauricio; TAVARES, Ione Gomes. Planejamento de Comunicação: curso essencial. 
São Paulo: Atlas, 2011. 
 


