
 
 

Planejamento Estratégico - Tecnologia em Comunicação Institucional 

O curso de TCI está completando três anos de existência e, vislumbra, a curtíssimo, curto, 

médio e longo prazo várias ações para implementar o curso, visto que preza pela excelência da 

formação de seus alunos. Vários aspectos já estão contemplados no Projeto Pedagógico do 

Curso (PPC) e precisam de ações para implantação: 

Curtíssimo prazo: 

1 -Implantação de Estúdios de Áudio e Vídeo: O curso tem em sua matriz curricular várias 

disciplinas que trabalham com as mídias eletrônicas (TV, Rádio (Áudio) e Internet). Diante 

disso, necessita de Estúdios de Áudio e Vídeo que tenham capacidade para atender a todas as 

turmas nas produções de vídeos institucionais, vídeos alternativos, programas de rádio, 

podcasting, e outras modalidade de programas pertinentes à comunicação Institucional. Para 

tanto, necessita de Estúdios que dêem conta dessas produções. 

Para tanto, necessitamos: 

Aúdio: Ilha de edição digital de áudio, microfones, suportes de microfone, amplificadores, 

caixas de som, mesa de áudio, gravadores digitais portáteis, cabos, software de edição. 

Vídeo: câmeras de vídeo, tripés, iluminação, ilha de edição digital de vídeo, microfones de 

mão, microfone de labela, microfone boom,  cabos, software de edição. 

Prédios: Dois estúdios adaptados (um para áudio e outro para vídeo) com mobiliário, pé direito 

alto, revestimento acústico. 

 

2- Melhorar o acervo de obras destinadas às bibliografias básicas e complementar das 

disciplinas do curso. 

 

3 - Divisão das turmas:  As turmas atuais (de 45 alunos em média) tornam as atividades 

práticas pouco produtivas. Diante dessa realidade vislumbra-se num futuro próximo a divisão 

das turmas, principalmente nas disciplinas que demandam uso de laboratórios e tenham carga 

horária prática elevada. Com turmas menores o docente tem condições de dar atendimento 

individualizado e o discente de produzir mais e melhor. Um dado que reforça essa divisão é 

que os laboratórios de informática do setor apresentam salas com 20 máquinas, o que torna 

inviável turmas com mais que o dobro do tamanho.  

Para essa divisão, necessita-se de mais três docentes de comunicação, efetivos ,em tempo 

integral, nas áreas de produção de texto, planejamento gráfico, publicidade e propaganda, 

pesquisa, produção de áudio, vídeo e internet. 

Levando em conta que atualmente somente três cursos têm atividades no período vespertino 

(Técnico em Petróleo, TCI e TADS) não há necessidade de mais salas de aula. Entretanto, se o 

número de curso no período aumentar, esse necessidade precisará ser revista. 



 
 

 

4 – Espaço adequado para atendimento de alunos: Todos os professores de TCI reservam 

horários específicos para atendimento aos alunos do curso. Para tanto, faz-se necessário 

termos espaços específicos para que esse atendimento ocorra de maneira confortável 

tornando viável o processo ensino-aprendizagem. Além dos atendimentos referentes às 

disciplinas regulares há que se ressaltar que no 5º. e 6º. períodos os alunos fazem o TCC 

(Trabalho de Conclusão de Curso) e também precisam ser orientados individualmente ou em 

grupos de até três alunos. 

Curto prazo 

1 – Implementação da área de línguas: Além do curso de TCI, os professores de línguas 

estrangeiras também ministram disciplinas em outros cursos. No momento em que todos os 

cursos do setor estiverem em pleno funcionamento (2012) a carga horária total será superior à 

capacidade de atender à demanda.  

Portanto, serão necessários mais dois docentes de língua inglesa e um docente de língua 

espanhola, efetivos, com Dedicação Exclusiva. 

2 – Gabinete para professores: Os professores DE necessitam de espaço adequado para 

preparação de aulas, realizar pesquisas, iniciação científica e atendimento aos alunos 

 

Médio Prazo 

 

1- Implantação de Agência de Comunicação Institucional Junior :A união entre teoria e prática 

se faz necessário ao longo de toda formação . Um espaço privilegiado dessa práxis ocorre em 

Agências Junior, quando o aluno se vê diante de realidades que encontrará depois de formado. 

Para concretizar a Agência de Comunicação Institucional Junior o curso necessita de uma sala 

mobiliada e equipada com seis computadores, impressora, acesso à internet, mesa central 

para reuniões, telefone, armários e arquivos. Além de aspectos materiais é importante 

ressaltar que precisaremos de docentes com carga horária suficiente para supervisionar a 

Agência. 

 

Longo prazo 

1-  Cursos de Aperfeiçoamento na área de Comunicação Institucional em formato de Educação 

à distância (EAD) 

2 - Implantação de programa Lato Sensu em Comunicação Institucional, presencial. 

 

Aprovado em reunião de colegiado de Em 29 de março de 2011 


