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Apresentação

Prezado(a) estudante,

No Brasil, nas décadas de 50 e 60, não havia ainda profissionais de Marketing.

Os responsáveis pela área e atividades de vendas faziam parte dos departamentos comerciais das 
organizações. Somente após a criação da EAESP, da Fundação Getúlio Vargas, e com os esforços de 
outras instituições de ensino pioneiras, a Escola Superior de Propaganda, hoje ESPM (Escola Superior de 
Propaganda e Marketing), e a Escola Superior de Negócios do Padre Sabóia, as funções de pesquisa de 
Marketing e gerência de produtos começam a ser valorizadas.

Os anos 70 foram marcantes para o marketing brasileiro, pois os profissionais formados pelas EAESP‑FGV 
começaram a assumir cargos de comando na área de Marketing, em diversas empresas de grande renome 
nacional e internacional.

Nos últimos dez anos, percebe‑se grande interesse por parte das entidades educacionais, que em seus 
currículos dos cursos, principalmente Administração e Comunicação Social (Publicidade), acrescentaram 
disciplinas e conteúdos programáticos relacionados às mais diversas áreas de Marketing (marketing 
estratégico, vendas, marketing promocional, marketing institucional, eventos e outros).

As exigências do mundo do trabalho requerem: dinâmica das interações sociais, desafios para as 
mudanças nos padrões organizacionais, alterações no processo de compra por parte dos consumidores 
dos produtos e serviços. Por isso, imprescindível a formação de um profissional de marketing criativo, 
versátil e empreendedor, que possa contribuir para o desenvolvimento regional com ética, profissionalismo e 
responsabilidade social e ambiental.

A UNISUL foi pioneira na implementação de cursos sequenciais de complementação de estudos no estado 
de Santa Catarina, com o objetivo de atender as demandas na região. De 1999 a 2003, foram implantados 
em diversos Campi e Unidades, como Tubarão, Içara, Braço do Norte e Florianópolis e, para dar conta das 
necessidades requisitadas pelo mercado das diversas regiões, foi implantada a modalidade de ensino a 
distância (EaD).

O Curso Superior de Tecnologia de Marketing da Unisul está focado na formação de um profissional 
inovador e capacitado em gestão de marketing, com sólida formação, preparado para enfrentar os desafios 
decorrentes da rápida transformação da sociedade, do mercado de trabalho e das condições do exercício 
profissional em suas diversas situações.

Assim, os estudantes de Marketing da UNISUL terão a possibilidade de entrar em contato com as diversas 
correntes de pensamento sobre os mais variados assuntos da área de gestão de marketing, com as diferentes 
culturas e ideologias, sem dogmatismo ou preconceitos, desenvolvendo o raciocínio para o exercício da 
cidadania.

O Curso por meio das Certificações Estruturantes, Complementares e Eletivas capacita os profissionais, 
visando à competitividade nas organizações, com a utilização adequada e integrada das mais diversas 
ferramentas de Marketing.

No estabelecimento de estratégias de produtos, preços, comunicação, promoção de vendas/merchandising, 
vendas, além de planos estratégicos de marketing que poderão contribuir para que a organização atinja seus 
objetivos empresariais.

O curso está focado em uma demanda de profissionais que necessitam de um curso de curta duração, 
com foco no mercado, e que os habilite a entender, planejar e implementar as suas ações em um mercado 
que é exigente e instável. Além disso, o Curso se fundamenta em princípios filosóficos e metodológicos 
referenciados pela UNISUL e concebe as ações universitárias como práticas sociais que determinam e são 
determinadas pela sociedade (CHAUÍ, 2001 apud PPI, 2010).
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Ademais, o Curso assume o compromisso de aproximar diferentes saberes e reconhecer a multiplicidade de 
mapas culturais que possibilitam enxergar as potencialidades da universidade. No campo social, também 
está de acordo com a instituição, por isso entende que a informação e o conhecimento são fundamentais nos 
processos de produção e avanços da ciência e da tecnologia. Compromete‑se com a sustentabilidade do 
meio ambiente e do zelo pela ética e se propõe a organizar e implementar o ensino universitário centrado no 
desenvolvimento de competências, na perspectiva da educação permanente. Sob esse viés, tem o propósito 
de capacitar o estudante ao espírito crítico para identificar e interpretar situações‑problema e acionar os 
recursos cognitivos adequados; desenvolver a autonomia e autorregulação para modificar seus próprios 
recursos mediante situações inéditas e desenvolver criatividade para administrar essas situações.

O Marketing está inserido na Unidade de Articulação Acadêmica (UnA) de Ciências Sociais, Direito, 
Negócios e Serviços que reúne diversos cursos, de acordo com os campos de saber e integração de níveis, 
modalidades e áreas de conhecimento para fortalecer o ensino, a pesquisa e a extensão. O curso está 
articulado com os demais cursos da UnA, tanto na modalidade presencial quanto a distância, evidenciando 
nesse projeto, ora apresentado, uma proposta de interrelação dos conhecimentos, especialmente com 
aqueles da área de negócios.

Assim, este manual contém informações quanto às normas e à organização do Curso Superior de Tecnologia 
em Marketing.

Leia com atenção todo o manual para entender como será o seu percurso acadêmico. Tudo foi planejado 
para garantir o sucesso da sua aprendizagem.

Bem‑vindo(a) ao curso e à Unisul!

Equipe UnisulVirtual.

O Curso Superior de Tecnologia em Marketing

Os Cursos Superiores de Tecnologia são de graduação, abertos a candidatos que tenham concluído o Ensino 
Médio ou equivalente, abrangendo os diversos setores da economia. Os graduados nos Cursos Superiores de 
Tecnologia denominam‑se “tecnólogos” e são profissionais de nível superior, especializados em segmentos 
de uma ou mais áreas profissionais, com predominância de uma delas.

Os tecnólogos possuem formação direcionada para aplicação, desenvolvimento e difusão de tecnologias, 
com formação em gestão de processos de produção de bens e serviços e capacidade empreendedora, 
em sintonia com o mundo do trabalho. A organização curricular dos Cursos de Tecnologia funda‑se nos 
princípios de flexibilidade, interdisciplinaridade e contextualização. Para maiores informações, você pode 
consultar: Parecer CNE/CES 436/2001 homologado em 05/04/2001; Parecer CNE/CP 29/2002 homologado 
em 12/12/2002 e a Resolução CNE/CP 03/2002, contendo as Diretrizes Curriculares Nacionais para a 
Educação Profissional de Nível Tecnológico.



Universidade do Sul de Santa Catarina

7

Manual do Curso

Perfil do formado 
A Universidade do Sul de Santa Catarina (UNISUL) busca, por meio de sua missão, proporcionar uma 
educação inovadora e criativa, para formar integralmente, ao longo da vida, cidadãos capazes de contribuir 
na construção de uma sociedade humanizada, em permanente sintonia com os avanços da ciência e da 
tecnologia.

De maneira específica, este curso privilegia o desenvolvimento de competências técnicas, focando nas 
áreas de Marketing, pois há necessidade de desenvolver práticas para que as empresas sobrevivam diante 
de desafios, como por exemplo: a sofisticação e a sensibilidade dos clientes aos preços, a crescente 
paridade dos produtos entre os fornecedores, altas expectativas com relação qualidade dos produtos e ao 
atendimento, e cada vez menos fidelidade ao fornecedor e mercado varejista.

Atento a essas dimensões, o curso se propõe a formar profissionais que sejam capazes de:

  Compreender as políticas econômicas nacionais e internacionais.
  Identificar a evolução e as tendências do Marketing.
  Empregar a legislação que regula as atividades de comercialização, relações contratuais, 

tributárias e fiscais.
  Diferenciar os mecanismos de comunicação interna das organizações e dessas com o mercado 

consumidor.
  Valorizar os sistemas de informação e delinear a melhor opção logística frente às políticas de 

Marketing. 
  Identificar as variáveis de custos que interferem num plano estratégico de Marketing.
  Valorizar o capital humano como recurso estratégico para o gerenciamento do Marketing nas 

organizações.
  Identificar os fatores que influenciam o comportamento do consumidor no processo de compra.
  Gerenciar as ferramentas de pesquisa como subsídio na tomada de decisão.
  Associar a gerência do Marketing à obtenção de resultados reais e mensuráveis.
  Determinar o produto e sua marca como uma vantagem competitiva em relação à concorrência.
  Elaborar um plano estratégico de Marketing e Vendas.
  Diferenciar os diversos tipos de promoção e elaborar um planejamento de vendas.
  Implementar a gestão de serviços de qualidade como estratégia empreendedora e competitiva.
  Planejar eventos que agreguem valor às organizações, em termos de resultados.
  Identificar estratégias para aumentar a longevidade do relacionamento com o cliente.
  Avaliar e compreender novos canais de promoção de produtos e vendas.

Isto possibilitará que o egresso do Curso Superior de Tecnologia em Marketing tenha, em maior ou menor 
intensidade, a competência de:

  Lidar com situações e decisões complexas: o que fazer; como julgar, tomar decisões, lidar com 
a complexidade e diversidade; antecipar cenários complexos e, finalmente, estar habilitado a 
desenvolver uma visão sistêmica da organização.

  Desenvolver a visão estratégica: entender profundamente o ambiente e os negócios da 
organização, identificando as oportunidades e vantagens competitivas, melhorando modelos e 
técnicas para entender a mudança no gerenciamento organizacional.

  Mobilizar recursos: identificar a partir do modelo de gestão adotado pela organização quais são 
as competências existentes, como desenvolver novas competências e como alocá‑las, de modo 
a criar sinergias entre os indivíduos e integrá‑los ao negócio.
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  Comunicar: desenvolver o processo de comunicação na empresa de uma forma eficiente, 
visando a minimizar barreiras de comunicação e a permitir o fluxo livre de informações.

  Criar o comprometimento com a empresa: dedicar‑se aos objetivos da empresa, focando uma 
atuação voltada para resultados, alinhada às estratégias organizacionais.

  Criar o compromisso para a mudança: ser agente transformador a partir da percepção das 
necessidades dos clientes internos e externos e das tendências do mercado.

Objetivos geral e específicos 
Objetivo geral: Formar profissionais com elevado nível de conhecimento sobre os principais conceitos e 
práticas que envolvem a gestão contemporânea, a fim de desempenhar funções estratégicas na área de 
Marketing em organizações inseridas em ambientes competitivos.

Objetivos específicos

  Disponibilizar aos participantes conhecimentos atualizados sobre a gestão do marketing e sua 
influência nas vendas das organizações;

  Estimular o participante na condução do marketing como uma filosofia a ser difundida e 
implementada por todos os membros da organização;

  Proporcionar condições para que o profissional de marketing conduza da melhor forma 
processos de desenvolvimento de Planos Estratégicos de Marketing;

  Despertar o profissional para a importância do planejamento dos produtos e gerenciamento da 
marca, como forma de interferir no mercado;

  Posicionar o profissional de marketing de acordo com a visão sistêmica da organização, 
enfatizando a sua responsabilidade no processo interativo do marketing e vendas com as 
diversas áreas da organização.

Duração do curso 
O tempo previsto para a duração do curso é de 2 anos.

Carga-horária 
A Carga Horária mínima legal para este curso é de: 1.600 horas.

Carga Horária Total: 1.620 horas.

Reconhecimento
Criação: Resolução CÂM‑GES nº 31, de 08/10/2003.

Alteração de nomenclatura: de Curso Superior de Tecnologia em Gestão de Marketing e Vendas para Curso 
Superior de Tecnologia em Marketing, de acordo com a Resolução CÂM‑GES nº 121, de 19/09/2007.
Reconhecimento: Decreto nº 1.160, de 18/03/2008, publicado no Diário Oficial de Santa Catarina de 
18/03/2008.
Resolução CNE/CP nº 3, de 18/12/2002, publicada no D.O.U. em 23/12/2002.
Criação: Resolução nº 93/07 ‑ CÂM‑GES, de 09/05/2007.
Alteração de Nomenclatura: Resolução CONSUN nº 54, de 11/02/2010.
Reconhecimento: Portaria Nº 274 de 03/04/2017 - Publicada no DOU Nº 65 de 04/04/2017.
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O curso de Tecnologia em Marketing, em sua organização didático‑pedagógica, fundamenta‑se sob as 
bases teóricas das Diretrizes Curriculares Nacionais (2010), Projeto Pedagógico Institucional (2010), Projeto 
Acadêmico da UnA (2011) e Diretrizes Acadêmicas Institucionais (2011).

O projeto de formação do profissional de Marketing se materializa na operacionalização das concepções que 
irão subsidiar a implementação do processo. Assim sendo, a partir das concepções de sociedade, educação, 
currículo, aprendizagem e avaliação previstas no Projeto Pedagógico Institucional (2010), busca assegurar 
uma formação integral ao estudante, a fim de promover o desenvolvimento técnico, científico, com conteúdos 
que abordem as dimensões humanas do pensar e do agir, construindo capacidades de interpretação e a 
ampliação dos conhecimentos. Propostas que gerem inovação e o fortalecimento de competências para uma 
atuação de excelência no mercado de trabalho.

Concepções teórico-metodológicas 
A sociedade contemporânea se caracteriza pela mudança de paradigmas na economia e no setor produtivo. 
A informação e o conhecimento tornaram‑se determinantes para inserção do sujeito no mercado de 
trabalho. A superioridade e a centralidade do conhecimento em relação ao capital são visíveis nos processos 
produtivos (BERNHEIM; CHAUÍ, 2008).

A riqueza das nações emergentes é determinada, cada vez mais, pelo uso competitivo do conhecimento 
e das inovações tecnológicas em processo de aprendizado contínuo. Nesse sentido, há necessidade da 
adoção do conceito de educação permanente ao longo de toda a vida, isso é o axioma do século XXI. Nessa 
perspectiva de educação, o aprendizado é incessante, haja vista as inúmeras oportunidades de formação 
impostas pela sociedade ao cidadão, para garantia de seus espaços profissionais.

O conhecimento, entendido como produção histórico‑cultural, é construído nas múltiplas relações com o 
meio, sendo inerente ao processo formativo. A pesquisa, parte integrante e indissociável do processo de 
ensino e aprendizagem, é compreendida como caminho para a elaboração e estruturação do conhecimento, 
pelos quais professores e estudantes ensinam, aprendem e propõem soluções aos problemas relativos ao 
campo de atuação profissional e à sociedade (UNISUL, 2011).

A aprendizagem é concebida como processo que se realiza por meio de relações solidárias, onde prevalece 
a cooperação. É um processo dinâmico, interativo, que ocorre ao longo da existência humana, envolvendo o 
aprender a conhecer, a fazer, a viver e a ser, considerados os quatro pilares que significam a construção do 
conhecimento. Nesse sentido, a aprendizagem desperta talentos e potencialidades criativas, oferecendo aos 
indivíduos as condições para realizarem seus projetos pessoais (DELORS, 1998).

O currículo, neste projeto, assume papel central como meio e processo que adquire forma e sentido, cuja 
organização materializa‑se em função do desenvolvimento de competências voltadas para a construção do 
perfil formativo que se pretende do profissional de Marketing. Assume formas de agrupamentos de unidades, 
atividades formativas e experiências acadêmicas, organizadas de duas formas: uma que possibilita a direção 
dos percursos formativos e outra, flexível, que oportuniza escolhas.

Nessa perspectiva, o ensino, a pesquisa e a extensão são processos articulados, práticas que mobilizam 
a descoberta e a intervenção na realidade. O significado de ensinar pressupõe aprendizagem significativa, 
como parte de um processo global, que se faz por múltiplas ações representadas, tais como: perceber, 
compreender, refletir, apreender, mobilizar, transformar (UNISUL, 2010).

A pesquisa, como atividade formativa, integra teoria e prática, tem a finalidade de proporcionar domínio dos 
meios de produção do conhecimento, desenvolver a postura crítica, reflexiva, criativa, investigativa e autônoma 
adequada ao fazer científico. A extensão extrapola a produtividade técnico‑científica, a divulgação de produtos 
acadêmicos e o exercício de filantropia, configurando‑se em movimento integrado, participativo e humanizado, 
que envolve a universidade e a comunidade na produção conjunta do conhecimento (UNISUL, 2010).
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Em sintonia com o Projeto Pedagógico Institucional (PPI) da Unisul, que compreende integralmente as 
pessoas como profissionais, cidadãos e indivíduos, a opção é por paradigmas educacionais que enfatizem 
o desenvolvimento de competências, partindo do princípio que o homem é um ser que se desenvolve pelas 
relações com o seu meio, supera problemas relativos a diversas dimensões da vida, valendo‑se de suas 
capacidades.

As competências são ferramentas para o processo adaptativo do homem às suas condições de existência. 
São entendidas como a capacidade de mobilizar um conjunto de recursos cognitivos (saberes, capacidades, 
informações, etc.) para solucionar com pertinência e eficácia uma série de situações.

Então, oportunizar ao estudante desenvolver competências implica em habilitá‑lo, para exercitar o espírito 
crítico para identificar e interpretar situações‑problema e acionar os recursos cognitivos adequados; 
desenvolver a autonomia e a autorregulação para modificar seus próprios recursos mediante situações 
inéditas e estimular a criatividade para administrar estas situações (UNISUL, 2010).

As competências serão alcançadas por meio de um conjunto de habilidades previstas e desenvolvidas no 
âmbito das Unidades de Aprendizagem que reúnem conteúdos e atividades formativas, implementadas em 
ambientes de aprendizagem que agregam espaços, recursos e estratégias que favorecem a construção do 
conhecimento.

A garantia da construção de competências requer processos pedagógicos que regulem e situem o 
estudante como gestor de seu próprio aprendizado. Exige mediações docentes e metodologias eficazes, 
comprometidas com a qualidade do processo formativo. Nesse contexto, evidencia‑se a necessidade de 
práticas avaliativas que favoreçam o desenvolvimento de domínios práticos de ação e reflexão, tanto aos 
estudantes quanto aos professores e demais atores envolvidos.

O referencial de avaliação, normatizado pelo regimento institucional e resolução do curso, caracteriza‑se pela 
função diagnóstica, formativa e de resultados. Permite identificar evidências de conhecimentos e habilidades 
prévias que o estudante possui e a sua maneira de aprender; o nível de desenvolvimento do estudante no 
processo de procedimental e atitudinal referentes às ações propostas, verificando se foram alcançados ou não os 
resultados previstos, tendo em vista a coerência entre o planejado, o desenvolvido e o esperado (UNISUL, 2011).

O projeto do Curso de Marketing, comprometido com a formação de qualidade, dinâmico, sujeito a 
transformações e adequações, conforme indicações de processos avaliativos, tanto internos, da Comissão 
Permanente de Avaliação da Instituição, quanto externos, resultados do Exame Nacional do Curso Superior 
(ENADE).

O curso conta com uma estrutura de apoio institucional que consolida o compromisso com a aprendizagem 
de todos, organizado de tal forma que garante acesso, a permanência e o sucesso do estudante na 
universidade, por meio de atividades extraclasses, apoio psicopedagógico, programas de nivelamento e 
acessibilidade. São ações complementares oferecidas em carga horária extracurricular.

A proposta de formação do curso fundamenta‑se nas políticas institucionais inclusivas, no princípio de 
educação para todos, viabilizadas pelo Programa de Promoção de Acessibilidade (PPA). O programa busca 
minimizar as implicações que dificultam a aprendizagem e o desenvolvimento do estudante em razão de 
restrições físicas e intelectuais. O PPA objetiva garantir ações para a promoção de condições igualitárias de 
acesso ao ensino, a pesquisa e a extensão para os estudantes com deficiência sensorial, auditiva, física, 
transtornos mentais, dificuldade de aprendizagem e com necessidades educacionais específicas (NEE).

Ao estudante portador de necessidades especiais é garantida a assistência, atendimento e suporte 
necessário para que possa avançar no processo de construção do conhecimento, por meio de recursos e 
atividades adaptadas à deficiência: professores capacitados, profissionais especializados (ledores, tradutor e 
intérprete de Libras); adaptação de conteúdos, metodologias, atividades e acervo bibliográfico, orientações e 
atendimentos pedagógicos individuais.

Na modalidade EaD, o Curso de Tecnologia em Marketing conta com uma organização didático-pedagógica 
que reúne ferramentas no Espaço UnisulVirtual de Aprendizagem (EVA). Essas ferramentas garantem a 
interatividade necessária para construção do conhecimento: fórum, webconferência, Biblioteca Virutal, 
orientação on-line/off-line e tutoria. Ao longo do curso são propostas também diversas atividades práticas e 
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experimentais. Para isso, a universidade tem um espaço virtual chamado de Laboratório Virtual. Associado 
a esses recursos, o estudante ainda dispõe de livros didáticos organizados de forma que orienta e facilita o 
desenvolvimento da aprendizagem.

Para cumprir os objetivos a que se propõe para a modalidade a distância, a UnisulVirtual segue os referenciais 
de qualidade da EaD do MEC (2007), que norteiam não só a produção de materiais didáticos, os recursos 
multimídia, como também as atividades relacionadas ao serviço educacional oferecido pela instituição, 
propondo as bases para a implementação curricular e formativa integrada. Para tanto, o aluno tem à 
disposição:

  Os Polos de Apoio Presencial: onde o aluno possui o auxílio de um Tutor presencial. Nesse local, 
há uma infraestrutura de forma a possibilitar o apoio, o suporte técnico, auxílio na interação 
com os professores e para o desenvolvimento das suas atividades, bem como a realização da 
Avaliação Presencial;

  O material didático é produzido de forma a proporcionar a interação entre 
conteúdo‑aluno‑conhecimento. Busca articular a teoria com a prática, estimulando o estudo, a 
produção individual, o trabalho colaborativo em rede e a proposição de atividades de pesquisa e 
extensão, como base de atividades complementares e práticas no âmbito da docência e gestão 
educacional;

  O Ambiente Virtual de Aprendizagem (EVA) dispõe de ferramentas para gestão do conhecimento, 
propondo interações síncronas e assíncronas, para a promoção da democratização da 
informação, socialização do conhecimento e prática de pesquisa e extensão. As atividades 
didáticas são desenvolvidas utilizando ferramentas que possibilitam trabalho cooperativo e 
aprendizagem colaborativa, favorecendo o atendimento das necessidades dos docentes e 
interesses dos estudantes.

Estrutura curricular 

A estrutura curricular está organizada em quatro modalidades de certificações: Certificações Estruturantes, 
Certificações Complementares, Certificações Específicas e as Certificações Eletivas.

  Certificações Estruturantes: 1.260 horas.
  Certificações Complementares: 240 horas.
  Certificações Específicas: 0 hora.

Certificações Estruturantes 
a. Comunicação integrada de Marketing (240h)

Competências
Estruturar e aplicar, de modo ético, os conceitos e teorias da comunicação integrada, 
do Marketing promocional e digital, aos diversos públicos, de acordo com processo de 
comunicação das organizações.

Conteúdos
Conceito de comunicação. Comunicação mercadológica. As ferramentas da comunicação 
promocional e suas aplicações. Comunicação Integrada de Marketing. Conceitos e história 
da propaganda no Brasil e no mundo. Criação e produção de peças publicitárias. Plano 
de propaganda. Modelos de negócios e comércio por meio da internet. A internet como 
estratégia de Marketing. O composto mercadológico no contexto da internet. As ferramentas 
do Marketing digital. Conflitos, segurança e ética.
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Unidades de Aprendizagem
Comunicação Promocional (60h)
Ementa: Conceitos e aplicabilidade do marketing promocional. Comunicação Mercadológica. 
Tipos de promoção e seu planejamento. Conceitos e características do Merchandising. 
Competências da gerência de promoção de vendas e Merchandising. Eventos promocionais. 
Ferramentas promocionais e suas aplicações.
Gestão da Propaganda (60h)
Ementa: Conceitos de propaganda. História da propaganda. As mídias utilizadas em 
propaganda. Criação e produção de peças publicitárias. Plano de propaganda.
Marketing Digital (60h)
Ementa: Modelos de negócios e comércio por meio da internet. A internet como estratégia 
de Marketing. O composto mercadológico no contexto da internet. As ferramentas do 
Marketing digital. Conflitos, segurança e ética.
Comunicação nas Organizações (60h)
Ementa: Aspectos conceituais e evolutivos da comunicação. O dado, a informação e o 
conhecimento no processo de comunicação. Comunicação interna: conceito e objetivo.
A comunicação interna como mecanismo de integração, motivação e comprometimento. 
Comunicação externa: comunicação de Marketing e comunicação institucional. Meios e 
tecnologias de comunicação.

b. Elementos de Probabilidade e Estatística (60h)
Competências

Aplicar conhecimentos matemáticos, científicos, tecnológicos e instrumentais à área exata; 
Interpretar e utilizar as diferentes formas de representação de dados experimentais na forma 
de tabelas, gráficos e outras representações semióticas;
Compreender o caráter aleatório e não determinístico dos fenômenos naturais e sociais;
Utilizar métodos e tecnologias adequadas para interpretar a realidade;
Utilizar conceitos e procedimentos matemáticos para analisar dados, elaborar modelos, 
resolver problemas e interpretar soluções;
Projetar e conduzir experimentos e interpretar resultados; Aplicar medidas estatísticas;
Utilizar ferramentas computacionais no tratamento de dados experimentais e interpretar 
resultados.

Conteúdos
Conceitos básicos e planejamento de pesquisa. Análise exploratória de dados. Conceitos 
gerais da estatística: população, amostra, tipos de dados e representações de dados. 
Arredondamento de dados. Notação científica e notação de somatório. Distribuições de 
frequências para variáveis qualitativas e quantitativas. Tipos de frequências. Gráficos 
e diagramas. Medidas de tendência central para dados brutos e dados agrupados. 
Comparação entre as medidas de tendência central. Medidas de dispersão para dados 
brutos e dados agrupados. Análise e comparação quanto à dispersão entre séries de dados. 
Teoria Elementar da Probabilidade. Distribuições de Probabilidade discreta e contínua. 
Distribuição binomial e normal de probabilidades. Amostragem e estimativas. Teste de 
Hipóteses. Correlação e regressão. Análise de regressão, usando recursos computacionais.

Unidades de Aprendizagem
Probabilidade e Estatística (60h)
Ementa: Conceitos gerais de população, amostra, parâmetro, estatística, tipos de dados, 
níveis de mensuração, planejamento de experimentos. Histogramas. Medidas de locação 
e de variabilidade. Boxplot. Ramo e folhas. Probabilidade e distribuições de probabilidade. 
Principais distribuições discretas. Principais distribuições contínuas. Estatísticas e 
distribuições anormais. Estimação pontual de parâmetros de processos. Inferência estatística 
para uma amostra. Inferência estatística para duas amostras. Noções de análise de variância, 
correlação e regressão linear.
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c. Formação Sociocultural (120h)
Competências

Analisar e compreender contextos;
Dialogar com as diferenças socioculturais;

Conteúdos
Sociedade, Estado e Cidadania. Teorias políticas e o estudo das dinâmicas sociais. Cultura, 
Identidade e Diversidade. Estudos Étnico‑raciais. Ética e Direitos Humanos. Economia, 
política, educação e organizações humanas. Ocupação do espaço geográfico. Meio 
ambiente e dinâmicas socioambientais.

Unidades de Aprendizagem
Estudos Socioculturais (60h)
Ementa: Sociedade, Estado e Cidadania. Ética e Direitos Humanos. Teorias clássicas e 
contemporâneas para a análise das sociedades. Redes sociais, comunidades e formação 
do sujeito. Processos midiáticos e práticas culturais. Cultura, identidade e relações 
étnico‑raciais. A formação do povo brasileiro.
Socioeconomia e Geopolítica (60h)
Ementa: Economia, política e organizações humanas. Relações sociais de produção e 
consumo. Organismos internacionais reguladores da política e da economia. Educação 
e ocupação profissional. Ocupação do espaço geográfico. Meio ambiente e dinâmicas 
socioambientais.

d. Formação jurídica para negócios (180h)
Competências

Promover mudanças organizacionais na busca de resultados qualitativos e quantitativos, por 
meio do raciocínio crítico e criativo, diante dos desdobramentos da legalização e dos demais 
efeitos jurídicos relativos à criação de novos empreendimentos organizacionais, bem como 
sobre manutenção e o funcionamento dos já existentes.

Conteúdos
Introdução ao estudo do Direito Empresarial. O conceito de estabelecimento, bens corpóreos 
e incorpóreos. Atos empresariais. A empresa, o empresário e as sociedades empresariais. Os 
títulos de créditos judiciais e extrajudiciais: contratuais e cambais.
As obrigações dos registros empresariais: contábeis, tributários e trabalhistas. Noções sobre 
a relação de consumo. A Falência, a Recuperação Judicial e a Recuperação Extrajudicial. 
Introdução ao estudo do Direito Financeiro – o Direito Tributário. Atividades financeiras do 
Estado e o seu Sistema Financeiro. Normas e princípios gerais do Direito Tributário. Os tributos 
e suas classificações econômicas e jurídicas. O impacto dos tributos sobre a produção e 
a prestação de serviços. Os processos administrativo e judicial tributário. O Planejamento 
Tributário como fonte para a redução dos custos das empresas. Introdução ao estudo do 
Direito do Trabalho. O conceito de empregador e de trabalhador. A relação de trabalho e 
as suas características. Os principais direitos dos trabalhadores. O processo trabalhista. 
As formas de representação dos trabalhadores e a negociação coletiva. A Seguridade e a 
Previdência Social. Os impactos tributários da legislação social sobre as empresas.

Unidades de Aprendizagem
Direito Empresarial (60h)
Ementa: Introdução ao estudo do Direito Empresarial.
O conceito de estabelecimento, bens corpóreos e incorpóreos. Atos empresariais. A 
empresa, o empresário e as sociedades empresariais. Os títulos de créditos judiciais e 
extrajudiciais: contratuais e cambais. As obrigações dos registros empresariais: contábeis, 
tributários e trabalhistas. Noções sobre a relação de consumo. A Falência, a Recuperação 
Judicial e Extrajudicial.
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Direito Tributário (60h)
Ementa: Introdução ao estudo do Direito Financeiro ‑ o Direito Tributário. Atividades 
financeiras do Estado e o seu Sistema Financeiro. Normas e princípios gerais do Direito 
Tributário.
Os tributos e suas classificações econômicas e jurídicas. O impacto dos tributos sobre a 
produção e a prestação de serviços.
Os processos administrativo e judicial tributário. O Planejamento Tributário como fonte para a 
redução dos custos das empresas.
Direito do Trabalho (60h)
Ementa: Introdução ao estudo do Direito do Trabalho. O conceito de empregador e de 
trabalhador. A relação de trabalho e as suas características. Os principais direitos dos 
trabalhadores.
O processo trabalhista. As formas de representação dos trabalhadores e a negociação 
coletiva. A seguridade e a previdência social. Os impactos tributários da legislação social 

e. Gerenciamento de Produtos e Marcas (60h)
Competências

Utilizar a gestão estratégica de portfólio de produtos e marcas como diferenciais 
competitivos.
Desenvolver e lançar novos produtos e marcas, aplicando as diversas ferramentas de 
Marketing.

Conteúdos
Introdução ‑ Importância do desenvolvimento de novos produtos e marcas. Conceito de 
Produto e Política de Produtos. Ciclo de vida de produtos e estratégias. Planejamento, 
desenvolvimento e lançamento de novos produtos e marcas. Gestão de Marca/Branding.

Unidades de Aprendizagem
Gestão de Produtos e Marcas (60h)
Ementa: Conceito de produto. Política de produtos. O ciclo de vida do produto. Portfólio 
de produtos. Política de linhas. Planejamento e desenvolvimento de novos produtos. 
Diferenciação pela marca. Administração e registros de marcas. Embalagens. Garantias e 
assistência ao consumidor.

f. Gestão de Marketing (240h)
Competências

Desenvolver um plano de Marketing, considerando as diferenças dos diversos segmentos 
de negócios (varejo, serviços etc.), com base na elaboração e implementação de pesquisa 
mercadológica, aplicando fundamentos, funções conceitos e tendências.

Conteúdos
História, evolução dos conceitos, teorias e tendências do Marketing. Principais autores de 
Marketing; Fundamentos, funções e orientações de Marketing. Composto de Marketing 
– Marketing Mix. Microambiente – Variáveis Controláveis. Macroambiente – Variáveis 
fundamentos e estratégias de Gestão e Marketing de Serviços, de Varejo, industrial 
e Marketing B2B. Pesquisa de Marketing. Sistema de Informações de Marketing. 
Procedimentos para elaboração de pesquisa quantitativa e qualitativa. Estruturação do Plano 
de Marketing. Diagnóstico de Marketing. Prognóstico de Marketing. Controle e Avaliação 
(Métricas) do Plano de Marketing.

Unidades de Aprendizagem
Marketing (60h)
Ementa: Histórico, evolução e tendências de Marketing. Fundamentos, funções e 
orientações do Marketing. O composto mercadológico. Análise do ambiente de Marketing. 
Comportamento do consumidor. Segmentação e posicionamento. Valor para o cliente. 
Atribuições do profissional de Marketing.
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Marketing de Varejo e Serviços (60h)
Ementa: Conceitos, fundamentos e estratégias de Marketing de Serviços. Conceitos, 
fundamentos e estratégias de Marketing de Varejo. Conceitos, fundamentos e estratégias de 
Marketing B2B.
Pesquisa de Marketing (60h)
Ementa: Importância da Informação para a Gestão de Marketing. Pesquisa de Marketing e 
os Sistemas de Informações. Componentes e alimentação dos Sistemas de Informações. 
Tipos de Pesquisa de Marketing. Natureza, aplicação e objetivos do processo de Pesquisa 
de Marketing. Etapas e processos de elaboração de: pesquisas exploratórias, quantitativas e 
qualitativas. Análise e apresentação de resultados de Pesquisa.
Planejamento de Marketing (60h)
Ementa: Plano estratégico corporativo e plano de Marketing. Estruturação do plano de 
Marketing. Premissas estratégicas. Diagnóstico estratégico. Análise de Produtos e Mercados. 
Análise de portfólio de produto e da atratividade de mercado. Definição de objetivos e metas 
de Marketing. Definição de estratégias de Marketing. Definição de planos de ações e de 
custos. Metodologia de implementação e controle.

g. Gestão de Vendas e relacionamento com o cliente (180h)
Competências

Identificar os objetivos das negociações e vendas e as expectativas do cliente, aplicando os 
conceitos de fidelização, considerando as diferentes estratégias e os direitos do consumidor.

Conteúdos
O processo de vendas e pós‑vendas. Relações de consumo. Oportunidades de vendas. 
Técnicas de Atendimento e fidelização de clientes. Treinamento e controle da força de 
vendas. A estratégia de CRM e tecnologias de suporte. Marketing e tecnologias de 
relacionamento. Pesquisa para o processo de decisão. Comportamento do consumidor: 
natureza, fatores influenciadores, processo de decisão de compra e processos psicológicos.

Unidades de Aprendizagem
Gestão de Vendas e Atendimento ao cliente (60h) 
Ementa: Processo de vendas. Técnicas e métodos de vendas. Técnicas e métodos de 
prospecção. Pré‑abordagem. Abordagem. Apresentação. Tratamento das objeções. 
Fechamento. Pós‑venda. Identificação de oportunidades. Técnicas de Atendimento. 
Treinamento da força de venda. Organização da equipe de venda e atendimento em 
empresas de varejo e serviços. Controle da força de vendas.
Marketing de Relacionamento (60h)
Ementa: Origens e princípios do Marketing de relacionamento. O comportamento do 
consumidor e a fidelidade. Business to Business. Sistemas de Informação em Marketing 
(SIM). Tecnologias para o Marketing de relacionamento. Estratégias para aumentar a 
longevidade do relacionamento com o cliente. Pós‑venda. Tendências.
Comportamento do Consumidor (60h)
Ementa: Fontes de informações de mercado e de demanda. Fatores que influenciam 
o comportamento do consumidor. Natureza do comportamento. Processo de tomada 
de decisão de compra por parte do consumidor. Estágios no processo de compra. 
Comportamento pós‑compra. Influências ambientais. Processos psicológicos.

h. Pricing (60h)
Competências

Avaliar e tomar decisões no que se refere à análise de custos e à formação de preços para 
produtos e serviços.

Conteúdos
Definição e classificação de custos. Métodos de custeio. Aspectos técnicos e práticos de 
custos empresariais e análise de custos. Comportamento das relações custo/volume/lucro. 
Custos para formação do preço de venda. Sistema orçamento global. Orçamento de vendas.
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Unidades de Aprendizagem
Gestão de Custos e Preços (60h)
Ementa: Definição e classificação de custos. Métodos de custeio. Aspectos técnicos e 
práticos de custos empresariais e análise de custos. Comportamento das relações custo/
volume/lucro. Custos para formação do preço de venda.

i. Trade Marketing (120h)
Competências

Planejar e implementar projetos de Trade Marketing que atendam aos objetivos estratégicos 
das organizações.

Conteúdos
Conceitos e Fundamentos de Trade Marketing. Os papéis e as responsabilidades: do 
fabricante, dos canais de distribuição e do consumidor. O Trade Marketing como estratégia 
na complementação das atividades de Marketing. O Processo logístico e as estratégias 
de Marketing. A utilização das atividades logísticas para agregar valor aos produtos e à 
marca. A integração da estratégia logística junto aos canais de distribuição. Planejamento e 
operacionalização de Trade Marketing no ponto‑de‑venda. Ativação 360º no PDV. Métricas 
em Trade Marketing. O perfil e as habilidades do profissional de Trade Marketing.

Unidades de Aprendizagem
Logística (60h)
Ementa: O papel estratégico da Gestão Patrimonial e de Materiais. Compras e novas 
tendências em compras. Negociação. Previsão de Demanda. Gestão dos Estoques. Controle 
de Inventário. Origem e Evolução da Logística. Logística Reversa. Processamento de 
Pedidos. Conceitos da Qualidade aplicados à Logística. Gestão da Cadeia de Suprimentos. 
Fundamentos da Logística Internacional.
Estratégias de Trade Marketing (60h)
Ementa: As relações entre fabricantes, canais de distribuição e consumidores. O papel do 
Trade Marketing na Gestão de Marketing. As atividades e o perfil do profissional de Trade 
Marketing. Planejamento e operacionalização de Trade Marketing no ponto‑de‑venda. 
Ativação 360º das estratégias no ponto‑de‑venda. Métricas no Trade Marketing.

Certificações Complementares
a. Criatividade e Inovação em Ambientes Organizacionais (60h)

Competências
Saber transformar a inovação em diferenciais competitivos a partir da compreensão e da 
criação de estruturas e ambientes organizacionais propícios ao surgimento da criatividade e 
da inovação.

Conteúdos
Conceito de criatividade e inovação. Inovação e mudança organizacional. Gestão da 
criatividade e da inovação. Estruturas organizacionais e o desenvolvimento da criatividade 
e da inovação. Tipos de inovação: tecnológica, administrativa, de negócio e de gestão. 
Inovação como diferencial competitivo. Competitividade. 

Unidades de Aprendizagem
Criatividade e Inovação (60h)
Ementa: Criatividade: conceito, pessoas criativas e o comportamento criativo. A criatividade 
nas organizações. Fatores bloqueadores e motivacionais da criatividade nas organizações. 
Criatividade e inovação. Inovação: conceito e tipos. Registro de patentes. A inovação 
globalizada implantada localmente. Arquiteturas Organizacionais voltadas para a criatividade 
e inovação. Gestão da criatividade e da inovação nas organizações. Inovação como 
diferencial competitivo.
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b. Eventos (60h)
Competências

Conhecer, analisar e gerenciar os inúmeros eventos passíveis de execução e controle.
Conteúdos

História e evolução dos eventos. Eventos: conceitos e definições. Eventos e turismo: uma 
relação de simbiose. Classificação e tipologia dos eventos. Importância e complexidade 
dos eventos. Eventos bem sucedidos: passos decisivos. Principais funções de gestão em 
eventos. Os eventos gastronômicos. As feiras.
Os desfiles. Os eventos sociais. Os eventos oficiais. Organização e coordenação de eventos. 
Comunicação e administração nos eventos. Recursos humanos e parcerias em eventos. 
Captação de recursos para os eventos. Fatores importantes do Marketing em eventos. 
Pesquisa de mercado e análise SWOT para eventos. Público alvo e Mix de Marketing.

Unidades de Aprendizagem
Eventos (60h)
Ementa: Relação entre eventos e turismo. Operacionalização da área turística dentro de um 
evento. Eventos turísticos e eventos de outra natureza. Recepção em eventos. Captação de 
eventos. Organização de eventos.

c. Marketing para Mercados Internacionais (60h)
Competências

Coordenar a inserção dos produtos e serviços da organização em mercados internacionais, 
considerando perspectivas do cenário socioeconômico.

Conteúdos
Os conceitos de Marketing e globalização. Os desafios da internacionalização empresarial. 
Marketing doméstico X Marketing internacional. O composto de Marketing no contexto 
internacional. Contingências da competitividade para mercados estrangeiros. Desafios, 
razões e etapas para a internacionalização empresarial. A experiência brasileira e catarinense 
de internacionalização. Sistemas de informação de Marketing. Pesquisa de Marketing. 
Aspectos gerais da internacionalização. Diagnóstico internacional. Plano e orçamento de 
internacionalização.

Unidades de Aprendizagem
Marketing Internacional (60h)
Ementa: Sistemas de informações e pesquisa de Marketing. Análise e segmentação de 
mercado. Estratégias de Marketing internacional.

d. Empreendedorismo (60h)
Competência

Compreender os fundamentos do empreendedorismo, bem como o perfil do empreendedor.
Conteúdos

Empreendedorismo e empreendedor. Perfil do empreendedor. Habilidades do empreendedor. 
A constituição de empreendimentos: aspectos estratégicos, gerenciais e operacionais. 
Empreendedorismo frente à gestão de pessoas e das organizações.

Unidades de aprendizagem
Empreendedorismo (60h)
Ementa: Empreendedorismo e empreendedor. Perfil do empreendedor. Habilidades do 
empreendedor. Qualidades do empreendedor. A constituição de empreendimentos: aspectos 
estratégicos, gerenciais e operacionais. Empreendedorismo frente à gestão de pessoas e das 
organizações.
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Certificações Eletivas 
De acordo com as diretrizes acadêmicas institucionais, as certificações eletivas expressam o conjunto de 
competências entendidas como significativas pelos estudantes e que integralizam currículo em função da 
dinâmica dos campos de saber e de atuação que surjam ao longo do processo de formação. Dependem de 
validação e devem ser avaliadas quanto à carga horária e às competências desenvolvidas.

IMPORTANTE: No Curso de Marketing, a exigência mínima ao aluno são 120 horas de CERTIFICAÇÕES 
ELETIVAS. O aluno deve ficar atento, pois caso se matricule numa certificação de 240 horas, por exemplo, 
deverá cursar TODA a certificação, ou seja, as quatro unidades de aprendizagem da certificação, totalizando 
as 240 horas. (Lembre-se que uma certificação é composta por uma ou mais unidade de aprendizagem). 
Caso você tenha dúvida no momento da sua matrícula, não deixe de entrar em contato com a coordenação 
do Curso: marketing.uv@unisul.br 

Ciclo de Formação 
O quadro 1 apresenta o semestre de oferta das unidades de aprendizagem do Curso e suas respectivas 
cargas horárias.

Quadro 1 – Ciclo de formação e oferta

Sem. Unidade de Aprendizagem C/H Pré-
requisitos

Estrutura 
Curricular

Base de 
notas

1 Comunicação nas Organizações 60 CET 6,0
1 Direito Empresarial 60 CET 6,0
1 Logística 60 CET 6,0
1 Marketing 60 CET 6,0
1 Marketing de Varejo e Serviços 60 CET 6,0
subtotal 360
2 Comportamento do consumidor 60 CET 6,0
2 Comunicação Promocional 60 CET 6,0
2 Direito Tributário 60 CET 6,0
2 Gestão de Propaganda 60 CET 6,0
2 Gestão de Custos e Preços 60 CET 6,0
2 Gestão de Produtos e Marcas 60 CET 6,0
2 Socioeconomia e Geopolítica 60 CET 6,0
subtotal 420
3 Direito de Trabalho 60 CET 6,0
3 Gestão de Vendas e Atendimento ao Cliente 60 CET 6,0
3 Marketing de Relacionamento 60 CET 6,0
3 Marketing Digital 60 CET 6,0
3 Pesquisa de Marketing 60 CET 6,0
3 Probabilidade e Estatística 60 CET 6,0
subtotal 360
4 Criatividade e Inovação 60 CCO 6,0
4 Empreendedorismo 60 CCO 6,0
4 Estratégias de Trade Marketing 60 CET 6,0
4 Eventos 60 CCO 6,0
4 Marketing Internacional 60 CCO 6,0
4 Planejamento de Marketing 60 CET 6,0
4 Eletiva 60 CEL 6,0
subtotal 420
Total 1620

 
Fonte: PPC do Curso Superior de Tecnologia em Marketing, 2013.

Legenda:
CET ‑ Certificação Estruturante
CCO ‑ Certificação Complementar
CES ‑ Certificação Específica
CEL ‑ Certificação Eletiva

mailto:marketing.uv%40unisul.br?subject=
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Laboratório Virtual de Aprendizagem 
Este ambiente de aprendizagem visa a oferecer um espaço onde você pode encontrar ferramentas para 
realizar experiências e simulações, bem como propostas de experimentos relacionadas às ferramentas 
indicadas. 

O laboratório virtual é um ambiente de aprendizagem livre, que pode ser utilizado por todos que tenham 
interesse. A maioria deles está assim organizada: Apresentação; Ferramentas: com a descrição de todos 
os recursos à disposição, tutorial de utilização, links para downloads etc.; Atividades: são propostas de 
experimentos, casos, simulações para que você faça uso da ferramenta indicada. 

O acesso a este ambiente de aprendizagem pode ser feito pelo endereço eletrônico:  
www.unisul.br/laboratoriosuv
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Avaliação

As avaliações serão realizadas mediante instrumentos diversificados – que não venham a exigir somente a 
memorização dos conteúdos, mas, principalmente, a reflexão e a interpretação –, de forma presencial e por 
meio de atividades de avaliação a distância.

Sistema de avaliação
A avaliação na unidade de aprendizagem será verificada considerando os objetivos propostos no seu plano 
de ensino e compreenderá as atividades de avaliação mencionadas nesse documento. 

Atenção para a fórmula de cálculo da média de aprovação indicada no plano de ensino de cada 
Unidade de Aprendizagem.

Média para aprovação
Será aprovado de forma direta o estudante que obtiver aproveitamento igual ou superior a sete (7.0), numa escala 
de zero a dez (0 a 10), resultante do processo de avaliação desenvolvido durante a unidade de aprendizagem.

No plano de ensino constará a forma de aprovação ao estudante que não obtiver, na avaliação da unidade de 
aprendizagem, nota igual ou superior a sete (7.0).
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Contato com a UnisulVirtual

SAIAC – Serviço de Atenção Integral ao Acadêmico
Atendimento On-Line:

Portal MinhaUNISUL (http://minha.unisul.br): Atendimento On-Line > Informação/ Reclamação > Solicitar 
Caso de Informação ou Encaminhar Caso de Reclamação.

Presencialmente: 

SAIAC UnisulVirtual – Avenida Pedra Branca, 25 – Bairro Cidade Universitária Pedra Branca – Palhoça/SC. 
CEP: 88137-900.
Atendimento SAIAC: De segunda a sexta-feira das 8h às 21h.

Telefone (para contato com a Central de Relacionamento da Unisul):

0800 970 7000 | (48) 3279 1000 (para ligações de telefone celular)
Horário de atendimento da Central de Relacionamento: De segunda a sexta-feira das 8h às 20h e aos 
sábados das 8h às 12h (quando houver aplicação de avaliações presenciais).

Equipe de Tutoria
E-mail: tutoriavirtual@unisul.br

Correio Postal
UnisulVirtual ‑ Educação Superior a Distância
Avenida Pedra Branca, 25 | Cidade Universitária Pedra Branca, Palhoça - Santa Catarina | CEP 88137-900. 

Coordenação do Curso
Luiz Alberto Cordioli
marketing.uv@unisul.br 

mailto:marketing.uv@unisul.br



