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TEMA 
Projeto Transmídia para divulgação de relançamento de um programa de TV 
antigo. O desafio é renovar tal programa transformando-o em um produto 
transmidiático, ou seja, em uma franquia midiática.  
 
  
OBJETIVOS 

• Selecionar um programa de TV antigo 
• Desenvolver estratégia transmídia 
• Desenvolver produtos para divulgá-lo 

 
  

REQUISITOS 
Trabalho a ser desenvolvido em Dupla; 
 A avaliação do projeto baseia-se também em uma boa apresentação, descrição e 
linguagem do relatório. 
 
  
COMPETÊNCIAS ADQUIRIDAS 

• Desenvolver projeto complexo de planejamento de comunicação e mídias 
através da aprendizagem de questões que envolvem linguagem e 
implementação de projetos transmídia. 
 

  
HABILIDADES DESENVOLVIDAS 

• Aproximar-se de algumas formas de pensar as novas mídias 
• Conhecer e desenvolver projeto transmídia 



• Conhecer conceitos e implementar estratégias de desenvolvimento em 
Mídias Digitais 

• Dominar planejamento e execução de campanha de marketing 
• Dominar planejamento e execução de plano de mídia completo 
• Implementar conceitos complexos de animação num projeto interativo 

 
  
ENTREGAS DOS MÓDULOS 
As entregas de cada módulo, apesar de estarem conectadas a um mesmo 
tema, são independentes e devem ser feitas pelo Moodle, salvo exceções 
para trabalhos em Vídeo e/ou casos similares. 
  
1. Marketing II 
Planejamento estratégico de marketing para ambiente digital 

a. Apresentação de fluxograma de gerência de marketing digital; 
b. Elaboração de cronograma do plano; 
c. Escolha das plataformas de conteúdo; 
d. Plano de SEO – Entrega das palavras-chave escolhidas; 
e. Segmentação: Controle de saída para emailmkt; 
f. Escolhas das redes sociais para relacionamento com o cliente; 
g. Utilização de monitoramento para análise. 

  
2. Comunicação II 
Em Comunicação II, deverá ser desenvolvido o planejamento de mídia com foco 
digital e com base nas definições elaboradas pelo marketing e pelo planejamento 
criativo. Nesse sentido, público-alvo, objetivos, estratégias e cronograma de 
marketing, bem como estratégias criativas deverão estar desenvolvidos para que 
o Planejamento de Mídia possa entrar em ação.  
 
A entrega é um Plano de Mídia (em Pdf) que dê conta da necessidade pontuada 
pelo marketing, com apoio do planejamento criativo. (como exemplo, objetivos e 
estratégias de mídia, seleção de veículos, localização dos anúncios a partir dos 
formatos definidos e/ou links patrocinados e cronograma de mídia). 
 
O Plano de Mídia deverá apresentar, em tópicos: 

a. Capa e contracapa 
b. Introdução, com a história do produto-base 
c. Detalhamento dos produtos transmidiáticos desenvolvidos 
d. Público-alvo 
e. Problemas de marketing 
f. Objetivos de marketing 
g. Estratégias de marketing 
h. Cronograma de marketing 
i. Estratégia Criativa 
j. Problemas a serem resolvidos pelo planejamento de mídia 
k. Objetivos de mídia 
l. Estratégias de mídia 
m. Veículos selecionados e suas justificativas 
n. Localização dos anúncios e/ou links patrocinados, etc. 
o. Cronograma de mídia 

 
 

  



3. Animação  III 
Projeto de Motion Graphics 
 
Para o segundo trabalho será necessária a apresentação do pré-projeto 
de motion graphics através de um relatório e finalmente o produto finalizado. O 
seguintes parâmetros serão observados na entrega do artefato: 
 

a. A exibição do artefato, que deverá ser feita antes da apresentação do 
projeto. O artefato deverá ser compreensível sem qualquer explicação 
por parte do aluno. 

b. A apresentação do projeto relatando resumidamente todo o processo 
de elaboração do artefato e a participação de cada um dos alunos no 
processo de elaboração do mesmo.  

c. O respeito ao tempo máximo de apresentação de projeto, que será de 
5 minutos. 

d. O cuidado com os detalhes, demonstrando habilidade técnica para 
elaboração e estética na elaboração do artefato. 

e. A coerência da narrativa. 
 

A entrega do artefato deverá ser feita através do Moodle. Caso o vídeo seja 
maior que o espaço disponível no Moodle o aluno deverá realizar o upload do 
mesmo para um serviço de carregamento de arquivos e disponibilizar o link para 
o professor. Neste link, além do artefato deverão constar os arquivos utilizados 
para a produção do mesmo, como os arquivos psd, ae, jpg, entre outros. 

  
4. Mídias Digitais I 
Relatório e apresentação presencial contendo: 

a. Análise da diferença entre o público da série original e o público que se 
pretende atingir com o relançamento. Em tal análise, devem ser feitas 
referencias ao livro A cultura da convergência, de Henry Jenkins, que 
servirá como principal base teórica. 

b. Mídias escolhidas para a divulgação; breve justificativa; estudo de casos 
similares. 

5.  Redação e Documentação técnica I  
Redação (linguagem e coerência textual) do relatório de projeto: produção de 
um texto expositivo (que explica o projeto) e argumentativo (que explica o 
porquê do projeto). 

a. Análise das motivações semiológicas da transposição. 
b. Apresentação das características semiológicas alteradas e dos efeitos 

buscados. 
c. Argumentação sobre os princípios norteadores das escolhas. 

 
 
DATAS E PRAZOS 
Os resultados serão apresentados na semana 9 a cada professor em seu dia de 
aula. A entrega do relatório (único) será feita na segunda-feira da semana 9. 
  
 
 
 
 
 



 
 
CRITÉRIOS GERAIS DE AVALIAÇÃO 
 
1. Marketing II 

a. Pertinência do plano para captação de leads e buzz marketing. 
b. Clareza nas rotas do fluxograma; 
c. Relevância das palavras-chave selecionadas para a busca; 
d. Coerência na seleção das plataformas para os produto(s)produzido(s); 
e. Integração e identificação dos p’s de marketing digital: pesquisa, 

planejamento, produção, publicação, promoção, propagação, 
personalização e precisão. 

f. Critérios para utilização de monitoramento. 
  
2. Comunicação II 

a. Coerência entre objetivos e estratégias de mídia e objetivos e estratégias 
de marketing; 

b. Clareza e objetividade na definição dos objetivos e estratégias de mídia; 
c. Coerência entre as definições do planejamento criativo e a seleção de 

veículos de mídia; 
d. Coerência entre objetivos e estratégias de mídia e público-alvo; 
e. Coerência nas justificativas ligadas aos objetivos e estratégias de mídia, 

estratégia criativa, alcance, frequência e continuidade. 
 

3. Animação  III 
a. Cumprimento do enunciado; 
b. Qualidade técnica na execução; 
c. Desenvolvimento e discussão das etapas do projeto no prazo; 
d. Apresentação objetiva e bem elaborada. 

  
4. Mídias Digitais I 

a. Riqueza e profundidade da análise 
b. Pertinência das referências às propostas de Jenkins 
c. Pertinência das mídias selecionadas 
d. Pertinência dos estudos de caso 
e. Clareza na exposição 
f. Qualidade da apresentação 

 
5.  Redação e Documentação técnica I  

a. Demonstrar com clareza o tema e os subtemas pretendidos. 
b. A redação deve trazer correção, coesão e coerência, de acordo com a 

norma culta e os princípios de redação. 
 

 


