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RESUMO 

Pensando na multiplicidade do campo da Comunicação e no papel central do Enade como 

avaliação calcada na noção de que os conteúdos devem ser aprendidos e praticados de forma 

multidisciplinar, este artigo tem como objetivo descrever, na forma de relato de experiência, o 

projeto Prova Integradora, realizado na graduação em Comunicação Social - Publicidade e 

Propaganda do Ibmec/RJ desde o primeiro semestre de 2016. Trata-se de um instrumento de 

avaliação que engloba todas as disciplinas do curso. A Prova Integradora proporciona 

autonomia, educação emancipadora e propõe uma visão transdisciplinar que demonstra para 

os alunos, de forma mais pragmática, as conexões entre os conceitos teórico-práticos das 

disciplinas e da prática profissional. 

 

PALAVRAS-CHAVE: transdisciplinaridade; publicidade e propaganda; Enade; 

comunicação social; prova integradora. 

 

 

 

INTRODUÇÃO 

 

 Uma das maiores dificuldades do campo da Comunicação é a definição de suas 

fronteiras e objetos de estudo. A perspectiva abrangente do campo, bem como as 

características plurais de atuação nesta área revelam o desafio de se estabelecer as suas bases, 
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especialmente quando se trata da esfera acadêmica – os cursos superiores em Comunicação 

Social, caso da graduação em Publicidade e Propaganda. 

 Se por um lado a multiplicidade de cruzamentos e interseções com outras áreas e 

disciplinas faz do campo da Comunicação um espaço profícuo de discussão, reflexão e crítica, 

por outro, o excesso de interfaces pode resultar em um espaço de estudos generalizante e com 

problemas para o desenvolvimento e a profundidade das questões propostas.  

Trabalhar com tal dualidade é parte da natureza do campo. No que se refere ao aspecto 

acadêmico, a busca pelo aprofundamento na Comunicação Social parte de várias frentes, em 

especial a seleção, regulamentação e verificação dos conteúdos curriculares, atividades 

realizadas pelo Ministério da Educação, os fóruns de intercâmbio de conhecimentos e 

experiências organizados pelas instituições de ensino, docentes e pesquisadores e a 

participação discente no processo. 

Com as Diretrizes Curriculares Nacionais (DCNs)
5
, o MEC elencou as características 

básicas dos cursos de graduação em Comunicação Social, através da definição de itens como 

o perfil dos formandos, as competências e habilidades a serem desenvolvidas, a organização 

dos cursos, os conteúdos curriculares obrigatórios e as práticas adicionais presentes nas 

graduações (como estágio e atividades complementares). 

Assim, cada instituição – tendo como base as DCNs, o seu contexto local e regional e 

as conexões com o perfil institucional, as discussões no âmbito estruturante do curso, a 

atualidade do mercado e as demandas da sociedade – desenha e modela o curso de graduação 

em Comunicação Social que será oferecido aos estudantes.  

A partir daí, uma série de mecanismos do Ministério da Educação entram em ação 

para garantir que as premissas estabelecidas pelas DCNs sejam devidamente cumpridas. Além 

da necessidade de autorização do MEC para a abertura dos cursos e das visitas in loco 

realizadas para garantir o reconhecimento e o acompanhamento periódico das graduações ou 

para verificar aquelas que apresentam baixo rendimento, dos censos institucionais que 

mapeiam quesitos como infraestrutura institucional e qualificação do corpo docente, o Exame 

Nacional de Desempenho dos Estudantes (Enade)
6
, realizado a cada três anos, avalia a 
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fluência dos estudantes em relação aos conteúdos programáticos, às habilidades e 

competências e aos conhecimentos sobre a realidade brasileira e mundial, e sobre outras áreas 

do conhecimento. 

O Enade 2015, edição mais recente do instrumento para a área de Comunicação 

Social, foi obrigatório para os alunos concluintes (com pelo menos 80% da grade curricular 

cumprida) dos cursos de graduação em Publicidade e Propaganda e consistiu em uma prova 

com duração total de quatro horas, dividida da seguinte forma: 

[...] em seu componente de Formação Geral, 10 (dez) questões, sendo 2 (duas) 

discursivas e 08 (oito) de múltipla escolha, envolvendo situações-problema e 

estudos de casos. 

[...] em seu componente específico da área de Comunicação Social - Publicidade e 

Propaganda, 30 (trinta) questões, sendo 3 (três) discursivas e 27 (vinte e sete) de 

múltipla escolha, envolvendo situações-problema e estudos de casos
7
. 

 

Escolhida como ponto central da presente reflexão, a prova do Enade pode ser 

entendida como representativa de uma série de desafios enfrentados por alunos e professores 

das graduações em Comunicação Social – Publicidade e Propaganda. Em primeiro lugar, as 

dificuldades da organização física: aplicada no fim de novembro (22), época em que o 

aumento das temperaturas já incomoda as pessoas em muitas regiões do Brasil, em um 

domingo e organizada com locais de realização muitas vezes distantes das casas dos 

estudantes, a prova não conta com a  compreensão e, consequentemente, a adesão de boa 

parte dos candidatos.  

Além disso, a duração extensa pode comprometer o rendimento dos alunos: muitos 

não estão habituados a tanto tempo de prova, o que pode tornar                         

                                                                                       

                                                                         rocesso em 

construç                   ” ( ARCOND S   CARLINI, 2011, p.7). 

Em segundo lugar, cada vez mais o modelo de prova do Enade conta com questões 

que exigem a capacidade interpretativa e a cidadania dos alunos, bem como o cruzamento dos 

conteúdos vistos em diferentes disciplinas e períodos, o que significa uma abordagem 

transdisciplinar e multidisciplinar do conhecimento.  
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A valorização da multidisciplinaridade deve partir de docentes e discentes – para os 

primeiros, na proposição de uma visão cruzada e intertextual, associando as disciplinas e os 

conteúdos aos contextos multifacetados do campo da Comunicação; para os segundos, no 

abandono da perspectiva de que cada disciplina e cada semestre operam de forma isolada e 

estanque, e, particularmente no caso da graduação em Publicidade e Propaganda, da 

                                                ó     ”       á     ”      ê          entre 

si. 

Embora o resultado do Enade seja apenas um dos componentes a serem analisados 

pelo MEC na composição dos Conceitos Preliminares de Curso (CPC)
8
, o Exame Nacional de 

Desempenho dos Estudantes é a etapa que mais demanda a participação do corpo discente no 

processo avaliativo, o que faz da prova um instrumento fundamental na discussão acerca da 

formação discente e docente e do campo de ensino em Comunicação Social - Publicidade e 

Propaganda. 

Em 2015, trinta alunos da primeira turma da graduação de Publicidade e Propaganda 

do Ibmec/RJ realizaram o Enade e o resultado obtido foi o conceito 4 (quatro). O resultado 

garantiu uma posição acima da média Brasil que ficou em 3 (três). Embora a nota tenha sido 

satisfatória, mesmo assim, com o objetivo de alcançar melhoria contínua da qualidade do 

curso e do alinhamento entre as disciplinas, foram realizadas diversas pesquisas e conversas 

com os alunos que fizeram a prova e representantes do corpo discente. Verificou-se a 

necessidade de um instrumento que dialogasse com as DCNs e o Enade de forma a 

demonstrar para os alunos, mais pragmaticamente, as conexões entre as os conceitos teórico-

práticos das disciplinas e a prática profissional. 

Sejam quais forem as posições politicas, porém, parece consensual a convicção de 

que, na contemporaneidade, todo e qualquer projeto educacional se obriga a pensar 

e agir em sintonia com as exigências postas pela tecnologização do mundo e com 

as injunções do mercado global (SODRÉ, 2012, p. 14). 

 

Pensando na multiplicidade do campo da Comunicação e no papel central do Enade 

como avaliação calcada na noção de que os conteúdos devem ser aprendidos e praticados de 

forma multidisciplinar, este artigo tem como objetivo descrever, na forma de relato de 

experiência, o projeto Prova Integradora, realizado na graduação em jornalismo e em 
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publicidade e propaganda do Ibmec/RJ desde o primeiro semestre de 2016. Ressalta-se, 

porém, que a reflexão deste projeto, neste documento, tem foco no curso de publicidade e 

propaganda e no reflexo dele no projeto pedagógico do curso. 

 

A PROVA INTEGRADORA: DISCUSSÃO TEÓRICA 

 

Em seu ensaio a respeito da escola em tempos de dispersão, Sibilia (2012, p. 22-23) 

revê o que está por detrás do vocábulo aluno e relembra que alguns o associam à falta de luz e 

à conseguinte necessidade de ser iluminado, enquanto outros estudiosos da língua sublinham 

a ideia de nutrição, segundo o qual o aluno seria aquele que deve ser alimentado para poder 

crescer. Todavia, deve-se levar em consideração que o aluno de hoje deve ser aquele já 

apresentado por Antipoff apud Pinto em 1949:  o aluno como sujeito produtor de 

conhecimento e não consumidor de informações” (PINTO, p. 89-89) 

A proposta do curso de Publicidade e Propaganda no Ibmec/RJ é de uma educação 

emancipadora, baseada na ideia de que a aplicação do conhecimento aprendido é o momento 

no qual o conhecimento é integrado e realmente aprendido, tal como preconizado por Sodré 

(2012). O perfil do egresso desta instituição em questão é o de um profissional 

multiespecializado e teoricamente embasado, dotado de raciocínio crítico, lógico e ético, com 

visão integradora e transdisciplinar que o qualificará para o entendimento das dinâmicas das 

diversas modalidades de comunicação e das suas relações com os agentes e processos sociais.  

                  -                                 (                              

                                                   ”               C        

C                                                             , sem outra 

existência senão pelo fato de que todas as disciplinas humanas e so               

                                                                            

    í                                                                í       D        

                       á               S       –   C                 

encruzilhada pela qual muitos passam e poucos permanecem (BRAGA, 2011, p. 

63).  

 

Assim, pensar na formação do profissional de Publicidade e Propaganda que 

corresponda às demandas sociais e empresariais é pensar que os conteúdos essenciais devem 

superar as fragmentações do processo de ensino e aprendizagem, abrindo novos caminhos 

para a construção de conhecimentos como experiência concreta no decorrer da formação 

profissional. 

Uma lacuna ainda persiste numa formação que dá prioridade ao letramento, entre 

outros conhecimentos relacionados à teoria e ao fazer escrito, mas não trata adequadamente 



 

de propostas plurais e práticas, entendendo que estas são propriedades específicas de 

profissões ligadas à Comunicação Social. Para dar conta dessa demanda do perfil do novo 

profissional de publicidade, é preciso professores com formação mais ampla e metodologias 

que combinem teoria, prática e autonomia. A tarefa dos docentes nestes casos revela-se, 

portanto, duplamente árdua: se por um lado deles é exigida uma produção baseada na 

academia letrada, por outro, eles precisam interagir com alunos advindos de uma sociedade 

 (                                                         õ                  á    

      í                                        ” (JA  SON  2006     152   

É preciso considerar que a aprendizagem da técnica pura e simples leva a uma 

atividade mecânica, sem consistência – a proliferação de cursos de manipulação e produção 

de imagens não modificaram a eficácia da comunicação entre as pessoas e os processos de 

aprendizagem – ao passo que o domínio dessa técnica conjugado aos princípios teóricos da 

publicidade e da propaganda possibilita um efetivo aproveitamento da mesma como produtora 

de sentidos e, por conseguinte, de conhecimento. 

Este sonho transdisciplinar, tal qual apresentado por Japiassu (2006) se torna 

primordial em um momento pedagógico de um esfacelamento do saber, onde por toda parte 

            ê             á                                   P                          

                ” (JAPIASSU  2006, p. 28). Parafraseando o autor, o grande desafio 

lançado hoje ao ensino superior, especificamente da graduação em publicidade e propaganda, 

é a contradição entre, de um lado, os problemas cada vez mais globais e interdependentes. De 

outro, tem-se a persistência de um modo de conhecimento e ensino privilegiando os saberes 

fragmentados.  Há urgência em uma reforma nos cursos de publicidade e propaganda cujo 

objetivo deve ser o de proporcionar autonomia aos                                 

conhecimentos interdisciplinares ou, pelo menos, promovermos o desenvolvimento no ensino 

                       í                                                  ” (JAPIASSU  

2006, passim). 

O que deve-se fazer quando constata-se que a formação tradicional dos estudantes de 

publicidade está presa às cegueiras e miopias que caracterizam graduações com disciplinas 

divididas e sem comunicação? A solução adotada no curso de Publicidade e Propaganda no 

Ibmec/RJ foi a construção de um instrumento de avaliação que dialogasse com as DCNs. A 

proposta consiste em oferecer um curso multidisciplinar e que demonstre para os alunos de 

forma mais pragmática as conexões entre as disciplinas e os eixos temáticos: o projeto Prova 

Integradora (PI). 



 

A PI trata-se de um instrumento de avaliação incluída nos cursos de Publicidade e 

Propaganda. A mesma engloba todas as disciplinas do curso, desde o início da graduação até 

o período em que o aluno se encontra. Desta forma, quem estiver cursando o primeiro período 

realiza uma prova composta por questões de todas as disciplinas desta fase. Aquele que 

estiver no segundo período, realiza uma prova com questões referentes ao primeiro e ao 

segundo períodos e, assim, sucessivamente. Por meio deste projeto tem sido possível verificar 

o nivelamento dos alunos tanto nos conteúdos exigidos pelas DCNs quanto nas disciplinas 

cursadas ao longo dos semestres. 

Os objetivos da PI são: (i) manter o aluno constantemente em dia com os conteúdos do 

curso, não abandonando os conhecimentos adquiridos desde o início; (ii) reforçar o caráter 

multi/transdisciplinar das disciplinas e a integração entre a discussão em sala de aula e as 

exigências do mercado e da vida profissional; (iii) preparar os alunos para avaliações como 

provas de seleção de trainee, concursos e o ENADE e, por fim, ampliar a competência 

analítica do aluno nas questões discursivas e capacitá-lo na solução de questões de múltipla 

escolha. 

Na primeira edição, em 2016/1, a PI foi realizada pelos alunos do 1º, 2º e 3º períodos 

em data agendada no calendário acadêmico durante o período das provas finais. A partir de 

2016/2, a cada semestre um novo período foi incluído no exame seguinte. Em 2016/2 a prova 

foi aplicada para as turmas de 1º ao 4º período. Em 2017/1, de 1º ao 5º, e assim por diante, até 

alcançar o 8º período e a prova envolver e contemplar todos os alunos independente da 

disciplina. 

A PI consiste em 30% da nota de P2 (segunda avaliação do semestre no Ibmec/RJ). A 

avaliação é composta de questões objetivas e de questões discursivas produzidas pelos 

professores das disciplinas de acordo com os conteúdos apresentados em seus programas de 

aula, bibliografia básica e complementar. 

A validação das questões, a montagem e a correção das Provas Integradoras são parte 

de um projeto que envolve a Coordenação do Curso, as Coordenações de Eixos Temáticos, 

uma banca examinadora – composta por professores da graduação e dos períodos 

contemplados na PI – e o Coordenador da Prova Integradora, que centraliza o processo. 

 

ANÁLISE DOS RESULTADOS DA PROVA INTEGRADORA 

Um projeto deste porte, que engaja direção pedagógica, docentes e todo corpo técnico 

da instituição, funciona porque mostra o valor do instrumento de avaliação para a formação 



 

dos estudantes de ensino superior dos cursos de Publicidade e Propaganda. Os desafios de 

aplicação da prova são muitos: divulgação, orientação ao aluno, preparação do corpo docente 

para a realização dos itens de questão baseados nos modelos de prova aplicados pelos órgãos 

federais para mensuração do nível de aprendizado dos egressos, diagramação, impressão, 

fiscalização, correção e liberação dos resultados. 

Com objetivo de manter o aluno constantemente em dia com os conteúdos do curso, a 

Prova Integradora (PI) é uma forma de reforçar o caráter multi/transdisciplinar das disciplinas 

e a integração entre a discussão em sala de aula e as exigências do mercado e da vida 

profissional. A PI, como mencionado antes, é uma maneira de preparar os alunos para 

avaliações como, por exemplo: concursos, seleção de estágio, provas de trainee e o Enade. 

A participação não é obrigatória, mas ela determina 30% da avaliação da segunda 

avaliação (tratada nesta instituição como P2) referente à disciplina em que o aluno está 

matriculado. A prova é constituída de 25 questões de múltipla escolha e de 5 questões 

discursivas, mas o aluno poderá deixar de responder 5 itens objetivos e 2 discursivos. Porque, 

caso o aluno ainda não esteja cursando ou já tenha cursado faz tempo algumas das disciplinas 

do bloco referente a um dos três primeiros períodos do curso (exemplo da primeira aplicação) 

ele poderia deixar de respondê-las por ainda não ter tido acesso ao conteúdo das mesmas ou 

por achar que não lembrava do conteúdo ou, ainda, que julgasse não saber responder tais 

questões. 

Na primeira edição da PI, cerca de 30 professores do corpo docente foram envolvidos 

em todo o processo. Realizou-se uma reunião para que todos pudessem entender como 

deveriam ser elaborados os itens da prova. Nesta edição foram gerados 190 itens com 

questões objetivas e 70 discursivas. Para a segunda edição da prova houve um aproveitamento 

de cerca de 80 itens objetivos e de 5 discursivos. Os itens descartados não atendiam ao 

modelo esperado ou ainda seriam reaproveitados em exames futuros. Na prova realizada em 

01 de junho de 2016 deveriam ser avaliados 236 alunos. Compareceram 215, 1 foi eliminado 

por cola e houve 4 atrasos. Estes últimos, portanto, não puderam fazer a prova porque 

descumpriram o regulamento. 

A tabela abaixo revela o índice de aproveitamento por período relativo aos alunos do 

curso de Publicidade e Propaganda e de Jornalismo.  



 

Tabela 1: Desempenho por período  

 
 

Na sequência é possível observar o desempenho por disciplinas. Todos estes 

resultados têm servido para a implementação do projeto acadêmico, reciclagem dos 

professores, criação de oficinas, aquisição de novos acervos para a biblioteca e, 

consequentemente, melhor desempenho do estudante dentro da instituição e no mercado de 

trabalho competitivo. 

 



 

Tabela 2 - Desempenho por disciplina 

 

 

Com os resultados em mãos, a direção pedagógica, a coordenação e os docentes têm 

buscado aprimorar ainda mais as futuras provas. Percebeu-se que o docente ficou motivado 

por aprender novas técnicas de produção de questões. Até mesmo os professores mais 

dedicados às disciplinas com carga horária mais voltada à prática em laboratório têm 

conseguido contribuir com elaboração de questões a partir dos modelos sugeridos. A cultura 

de aplicação da prova já está implantada na instituição. Com isso, percebe-se que os 

estudantes compreenderam a necessidade de uma visão trans e interdisciplinar e, também, que 

o conhecimento acumulado faz a diferença na formação do profissional. 

Portanto, com base nos resultados obtidos nas edições anteriores, observou-se a 

necessidade de ampliar domínio do texto verbal do corpo discente, assim como produzir um 

processo de leitura mais plural. Na terceira edição da PI, a ser realizada em junho de 2017, a 

direção pedagógica juntamente com a coordenação do curso e o NDE optaram por investir na 

aplicação de uma prova com foco em questões discursivas com olhar global e de formação 

geral. Entende-se que os alunos precisam exercitar a escrita sobre temas contemporâneos. 



 

Neste sentido, fomentar-se-á a necessidade de que o aluno invista em compreender a 

importância da expressão escrita nos processos de seleção. Assim, neste momento, apenas 

reduziu-se a oferta de itens discursivos, que no início eram 5 (cinco), e ele escolhia 3 (três) 

para responder. Agora obriga o estudante a redigir duas questões discursivas de formação 

geral, além das 25 objetivas, em que ele pode excluir 5 entre elas. 

Daqui para as próximas edições, espera-se que o engajamento já alcançado seja o 

diferencial competitivo da instituição, pois é preciso levar em consideração que a construção 

coletiva e discursiva de provas integradoras enriquece cada vez mais as práticas discursivas de 

construção coletiva do conhecimento como um processo pedagógico eficiente de gestão 

acadêmica. 
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