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Eixo temático: Currículo e Percursos Formativos 

 

Resumo: Com a finalidade de incentivar o protagonismo dos estudantes e possibilitar 

trajetórias acadêmicas abertas, a Escola de Comunicação, Artes e Design – Famecos, da 

PUCRS, no primeiro semestre de 2018, ofereceu três certificações de estudo, seguindo as 

orientações da Pró-Reitoria de Graduação e Educação Continuada- PROGRAD e dos 

documentos da instituição como: Projeto de Desenvolvimento Institucional (PDI), 

Planejamento Estratégico e Percursos Formativos, entre outros documentos que juntos 

apontam para a realização do projeto PUCRS 360º. A elaboração da proposta está alinhada 

com o marco referencial da Universidade que “atua no ensino, na pe  u  a    a   t          

    a   t    t  a        a       a      a      formação de cidadãos responsáveis, 

autônomos, inovadores e solidários, com vistas ao desenvolvimento científico, cultural, social 

e     ô    ” (PDI 2016-2022, p. 9). Essas práticas são fundamentadas na tradição educativa 

Marista que tem como missão “    uz   e difundir conhecimento e promover a formação 

humana e profissional, orientada pela qualidade e pela relevância, visando ao 

desenvolvimento de uma sociedade justa e f at   a” (PDI 2016-2022, p. 9). Nesse sentido, 

apresentamos o case da Escola e mostramos como foram pensadas e 

executadas as certificações de estudo em 2018, tendo como objetivo a possibilidade de 

permanente atualização dos currículos, unindo as tendências de mercado, as modificações das 

áreas e as novas motivações profissionais dos estudantes. Foram criadas as certificações: 

Produção para Comunicação Digital Coorporativa; Conteúdo e Divulgação de Moda; e 

Produção em YouTube. Para apresentar o caso, realizamos inicialmente uma contextualização 

sobre como as certificações de estudo foram concebidas, descrevemos brevemente cada uma 

delas e destacamos as estratégias de comunicação utilizadas na divulgação para os estudantes. 

Posteriormente, desenvolvemos uma análise de dados tanto quantitativos (número de 

matrículas) como qualitativos (depoimentos de professores e estudantes), com o objetivo de 

analisar e refletir a respeito dos resultados preliminares da implantação e sobre os desafios 

percebidos em sala de aula. A partir da análise inicial das percepções dos estudantes, que 

participaram das disciplinas relacionadas com as certificações, foi percebido que a ideia de 

receber um certificado antes mesmo da formatura e poder conhecer outras áreas que não são 

contempladas pelo seu curso original, são motivações importantes na opção em cursar uma 

certificação de estudo, colaborando para uma trajetória mais pessoal e de acordo com suas 

escolhas profissionais futuras. 

 

Palavras-chave: certificações de estudo; protagonismo; inovação pedagógica; trajetória 

aberta; PUCRS 360º 
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Introdução  

 

Em um mundo em constante transformação e com exigências cada vez mais 

diferenciadas - em que se busca o conhecimento tanto em níveis subjetivos, quanto para o 

desenvolvimento da carreira e também para a vida dos estudantes - A PUCRS lançou, no final 

   2017       j t  PUCRS 360º      f     a        a “U        a      T a  f   a   ”. 

No material online
3
 que explica o projeto é destacado o principal objetivo: “E ta       

transformação, repensando nosso jeito de educar, sem abrir mão da força da nossa tradição, da 

    a     t  a     a    a     a a a     a    [...].” O         u  faz    a t   a       ta    : 

Trajetória acadêmica aberta; Aprender diferente; Educação integral; e Campus repensado.  

A partir desse cenário, no segundo semestre de 2017 foram iniciados os estudos na 

Escola de Comunicação, Artes e Design – Famecos, para o oferecimento das Certificações de 

Estudos (CE), com acompanhamento da Pró-Reitoria de Graduação e Educação Continuada 

(PROGRAD). A ação está principalmente conectada com o eixo Trajetória acadêmica aberta 

que busca uma formação transversal para os estudantes, unindo a formação básica, formação 

profissionalizante e o oferecimento de Certificações de Estudo, recorte deste artigo. 

Os primeiros estudos desenvolvidos tiveram como base a expertise dos Cursos que já 

estão em andamento na Escola de Comunicação, Artes e Design - Famecos, são eles: 

Jornalismo, Publicidade e Propaganda, Relações Públicas, Produção Audiovisual e Design. A 

ideia é possibilitar mais alternativas de estudos complementares tanto para os estudantes da 

Escola como para toda comunidade acadêmica, seguindo a ideia da instituição em possibilitar 

uma trajetória aberta formativa. 

Além do projeto PUCRS 360º já citado, as certificações de estudo estão alinhadas com 

os documentos institucionais: Projeto de Desenvolvimento Institucional (PDI), Planejamento 

Estratégico     u   t     R f      a  ara a     a        t   -P  a     a e Percursos 

Formativos, entre outros documentos base para se pensar as possibilitadas de uma trajetória 

de estudo mais aberta e inclusiva. Essa proposta está de acordo com o marco referencial da 

Universidade que explicita que a mesma “atua             a     u  a    a   t          

permanente interação com a       a      a      f   a          a                 , 

autônomos, inovadores e solidários, com vistas ao desenvolvimento científico, cultural, social 

      ô    ” (Pla             l     t     t tu    al 2016-2022, p. 9).  Essas práticas são 

fundamentadas na tradição educativa Ma   ta  u  t               “    uz       fu     

conhecimento e promover a formação humana e profissional, orientada pela qualidade e pela 
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http://www.pucrs.br/360/


 3 

  l  â   a     a    a         l     t     u a       a   ju ta   f at   a” (Pla      

Desenvolvimento Institucional 2016-2022, p. 9).  

Com o propósito de contemplar os objetivos e metas da instituição em sua área de 

atuação, citados no PDI (2016-2022) e no Planejamento Estratégico PE (2106-2022), as 

certificações de estudo oferecidas pela Escola de Comunicação, Artes e Design - Famecos, 

buscam contribuir com a universidade na promoção do desenvolvimento social, ambiental, 

econômico e cultural, tendo como diferencial a geração de práticas inovadoras relacionadas 

com a excelência acadêmica. Faz isso a partir de um conjunto de disciplinas, organizadas por 

áreas de saberes, que fazem parte de cada uma das certificações de estudo, a serem 

apresentadas posteriormente. 

Dentre os objetivos das certificações de estudo está a possibilidade de permanente 

atualização dos currículos, unindo as tendências de mercado, as modificações das áreas e as 

novas motivações profissionais dos estudantes. 

 

O Case da Escola de Comunicação, Artes e Design - Famecos 

 

As certificações de estudo são oriundas um grande movimento mobilizado pelo Plano 

Estratégico 2016-2022. Dentre as questões principais que sustentam este planejamento 

estratégico está a Reformulação da Estrutura Organizacional e do Modelo de Gestão e 

Governança Institucional (Reorg). Esta reformulação implica no ajuste da instituição em um 

novo modelo de organização acadêmica e na reformulação de estruturas de gestão e 

governança adotados até então. As transformações desse processo de mudança tiveram início 

em 2014 e foram concluídas em dezembro de 2017. Neste modelo, as 22 faculdades da 

universidade foram reorganizadas em oito escolas, constituídas por grandes áreas de 

conhecimento, a saber: 1) Humanidades; 2) Ciências; 3) Ciências da Saúde; 4) Direito; 5) 

Negócios; 6) Medicina; 7) Politécnica; e 8) Comunicação, Artes e Design. 

Reorganizados em Escolas, foi necessário articular os eixos de saber em torno de uma 

área comum. Assim, a então Faculdade de Comunicação Social (Famecos), que contava com 

os cursos de Jornalismo, Publicidade e Propaganda, Relações Públicas e Produção 

Audiovisual, agora somava-se ao Curso de Design para formar a Escola de Comunicação, 

Artes e Design - Famecos. Para que a Escola encontrasse sua identidade, foi desenvolvido um 

conjunto de estudos, reflexões e debates internos entre professores das áreas envolvidas, 

orientados pela Pró-Reitoria de Graduação e Educação Continuada (PROGRAD). Essas 

atividades foram organizadas e estimuladas por meio de metodologias ágeis, possibilitando 

um mapa conceitual importante, que serviu como guia para definir o novo posicionamento da 
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Escola, que consiste na linha mestre, que conduzirá suas próximas ações, do ponto de vista 

estratégico, didático e pedagógico. O posicionamento considera a Escola de Comunicação, 

Artes e Design – Famecos a partir da seguinte perspectiva: Uma escola transversal, com 

experiência personalizada, experimental, para criar com propósito. Onde o pensar está 

associado ao fazer. Feita para curiosos, que imaginam, informam, projetam e realizam. Com 

um ótimo clima entre alunos e professores. Um lugar cool e estimulante, onde o aluno é único 

e protagonista e a formação é aberta e plural. Uma Escola para provocar ideias, explorar 

habilidades e promover interações. Aprendendo com os erros e testando o futuro. Nosso 

propósito: ser diferente e ir além da Comunicação. 

Orientados para esse fim, e pautados pela ação estratégica institucional que considera 

a Organização Didático-Pedagógica um importante foco das mudanças do movimento 

PUCRS 360º, surgem as Certificações de Estudo da Escola, que foi a pioneira em 

implementar certificações na instituição. As primeiras certificações ofertadas pela Escola 

partem exatamente desse alinhamento entre o posicionamento que propõe conteúdos para um 

sujeito curioso, que imagina, informa, projeta e realiza. Associado a isso, as certificações 

criadas consideraram as associações possíveis em que o campo da comunicação, das artes 

aplicadas e do design, entrelaçados, provocam hoje nas práticas sociais, repercutindo também 

nas práticas profissionais. Campos de saber de total interesse dos alunos e abertos a qualquer 

escola ou área de formação, como Moda, YouTube e o universo digital da comunicação, hoje 

tão presentes em diversos fazeres sociais. Desta forma, as certificações ofertadas nesse 

momento desejavam também demarcar essas como áreas importantes do fazer da Escola, 

renovadas pela oferta de conteúdos relevantes, contemporâneos e transversais.   

A ideia das certificações de estudo é que o estudante possa ter um certificado em áreas 

de formação de seu interesse, para além de sua área base de formação. Para isso, o aluno pode 

utilizar a carga horária prevista para disciplinas eletivas em seu currículo e concluir sua 

certificação de estudos mesmo antes de terminar a sua graduação. Na grade dos cursos da 

Escola de Comunicação, Artes e Design, há a previsão de créditos/horas de disciplinas 

eletivas que permitem cursar uma certificação de estudos dentro das horas totais do curso, ou 

seja, sem custos adicionais. Ao concluir esses créditos/horas das disciplinas o estudante já 

poderá solicitar o certificado de conclusão da certificação. O aluno poderá cursar quantas 

certificações o interessar, mas caso tenha intenção em fazer somente algumas das disciplinas, 

separadamente, não receberá a Certificação de Estudos.  

Seguindo essa proposta, no primeiro semestre de 2018 foram ofertadas para os 

estudantes as seguintes certificações de estudo: 1) Produção para Comunicação Digital 
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Coorporativa; 2) Conteúdo e Divulgação de Moda; e 3) Produção em YouTube. Cada uma 

das certificações possui 12 créditos totalizando 180h.   

Ao todo as 3 CE
4
 contam com 10 disciplinas, sendo que destas, 3 disciplinas são 

novas, ou seja, oferecidas pela primeira vez, com 12 créditos, totalizando 180h. Essas 

disciplinas, neste momento, tinham também outro propósito: o de alavancar o posicionamento 

da Escola diante seu interesse de área de oferta, aproximando seu fazer da economia criativa. 

Associadas a essas novas disciplinas, somaram-se mais 7 que já eram oferecidas nas grades 

dos cursos da Escola totalizando 16 créditos, com carga horária de 240h. Essas disciplinas já 

existentes passam a assumir aqui dois papéis: o de suprir a própria grade base do curso, mas 

também de fomentar o interesse de áreas comuns ou associadas que possam encontrar na 

comunicação, artes, cinema, design, o complemento de estudo que faça diferença na sua 

carreira e formação. O mais interessante disso tudo é que todos os alunos, de todas as áreas, 

cursariam as disciplinas em aulas comuns, compartilhando e transversalizando seus saberes. A 

seguir são apresentadas as propostas de cada uma das Certificações. 

A certificação de estudos em Produção para Comunicação Digital Corporativa 

objetiva capacitar o aluno, por meio de aulas teórico-práticas, para o entendimento e a prática 

nos canais e ferramentas disponíveis como forma de promover o diálogo e o relacionamento 

nas organizações.  

Já a de Conteúdo e Divulgação de Moda tem como finalidade abordar o lugar da moda 

na sociedade, fazer uma descrição e reflexão sobre as características dos consumidores dos 

principais mercados de moda tanto em nível global quanto regional. Aperfeiçoar a produção e 

divulgação de conteúdo nos meios online, tendo como base pesquisas de comportamento e 

mercado e o papel dos influenciadores como estratégia de marketing.  

A certificação Produção em YouTube oferece a possibilidade de unir conhecimentos 

em produção de conteúdo às especificidades de linguagem, produção, mensuração e 

administração do vídeo em plataforma digital. Ela permite que qualquer profissional possa dar 

o primeiro passo em direção à produção de conteúdo em vídeo digital. Quem tem 

conhecimentos específicos sobre outras áreas encontra neste conjunto de disciplinas o aporte 

teórico-prático para produzir, mensurar e administrar seus vídeos em plataforma digital. 

 

A comunicação das certificações de estudo 

 

Após a definição e aprovação das certificações de estudo já apresentadas 

anteriormente a Escola, juntamente com a assessoria de comunicação da 
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instituição,organizaram e publicaram uma reportagem com o objetivo de informar os 

interessados sobre a oferta e o funcionamento, destacando a importância da autonomia na 

formação universitária
5
.  

Em um segundo momento este conteúdo foi disponibilizado pelas redes sociais da 

Escola de Comunicação, Artes e Design - Famecos, seguindo uma linguagem mais próxima 

dos futuros interessados. Essas informações também serviram de fonte para vídeos que 

contaram com a participação dos coordenadores de Curso que fazem parte da Escola e 

publicados na rede social Instagram e Facebook. Essa última ação gerou mais engajamento 

entre os estudantes, visto, que ao terem contato com a informação por intermédio dos 

coordenadores, perceberam uma nova oportunidade em sua formação. Outro ponto 

importante, além de disseminar a informação, foi o cuidado que a equipe de comunicação 

interna da Escola teve em responder os questionamentos dos interessados, encaminhados 

pelas redes sociais, o mais breve possível e de forma individual. O apoio da Secretaria da 

Escola para responder às dúvidas presenciais dos estudantes foi outro fator de destaque para a 

consolidação das CE. 

No entanto, nessa primeira oferta, notamos que a informação sobre as certificações 

circulou mais entre os estudantes da própria Escola. Isso nos fez entender que é preciso pensar 

de modo mais estratégico, formas de comunicação mais efetivas junto à comunidade 

acadêmica em geral. Mesmo após termos percebido algumas lacunas na forma em 

comunicar/divulgar a matrícula nas CE, o número de inscritos interessados ultrapassou as 

expectativas pretendidas, como iremos abordar no próximo item. 

 

Resultados quantitativos e percepções qualitativas sobre a implantação das CE 

na Famecos 

 

Em abril de 2018, após o período inicial das matrículas, foi realizado um levantamento 

quantitativo, com base nos dados disponibilizados pela CRA – Coordenadoria de Registro 

Acadêmico. No relatório era possível visualizar as seguintes informações: o número de 

inscritos em cada uma das disciplinas e o curso do qual cada estudante é oriundo. A partir 

desses dados foi observado e contabilizado o número de alunos matriculados que não 

pertenciam à Escola de Comunicação, Artes e Design - Famecos. O resultado mostrou que 

dos 447 alunos que estavam matriculados nas 12 turmas correspondentes às 7 disciplinas que 

faziam parte das CE, 67 alunos pertenciam as outras Escolas da PUCRS. 

                                                             
5
 Disponível em: http://www.pucrs.br/blog/universidade-lanca-certificacoes-de-estudos-para-complementar-

formacao/. Acesso em 28 set. de 2018. 
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 7 

O relatório também possibilitou a informação sobre o número de alunos matriculados, 

mesmo sem ter a obrigatoriedade, totalizando 28 matrículas. Dessa forma, ao somarmos os 67 

estudantes de outras escolas com esse número, o resultado foram 94 matrículas a mais nas 

disciplinas oferecidas pelas certificações.  

Com o intuito de verificar as constatações e desafios sobre a implantação das CE nas 

Escola, foi realizada uma sondagem com os professores que lecionaram as disciplinas 

oferecidas em 2018/01. Ao todo, nove professores estiveram envolvidos com os 447 alunos.  

Um dos principais desafios foi a adaptação dos conteúdos e o processo de 

aprendizagem e avaliação para os diferentes perfis de estudantes. A fim de responder às 

expectativas dos inscritos, os professores repensaram as suas disciplinas, como demonstra o 

        t         f        Clau  a T    a    A   é  ’A   l   Gab   la Ku tz
6
, da 

disciplina de Tendências de Comportamento e Mercado, que faz parte da grade curricular do 

Curso de Publicidade e Propaganda e da CE Conteúdo e Divulgação de Moda. 

 

“[...] A   a   ta         í     a  aula    a  a     ta     u     alu    t     u  

excelente aproveitamento dos conteúdos e atividades a serem desenvolvidas. Neste 
semestre, em virtude da certificação, trabalharemos com um cliente real do ramo da 

moda, buscando contemplar os estudantes de Publicidade, que tem a disciplina como 

obrigatória, os alunos em eletiva e os de certificação.” 

 

Ao mesmo tempo, as discussões em sala de aula e a riqueza dos exemplos, trazidos 

pelos estudantes, colaboraram para o diálogo entre as áreas por intermédio dos conteúdos 

abordados na disciplina, como é perceptível na fala da professora Karen Sica da disciplina 

Influenciadores e Estratégias de Marketing, disciplina essa que faz parte da estrutura 

curricular das três certificações de estudo oferecidas pela Famecos. 

 

“O    tu a t       ut a  E   la   a      b   u               tu a t    u  j      

alocados na Escola de Comunicação, Artes e Design, o que deixa o ambiente de sala 

   aula  u t  a  a    l  a a t         a    a   a  a      h      t    t   a .” 

 

Sob esse mesmo viés, sobre as trocas de experiências como um diferencial da 

disciplina, a professora Paula Puhl que leciona a disciplina de Moda, Identidade e Mercado 

que pertence a CE da Conteúdo e Divulgação de Moda, destaca:  

 

“[...] a         a   t            f      al  a      u  õ       ala    aula       

mesmo a maioria dos estudantes sendo da Escola de Comunicação, Artes e Design, 

os estudantes dos cursos de Administração, Economia, Letras e Arquitetura 

  lab  a    t az        l    u t         a a t ata     t  a    a.”  

 

                                                             
6
 Todos os depoimentos citados no artigo foram coletados via e-mail, endereçado às autoras no final de abril de 

2018. Estes serão apresentados entre aspas ao longo do texto. 
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Um desafio apontado pelos professores foi a falta de conhecimento inicial dos alunos 

sobre a temática e conteúdos das disciplinas e por isso é preciso que os professores 

envolvidos com a CE estejam atentos a essa questão para poder ser mais flexível na 

apresentação dos seus conteúdos. Essa preocupação é citada pelas professoras Silvana Sandini 

e Denise Pagnussatt  a       l  a    P   u        í  a        a       tal    RP, que 

pertence ao Curso de Relações Públicas e compõe a CE Produção para Comunicação Digital 

Coorporativa: 

 

“[...] observamos que alguns alunos estavam matriculados na disciplina, mas sem 

conhecimento prévio da ementa e, portanto, as expectativas foram alinhadas apenas 

na primeira aula. [...] Percebemos que o programa da disciplina é bastante fechado 

em aspectos específicos da comunicação. Dessa forma, foi preciso esforço [...] para 

vincular os    t ú    ab   a          t  ta     a           .” 

 

A professora Maria Henriqueta Saat, que leciona a disciplina de Fundamentos do 

Audiovisual, que faz parte da grade curricular do Curso de Jornalismo e pertence a CE 

Produção em YouTube, também compartilha da mesma preocupação citada anteriormente em 

relação ao desconhecimento dos alunos matriculados sobre os temas abordados em aula e por 

isso acrescentou a essa disciplina possibilidades de atuação no mercado. 

 

“V j   u  a  ultu a  a    t f  a      ua   a tagens e possibilidades de inserção no 

mercado ainda são muito difusas, mesmo para os alunos da nossa Escola. Para 

estimular esta percepção nos demais alunos, procuro linkar os conteúdos que 

estamos vendo nas aulas às ofertas - de trabalho, de projetos, de editais - que estão 

    ula       t       t .” 

 

Acerca da informação sobre as certificações a professora Fernanda Cristine 

Vasconcellos das disciplinas de Roteiro, produção, direção e edição de vídeo para YouTube e 

também de Cultura Digital que faz parte da CE Produção em YouTube      alt u  u    “b  a 

a b  a” f   u a  a  f   a   a    f t  a     t   a      f   a      t      alu   :  

 

“El   f  a  fala    u    a a     ut   . S b   a at tu     l    a      b   

receptivos aos conteúdos e falam bem das aulas, participam e têm boa frequência. 

Tenho periodicamente falado das Certificações para que os alunos sigam fazendo as 

 ut a        l  a .” 

 

Sobre os alunos, os principais resultados têm sido percebidos em sala de aula. A 

escolha por uma área que é de seu total interesse, a integração entre conhecimentos diversos e 

também entre áreas que mesmo que distintas, podem se conectar, fazem das disciplinas das 

CE uma experiência interessante e relevante. Sobre essas vivências, em entrevista à Revista 
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PUCRS, edição julho/setembro de 2018, alguns alunos trouxeram suas impressões sobre a 

experiência de cursar as certificações de estudos
7
.  

Um destes alunos é Alysson Souza, hoje no 8º semestre de Filosofia, curso da Escola 

de Humanidades. Ele escolheu cursar a certificação de Produção em YouTube, para 

incrementar algo que já está em dia-a-dia. Alysson tem um canal no YouTube 

(youtube.com/AlyssonAugusto) em que fala sobre filosofia, economia, política, ciência, 

cultura e outras temáticas de interesse intelectual, crítico e educativo. Ao saber da certificação 

em Produção em YouTube começou a cursar algumas de suas disciplinas. Sobre a opção em 

cursar a CE, ele diz:  

 

“Qua          a     tu   a          a t      t  a a   f   ula     a PUCRS  

senti que devia abraçá-la. Tenho a oportunidade de mesclar filosofia com produção 

audiovisual, a partir de autores como Pierre Lévy, aprimorando meus conceitos 
f l   f              uz       ha   a a  í    ”. 

 

A experiência de Alysson, que tem como objetivo se formar professor, sinaliza o 

quanto a trajetória acadêmica aberta é capaz de pontecializar conhecimentos e novas 

trajetórias. Esse aluno relatou na entrevista à Revista PUCRS (julho/setembro 2018) que 

     b   u  faz  a t   a  ua at    a   (a       f     ) “    uta  a at           u    tu a tes 

    a  t la       a t h    ”. P         a    t f  a    ele pretende ter conhecimentos 

complementares que lhe permitam aplicar as diferentes opções que está aprendendo no 

aprimoramento de sua atuação como criador e produtor no mundo digital. Na entrevista 

concedida à REVISTA PUCRS (julho/setembro 2018), ele faz uma afirmação que revela o 

entendimento totalmente alinhado com aquilo que a PUCRS deseja por meio das 

certificações: 

 

“S       u            a     a       a      t abalh             a u l   u  

filósofos como Zygmunt Bauman chamam de modernidade líquida. Não acredito 

que morrerei tendo vivido uma vida profissional estável. E não considero isso ruim 

ou assustador. O fato de estar preenchendo minha vida com estágio, Faculdade e 

projetos pessoais que representam diferentes carreiras mostra que podemos não 

apenas ser multitarefas, mas também multicarreiras. As certificações parecem surgir 

justamente desse entendimento de que não há certezas profissionais no mundo de 

hoje e, por isso mesmo, ter formações     l    ta         u  au íl          al”  

 

Na mesma certificação de Produção em YouTube, uma outra experiência leva para 

outro caminho. É o caso da aluna, Juliana Baratojo, atualmente cursando o 7º semestre de 

Jornalismo, na Escola de Comunicação, Artes e Design. Ela optou pela certificação porque 

                                                             
7 Reportagem disponível em: http://www.pucrs.br/revista/multiplos-caminhos/. Acesso em 28 de set. de 2018. 

http://www.pucrs.br/revista/multiplos-caminhos/
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entende que esse será um diferencial em seu currículo. Também em entrevista concedida à 

REVISTA PUCRS (julho/setembro 2018), Juliana afirma que  

 

“O mercado audiovisual e de vídeos para o YouTube, em especial, está cada vez 

mais forte. A certificação me traz um estudo mais aprofundado sobre o tema, que 

talvez outros profissionais não tenham. As aulas são bem práticas e dinâmicas. Vejo 

conteúdos que achava importantes para a minha formação, mas que ainda não tinha 

visto na graduação. As disciplinas se complementam. Me sinto mais confiante e 

    a a a  a a       a      t abalh ”. 

 

Além desta certificação, a aluna já manifestou também interesse em cursar no 

semestre seguintes as disciplinas complementares para adquirir também a certificação de 

Produção em Comunicação Digital Corporativa. O que é possível perceber, através dos relatos 

destes alunos, é que houve interesse em articular conhecimentos diversificados para abrir a 

amplitude de sua formação. Mais do que isso, esses alunos se mobilizaram em busca de algo 

distinto da sua grade curricular, interessando-se em aprofundar conhecimento e ir além. Eles 

aproveitam uma oportunidade que permite qualificar seus estudos, distinguir seu currículo e 

potencializar sua vida profissional.  

 

Considerações Finais 

 

A partir da análise inicial das percepções dos estudantes, que participaram das 

disciplinas relacionadas com as certificações, foi percebido que a ideia de receber um 

certificado antes mesmo da formatura e poder conhecer outras áreas que não são 

contempladas pelo seu curso original, são motivações importantes na opção em cursar uma 

CE, colaborando para uma trajetória mais pessoal e de acordo com suas escolhas profissionais 

futuras.  

A partir da experiência positiva das CEs implementadas no início de 2018, a Escola de 

Comunicação, Artes e Design – Famecos, planejou a oferta de novas certificações para o 

segundo semestre letivo do mesmo ano. Desta vez, considerando somente disciplinas já 

existentes nas grades curriculares dos cursos de graduação da Escola, foram definidas a oferta 

de 3 novas CEs, dessa vez essas contemplaram conhecimentos da área de imagem e 

audiovisual, são elas: 1) Roteiro de Cinema; 2) Produção Cinematográfica; e 3) Vivências 

Fotográficas. 

Importante considerar que todas as disciplinas pertencentes a uma certificação, 

precisam ser possíveis de serem ofertadas como disciplinas eletivas nos projetos pedagógicos 

de curso, uma vez que precisam estar abertas a qualquer nível de conhecimento do aluno. 

Mas, pela experiência obtida junto à oferta de 6 certificações pela Escola de Comunicação, 
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Artes e Design, entendeu-se que esse, na verdade, pode ser o grande fator positivo que 

permite abordagens interdisciplinares, inovadoras e colaborativas, nessa nova dimensão que a 

trajetória acadêmica aberta permite vivenciar.  

Os desafios aqui relatados servem para avaliar a demanda e as expectativas dos 

estudantes. Além disso notamos a necessidade de alinhar junto aos professores novas formas 

de apresentar seus conteúdos de maneira mais transversal, a fim de possibilitar aos alunos 

mais entendimento dos conteúdos. Assim eles poderão compreender a importância do seu 

protagonismo em suas escolhas acadêmicas. Por fim, verificamos que o projeto PUCRS 360º 

e os incentivos institucionais estão conseguindo atender as expectativas dos estudantes na 

busca de uma formação mais completa que está em permanente diálogo com as 

transformações e exigências da sociedade contemporânea. 

 

Referências: 

 

PUCRS. Plano Estratégico da PUCRS 2016-2022. Porto Alegre: PUCRS, 2015. Disponível 

em: <http://www.pucrs.br/institucional/planejamento-estrategico>. Acesso em: 5 out. 2017. 

 

____. Plano de Desenvolvimento Institucional da PUCRS 2016-2022. Porto Alegre: PUCRS, 

2017a. 

 

____. Plano Estratégico da PUCRS 2016-2022 – Documento de referência para a inovação 

didático-pedagógica. Porto Alegre: PUCRS, 2017b. 

 

____.Projeto Estratégico da PUCRS 2016-2022 Documento de Referência para os Percursos 

Formativos. Porto Alegre: PUCRS, 2017c. 

 

____. Universidade lança certificações de estudos para complementar formação. Disponível 

em: <http://www.pucrs.br/blog/universidade-lanca-certificacoes-de-estudos-para-

complementar-formacao/>. Acesso em: 28 set.2018.  

 

REVISTA PUCRS. Novidades acadêmicas: trajetória acadêmica aberta dá autonomia à 

escolha de certificações de áreas diferentes de graduação. Nº 187 | Julho/Setembro 2018.  

Disponível em: <http://www.pucrs.br/revista/multiplos-caminhos/>. Acesso em: 28 set.2018. 

 

 

 

http://www.pucrs.br/blog/universidade-lanca-certificacoes-de-estudos-para-complementar-formacao/
http://www.pucrs.br/blog/universidade-lanca-certificacoes-de-estudos-para-complementar-formacao/

