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EMENTA 

ENSINO PRESENCIAL:  

Par fins de conteúdo, considera-se: 

Definição de marketing e o processo de marketing: Criação e captura de valor para o cliente; 

e Estratégia empresarial e de marketing: criando parcerias para construção do relacionamento 

com os clientes 

 

ENSINO REMOTO (ARE/ERE):  

Entendimento do mercado e dos Clientes: Análise do Ambiente de Marketing; 

Administração das informações de marketing para obter insights de cliente; Mercados 

consumidores e comportamento de compra do consumidor; Elaboração de uma estratégia e 

de um mix voltados para o cliente: Estratégia de marketing orientada para o cliente: criação 

de valor para clientes-alvo; Produtos, serviços e marcas: construção de valor para os clientes; 

Desenvolvimento de novos produtos e estratégias para o ciclo de vida dos produtos; Canais de 

marketing: entrega de valor para o cliente; Varejo e atacado; Valor para o cliente: estratégia de 

comunicação integrada de marketing; Propaganda e relações públicas; Venda pessoal e 

promoção de vendas. 

OBJETIVOS 

Objetivo Geral: 

Compreender e interpretar os principais conceitos que permeiam o marketing enquanto 

disciplina prática e teórica dentro do campo de Administração. 

  

Específicos: 

- Compreender a definição de marketing e seu processo; 

- Entender os mercados e clientes; 

- Ter noções de elaborar uma estratégia de marketing.  

 

CONTEÚDO DO ENSINO/APRENDIZAGEM 

Data Conteúdo Síncrona Assíncrona 

13/10/2020 Análise do Ambiente de Marketing 2 3 

20/10/2020 
Administração das informações de marketing para obter 

insights de cliente 2 3 

27/10/2020 
Mercados consumidores e comportamento de compra do 

consumidor 2 3 

03/11/2020 
Estratégia de marketing orientada para o cliente: criação 

de valor para clientes-alvo 2 3 

10/11/2020 
Produtos, serviços e marcas: construção de valor para os 

clientes 2 3 

17/11/2020 
Desenvolvimento de novos produtos 

e estratégias para o ciclo de vida dos 2 3 
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produtos 

24/11/2020 Canais de marketing: entrega de valor para o cliente  2 3 

01/12/2020 Varejo e atacado 2 3 

08/12/2020 
Valor para o cliente: estratégia de comunicação 

integrada de marketing  2 3 

15/12/2020 Propaganda e relações públicas  2 3 

22/12/2020 Venda pessoal e promoção de vendas 2 3 

29/12/2020 Repositiva  2 3 
 

ESTRATÉGIAS DE DO ENSINO/APRENDIZAGEM 

PRINCIPAIS ESTRATÉGIAS NO ENSINO PRESENCIAL Período 

• Aulas expositivas e dialogadas com utilização de slides e projetor. 

• Debates em sala de aula e exercícios de fixação de conteúdo; 

De 18 de fevereiro 

até 17 de março de 

2020. 

PRINCIPAIS ESTRATÉGIAS NO ENSINO REMOTO (ARE/ERE)   

• Para todas as aulas, os acadêmicos deverão assistir os vídeos de 

conteúdo da disciplina e na sequência ler o material correspondente, antes 

da aprendizagem síncrona (Etapa Assíncrona antes da aula); 

• Nas salas virtuais, via Zoom, serão discutidos os conteúdos, e será 

proposto uma atividade para fixação do conhecimento. Serão formados 

grupos aleatórios a cada aula, e um documento deverá ser confeccionado 

e entregue ainda no dia da aula. É obrigatório que um membro da equipe 

faça um áudio entre 5 a 10 minutos, explicando como o grupo discutiu 

sobre o assunto (Etapa Síncrona). 

• No grupo de WhatsApp, serão colocadas questões de discussão que 

farão parte da aprendizagem. Serão compartilhadas notícias, podcasts, 

indicação de filmes, entre outros. A avaliação considerará 

participatividade do acadêmico, e não uma redação pontual no início ou 

no fim do prazo, mas que leia e discuta os conteúdos com “presença de 

espírito”. É possível na participação redação de texto ou envio de áudios 

(Etapa Assíncrona após a aula). 

De 13 de outubro 

até 29 de 

dezembro de 2020. 

RECURSOS TECNOLÓGICOS UTILIZADOS NO ENSINO REMOTO (ARE/ERE) 

• Plataforma SIGAA 

• Plataforma YOUTUBE  

• Aplicativo Zoom 

• WhatsApp 

AVALIAÇÃO 

ITEM ATIVIDADE MODALIDADE PESO /NOTA 

1 Trabalhos entregues no fim das aulas  ARE/ERE 40% 

2 Participação no grupo de WhatsApp ARE/ERE 40% 

3 Trabalho final:  As perspectivas do 

marketing no pós-pandemia. 
ARE/ERE 20% 

Recuperação: Ao final da disciplina, aqueles alunos que não obtiverem conceito suficiente para 

aprovação, poderão realizar uma avaliação substitutiva, desde que em conformidade com a 

RESOLUÇÃO Nº 253, DE 08 DE SETEMBRO DE 2020, Art. 2º, IV -. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 
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• KOTLER, P. ARMSTRONG. G. Princípios de Marketing. 15ª ed. – São Paulo: Pearson 
Education do Brasil, 2015. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

• KOTLER, Philip; KARTAJAYA, Hermawan; SETIAWAN, Iwan. Marketing 4.0: do 

tradicional ao digital. Sextante, 2017. 

• FERRELL, O.; HARTLINE, M. Estratégia de marketing: teoria e casos. Rio de Janeiro: Cengage 
Learning, 2016. 

SITES COM TEXTOS CASOS – MATERIAL DE APOIO 

Os casos e materiais de apoio serão disponibilizados na medida do avanço do conteúdo 

 

 

 Porto Velho, 05 de outubro de 2020. 

 

N° da ATA (SEI) de Aprovação no CONDEP: ___________________ 

 

 

 

 

Carlos André da Silva Müller, Dr. 

Professor da Disciplina 

  

 

  


