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Resumo: A Agência Propagação é um projeto de extensão da Faculdade de Artes, 

Arquitetura e Comunicação – FAAC - da Unesp de Bauru que integra alunos de Jornalismo, 

Radialismo, Relações Públicas e Design. Embasada em conceitos como Marketing Social, 

Propaganda Social, Comunicação Organizacional Integrada, Multiplataforma de 

Comunicação,  propaga ações sociais utilizando-se de estratégias em diferentes mídias e 

suportes, aliando teoria e prática da Comunicação. Este artigo constitui-se, portanto, em um 

relato de experiência desse ambiente de ensino-aprendizagem que visa formar um 

profissional com visão integrada e ampla do fazer comunicacional.  
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Introdução 

 Quanto mais a população tiver acesso às informações, mais ela entenderá os 

problemas sociais e buscará a forma mais adequada de superá-los. Esse é um caminho para 

a construção de um futuro melhor com a minimização da violência, pobreza, doenças, 

preconceitos.  

 Para contribuir com a democratização das informações e a tomada de atitudes 

cidadãs, foi criada, em 2008, a Agência Propagação, projeto de extensão da FAAC da 

Unesp de Bauru.  

 Em suas estratégias de comunicação em prol da sociedade, incluem-se ações de 

marketing social, produzindo, a princípio, propagandas sociais radiofônicas para a Rádio 

Unesp FM. Com a consolidação do projeto, a comunicação estendeu-se ao meio digital - 

site, blog, twitter -, impresso, televisivo e agora às multiplataformas de comunicação.

 Esse movimento da professora coordenadora e de 20 alunos de Comunicação Social 

                                                 
1  Professora doutora do curso de Comunicação Social  - Jornalismo e Relações Públicas. 
lucilenegonzales@uol.com.br. 



 
Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 

XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Fortaleza, CE – 3 a 7/9/2012 

 
 

 2

– Jornalismo, Radialismo e Relações Públicas- e Design procura socializar os 

conhecimentos produzidos na Unesp e informar a população sobre os serviços prestados 

gratuitamente, aproximando assim universidade e sociedade. 

  

Agência Propagação: propagando ações sociais 

A divulgação de ideias, valores, princípios para induzir a atitudes construtivas, 

constitui-se em ações de marketing social de organizações governamentais, privadas ou do 

terceiro setor.  

O marketing social é o projeto, a implementação e o controle de 
programas que procuram aumentar a aceitação de uma idéia ou 
prática social num grupo-alvo. Utiliza conceitos de segmentação de 
mercados, de pesquisa de consumidores, de configuração de ideias, 
de comunicações, de facilitação de incentivos e a teoria da troca, 
além de maximizar a reação do grupo-alvo (KOTLER, e 
ZALTMAN, apud KOTLER, 1988, p. 288). 

 

A mudança social, almejada pelo marketing social é um processo demorado, com 

resultados a longo prazo, já que para isso a sociedade tem de mudar de pensamento e 

atitude.   

Sem o marketing social, poderá acontecer que a mudança social desejada 
tenha somente 10 por cento de possibilidade de ser alcançada; o melhor 
plano de marketing social poderá aumentar essa probabilidade a 15 por 
cento. Em outras palavras, algumas mudanças sociais são relativamente 
fáceis de acontecer, mesmo sem o marketing social; outras são 
extremamente difíceis de acontecer, mesmo com o marketing social. 
(KOTLER, 1988, p. 293). 
 

No rol das ações de Marketing Social, incluem-se as propagandas sociais2: 

“campanhas voltadas para as causas sociais: desemprego, adoção do menor, desidratação, 

tóxicos, entre outras. São propagandas que procuram aumentar a aceitação de uma ideia ou 

prática social em um grupo-alvo” (PINHO, 1990).  

A propaganda social, como ferramenta de comunicação do marketing social, 

propaga ideias, crenças, doutrinas visando à informação - sua função primeira. Em um país 

carente de informações, como o Brasil, a propaganda cumpre esse papel ao alcançar as mais 

diferentes classes sociais, inclusive as menos favorecidas.  
                                                 
2
 Propaganda: origina-se do latim propagare, que no português quer dizer propagar, difundir, multiplicar sem fins 

lucrativos. Fazer propaganda é, portanto, difundir ideias, crenças, princípios e doutrinas. Diferencia-se da publicidade - 
derivada do latim publicus-, que significa tornar público e, modernamente, e pode ser definida como qualquer forma de 
divulgação de produtos e serviços, por meio de anúncios pagos e veiculados por um anunciante, com fins comerciais 
(GONZALES, 2003). 
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Diferente dos comerciais, esses anúncios não almejam fins lucrativos; o foco está 

nas pessoas, na melhoria do bem-estar social. E com isso, as propagandas sociais, por meio 

de artifícios criativos, levam o público a refletir, repensar seus conceitos e agir.  

A propaganda social promove, portanto, um círculo virtuoso em que agência, 

anunciante, mídia e público entram em contato com informações, conscientização e 

possibilidade de mobilização favorável ao bem coletivo e ao exercício da cidadania.   

Marketing social e propaganda social: essas duas estratégias motivaram a produção 

de comunicação informativa, persuasiva e cidadã já na graduação por meio do projeto de 

extensão denominado Agência Propagação, criada, em 2008, na Faculdade de Arquitetura, 

Artes e Comunicação – FAAC- da Unesp, campus de Bauru. Iniciativa da professora 

doutora Lucilene Gonzales e dos alunos de Comunicação Social – Jornalismo, Radialismo e 

Relações Públicas- e Design, a Agência Propagação pode ser considerada uma agência de 

pequeno porte - com estrutura similar às do mercado- que comporta as áreas de 

Atendimento e Planejamento, Criação – texto, locução,  sonorização e comunicação visual - 

e Assessoria de Comunicação (SAMPAIO, 1997, p. 47). 

Configurada como um espaço de produção de comunicação de mensagens  sociais, 

integra, em sistema de rodízio anual, 15 estudantes, sendo três bolsistas Proex – Pró-reitoria 

de Extensão da Unesp -, um de iniciação científica da Fapesp – Fundação de Amparo à 

pesquisa do Estado de São Paulo- e 12 voluntários que se reúnem pelo menos uma vez por 

semana presencialmente e por e-mail diariamente.  

Para oferecer subsídio teórico aos discentes na área de Publicidade e Propaganda – 

habilitação não oferecida pela Unesp -, concomitantemente à instauração da Agência 

Propagação, foi criado o GEP - Grupo de Estudos Publicitários–, certificado pelo CNPq e 

pioneiro na FAAC. O GEP, com reuniões quinzenais, existe como espaço de debate sobre a 

área em todos os seus aspectos, assim como estratégias de comunicação, cases de sucesso, 

permeando sempre as reflexões pelo viés da responsabilidade social e da ética de quem 

produz essas comunicações. 

 Na Agência Propagação, os alunos interagem para pensar estratégias flexíveis e 

necessárias ao seu trabalho de mediador da comunicação das organizações – no caso, os 

projetos e instituições divulgadas - com seus diferentes públicos. 

 As ações desenvolvidas pela Agência Propagação pretendem formar um comunicador 

que tenha uma visão cooperativa e integrada da Comunicação Social, ao vivenciarem no 
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cotidiano do grupo a atuação conjunta de futuros profissionais da área, desenvolvendo  

conhecimentos e habilidades ainda não pensados nos parâmetros da sala de aula, como: 

1. A assimilação de conceitos e práticas que possibilitam a compreensão das teorias e 

técnicas das estratégias e processos empregados na comunicação publicitária e na 

comunicação integrada;  

2. O trabalho em todas as circunstâncias em que esse profissional é normalmente 

inserido: a) atendimento aos clientes, comunidade acadêmica da Unesp de Bauru – 

principalmente docentes coordenadores-,  que querem divulgar seus projetos de pesquisa e 

extensão ou quaisquer outras ações sociais; b) planejamento de campanhas de propagandas 

sociais, incluindo as propagandas radiofônicas do Minuto Consciente e as estratégias de 

ampliação da comunicação dessas mensagens; c) produção de roteiros de propagandas 

radiofônicas, sua locução e sonorização;  d) assessoria em comunicação interna e externa da 

Agência Propagação, em vários meios e suportes: internet, impresso, rádio e TV. 

3. A coordenação do planejamento estratégico de comunicação institucional da 

Agência Propagação, do Minuto Consciente e da Rádio Unesp FM; 

4. A efetivação de parcerias com outros projetos de extensão da FAAC, que prestam 

serviços à comunidade – JornalJr, DesignJr, RPJr, Computação Jr, PET RTV e Estúdios e 

Laboratórios de Comunicação- para uma comunicação eficaz e eficiente dos projetos 

divulgados pela Agência Propagação ou dela própria; 

5. O encaminhamento de serviços a esses parceiros supracitados quando solicitados  à  

Agência Propagação, sempre respeitando as diversas especializações da Comunicação 

Social. 

6. A promoção de palestras sobre temas atuais relacionados à área de atuação da 

Comunicação Publicitária, oficinas ou debate com profissionais atuantes em Agências de 

Comunicação ou produtoras que aperfeiçoem sua formação conceitual ou técnica; 

7. A participação em congressos, encontros, jornadas, festivais, concursos nas áreas de 

Jornalismo, Relações Públicas, Publicidade e Propaganda, Radialismo, Design; seja como 

ouvinte ou apresentando a sua atuação no projeto. 

 A Agência Propagação estruturou-se inicialmente para a produção de propagandas 

sociais radiofônicas, assinadas Minuto Consciente, e atualmente amplia a comunicação 

dessas  mensagens para outras mídias e suportes. 
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O produto da Agência Propagação: as propagandas sociais radiofônicas do Minuto 

Consciente 

 No formato de programetes3 e jingles4 com cerca de um minuto de duração, o 

Minuto Consciente é a assinatura das propagandas sociais radiofônicas produzidas pela 

Agência Propagação e transmitidas pela Rádio Unesp FM (105,7) – uma emissora 

universitária, educativa e cultural - em cinco inserções nos intervalos da programação. 

Essas propagandas têm o propósito de difundir ideias, valores, princípios que visam 

despertar a consciência nos ouvintes sobre temas relevantes e pouco abordados, quando se 

fala em propaganda.  

 Trata-se da comunicação de projetos de pesquisa e extensão da Unesp de Bauru, de 

outros campi da universidade assim como da comunidade externa. O Minuto Consciente 

divulga e difunde os assuntos pesquisados na Unesp e os serviços que presta à população, 

promovendo assim a interação universidade e sociedade como expressa sua assinatura e 

slogan:  “Minuto Consciente. A Unesp de Bauru em sintonia com a comunidade”. 

 O Minuto Consciente já divulgou campanhas de conscientização como: a 

importância da leitura - Projetos “A lenda alenta” e “In-vazão poética”; a valorização dos 

idosos - Projeto “Idoso-Mídia”-; o incentivo à cultura – “Projeto Perspectiva”;  Direitos 

Humanos - Projeto  “Observatório de Direitos Humanos”-; a valorização dos Cegos - 

Projeto “Biblioteca falada”-; a importância da prática de esporte e o oferecimento de aulas 

gratuitas à comunidade - Projeto “Karatê e Aikidô na Unesp” entre outras 46 campanhas já 

divulgadas e 270 propagandas veiculadas.  

 Vale destacar que, em agosto de 2010, foi firmada  a parceria entre a Agência 

Propagação e o projeto de Direitos Humanos, do Departamento de Ciências Humanas da 

FAAC. O professor responsável, da área de Direito, propôs a divulgação do conhecimento 

sobre direitos e deveres do indivíduo por meio de propagandas sociais para fornecer 

informações pouco conhecidas pela maioria da população.  

Por ser uma espécie de anunciante “fixo”, essas propagandas têm o slogan  “Minuto 

Cidadania. Você tem o direito de saber”, com temas diferentes a cada mês abordando, por 

                                                 
3  “[...] no formato programete, os anúncios são gravados e admitem o uso de diferentes técnicas narrativas, como 
dramatização, entrevista e depoimentos. Sua duração pode ser de 30 segundos a cinco minutos – no caso do Minuto 
Consciente dura no máximo um minuto” (VIEIRA, 2010, p.21). 
 
4  Composição musical na qual intervêm profissionais vinculados a estúdios de gravação ou cantores 
especialmente contratados pela agência de publicidade. Nessas composições, se utilizam melodias criadas exclusivamente 
para este fim, melodias provenientes de outras canções ou de coleções de arquivo (REIS, 2008, p. 45).   
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exemplo, Eleições 2010, Direito à Informação, Direitos da Mulher, Direito Ambiental entre 

outros.  

 

A parceria da Agência Propagação com a Rádio Unesp FM 

 O apoio da Rádio Unesp FM na divulgação das propagandas sociais da Agência 

Propagação foi fundamental para a implantação e desenvolvimento do projeto. 

 A emissora, educativa e cultural, atinge um raio de 100 Km da sua sede em Bauru, e 

estima uma audiência em 10.000 ouvintes. 

 A Rádio Unesp abriu espaço na sua programação para as propagandas do Minuto 

Consciente no final de 2007 e, no início de 2010, incorporou a Agência Propagação no 

prédio da emissora. Essa parceria visa à produção de propagandas de projetos sociais 

solicitadas à Rádio, tanto da Unesp como da comunidade externa. A Agência Propagação, 

desde maio de 2010, atende numa sala na Rádio, de segunda a sexta-feira, das 14 às 18 

horas. 

 A permanência dos integrantes da Agência Propagação, na Rádio Unesp FM, todos 

os dias,  gera oportunidades de atuação na área, já que nesse horário os alunos estão 

formalmente dedicando-se a aprimorar sua formação na elaboração de estratégias de 

comunicação, das propagandas sociais e atendendo solicitações de comunicação da diretoria 

da emissora. 

 A Agência Propagação é o primeiro projeto de extensão a produzir propagandas 

sociais, na FAAC, a veiculá-las na programação da Rádio Unesp FM e se instalar no prédio 

da emissora.  

Essa parceria para divulgar ações sociais de outros campi da Unesp e comunidade 

externa resultam na produção de propagandas sociais radiofônicas assinadas como 

“Agência Propagação e Rádio Unesp FM. Juntas propagando ações sociais”.  

As propagandas sociais do Minuto Consciente e da Agência Propagação e Rádio 

Unesp FM, apesar de terem assinaturas diferentes, o processo de produção e objetivo de 

ambas é o mesmo: a informação de princípios, valores, serviços que visam à 

conscientização dos ouvintes para o exercício da cidadania e construção da melhoria social. 

 

Estratégias de comunicação para ampliar as mensagens do Minuto Consciente e da 

parceria com a Rádio Unesp FM 
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 Além da produção das propagandas do Minuto Consciente, a Agência Propagação 

pratica também a gestão da comunicação estratégica para ampliar o alcance dessas 

mensagens com seus diversos públicos, orientando a edição de materiais de comunicação 

em diferentes meios e suportes.  

Para uma comunicação eficiente, harmoniza os setores da Agência Propagação, 

combinando comunicação integrada e organizacional: 

É possível encarar de várias maneiras a comunicação integrada, que em 
síntese, constitui uma somatória dos serviços de comunicação feitos, 
sinergicamente por uma ou várias organizações e tendo em vista sobretudo 
os públicos a serem atingidos e a consecução dos objetivos propostos [...] 
a real eficácia da comunicação é o objetivo último de um trabalho 
integrado [...] isto só é possível mediante uma ação conjugada de todas as 
áreas que produzem emitem e veiculam mensagens para os mais diferentes 
públicos  (KUNSCH, apud CASALI, 2002, p. 3). 

 

A comunicação integrada da Agência Propagação atualmente inclui o meio rádio, a 

internet, o impresso, o televisivo e se prepara para a multiplataforma midiática.  O rádio é a 

principal ferramenta de comunicação, meio que veicula as propagandas do Minuto 

Consciente, através das ondas sonoras da Rádio Unesp FM, parceira da Agência 

Propagação. Porém, neste contexto de convergência midiática, as mensagens do Minuto 

Consciente precisam transitar para outras plataformas de comunicação, integrando as 

diferentes mídias. 

 Além do rádio, foi desenvolvida uma revista institucional denominada 

Propagação5. A proposta da produção de uma revista institucional para o mix da 

comunicação integrada da Agência Propagação pretende ampliar a sua propaganda 

institucional (GRACIOSO, 2006, p. 32), de Relações Públicas.  

 
o caráter da propaganda institucional leva também o propósito de qualquer outra 
campanha publicitária, a de promover uma corrente de consciência. Porém, o 
caráter apelativo e persuasivo da propaganda tradicional é abandonado, 
enfatizando o contexto de veracidade das informações, conduzidas 
sugestivamente em caráter jornalístico a um significado contextual e cognitivo 
(GRACIOSO, 2006, p.3). 

 
 A Revista Propagação é uma estratégia de democratizar as informações sobre os 

serviços e as pesquisas desenvolvidos dentro da Unesp para que a população mais 

desfavorável economicamente tenha acesso a assuntos e ações da universidade. 

                                                 
5  Pesquisa de iniciação científica “Revista Institucional Agência Propagação: ampliação da estratégia 
de comunicação do Minuto Consciente” desenvolvido pela aluna Bruna Silvestre Innocenti Giorgi, financiada 
Fapesp, 2010-2011, orientada pela Profª. Drª. Lucilene Gonzales. 
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Como revista institucional da Agência Propagação, reflete  o conceito expresso nas 

propagandas do Minuto Consciente e da parceria com a Rádio Unesp: propagar ações 

sociais para a construção de  uma sociedade mais informada, no caso, as camadas menos 

favorecidas economicamente, ou seja, o público-alvo é a classe C e D da cidade de Bauru, 

que provavelmente a Rádio Unesp não alcança. 

Essa estratégia estreita o relacionamento da universidade com o público externo, 

divulga assuntos de interesse à sociedade, fortalece a imagem da Unesp como instituição 

pública, séria e comprometida com a sociedade.  

 A Revista Propagação, por meio das matérias jornalísticas, comprometidas com a 

verdade, funciona como relações públicas também da Unesp, documentando e divulgando 

as atividades da universidade, em uma prestação de contas à população.  

Outra estratégia de ampliação da propagação de ações sociais é levar as mensagens 

do Minuto Consciente6 para o meio televisivo.  

Inicialmente, a produção audiovisual segmenta-se ao público infantil, e a proposta é 

veicular essas propagandas sociais televisivas na TV Unesp e na TV Cultura, emissoras que 

se posicionam com preocupação cultural e educativa. 

Es natural que así ocurra puesto que los estudios psicológicos paralelos a los 
adelantos de las otras ciencias, han demostrado la efectividad de la enseñanza por 
los medios audiovisuales, basándose en que las imágenes visuales y auditivas – 
más aun, ambas simultáneamente – permiten la fijación de conocimientos en 
forma más rápida, directa y persistente, que la asimilación de los mismos 
conocimientos en forma teórica (BADIAL, 1971, p. 62). 

 

O fantoche se apropria de uma vida emprestada, daquele que o manipula, tornando-o 

real e, quando quem o manipula o solta, ele não volta a ser uma coisa, algo inanimado, mas 

continua sendo alguém que se apropriou de uma vida emprestada. 

É para nós hoje evidente que o fantoche, embora sendo um objeto inanimado, 
torna-se alguém. É esta a grande ilusão que o fantoche provoca, quer naquele que 
o manipula, quer naquele que o vê viver (COSTA, BAGANHA, 1989, p.  

 

Nas propagandas televisivas dirigidas ao público infantil, a linguagem e identidade  do 

Minuto Consciente será em forma de fantoche.  

                                                 
6  Pesquisa de iniciação científica “Propagandas televisas do Minuto Consciente: ampliação da 
estratégia de comunicação da Agência Propagação” em desenvolvimento pela aluna Giulia Filippini Meletti, 
financiada Fapesp, 2011-2012, orientada pela Profª. Drª. Lucilene Gonzales. 
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Trazidos ao Brasil pelos colonizadores, os bonecos articulados por fio, as marionetes, 

os bonecos fizeram muito sucesso no Nordeste e, até os dias de hoje, são tradicionais suas 

representações em Pernambuco, o teatro mamulengo, feito com muita comédia e sátira. 

O reconhecimento dessa arte no Brasil ocorreu somente em meados do século XX, 

reconhecido e respeitado como teatro de bonecos, aperfeiçoando seu desenvolvimento e 

conquistando seu espaço. Nesses últimos anos, o teatro de bonecos tomou um grande 

impulso com o aprimoramento da atuação nos grupos de teatro, e com a conquista do título 

de forma de cultura pelo Serviço Nacional do Teatro.  

O fantoche se apropria de uma vida emprestada, daquele que o manipula, tornando-o 

real e, quando quem o manipula o solta, ele não volta a ser uma coisa, algo inanimado, mas 

continua sendo alguém que se apropriou de uma vida emprestada. 

É para nós hoje evidente que o fantoche, embora sendo um objeto 
inanimado, torna-se alguém. É esta a grande ilusão que o fantoche 
provoca, quer naquele que o manipula, quer naquele que o vê viver 
(COSTA, BAGANHA, 1989, p. 37). 

 
A proposta é veicular essas propagandas sociais televisivas na TV Unesp e na TV 

Cultura, emissoras que se posicionam com preocupação cultural e educativa. 

O exercício a ser praticado, portanto, é a combinação entre imaginação e realidade, 

aliando educação, cultura e entretenimento, além de introduzir nessa fase magia, 

encantamento e aventura. É por ser a obra do Minuto Consciente, tema social, que ela foi 

selecionada para relacionar-se com a arte do fantoche, constituindo uma forte ligação de 

ensino - aprendizado entre o fantoche, a criança e a relação aprendizagem-arte.  A produção 

dessas propagandas televisivas está prevista para ser concluída em agosto de 2012. 

 A mídia digital já é utilizada como ferramenta de comunicação da Agência 

Propagação, veiculando no nosso site www.agenciapropagacao.com as suas ações; as 

mídias sociais twitter, blog e facebook são ferramentas que alimentam a comunicação com 

o público externo e  interno – integrantes do projeto.  

A internet, porém, não é somente um fenômeno técnico, ela configura-se também 

como um movimento social, baseando o desenvolvimento do ciberespaço pela 

interconexão, criação de comunidades virtuais e inteligência coletiva (Lévy, 2010, p.129), 

configurando comunidades virtuais de relação e de compartilhamento de informações, em 

que os tradicionais meios de comunicação não representam mais o centro dissipador da 

informação.  
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Nesse novo contexto, a comunicação da Agência Propagação precisa compreender 

todo o potencial das novas mídias digitais e comunidades virtuais para que desenvolva  uma 

estratégia de comunicação consolidada na mídia digital. 

O site precisa constituir-se em uma estratégia de comunicação interna para que o 

fluxo de informações de transmissões de mensagens seja favorável tanto à imagem da 

Agência Propagação quanto aos projetos divulgados pelo Minuto Consciente 

(KARSAKLIAN, p.15, 2011). 

Pelo baixo custo, popularidade entre a população mais jovem e interatividade, a 

mídia digital e mídias sociais estão passando a deter a comunicação  (KOTLER, 2010, p 9), 

e a Agência Propagação insere-se nessa dinâmica, elaborando, a partir de agosto de 20127, 

uma estratégia de comunicação na web que integre site, twitter, facebook, blog e outras 

plataformas sociais em que o blog e o site seriam os principais centros de informação, e as 

páginas das redes sociais, twitter e facebook, se responsabilizariam por difundir esses 

conteúdos, além de compartilhar as ações de parceiros, e lançar teasers sobre a Agência 

Propagação.  

A listagem e divulgação de assuntos deverão ter como parâmetro o interesse dos 

internautas, já que essas ferramentas digitais possibilitam conhecer o público de interesse, 

ou seja, “parte da percepção de valor na atividade dos blogs pode estar na percepção dos 

comentários recebidos e do feedback de sua audiência” (RECUERO, 2010, p 117). 

 

Considerações finais 

 As estratégias de comunicação dos projetos da Unesp e/ou sociais da comunidade 

externa e da Agência Propagação utilizam-se de tradicionais meios de comunicação de massa e 

novas tecnologias na propagação das informações. Além da produção para o meio rádio, 

principal veículo de divulgação das propagandas do Minuto Consciente, os alunos inserem, nas 

práticas de comunicação, a revista impressa, a televisão, a internet e as mídias sociais  – site, 

blog, twitter, Orkut, podcasting, Facebook.   Há uma constante experimentação de  novas 

linguagens e formas de comunicação nas   produções, sempre adequando-as  ao público de 

interesse. 

                                                 
7 Pesquisa de iniciação científica “Convergência Midiática midiática e internet: uma proposta de ampliação da 
estratégia de comunicação da agência propagação e das propagandas do Minuto Consciente”, em 
desenvolvimento pela aluna Daniele Ferreira Seridório, financiada Reitoria da Unesp,  2012-2013, orientada 
pela Profª. Drª. Lucilene Gonzales. 
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 A Agência Propagação, portanto, tem se caracterizado como uma experiência  

pioneira interdisciplinar e interhabilitações  na FAAC, já que integra em suas atividades 

várias disciplinas dos cursos de Comunicação Social e  agrega alunos de Relações Públicas, 

Jornalismo, Radialismo e Design. Esse ambiente de ensino-aprendizagem tem resultado em: 

a) pesquisas de iniciação científica, financiados pelo PIBIC/CNPq e Fapesp; b) trabalhos de 

conclusão de curso ou para disciplinas dos cursos de Comunicação Social relacionados às 

temáticas das atividades desenvolvidas na Agência Propagação - orientados pela tutora do 

projeto ou outros docentes da FAAC-; c) estudos teóricos no GEP - Grupo de Estudos 

Publicitários, coordenado pela tutora-  e d) atividades práticas na área de Comunicação na  

Rádio Unesp FM. 

 Os integrantes da Agência Propagação, por meio das propagandas do Minuto 

Consciente que divulgam as ações sociais da Unesp e da comunidade externa, buscam 

prestar serviços à comunidade acadêmica e principalmente à população mais carente de 

Bauru, aproximando a universidade da sociedade. A comunicação estratégica objetiva levar 

às pessoas os saberes e as ações gerados pela Unesp em benefício da sociedade.  

 Além disso, essas experiências extracurriculares envolvendo estratégias de 

comunicação,  trabalho de criação e edição de materiais de comunicação em vários meios e 

suportes e emprego de suas diferentes linguagens visam à formação de um profissional mais 

apto a enfrentar o mercado de trabalho, com consciência de sua responsabilidade social e 

postura ética nas suas ações e informações aos diversos públicos. 

 
Referências 
BADIAL, J. G. Los Títeres – Su técnica y la expresión creadora en el niño. Buenos 
Aires: Librería del Colegio Sociedad Anónima, 1971.  
 
BARBOSA FILHO, A., CASTRO, C. Comunicação Digital: Educação, Tecnologia e 
Novos Comportamentos. São Paulo: Paulinas, 2008. 
 
BONASIO, V. Televisão – Manual de Produção e Direção.  Belo Horizonte: Leitura, 
2002. 
 
CASALI, A. M. Comunicação Integrada e novas tecnologias de informação. In Congresso 
Latinoamericano de Investigadores de la Comunicación ALAIC 2002 GT Comunicação 
Organizacional y Relaciones Públicas, 2002, Bolívia. 
http://www.eca.usp.br/alaic/material%20congresso%202002/congBolivia2002/trabalhos%2
0completos%20Bolivia%202002/GT%20%206%20%20margarida%20kunsch/Adriana%20
Machado%20Casali%20-%20CO%20y%20RP.doc . Acessado em 15/03/2012.  
 



 
Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 

XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Fortaleza, CE – 3 a 7/9/2012 

 
 

 12

CLEMEN, P. Como implantar uma área de comunicação interna: nós, as pessoas, 
fazemos a diferença: guia prático e reflexões. Rio de Janeiro: Manuad, 2005. 
 
CORREA, R. Planejamento de propaganda. São Paulo: Editora Global, 2004. 
 
COSTA, I. A.; BAGANHA, F. O Fantoche Que Ajuda A Crescer. Rio Tinto/Portugal: 
Edições Asa, 1989.  
 
FERRARETO, L. A.; KOPPLIN, E. Assessoria de imprensa: teoria e prática. Porto 
Alegre: Sagra Luzzatto, 2001. 
 
FERREIA, R. T.; TAVARES, D. S.; ABREU, K. C. O Twitter como Ferramenta de 
Comunicação Organizacional. In: RP em Revista, Salvador, 25, fev. 2010.  
http://bocc.uff.br/pag/bocc-twitter-tecninf.pdf. Acessado em: 20/09/2010. 
 
GONZALES, L. Linguagem publicitária:  análise e produção. São Paulo: Arte & Ciência, 
2003. 
 
GRACIOSO, F. Propaganda Institucional: nova arma estratégica da empresa. São Paulo: 
Atlas, 1995.   
 
KOTLER, P. Marketing para Organizações que não visam o lucro. São Paulo: Atlas, 
1988. 
 
KOTLER, P. ; ROBERTO, E. L.  Marketing social. Rio de Janeiro: Campus, 1992. 
 
KUNSCH, M. M. Planejamento de relações públicas na comunicação integrada. São 
Paulo: Summus, 2003. 
 
JENKINS, H. Cultura da Convergência. Tradução Susana Alexandrina. 2 ed. São Paulo: 
Aleph, 2009. 
 
KARSAKLIAN E. Cyberm@rketing. São Paulo: Atpla S.S., 2001. 
 
LÉVY, P. Cibercultura.  Tradução de Carlos Irineu da Costa. 3 ed. São Paulo: Editora 24, 
2010. 
 
ORIHUELA, J. L. Blogs e a blogosfera: o meio e a comunidade In: Blogs: revolucionando 
os meios de comunicação. Tradução Vertice Translate. São Paulo: Thomson Learning, 
2007.  
 
PINHO, J. B. Propaganda institucional: usos e funções da propaganda em relações 
públicas. São Paulo: Summus, 1990. 
 
REIS, C. Propaganda no rádio: formatos de anúncio. Porto Alegre: EDIFURB, 2008. 
 
SANTAELLA, L. Cultura das mídias. São Paulo: Experimento, 1996. 
 



 
Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 

XXXV Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – Fortaleza, CE – 3 a 7/9/2012 

 
 

 13

______L. Culturas e artes do pós-humano: da cultura das mídias à cibercultura. São 
Paulo: Paulus, 2003.  
 
SAMPAIO, R. Propaganda de A a Z: como usar a propaganda para construir marcas e 
empresas de sucesso. Rio de Janeiro: Campus, 1997. 
 
VIEIRA, M. Formatos de propagandas sociais radiofônicas: teoria e prática. 
http://www.intercom.org.br/papers/regionais/sudeste2010/resumos/R19-0240-1.pdf. 
Acessado em: 10/02/2012. 
 

 


