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RESUMO
O objeto deste trabalho são as propagandas institucionais audiovisuais das
Instituições do Ensino Superior do Rio Grande do Sul, disponíveis em seus sites na
internet. O objetivo é analisar os elementos audiovisuais destas propagandas, e o
modo como eles respondem aos princípios organizacionais, importantes na
constituição da imagem institucional da empresa. Para analisar as 38 instituições do
corpus, foram abordados conceitos sobre comunicação organizacional, propaganda
institucional audiovisual e os sobre elementos audiovisuais recorrentes nestas
propagandas. A metodologia utilizada foi a análise de imagem. Os dados obtidos
nos permitiram perceber que muitas instituições não dão o devido valor aos
princípios organizacionais, não os apresentando de forma clara em um veículo que
tem grande potencial de atrair novos consumidores.
Palavras-chave: Comunicação organizacional. Princípios organizacionais. Marca.
Branding. Propaganda institucional audiovisual. Elementos audiovisuais.

LISTA DE FIGURAS
Figura 1 – Fonte preferencial de informação para escolha da instituição de ensino superior 25
Figura 2 – Entrevista .......................................................................................................................... 32
Figura 3 – Videografismo verbal ...................................................................................................... 33
Figura 4 – Videografismo pictórico .................................................................................................. 33
Figura 5 – Videografismo esquemático .......................................................................................... 34
Figura 6 – Grande plano geral.......................................................................................................... 36
Figura 7 – Plano geral ....................................................................................................................... 36
Figura 8 – Plano médio ..................................................................................................................... 37
Figura 9 – Close ................................................................................................................................. 37
Figura 10 – Insert ............................................................................................................................... 38
Figura 11 – Câmera Ponto de Vista. ............................................................................................... 39
Figura 12 – Ângulo plano. ................................................................................................................. 39
Figura 13 – Ângulo plongê. .............................................................................................................. 40
Figura 14 – Ângulo contra-plongê. .................................................................................................. 40
Figura 15 – Dupla inclinação. ........................................................................................................... 41
Figura 16 – Ângulo oblíquo. .............................................................................................................. 42
Figura 17 – Fade-in ............................................................................................................................ 46
Figura 18 – Fade-out ......................................................................................................................... 46
Figura 19 – Dissolve .......................................................................................................................... 47
Figura 20 – Wipe ................................................................................................................................ 47
Figura 21 – Montagem....................................................................................................................... 48
Figura 22 – Frames da propaganda sobre a construção da UFSM. .......................................... 53
Figura 23 – Videografismo verbal .................................................................................................... 56
Figura 24 – Videografismo pictórico ................................................................................................ 57
Figura 25 – Videografismo esquemático e verbal no audiovisual da Unilasalle ...................... 57
Figura 26 – Propaganda institucional audiovisual da UniRitter................................................... 58
Figura 27 – Representação de Plano Geral................................................................................... 59
Figura 28 – Representação de Plano Próximo .............................................................................. 59
Figura 29 – Representação de Grande Plano Geral .................................................................... 60
Figura 30 – Representação de Wipe............................................................................................... 65

LISTA DE GRÁFICOS
Gráfico 1 – Localização das Instituições de Ensino Superior do RS. ........................................ 50
Gráfico 2 – Instituições que possuem propaganda institucional audiovisual no site oficial.... 51
Gráfico 3 – Categoria das IES-RS que possuem propaganda institucional audiovisual no site.
............................................................................................................................................................... 51
Gráfico 4 – Elementos de Comunicação Organizacional apresentados nas propagandas ... 53
Gráfico 5 – Presença de entrevistas nas propagandas institucionais audiovisuais ................ 55
Gráfico 6 – Utilização de videografismos ....................................................................................... 56
Gráfico 7 – Tipos de planos mais utilizados ................................................................................... 58
Gráfico 8 – Tipos de voz utilizados nos audiovisuais ................................................................... 60
Gráfico 9 – Duração das propagandas institucionais ................................................................... 61
Gráfico 10 – Transições utilizadas nas propagandas ................................................................... 65
Gráfico 11 – Propagandas institucionais que apresentam ficha técnica ................................... 66

LISTA DE TABELAS
Tabela 1 – Formulário de codificação das propagandas ............................................................. 49
Tabela 2 – Propaganda institucional da Faculdade de Tecnologia Senac ............................... 62
Tabela 3 – Propaganda institucional da Faculdade Anhanguera ............................................... 67

SUMÁRIO
1

INTRODUÇÃO ............................................................................................................................ 11

2 COMUNICAÇÃO ORGANIZACIONAL: CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE, DA
IMAGEM E DA MARCA .................................................................................................................... 17

3

2.1

COMUNICAÇÃO ORGANIZACIONAL............................................................................ 17

2.2

IMAGEM E IDENTIDADE INSTITUCIONAL .................................................................. 19

2.3

MARCA ................................................................................................................................ 20

2.4

BRANDING .......................................................................................................................... 23

2.5

COMUNICAÇÃO NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO ................................................... 25

PROPAGANDA INSTITUCIONAL AUDIOVISUAL ............................................................. 28
3.1

PROPAGANDA INSTITUCIONAL AUDIOVISUAL ....................................................... 28

3.2

ELEMENTOS DE NARRATIVA........................................................................................ 30

3.2.1

Narrador ...................................................................................................................... 30

3.2.2

Entrevistas ................................................................................................................. 31

3.2.3

Videografismos ......................................................................................................... 32

3.3

3.3.1

Planos .......................................................................................................................... 35

3.3.2

Ângulos de Câmera ................................................................................................. 38

3.4

ELEMENTOS SONOROS ................................................................................................. 42

3.4.1

Trilha Sonora ............................................................................................................. 43

3.4.2

Elementos Diegéticos e Extradiegéticos - Voz in/off/over ............................ 44

3.5
4

ELEMENTOS VISUAIS ..................................................................................................... 34

ELEMENTOS DE MONTAGEM ....................................................................................... 45

ANÁLISE ..................................................................................................................................... 49
4.1

FICHA PARA O MAPEAMENTO ..................................................................................... 49

4.2

PANORAMA DAS PROPAGANDA INSTITUCIONAL DAS IES GAÚCHAS ............ 50

4.2.1

Elementos de narrativa ........................................................................................... 55

4.2.2

Elementos de visuais .............................................................................................. 58

4.2.3

Elementos sonoros .................................................................................................. 60

4.2.4

Elementos de montagem........................................................................................ 61

4.3

PROBLEMAS COMUNS ................................................................................................... 66

5

CONSIDERAÇÕES FINAIS ..................................................................................................... 69

6

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS ....................................................................................... 72

APÊNDICE A – LISTA DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DO RIO GRANDE
DO SUL................................................................................................................................................ 77

APÊNDICE B - CATEGORIZAÇÃO DOS VÍDEOS ..................................................................... 87
APÊNDICE C - FORMULÁRIO DE CODIFICAÇÃO DAS PROPAGANDAS .......................... 88

11

1 INTRODUÇÃO

A comunicação institucional carece de novas estratégias para chamar a
atenção de seus públicos, tendo em vista o cenário atual aonde o acesso à internet
vem crescendo e as informações se disseminam rapidamente. Geralmente reduzido
a informativos, e-mails e palestras, a comunicação institucional pode e deve variar
suas formas de abordagem com os públicos, não se limitando apenas a ferramentas
convencionais. A utilização de produtos audiovisuais para auxiliar na comunicação é
um bom investimento, quando bem planejado e executado. Um estudo da revista
Educação e Conjuntura (n. 2, jul. 2004), apontou que a internet é a principal fonte de
informação de vestibulandos quando estes vão pesquisar sobre as Universidades.
Neste caso, ter disponível em seu site uma propaganda institucional audiovisual com
informações relevantes sobre a Instituição, sua estrutura física e organizacional,
metodologias de ensino, e seus princípios organizacionais pode contar pontos
positivos no momento da decisão do candidato.
O presente trabalho visa a analisar o modo como as Instituições de Ensino
Superior do Rio Grande do Sul (IES-RS) se comunicam através de suas
propagandas institucionais audiovisuais e como essas propagandas dão conta dos
princípios de comunicação organizacional. Será verificada a presença ou ausência
de elementos técnicos e organizacionais, buscando encontrar padrões.
A ideia de trabalhar com propaganda institucional audiovisual se deu a partir
do meu interesse por cinema. Uma vez que minha graduação é na habilitação de
Relações Públicas, encontrei uma maneira de unir meu interesse por audiovisual ao
que estava estudando. Tendo em vista que a produção audiovisual é um processo
complexo, que envolve diversos profissionais de áreas diferentes, o profissional de
Comunicação da organização contratadora deste veículo não pode ficar de fora de
sua elaboração. Do planejamento até a fase de pós-produção deve haver o
acompanhamento do setor de comunicação da empresa. Considerando que o
profissional de Relações Públicas é, provavelmente, o profissional com maior
domínio dos princípios organizacionais dentro da organização, sua presença e
colaboração na elaboração da propaganda se faz necessária, a fim de evitar
equívocos e desperdício de tempo e dinheiro. Antes de começar o processo de
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planejamento, é preciso definir o objetivo do produto audiovisual, para aí então
decidir as próximas etapas.
Devido à falta de literatura específica na área, acredito que este trabalho é
relevante para a área da Comunicação, uma vez que a produção audiovisual está
diretamente ligada às áreas de publicidade, propaganda e cinema, e o profissional
de Relações Públicas tem muito a colaborar ao ser incluído no planejamento
comunicacional da instituição.
A partir da delimitação do corpus de análise, percebe-se que a parte
audiovisual da comunicação institucional ainda é muito pouco explorada pelas
Instituições de Ensino Superior do Rio Grande do Sul. A bibliografia acerca do
assunto também é escassa. As questões que ficam são: “q uais

elementos

são

importantes na produção de uma propaganda institucional audiovisual” e “as
propagandas institucionais audiovisuais apresentam algum padrão no uso de
elementos audiovisuais e organizacionais”?
A metodologia utilizada será análise de conteúdo, que, de acordo com Bauer
e Gaskell (2010, p. 190) “é apenas um método de análise em que (...) embora a
maior parte das análises culminem em descrições numéricas de algumas
características do corpus do texto, considerável atenção está sendo dada aos ‘tipos’,
‘qualidades’ e ‘distinções’”. Também de acordo com Bauer e Gaskell (2010, p. 193),
“traçar um perfil ou comparar perfis para identificar um contexto de audiência, são
inferências básicas de uma análise de conteúdo”. De acordo com Bardin (1977, p.
34), a análise de conteúdo é
Um conjunto de técnicas de análise das comunicações visando obter, por
procedimentos, sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das
mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de
conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (variáveis
inferidas) destas mensagens.

Mesmo que a análise de conteúdo trabalhe tradicionalmente com textos, os
procedimentos podem se aplicar a sons ou imagens também. Lozano (apud.
DUARTE E BARROS, 2010, p. 286) diz que
A análise de conteúdo é sistemática porque se baseia num conjunto de
procedimentos que se aplicam da mesma forma a todo o conteúdo
analisável. É também confiável – ou objetiva – porque permite que
diferentes pessoas, aplicando em separado as mesmas categorias à
mesma amostra de mensagens, possam chegar às mesmas conclusões.
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Além da análise de conteúdo, foi feita análise de imagem como documento de
pesquisa, que, de acordo com Bauer e Gaskell (2010, p. 149),
O pesquisador deverá então dar conta de diversas tarefas: exame
sistemático do corpus de pesquisa; criação de um sistema de anotações em
que fique claro por que certas ações ou sequências de ações devam ser
categorizadas de um modo específico; e finalmente, o processamento
analítico da informação colhida.

Para

este

trabalho

foram

analisadas

as

propagandas

institucionais

audiovisuais das Instituições de Ensino Superior do Rio Grande do Sul (IES-RS)
cadastradas junto ao Ministério da Educação e Cultura (MEC), sendo elas tanto
particulares, quanto públicas. Inicialmente foi feita uma pesquisa no site do MEC
procurando quais Instituições estão cadastradas, totalizando 124 Instituições. Logo
após foi pesquisado o site de cada IES no site de busca Google. Foram
selecionadas apenas propagandas encontrados nos sites oficiais de cada instituição.
De todas as Instituições cadastradas junto ao MEC, 10 não possuem site
institucional: Faculdade Anglo-Americano de Bagé (FAABA), Faculdade AngloAmericano de Caxias do Sul (FAACS), Faculdade Anglo-Americano de Passo Fundo
(FAAPF), Faculdade Especialista de Formação de Professores e Especialista de
Educação (FAFOPEE), Faculdade Leonardo Da Vinci (ULBRA), Faculdade Portal
(PORTAL), Faculdade Rio Claro, Faculdade São Marcos (FASM), Faculdade
Integradas Sevigné (FAE Sevigné) e Instituto Superior de Música de São Leopoldo
(ISM). Das que possuem site institucional, foi feita uma análise individual de cada
site, procurando pela propaganda, sempre seguindo um padrão de busca: partindo
da home do site, para o link institucional (sobre a Instituição), após para o link
Comunicação, após para Multimídia (caso haja), e, por fim, para o campo de
pesquisa no site. Caso o produto audiovisual não tenha sido encontrado em
nenhuma destas áreas do site, constatou-se que a Instituição não possui
propaganda institucional audiovisual em seu site institucional. Assim sendo, o corpus
de análise ficou reduzido de 124 para somente 38 instituições, o que representa
apenas 33% do total de instituições. Dessas, algumas possuem sedes em cidades
diferentes, mas foram contadas com uma única instituição, que pode usar a mesma
propaganda institucional audiovisual para todas as sedes ou não. A Faculdade
Anhanguera possui as Unidades Caxias do Sul, Passo Fundo, Pelotas, Porto Alegre
e Rio Grande, e todas utilizam a mesma propaganda institucional audiovisual em
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seu site. O mesmo ocorre com a Faculdade de Tecnologia da Serra Gaúcha (FTSG),
que possui as Unidades Bento Gonçalves e Caxias do Sul; com Faculdade de
Tecnologia Senac (SENAC), que possui as Unidades Passo Fundo, Pelotas e Porto
Alegre; e com a Faculdade de Tecnologia Tecbrasil (FTEC), que possui as Unidades
Caxias do Sul, Bento Gonçalves, Novo Hamburgo e Porto Alegre. Todas as
pesquisas foram realizadas na semana de 25 a 31 de agosto de 2013.
Do total de propagandas institucionais audiovisuais encontradas nos sites
institucionais, apenas duas são de Universidades públicas: a Universidade Federal
do Rio Grande do Sul (UFRGS) e a Universidade Federal de Santa Maria (UFSM).
As outras 36 são privadas, sendo elas: Centro Universitário La Salle (UNILASALLE),
Centro Universitário Ritter dos Reis (UNIRITTER), Centro Universitário Univates
(UNIVATES), Escola Superior de Administração, Direito e Economia (ESADE),
Escola Superior de Teologia (EST), Escola Superior de Teologia e Espiritualidade
Franciscana (ETESF), Faculdade Anglicana de Erechim (FAE), Faculdade
Anhanguera de Caxias do Sul (FACS), Faculdade Anhanguera de Passo Fundo,
Faculdade Anhanguera de Pelotas, Faculdade Anhanguera de Porto Alegre (FAPA),
Faculdade Anhanguera de Rio Grande, Faculdade Batista Pioneira, Faculdade de
Tecnologia Alcides Maia (AMTEC), Faculdade de Tecnologia da Serra Gaúcha –
Bento Gonçalves (FTSG), Faculdade de Tecnologia da Serra Gaúcha – Caxias do
Sul (FTSG), Faculdade de Tecnologia La Salle – Estrela (FACSALLE), Faculdade de
Tecnologia Senac Passo Fundo (SENAC Passo Fundo), Faculdade de Tecnologia
Senac Pelotas (FATEC SENAC Pelotas), Faculdade de Tecnologia Tecbrasil (FTEC
Caxias), Faculdade de Tecnologia Tecbrasil – Unidade Bento Gonçalves (FTEC
Bento Gonçalves), Faculdade de Tecnologia Tecbrasil – Unidade Novo Hamburgo
(FTEC Novo Hamburgo), Faculdade de Tecnologia Tecbrasil – Unidade Porto Alegre
(FTEC Porto Alegre), Faculdade Dom Alberto (FDA), Faculdade Especializada na
Área da Saúde do Rio Grande do Sul (FASURGS), Faculdade Integrada de Santa
Maria (FISMA), Faculdade de Novo Hamburgo (IENH), Faculdade Palotina (FAPAS),
Faculdade Santo Augusto (FAISA), Faculdade Senac Porto Alegre (FSPOA),
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), Universidade
Católica de Pelotas (UCPEL), Universidade de Passo Fundo (UPF), Universidade de
Santa Cruz do Sul (UNISC), Universidade do Vale Rio dos Sinos (UNISINOS) e
Universidade Feevale (FEEVALE). As demais instituições não possuem propaganda
institucional audiovisual em seu site oficial.
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Após a definição do corpus, foram elaboradas fichas de codificação para
quantificar os elementos estéticos e narrativos presentes nas propagandas
audiovisuais,

bem

como aqueles

elementos

que

remetem aos

princípios

organizacionais das instituições. Para a análise dos elementos audiovisuais, será
utilizada a análise de imagem, dividida em elementos narrativos, visuais e sonoros, e
montagem.
O trabalho será organizado em três partes. No segundo capítulo foram
tratados conceitos de comunicação organizacional com os autores Kunsch (1997,
2002 e 2003), Chanlat (1990), Fortes (2003), Grunig (2009), Oliveira (1978),
Baldissera (2007), Galindo (1986), Bikstein(2008) e Simões (1995), focando apenas
na comunicação institucional, sua relação com a construção da imagem, da
identidade e da marca da instituição, explorando quais fatores ajudam no
fortalecimento da organização. Para contextualizar as relações das instituições com
seus públicos, responsáveis pela formação da identidade e da imagem das
instituições, onde foram trabalhados os autores Kreutz e Fernández (2009), Barbosa
(2011), Quintella e Cardoso (2008) e Fombrun (1996). Ainda será visto o conceito de
marca, branding (gerenciamento de marca) e a aplicação destes conceitos para este
estudo, no caso, o branding nas Instituições de Ensino e a importância do uso de
portais institucionais nos dias atuais, tanto para relacionamento com os públicos já
envolvidos com a instituição, como para captação de novos públicos com os autores
Gotsi e Wilson (2001), Fombrun (1996), Rambalducci, Borinelli e Oliveira (2012),
Vasquez (2007), Sampaio (2002), Perotto (2007) e Colombo (2008).
No terceiro capítulo foram apresentados os elementos audiovisuais que foram
analisados nas propagandas. Inicialmente, será aborda a definição de propaganda
institucional, com os autores Pinho (1990 e 2000) e Gracioso (2006). Os elementos
narrativos foram discutidos a partir da narrativa, da entrevista e dos videografismos.
O conceito e os tipos de narrativa terão suporte teórico nos autores Rodrigues
(2005) e Turner (1993). Quanto ao tópico sobre entrevistas, foram utilizados os
autores Ramos (2008), Musse e Musse (2010) e Nichols (2005). Os efeitos gráficos,
aqui chamados de videografismos, foram trabalhados com os autores Pereira e
Gomes (2012), Aragão e Coutinho (2008) e Watts (1990).
Os elementos visuais foram divididos em ângulos de câmera, onde foram
explicados conceitos básicos acerca do assunto, e, após, classificados de acordo
com os autores Rodrigues (2002), Julier (2009) e Mascelli (2010). Partindo-se para
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os elementos sonoros dos audiovisuais, foram trabalhados os autores Watts (1990),
Manzano (2003) e Sekef (2007), que abordam a importância do som e da trilha
sonora. Após, é introduzido o conceito de narrador, trabalhado com os autores
Moraes (2012), Covaleski (2009) e Cardoso (2003). Os tipos de voz (in/off/over)
foram trabalhados com os autores Nichols (2005) e Campos (2011). Finalmente, a
montagem, considerando técnicas de corte e transição de planos, foi trabalhada com
os autores Covaleski (2009) e Mascelli (2010).
O quarto capítulo será efetivamente a análise do corpus, apresentando
imagens, gráficos e tabelas, quantificando os elementos apresentados nos capítulos
anteriores, a partir de uma ficha de codificação.
Foram, então, feitas as considerações finais deste trabalho, pontuando o que
foi interessante e relevante para a área da Comunicação.
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2 COMUNICAÇÃO ORGANIZACIONAL: CONSTRUÇÃO DA IDENTIDADE,
DA IMAGEM E DA MARCA
Neste capítulo foram explorados conceitos relacionados à comunicação
organizacional, como cultura, identidade e imagem organizacional e os fatores
responsáveis pela construção destes conceitos, chegando até a marca, seu
gerenciamento e o que é necessário para estabelecer uma marca forte no mercado
competitivo em que nos encontramos. Por fim, estes conceitos foram trazidos para o
contexto de interesse deste trabalho: as instituições de ensino.
2.1 COMUNICAÇÃO ORGANIZACIONAL
As empresas utilizam diversos meios de comunicação com seus públicos, que
podem ser divididos em instrumentos de comunicação oral (face-a-face, telefone,
discursos,

reuniões,

apresentações

formais

e

hotlines),

instrumentos

de

comunicação escrita (cartas, cartas de integração, material de referência, relatório,
memorando, proposta, folhetos, boletins, brochuras, quadro informativo, publicações
para empregados, inquéritos e house organs), instrumentos de comunicação
audiovisual (filmes, teleconferência, videoconferência e circuito interno de televisão)
e instrumentos de comunicação eletrônicos (e-mail e newsletter).
A

Comunicação

Organizacional,

também

chamada

de

Comunicação

Empresarial, ou ainda Comunicação Corporativa, são designações para o processo
de comunicação efetuado dentro das empresas. Kunsch (1997) divide a
Comunicação Organizacional em algumas modalidades, a fim de tentar evitar o
reducionismo a que se chega ao considerar apenas a comunicação interna e
externa. São elas comunicação administrativa, comunicação interna, comunicação
mercadológica e comunicação institucional.
A comunicação administrativa é caracterizada pelos processos comunicativos
relacionados às funções administrativas; a comunicação interna é a comunicação
com o público interno à organização. A autora afirma ainda que devemos tratar os
funcionários como seres humanos e não como alguém que vai servir o cliente. “A
comunicação interna é uma ferramenta estratégica para compatibilização dos
interesses dos empregados e da empresa, através do estímulo ao diálogo, à troca
de informações e de experiências e à participação de todos os níveis” (KUNSCH,
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2003, p. 154). É através da comunicação interna que ocorre a troca de informações
entre os setores da organização. A comunicação mercadológica está ligada à
promoção de vendas e ao marketing de negócios. De acordo com Galindo:
Comunicação mercadológica seria a produção simbólica resultante do plano
mercadológico de uma empresa, constituindo-se em uma mensagem
persuasiva elaborada a partir do quadro sociocultural do consumidor-alvo e
dos canais que lhes servem de acesso, utilizando-se das mais variadas
formas para atingir os objetivos sistematizados no plano. (GALINDO 1986,
p. 37)

Por fim, a comunicação institucional é a parte da comunicação organizacional
ligada à missão, visão, valores e filosofia das empresas.

“A comunicação

institucional objetiva conquistar simpatia, credibilidade e confiança, realizando, como
meta finalista, a influência político-social” (REGO, apud KUNSCH, 2002, p. 164).
Esta modalidade utiliza instrumentos para efetivar a comunicação da organização,
sendo eles: Relações Públicas, jornalismo empresarial, assessoria de imprensa,
publicidade/propaganda institucional, imagem e identidade corporativa, marketing
social, marketing cultural e editoração multimídia.
Partindo-se do conceito de Kunsch para a comunicação institucional, é
possível inferir que as organizações deveriam utilizar seus princípios organizacionais
como elementos norteadores de suas ações, visando sempre buscar uma maior
aproximação com seus públicos e com a sociedade, procurando manter um
relacionamento positivo.
O discurso apresentado pelas organizações deve ter coerência com suas
ações, buscando uma unidade. O que acontece em alguns casos é a empresa se
submeter a um modelo midiático para exercer sua influência sobre os públicos que
muitas vezes é desconexa com o que a empresa realmente faz, gerando certo
desconforto no público, receptor da mensagem. De acordo com Blikstein (2008, p.
39), “o discurso deve criar uma imagem positiva, mostrando a empresa como uma
organização

ética,

competente

e

transparente”.

Assim,

a

comunicação

organizacional deve produzir um discurso estratégico, de modo a preservar a
identidade e a imagem da instituição com seus públicos, sejam eles acionistas,
clientes, sociedade ou mercado.
Tanto discursos oficiais, quanto discursos não oficiais emitidos pelas
organizações são responsáveis por construir sua imagem das organizações junto a
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seus públicos, o que influencia muito a forma como esses públicos irão se identificar
com aquela organização.
Baldissera (2007, p. 231) afirma que
Os sujeitos são movidos por muitos e diferentes estímulos, percepções,
desejos, objetivos e competências. Tensionados, esses constituintes
atualizam-se em forças diversas e multidirecionais que fazem com que a
identidade organizacional seja (re)tecida permanentemente, sendo que os
processos de comunicação/relacionamento apresentam-se como motores,
lugares e possibilidades para que isso aconteça.

Sendo assim, a identidade organizacional muda constantemente, já que as
pessoas que compõem a instituição também mudam. Baldissera (2007) ainda diz
que a identificação da instituição com seus públicos deve ser grande, mas não se
pode chegar à identificação total. A partir disso, percebe-se que as empresas estão
se preocupando cada vez mais com atender às necessidades e particularidades de
seus públicos, chegando até a produzir conteúdo, produtos ou serviços (dependendo
do ramo de atuação da empresa) customizados, respeitando as necessidades e
particularidades de cada indivíduo.
2.2 IMAGEM E IDENTIDADE INSTITUCIONAL
A imagem e a identidade institucional são formadas pelos sujeitos que
compõem e que se relacionam com as organizações, sejam estes sujeitos internos
ou externos às organizações (colaboradores, clientes, fornecedores, entre outros).
Temos que a identidade é inerente às organizações. Já a imagem é como a
organização é percebida por seus públicos de maneira geral. Por isso é tão
importante que os discursos organizacionais estejam alinhados com os desejos dos
públicos, de forma a gerar uma identificação positiva, para que a instituição possa se
fortalecer no mercado competitivo.
É na identificação com os públicos, na imagem que os públicos têm da
organização, que reside o diferencial de cada instituição. Por exemplo, nem sempre
o preço é fator determinante para gerar uma compra. Muitas vezes o modo como a
organização agiu diante de uma crise ou um escândalo, é o que vai definir se o
consumidor vai ou não comprar o produto ou serviço daquela empresa. Segundo
Kreutz e Fernández (2009, p. 3), “é a imagem da organização perante o público que
determinará a existência da mesma para o bem ou para o mal, ou a sua extinção”.
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A identidade corporativa é um dos principais ativos de uma empresa, já que
constitui um elemento diferenciador diante de uma concorrência cada vez mais
acirrada. Para que a empresa possa ser percebida de maneira coerente pelo
mercado, é preciso que reflita sua identidade em todas as formas de comunicação.
A identidade corporativa se manifesta de várias maneiras: no nome, na marca
gráfica da empresa, nas suas comunicações (interna e externa), no ambiente de
produção, no atendimento oferecido ao cliente, nas apresentações de seus
profissionais, na apresentação do material impresso, no portfólio de produtos. Todas
essas manifestações físicas são elementos que traduzem a identidade corporativa,
aumentando a credibilidade e a confiança dos clientes, dos acionistas e dos
colaboradores e agregando valor à empresa. Em outras palavras, a identidade
envolve os princípios, a razão de ser, a filosofia da organização (missão, visão,
valores, objetivos) e a cultura corporativa (trajetória histórica, normas, clima
organizacional, símbolos, padrões comportamentais).
Temos que Missão institucional é a razão de ser da organização. Conforme
Chiavenato (apud. FARIAS, 2011, p. 66), missão é “a declaração de propósitos e do
alcance da organização em termos de produtos e serviços. Ela se refere ao papel da
organização dentro da sociedade em que está envolvida e significa sua razão de ser
e existir”. Já a Visão institucional é o que a organização quer ser e onde pretende
estar no futuro. Os Valores organizacionais, também chamados de Filosofia
organizacional, é “em que organização acredita; como entende, percebe, conceitua
e define seu objeto de trabalho” (Barbosa, 2011, p. 76).
2.3 MARCA
Após termos diferenciado identidade e imagem institucional, temos que entrar
mais a fundo no conceito de marca e o que compõe este ativo intangível das
organizações. É no bom gerenciamento de ativos intangíveis que reside a grande
possibilidade de as empresas se estabelecerem e se manterem em um mercado
globalizado cada vez mais concorrido.
Uma marca conceituada pode conseguir mais lucros e gerar crescimento para
a organização, justificando seus investimentos. Entretanto, os processos de
construção e consolidação de uma marca não são simples, e necessitam de um
cuidado extra, pois qualquer deslize pode significar prejuízo para a organização.
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Existem, basicamente, dois fatores que determinarão o sucesso de uma
marca: a reputação e a credibilidade.
A reputação é construída com o tempo, analisando-se as ações e os
comportamentos da organização. Gotsi & Wilson (2001) concluem que reputação
corporativa é a avaliação global da organização pelos stakeholders. Esta avaliação
seria baseada nas experiências diretas dos stakeholders1 com a organização, e
outras formas de comunicação e simbolismo, que fornecem informações sobre as
ações da empresa, e/ou uma comparação com as ações de seus principais
concorrentes. De acordo com Fombrun (1996, p.71-72.), os fatores que constroem
uma reputação forte e favorável podem ser agrupados em quatro componentes:
confiabilidade, credibilidade, lealdade e responsabilidade.
A credibilidade é entendida como a confiança que o usuário deposita na
empresa, na hora da tomada de decisão e está relacionada à percepção de cada
indivíduo sobre a verdade acerca de determinada informação. Segundo Ohanian
(apud. Rambalducci, Borinelli e Oliveira, 2012, p. 385):
A relação entre os termos credibilidade, imagem e reputação é confusa. Em
diversos estudos, os termos reputação e credibilidade têm sido utilizados
como sinônimos, disseminando a confusão na definição dos dois termos;
desta mesma maneira, alguns autores têm usado as palavras imagem e
credibilidade, bem como reputação e imagem, como intercambiáveis.

Mesmo sendo tênue a linha que divide os conceitos de imagem, credibilidade
e reputação, podemos dizer, então, que a credibilidade desempenha um papel
importante na legitimação de ações e exerce influência nas relações entre os atores
envolvidos.
Explicados os dois fatores, Kreutz e Fernández (2009, p. 15) ainda afirmam
que “a construção e consolidação de uma marca estão vinculadas a diversos fatores
que, por serem dinâmicos, exigem que a marca esteja em constante adaptação para
sobreviver”.
Mesmo sendo um ativo intangível, as marcas são valiosas para as
organizações e fazem parte do patrimônio das corporações. É necessário que a
marca seja forte, sólida, e competitiva, que alcance não só objetivos comerciais, mas
também que conquiste a mente do consumidor (VASQUEZ, 2007).
1

Stakeholders: públicos estratégicos das organizações, como clientes, fornecedores, colaboradores, sociedade.
Todos os públicos que influenciam, tanto positiva quanto negativamente nas organizações.
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A marca é uma construção teórica desenvolvida por diversos estímulos sejam
físicos relacionados às características do produto, ou intangíveis como elementos
sensoriais e sentimentos gerados na experiência com o mesmo. Portanto, a marca é
algo que, além da identificação do produto, leva todo o conceito de sua concepção e
desenvolvimento. Quando falamos de empresa, isso não muda muito; as empresas
ao apresentarem a sua marca no mercado estão levando um pouco de sua filosofia
e de seus valores. A marca pode ser lembrada não apenas pelo seu desenho
(logomarca), mas também por outros meios (mídias), além das características de
diferenciação. A marca alimenta expectativas e comunica a "promessa" de um
produto, apresenta seu diferencial frente aos concorrentes e torna uma empresa
única.
A marca é a “cara” da empresa, tem uma identidade física ou formal, um
caráter, uma personalidade ligada à sua história e aos seus valores fundamentais
(identidade cultural da marca).
Segundo Kapferer (apud. VASQUEZ, 2007, p. 202),
Uma marca é ao mesmo tempo signo, palavra, objeto, conceito. Signo, pois
a marca é multiforme, ela integra os signos figurativos, como os logotipos,
os emblemas, as cores, as formas, as embalagens e o design. Palavras, no
caso do nome da marca, que é o suporte de informação oral ou escrita
sobre o produto. Objeto, pois a marca distingue um ou vários produtos de
outros produtos ou serviços. Conceito, enfim, pois a marca como todo signo,
tem um significado, ou seja, um sentido.

A marca se constitui pela identidade da organização, pois é ela que dá uma
direção, um propósito e um significado à marca. É a identidade que norteia as ações
empresariais e financeiras, define os objetivos comunicacionais e mercadológicos e
transmite por meio de seus símbolos, um sentido, um conceito (VASQUEZ, 2007).
De acordo com Sampaio (2002, p. 25), a marca vista pelos consumidores
representa um conglomerado de fatos, sentimentos, crenças e valores que
se relacionam àquele conjunto de nome(s) e símbolo(s) diretamente, e em
relação tanto às outras marcas da mesma categoria como a todas que
fazem parte do seu universo vivencial.

Um ponto que vale ressaltar é que existem dois tipos de identidade de marca:
a corporativa e a de produto; e a esses dois tipos de identidade correspondem dois
tipos de comunicação: a Comunicação Corporativa e a Comunicação Comercial,
respectivamente.
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A Comunicação Corporativa, também chamada Institucional, tem foco na
comunicação vinculada aos aspectos corporativos, conforme vimos anteriormente,
bem como na difusão do portfólio da empresa. Já a Comunicação Comercial,
também chamada de Comunicação de Produto é direcionada basicamente à
conquista do consumidor, trazida na aquisição do produto.
É importante que cada marca seja única e intransferível – pois não podem
existir duas empresas com o mesmo nome – atemporal e constante, ou seja, que
não muda constantemente, consistente e coerente em seus discursos com os
públicos, e objetiva e adaptável – tenha uma identidade visual que reúna algumas
funções. São as funções: identificar, diferenciar, associar e reforçar. Identificar um
produto ou serviço através de elementos gráficos; diferenciar da concorrência;
associar o produto ao fabricante ou a empresa ao consumidor; reforçar a imagem da
empresa.
Outro ponto a considerar é que a marca deve ser vista em seu contexto, e
não de maneira isolada. A marca é muito mais do que o logo. Existe uma série de
conceitos e construções simbólicas por trás dos processos de objetivação e
significação. Conforme Perotto (2007, p. 131-133),
A marca é uma instituição social; [...] um fenômeno de natureza
essencialmente discursiva; [...] procura produzir algum sentido e ser
significante; [...] discursivamente ela se institui como um sujeito pela
construção de sua identidade [...] é um fenômeno multidimensional, capaz
de realizar a mediação e síntese desse complexo em que está inserida,
articulando processos que dialogam com e por meio dela discursivamente.

Após vermos todos estes conceitos e contextos de marca, é necessário nos
aprofundarmos um pouco mais em outro conceito: o branding.
2.4 BRANDING
O branding também é conhecido como conjunto de tarefas de marketing
destinadas a aperfeiçoar a gestão das marcas. “É uma filosofia empresarial que
coloca a marca no centro de todas as ações que criam valor para o negócio”
(COLOMBO, 2008, p. 36). A marca deixa de ser apenas um instrumento de
marketing para virar um ativo estratégico da empresa. Ele abrange desde a criação
de uma nova marca e a administração da mesma até o reposicionamento
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de marcas existentes que passam por dificuldades. Ainda de acordo com Colombo
(2008, p. 37-40)
Desenvolver uma estratégia de marca coerente e consistente com seu
mercado é questão de sobrevivência na era do conhecimento, em que
qualquer deslize é percebido rapidamente e por muitos indivíduos. [...] O
posicionamento da instituição precisa ser bem definido para que sejam
traçadas as estratégias de preços, produtos, marketing e comunicação.

Um programa bem-sucedido de branding influencia na percepção do
consumidor, dando a ideia de que não há produto no mercado melhor que o seu.
Deve-se, então, desenvolver estratégias de marketing visando conquistar não só os
clientes, mas todos os públicos-chave ligados à organização.
Para este estudo, podemos considerar como stakeholders os seguintes
públicos, apontados por Colombo (2008, p. 41):
•
Consumidores (alunos atuais, ex-alunos, empresas
que empregam os alunos);
•
Fornecedores (todas as empresas e serviços
utilizados pela instituição, como bancos, fornecedores de papel, de material
escolar, etc);
•
Parceiros
(agências
de
publicidade
e
de
comunicação, prestadores de serviços, escolas com outros níveis de
ensino, etc);
•
Instituições e entidades governamentais (o MEC, as
secretarias de educação, as entidades de classe, os sindicatos, as ONG’s,
etc);
•
Formadores de opinião (os pais dos alunos,
headhunters das empresas de recrutamento, os coordenadores e
professores do ensino médio no caso do ensino superior);
•
A mídia especializada em geral;
•
Os investidores e os conselheiros de acionistas (no
caso das instituições de capital aberto);
•
A concorrência geral e específica e, principalmente, a
estratégica, ou seja, aquela que tem um posicionamento ou que trabalha
diferenciais mais parecidos com os da marca em questão.

Esse grupo é bastante relevante para as decisões de marketing, pois podem
influenciar na imagem e no posicionamento de mercado da instituição de ensino e
da sua marca. O planejamento de marketing, então, deve considerar todos estes
elementos. Mesmo sabendo da importância de investimentos em branding, muitas
empresas ainda oferecem resistência para liberar verba para este fim, por não
conseguir mensurar efetivamente os resultados. O melhor exemplo disso são as
próprias propagandas institucionais. Não temos como mensurar quantas pessoas
realmente foram impactadas e escolheram determinada marca porque assistiu à
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propaganda. Pode ser que a mesma tenha sido o fator decisivo, mas não existe
modo de se comprovar.
2.5 COMUNICAÇÃO NAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO
Foi feita uma pesquisa na revista Educação e Conjuntura (n. 2, jul. 2004),
onde foi perguntado a 800 alunos matriculados em 25 diferentes cursos de
graduação, em 12 instituições de ensino superior de São Paulo, qual a principal
fonte de informação buscada pelos vestibulandos para a escolha da instituição de
sua preferência. Cada entrevistado poderia escolher até três opções, que eram:
internet e sites da IES; amigos, parentes e profissionais; propaganda da instituição;
guias e revistas; e, por fim, colégio ou cursinho. A seguir encontra-se a figura com o
gráfico do resultado da pesquisa.
Figura 1 – Fonte preferencial de informação para escolha da instituição de ensino superior

Fonte: Colombo, 2008, p. 206.

Como é possível observar no gráfico, mais de 40% dos entrevistados buscam
informações na internet e nos sites das instituições, demonstrando que é necessário
ter mais atenção a este meio por parte das instituições. Assim, é preciso que as
instituições parem para refletir sobre esse resultado e se conscientizem de que
direcionar parte da verba destinada a outros meios, como publicidade e marketing
offline, para a criação de portais com grande usabilidade pode ser (e ao que tudo
indica, será) um diferencial no momento da tomada de decisão do candidato.
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Segundo Kotler (apud. QUINTELLA E CARDOSO, 2008, p.5), “existem três
tipos de instituições: as que não respondem ao mercado, as que respondem
casualmente ao mercado e as que respondem fortemente ao mercado”.
As que não respondem ao mercado, geralmente se caracterizam pela
mentalidade burocrática, tendendo a desenvolver rotinas, e tornar a instituição uma
“máquina eficiente”, não se preocupando com a inovação, mesmo que o mercado
exija.
As instituições que casualmente respondem ao mercado mantêm um fluxo
comunicacional com seus públicos, através de representações estudantis, por
exemplo, encorajando sugestões e reclamações. O que ocorre em muitos casos é
que a falta de respostas às sugestões pode gerar ressentimentos nos clientes da
instituição.
Nas instituições que respondem fortemente ao mercado, o foco é totalmente a
satisfação do cliente. Além de fazer levantamentos sobre satisfação dos
consumidores, pesquisa suas necessidades buscando modos de melhorar seus
serviços, inclusive treinando funcionários para serem orientados para os clientes.
É importante que as instituição não estejam preocupadas apenas em
conseguir novos clientes/alunos, mas saibam gerenciar esse relacionamento,
procurando manter uma fidelização, através de relações mais duradouras e vínculos
mais profundos. O objetivo disso é, em um futuro próximo, se tornar um diferencial
para a instituição.
Na era digital, é importante até para o fortalecimento das marcas que elas
estejam presentes no ambiente on-line, seja através de perfis em redes sociais, seja
através de seus sites institucionais, mas mais importante do que estar presente, é o
modo como a instituição está presente na web. É necessário que, mais do que ter
um site, as instituições tenham um site com conteúdo relevante para a área, com
informações sobre produtos e serviços que oferece, informações sobre a própria
instituição (que demonstra transparência para o público), ter navegabilidade, afinal
navegar em um site onde se fica dando voltas pode gerar retorno negativo para a
instituição. Mais do que ter um perfil em uma rede social é saber gerenciar esse
perfil, respondendo aos questionamentos dos públicos que buscam a instituição por
este meio, publicar conteúdo relacionado à área e à instituição. De acordo com
Colombo (2008, p. 195),
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Cada vez mais os estudantes de graduação e pós-graduação buscam
informações da instituição na internet antes de escolherem onde querem se
matricular. O “portal” universitário é, atualmente, um foco estratégico na
captação de estudantes.

A autora ainda apresenta três elementos que devem estar presentes nos
portais institucionais que são fatores-chave para todos os públicos:
•
Navegação – habilidade de encontrar com facilidade
o que se procura;
•
Informação – deve ser fornecida em maior
profundidade que o material escrito, porém subdividida e usando hiperlinks,
de modo que o usuário possa obter a informação na medida de seu
interesse;
•
Comunicação visual, atratividade e funcionalidade –
deve-se tornar o ambiente atrativo para o visitante, porém sem excesso de
multimídia, colocando a funcionalidade em primeiro lugar. (COLOMBO,
2008, p.196)

O grande objetivo da navegação é fazer o usuário chegar à informação
desejada de forma simples e rápida. Os textos para internet devem ser curtos, já que
blocos longos de texto ficam cansativos e acabam por perder a atenção do usuário.
É sempre importante o uso de hiperlinks, para facilitar a navegação e o acesso à
informação. A informação mais relevante deve vir primeiro, seguida dos detalhes. O
uso de intertítulos também facilita a leitura, pois “quebra” o bloco de texto, tornando
o texto mais atrativo visualmente.
O design do site deve proporcionar uma navegação intuitiva, sem oferecer
excessos de conteúdo multimídia. Por isso, conclui Colombo (2008, p. 197):
O site é uma extensão da personalidade da instituição e deve refletir a
mesma linha de comunicação visual que a instituição adota em outros
meios, como, por exemplo, os materiais impressos, sua sede e outros
instrumentos de comunicação. Essa continuidade de estilo permite uma
integração da comunicação e demonstra um maior nível de profissionalismo
da instituição.

As ações isoladas de comunicação de uma organização podem ter objetivos
diferentes, mas também devem ser coerentes e sempre convergir para o objetivo
geral da organização, seja obter lucro, adquirir o engajamento das pessoas para
projetos, ou simplesmente se destacar perante as concorrentes. Para isso, é
necessária a utilização correta das ferramentas de comunicação, visando atingir o
público estratégico da organização com os menores custos a fim de aumentar a
credibilidade e reforçar a imagem da empresa perante este público.
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3 PROPAGANDA INSTITUCIONAL AUDIOVISUAL
Neste capítulo será abordada a propaganda institucional audiovisual, e os
elementos audiovisuais mais constantes nas propagandas das Instituições de
Ensino Superior do Rio Grande do Sul. Eles dividem-se em elementos de narrativa,
com narrador, entrevistas e videografismos, elementos visuais, com a descrição dos
planos e dos ângulos de câmera, elementos sonoros, abordando elementos
diegéticos e extradiegéticos (voz in, off e over) e trilha sonora e elementos de
montagem, onde foram apresentados os efeitos de transição de planos. Usaremos
como exemplos as próprias imagens dos materiais audiovisuais do corpus, a fim de
já apresentar a construção estética dos mesmos, que, em geral, é bastante
recorrente.
3.1 PROPAGANDA INSTITUCIONAL AUDIOVISUAL

Para divulgar produtos, serviços ou mesmo sua imagem, as organizações
utilizam a propaganda, podendo esta ser impressa, como jornais, revistas ou
folhetos, sonora, com veiculação de spots e jingles no rádio, visual, com banners e
anúncios na internet, ou audiovisual, podendo ser apresentada na televisão, no
cinema ou também na internet. Segundo Gacioso (2006, p. 35-36),
A função da propaganda (institucional ou não) não consiste em vender. Ela
predispõe à compra, ou aceitação de uma ideia. [...] A Propaganda
Institucional consiste na divulgação de mensagens pagas e assinadas pelo
patrocinador, em veículos de comunicação de massa, com o objetivo de
criar, mudar ou reforçar atitudes mentais, tornando-as favoráveis à empresa
patrocinadora.

As Relações Públicas têm à disposição inúmeras possibilidades de utilização
da propaganda como ferramenta estratégica para consolidação da marca de uma
instituição. Pinho (1990, p. 84-104) aponta alguns propósitos da propaganda para as
Relações Públicas, tais como:

•
•
•
•
•

Assegurar a aceitação de uma organização junto ao público em geral;
Corrigir impressões errôneas;
Obter aceitação pública para uma indústria;
Informar os fornecedores a fim de obter sua cooperação;
Estimular o interesse dos acionistas e obter sua compreensão e
confiança;
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•
•
•
•
•
•
•
•

Conquistar a boa vontade dos moradores locais;
Criar uma atitude favorável por parte dos legisladores e funcionários do
governo;
Informar os distribuidores sobre as políticas e programas da companhia
e obter sua cooperação;
Informar os empregados e obter sua cooperação;
Servir os consumidores mediante informações úteis;
Prestar serviço público;
Obter o apoio da imprensa;
Melhorar as relações trabalhistas.

Como podemos observar, o principal objetivo da propaganda para as
Relações Públicas é obter cooperação ou aceitação de seus públicos. Ainda de
acordo com Pinho (1990, p. 125), as propagandas institucionais
De uma maneira geral, contam a história da empresa, e apresentam dados
sobre as fábricas e as filiais, o pessoal e as relações trabalhistas, as
políticas de administração e os métodos de distribuição. Informam, ainda,
sobre os produtos fabricados, a estrutura do capital da empresa, os
investimentos em pesquisa e desenvolvimento de novos produtos, a
responsabilidade social da empresa, para com o bem-estar da comunidade,
os volumes de venda, a posição da concorrência e os serviços prestados
aos consumidores.

É claro que nem toda a propaganda institucional deve obrigatoriamente
apresentar todos estes elementos citados por Pinho (1990), mas para caracterizar
uma propaganda como institucional é necessário que pelo menos alguns destes
elementos estejam presentes no material veiculado.
Como ambiente de grande visibilidade, a internet pode e deve ser bastante
explorada pelas organizações. Além de proporcionar grande alcance, a internet
ainda tem uma grande vantagem sobre a televisão: a interatividade. Além de assistir
ao material audiovisual, o usuário pode compartilhar este material ou entrar em
contato com a organização de maneira muito mais fácil do que se o mesmo material
fosse veiculado na televisão (Pinho, 2000).
Para que seja eficiente, entretanto, este produto comunicacional deve
também apresentar qualidades estéticas para atrair seu público alvo e fazer com que
ele assista ao vídeo com interesse. Para poder analisá-los, vamos apresentar a
seguir alguns elementos da linguagem audiovisual, a partir daqueles que mais
aparecem nos vídeos.
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3.2 ELEMENTOS DE NARRATIVA
Temos como narrativa fílmica não só a capacidade de contar histórias, mas
de revelar uma experiência de temporalidade de um narrador/autor implícito que se
faz sujeito daquelas palavras ou daqueles recortes audiovisuais. Ela revela uma
particular leitura da realidade (seja empírica ou ficcional), como específico olhar, do
qual emerge o sentido, manifestado na unidade e inter-relação dos seus diversos
elementos constituintes.
Através da narrativa é possível identificar o gênero que se está assistindo. Por
gênero, temos que:
É um sistema de códigos, convenções e estilos visuais que possibilita ao
público determinar rapidamente e com alguma complexidade o tipo de
narrativa a que se está assistindo. Mesmo o acompanhamento musical dos
títulos pode indicar se o filme se enquadra em amplas categorias genéricas
como comédia e faroeste. À medida que o filme se desenrola, desenvolvemse particularidades mais sutis, envolvendo o reconhecimento talvez de um
estilo visual, ou um conjunto detectável de valores morais e ideológicos que
permitirá classificá-lo entre aqueles filmes policiais de suspense. (TURNER,
1993, p.88).

Percebe-se, portanto, que a narrativa é um elemento importante a ser
considerado na produção de uma peça audiovisual, pois é a partir dela que será
definido como a história será contada. Vamos abordá-la a partir de três aspectos:
narrador, entrevistas e videografismos.
3.2.1 Narrador

Se a narrativa é o “como”, o narrador é “quem”. Quem conta a história? De
qual ponto de vista? A utilização de som no audiovisual abriu caminho para novas
potencialidades e possibilidades de recursos narrativos. Um recurso que teve
bastante importância foi a utilização do narrador, para auxiliar na construção do
significado. Durante o surgimento do audiovisual havia a presença de um narrador,
dirigindo a atenção dos espectadores para as cenas, explicando o que estava
acontecendo, prática que foi substituída pelas imagens, as quais começaram a
contar a história, internalizando a narrativa. Em audiovisuais de ficção, o narrador
possui diversas funções, como comentar, explicar, confundir. Já em audiovisuais de
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não-ficção, o narrador se prende muito a uma função informativa. O narrador se
encarrega de desdobrar a narrativa para o espectador.
Para Covaleski (2009, p. 61), “no audiovisual, a principal função do verbal
(texto falado ou escrito) é a de explicar o não-verbal (a imagem, os sons) que está
sendo exibido, é com função de enfatizar, destacar, salientar o que foi mostrado que
a palavra deve estar presente”. A narrativa se torna redundante e cansativa quando
o que está sendo falado está explícito nas imagens.
Alguns audiovisuais fazem uso de um narrador para ajudar a dar sentido às
imagens. Sua presença se faz necessária quando é preciso explicar a imagem que
está passando no audiovisual. Deve-se fazer o comentário adequado à imagem.
Não se deve descrever o que pode ser visto na imagem. Segundo Watts (1990, p.
105), manter a locução “como uma trilha à parte (...) é o método mais confiável de
assegurar o sincronismo entre palavras e imagens”, entretanto “a imagem deve vir
sempre em primeiro lugar”.
Para perceber a importância de um narrador em determinada narrativa é
preciso pensar em quantos recursos cênicos seriam necessários para se fazer
compreender a sequência sem a presença deste narrador.
3.2.2

Entrevistas

Ao considerarmos as entrevistas nos produtos audiovisuais não-ficcionais,
não podemos deixar de abordar o gênero documentário. O documentário tem como
característica representar o real, fazer asserções sobre o mundo histórico.
Conforme Ramos (2008, p. 23), “a tendência mais participativa do cinema
direto/verdade introduz no documentário uma nova maneira de enunciar: a entrevista
ou o depoimento”. Vale lembrar que a entrevista também é um recurso muito
utilizado no telejornalismo, com a finalidade de legitimar e fundamentar uma matéria.
Segundo Musse & Musse (2010, p. 7),
A entrevista no documentário pode ser utilizada para construir e resgatar
uma memória coletiva, quando vários personagens falam de suas
experiências ou lembranças, e também como construção da história de um
personagem, através de seus relatos e reflexões sobre sua própria vida.
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Para Nichols (2005, p. 159), “a entrevista permite que o cineasta se dirija
formalmente às pessoas que aparecem no filme em vez de dirigir-se ao público por
comentários com voz-over2”. A entrevista pode ser utilizada para juntar relatos
diferentes em uma mesma história, pois “situa o filme mais honestamente num
momento dado e numa perspectiva distinta; enriquece o comentário com a textura
das vozes individuais” (NICHOLS, 2005, p. 160).
Figura 2 – Entrevista

Fonte: Propaganda institucional UPF. http://www.upf.br/45anos/galeria-videos.php Acesso em:
24/11/2013.

Na figura 2 podemos ver um exemplo de entrevista encontrada na
propaganda da Universidade de Passo Fundo (UPF). A entrevista, portanto, é
utilizada para construir um aspecto/efeito de verdade ao que está sendo narrado no
filme.

3.2.3 Videografismos
Inicialmente utilizado no cinema, nos anos 1950, para a apresentação dos
créditos, o videografismo teve o ápice de seu desenvolvimento na televisão, devido
à sua natureza eletrônica e à sua abertura a tendências avançadas. Por
videografismo entende-se
Todos os recursos visuais, normalmente tridimensionais e dinâmicos,
utilizados na identificação visual da rede, de algum programa, ou produto
anunciado, assim como também são os créditos, chamadas e toda e
qualquer produção com elementos visuais que se sobrepõem às imagens
filmadas por câmeras (PEREIRA & GOMES, 2012, p. 211).
2

Quando um personagem que fala não aparece na tela e também não faz parte do contexto espaço-temporal
das ações.
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Em geral, o grafismo tem o intuito de passar uma informação (nome do
programa, apresentador, entrevistado, créditos), com a criação de formas a partir da
própria imagem, ou que serão inseridas nela, contendo informações escritas,
desenhadas e/ou geradas através de meios digitais.
O videografismo pode ser classificado de acordo com sua configuração
gráfica de natureza em verbal, pictórico e esquemático. Verbal quando apresenta
apenas sinais e letras. Pictórico quando apresenta desenhos. Esquemático quando
o que é apresentado não são nem desenhos, nem sinais, nem letras, como gráficos,
tabelas, etc. Em casos de videografismos pictóricos e esquemáticos, é necessário
que estes sejam simples, claros e isentos de toda e qualquer informação irrelevante.
Os gráficos precisam ter títulos e os eixos devem estar identificados. Sua leitura
deve ser clara, simples e imediata.
Figura 3 – Videografismo verbal

Fonte: Propaganda institucional Univates. http://www.univates.br/institucional Acesso em: 24/11/2013.
Figura 4 – Videografismo pictórico

Fonte: Propaganda institucional UCPEL. http://www.ucpel.edu.br/portal/?secao=videos Acesso em:
24/11/2013.
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Figura 5 – Videografismo esquemático

Fonte: Propaganda institucional Unilasalle. http://www.unilasalle.edu.br/canoas/pagina.php?id=1479
Acesso em: 24/11/2013.

O grafismo se liga, em diversos casos, à noção de identidade visual, assim
como a marca de um produto gera uma identificação para o consumo. É o que se
pode observar nas figuras 3, em que o videografismo verbal é utilizado para mostrar
a missão da instituição, na figura 4, para ilustrar uma explicação da narração e na
figura 5, para localizar o espectador acerca dos locais em que a Rede Marista (da
qual o Centro Universitário La Salle faz parte) é encontrada no mundo
Nos diferentes tipos de audiovisuais, o grafismo muitas vezes se apresenta a
partir da necessidade de manter o espectador informado sobre, e se possível
assistindo, à atração seguinte (como acontece na TV). O grafismo na TV também é
utilizado

em

créditos,

títulos,

vinhetas

que

representam

a

logo

do

canal/programa/produtora, entre outros, ou seja, também podem colaborar com
informações sobre a narrativa de novelas, seriados, filmes, vídeos publicitários, etc.
Dessa forma, entendemos que os grafismos podem estar ligados tanto a uma função
mais narrativa, quanto a uma concepção mais gráfica (função visual).
3.3 ELEMENTOS VISUAIS
No audiovisual, a imagem é tão importante quanto o som. Não basta ter uma
trilha sonora boa, ou bons efeitos especiais se a imagem não satisfaz. Diversos
profissionais estão envolvidos na produção de um audiovisual apenas para buscar a
melhor imagem, com melhor iluminação, foco, nitidez, ângulo de câmera,
enquadramento. São muitos itens a serem observados no momento de gravar uma
sequência. Depois de gravada, são muitos os tratamentos a serem feitos na
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imagem: cortes, efeitos visuais, videografismos. Neste tópico foram tratados
assuntos relacionados às imagens no audiovisual, apresentando os tipos de planos
e ângulos.
3.3.1 Planos
Antes de apresentar os planos e ângulos de câmera utilizados no cinema,
precisamos definir alguns conceitos básicos relacionados às técnicas de filmagem,
como o próprio plano, cena, sequência e ponto de vista.
De acordo com Rodrigues (2002), por plano pode-se entender o fragmento de
imagem entre o ligar e o desligar da câmera. Cada plano é uma tomada (chamado
também de take). Quando, devido a erros técnicos ou dramáticos, filma-se a mesma
ação com as mesmas configurações, os planos são tomadas/takes repetidas de uma
mesma cena.
Já a cena é o lugar ou o cenário onde ocorre a ação. Segundo Rodrigues
(2002), uma cena é um conjunto de planos. A expressão é emprestada das
produções teatrais, em que um ato pode ser dividido em várias cenas, cada uma
delas situadas em um local diferente.
A sequência é uma série de cenas ou planos completa em si mesma, que
forma uma única e coerente unidade de ação dramática. Quando se ouve falar, por
exemplo, sobre a “sequência de perseguição” em um filme de ação, ou ainda, a
“sequência do casamento”, em um filme de romance.
Ponto de vista é, talvez, o parâmetro mais importante do plano, pois é ele que
determina o ângulo da imagem do objeto ou o ângulo da câmera do qual o público
vê o objeto. “É o ponto de observação da cena, aquele de onde parte o olhar”
(JULIER, 2009, p. 22).
Assim, os planos podem ser classificados de acordo com a área que
abrangem: “a área fotografada determina o tamanho da imagem do objeto no filme.
A câmera pode filmar planos gerais, com imagens minúsculas, ou closes com
imagens grandes” (MASCELLI, 2010, p. 59). A classificação dos planos varia muito
de acordo com o autor utilizado como referência. Mascelli (2010) classifica os planos
nas seguintes categorias: Grande Plano Geral, Plano Geral, Plano Médio, Closes e
Inserts.
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O Grande Plano Geral (GPG) representa uma área extensa vista de muito
longe e pode ser usada sempre que se deseja impressionar o público com a
gigantesca extensão do cenário. São melhor filmados do alto.
Figura 6 – Grande plano geral

Fonte: Propaganda Institucional Unisinos. http://www.unisinos.br/institucional Acesso em: 24/11/2013.

Na figura 6 podemos visualizar um exemplo de Grande Plano Geral, captado
da propaganda institucional da Universidade do Vale do Rio dos Sinos (UNISINOS).
O Plano Geral (PG) compreende toda a área onde a ação ocorre. “O lugar, as
pessoas e os objetos em cena são mostrados num plano geral a fim de familiarizar o
público” (MASCELLI, 2010, p. 34).
Figura 7 – Plano geral

Fonte: Propaganda institucional UFRGS. http://www.ufrgs.br/ufrgs/a-ufrgs/video-institucional Acesso
em: 24/11/2013.

Podemos observar na figura 7 uma demonstração de Plano Geral, tirada da
propaganda institucional da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS).
O Plano Médio (PM) é um plano intermediário entre o plano geral e o plano de
close, em que capta o ator acima dos joelhos ou logo abaixo da cintura.
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Figura 8 – Plano médio

Fonte: Propaganda institucional Faculdade Batista Pioneira. http://www.batistapioneira.edu.br/ Acesso
em: 24/11/2013.

Já na figura 8 é possível observar um exemplo de Plano Médio, captado da
propaganda institucional da Faculdade Batista Pioneira.
Os closes são divididos de acordo com o tamanho da imagem. Assim, temos
os Planos Próximos – também chamados de primeiro plano, que filmam o ator do
meio do tronco até o acima da cabeça, evidenciando características, intenções e
atitudes do personagem – o Close de Cabeça e Ombros, o Close de Rosto – em que
é enquadrado apenas o rosto do ator – e o Superclose – onde é enquadrada a
região logo abaixo dos lábios e imediatamente acima dos olhos.
Figura 9 – Close

Fonte: Propaganda institucional Senac. http://portal.senacrs.com.br/institucional_2010/index.html
Acesso em: 24/11/2013.

O Close é bastante explorado no audiovisual da Faculdade de Tecnologia
Senac, como pode ser visto na figura 9.
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Os Inserts são closes de objetos como cartas, telegramas, fotografias, jornais
ou outro material escrito ou impresso que ocupa a tela inteira, e servem para dar
destaque a este objeto.
Figura 10 – Insert

Fonte: Propaganda institucional FEEVALE. http://www.feevale.br/institucional/quem-somos Acesso
em: 24/11/2013.

Os inserts são recursos bastante utilizados nos audiovisuais das Instituições
de Ensino Superior do Rio Grande do Sul. Acima vemos o exemplo captado da
propaganda institucional da Universidade Feevale.
3.3.2 Ângulos de Câmera
É possível classificar os ângulos de câmera de acordo com a perspectiva do
que está sendo filmado e de acordo com a altura da câmera.
De acordo com a perspectiva, temos a câmera objetiva (filma de um ponto de
vista externo), a câmera subjetiva (filma do ponto de vista pessoal) e a câmera ponto
de vista (ou pov – grava da perspectiva de um ator em particular). Nos filmes, não há
exemplos de câmera subjetiva. Por outro lado, as câmeras em ponto de vista, são
bastante comuns, como as que se vê na figura 11, da Universidade Feevale.
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Figura 11 – Câmera Ponto de Vista.

Fonte: Propaganda institucional FEEVALE. http://www.feevale.br/institucional/quem-somos Acesso
em: 24/11/2013.

Dependendo da altura da câmera com relação ao objeto filmado, podemos
agregar à narrativa nuanças artísticas, dramáticas e psicológicas. É possível
influenciar o envolvimento do público e sua reação diante dos fatos apresentados
apenas pelo modo como o objeto é mostrado (se de baixo, de cima ou do mesmo
nível do espectador). A partir disso, Mascelli (2010) propõe uma classificação para
os ângulos de câmera de acordo com sua altura:
•

Ângulo plano: filma da altura dos olhos de um observador de altura
mediana, ou da altura dos olhos do sujeito sendo filmado.
Figura 12 – Ângulo plano.

Fonte: Propaganda institucional IENH. http://www.ienh.com.br/media-26 Acesso em: 24/11/2013.

O ângulo plano é o mais utilizado nas produções, por não possuir tanta carga
dramática, como é possível observar na figura 13.

•

Ângulo plongê: ângulo alto, a câmera é direcionada para baixo. Esse tipo
de ângulo carrega uma carga dramática e psicológica alta. Pode ser
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usado, por exemplo, em cenas em que o objeto está sendo diminuído em
relação à câmera, como um réu que está sendo julgado por um juiz.
Figura 13 – Ângulo plongê.

Fonte: Propaganda institucional PUCRS. http://www.pucrs.br/portal?p=institucional/a-universidade
Acesso em: 24/11/2013.

O ângulo plongê, conforme podemos ver na figura 14, é utilizado, geralmente,
em imagens aéreas, para mostrar a instituição de cima, como podemos observar na
figura 14.

•

Ângulo contra-plongê: é o ângulo baixo, onde a câmera é inclinada para
cima. Pode ser usado para provocar assombro, entusiasmo, aumentar a
altura ou a velocidade do objeto, distinguir atores ou objetos, eliminar os
primeiros planos indesejados, eliminar o segundo plano e o horizonte,
distorcer linhas de composição e criar uma perspectiva mais convincente,
posicionar atores ou objetos contra o céu e aumentar o impacto dramático.
Figura 14 – Ângulo contra-plongê.

Fonte:

Propaganda

institucional

UNISC.

http://www.unisc.br/portal/pt/media-center/videos/70/

institucionais.html#prettyPhoto/5/ Acesso em: 24/11/2013.
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Pouco utilizado pelas instituições, o ângulo contra-plongê é empregado em
propagandas com viés mais motivacional, que não tratam diretamente da instituição,
mas que fazem o espectador refletir sobre algum assunto, como é o caso da
propaganda da Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC), ilustrado na figura 15.

•

Dupla inclinação: quando a câmera é oblíqua ao objeto e dirigida para
cima ou para baixo. É utilizada para produzir um efeito tridimensional no
objeto, pois mostra o maior número de facetas deste objeto.
Figura 15 – Dupla inclinação.

Fonte: Propaganda institucional FEEVALE. http://www.feevale.br/institucional/quem-somos Acesso
em: 24/11/2013.

Conforme podemos ver na figura 16, a dupla inclinação também é mais
utilizada com imagens aéreas, para mostrar prédios inteiros da instituição.

•

Ângulo oblíquo: também chamado de ângulo holandês, é um ângulo
inclinado drasticamente, que gera imagens transversais. Recomenda-se
que sejam utilizados em sequências que demandam efeitos instáveis,
violentos, estanhos, subjetivos ou inovadores.
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Figura 16 – Ângulo oblíquo.

Fonte: Propaganda institucional PUCRS. http://www.pucrs.br/portal?p=institucional/a-universidade
Acesso em: 24/11/2013.

O ângulo oblíquo é muito pouco utilizado nas propagandas das Instituições de
Ensino Superior, mas algumas que procuram uma estética diferenciada o
empregam, como é o caso da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul
(PUCRS), visualizada na figura 17.
Entendemos, então, que o tipo de plano, o ângulo em que foi filmado e a
perspectiva que foi utilizada tem bastante influência no modo como a informação é
transmitida e absorvida pelo espectador. A carga dramática é imposta pela câmera e
influencia nas reações do espectador diante das cenas.
3.4 ELEMENTOS SONOROS
Embora seja muitas vezes esquecido, o som no audiovisual possui papel
fundamental. Retornando ao surgimento do audiovisual e seus predecessores, uma
das razões para a presença de músicos nos cinemas durante o período do cinema
mudo, de acordo com Armes (1999), era, além de abafar os barulhos produzidos
pela câmera, espirros e cochichos da plateia, tirar a aura de morte dos fantasmas na
tela, fornecendo-lhes corpo e peso.
Após o estabelecimento do cinema sonoro, é difícil conceber, apesar de ainda
existirem, filmes mudos. A trilha sonora produz o clima, o tom da cena. A voz dos
personagens fornece a entonação necessária para a compreensão do que é dito. Ou
seja, os elementos sonoros ampliam a significação da imagem.
Neste tópico foram abordados conceitos acerca da representação sonora dos
produtos audiovisuais.
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3.4.1 Trilha Sonora

A inserção de efeitos sonoros é uma etapa bastante onerosa da produção,
pois envolve não apenas a produção dos sons, mas a montagem dos mesmos.
Desse modo, a montagem sonora deve ser cuidadosamente empreendida, uma vez
que uma trilha deslocada pode levar o espectador a uma interpretação equivocada
da sequência. Segundo Watts (1990, p. 126), “a música é para ser lembrada. Tem o
poder maravilhoso de atingir os sentimentos das pessoas em poucos segundos”.
A construção de sentido dos produtos audiovisuais se dá através da
identificação de objetos comuns entre o que está sendo assistido (ou ouvido) e a
experiência do espectador. Manzano (2003, p. 33) afirma que “(...) o raciocínio e a
memória participam ativamente no sentido de concretizar a significação”.
Munsterberg (apud MANZANO, 2003, p. 33), afirma que
A cena que desperta o interesse certamente transcende a simples
impressão de objetos distantes em movimento. Devemos acompanhar as
cenas que vemos com a cabeça cheia de idéia. Elas devem ter significado,
receber subsídios da imaginação, despertar vestígios de experiências
anteriores, mobilizar sentimentos e emoções, atiçar a sugestionabilidade,
gerar ideias e pensamentos, aliar-se mentalmente à continuidade da trama
e conduzir permanentemente a atenção para um elemento importante e
essencial – a ação.

Percebemos, então, que a memória não só é parte fundamental na
construção do sentido, como possui também função sinestésica. Trilhas compostas
com precisão agem de forma sinestésica no espectador, resultando em respostas
diferentes em cada um, de acordo com cada indivíduo e sua experiência vivida. Ao
ouvir um som durante um filme, há um reconhecimento de estímulos e significados
apreendidos ao longo da vida.
De acordo com Sekef (2007, p. 61),
O som, fenômeno físico/acústico, matéria da música, afeta o sistema
nervoso autônomo, base da reação emocional, e as respostas fisiológicas
que suscita são diretamente ligadas às vibrações sonoras, ao passo que as
reações psicológicas são diretamente ligadas às relações sonoras,
facultando associação, evocação e integração de experiências.

Manzano (2003) afirma que o som ajuda a construir a emoção. No entanto,
ressalta-se que a ausência de som também é fator importante na compreensão de
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uma sequência. Cenas com absoluto silêncio geralmente representam grande
tensão ou carga dramática. Segundo Cruz (2008, p. 14), “o silêncio traz à mente
ideias como tensão, vazio, solidão ou mesmo paz. Seu valor dramático, se bem
usado, é enorme”.
Portanto, a utilização do som no audiovisual deve ser usada de forma rigorosa
e em parceria com o visual. É preciso ter em mente que cada elemento do filme não
pode ser entendido separadamente, mas que o que gera sentido à narrativa é a
compreensão do conjunto de elementos que compõem o produto audiovisual.
3.4.2 Elementos Diegéticos e Extradiegéticos - Voz in/off/over

Outro elemento importante para compreensão do discurso de um audiovisual
é a voz:
Por voz, refiro-me a algo mais restrito que o estilo: aquilo que, no texto, nos
transmite o ponto de vista social, a maneira como ele nos fala ou como
organiza o material que nos apresenta. Nesse sentido, “voz” não se
restringe a um código ou característica, como o diálogo ou o comentário
narrado. Voz talvez seja algo semelhante àquele padrão intangível, formado
pela interação de todos os códigos de um filme, e se aplica a todos os tipos
de documentário. (NICHOLS, 2005, p.50).

A voz do narrador interfere no modo como a sequência será compreendida.
Podemos classificar a voz em três tipos: in, off e over, de acordo com sua presença
no campo e a inserção do personagem na cena. Voz in é um elemento diegético, é a
voz de qualquer elemento que se encontre dentro do campo visual, por exemplo, o
diálogo dos atores em cena. Já a voz off é proferida por alguém fora do campo
visual, por isso classificada como elemento extradiegético, mas que está contido
naquele contexto espaço-temporal narrativo, por exemplo um personagem falando
algo, sem estar presente na cena. E a voz over, também chamada de “voz de Deus”,
outro elemento extradiegético, é quando um personagem que fala não aparece na
tela e também não faz parte do contexto espaço-temporal das ações.
Voz over é a voz agregada sobre (em inglês, over) a imagem; em geral, é
voz de narrador externo à massa da estória, ou de personagem que narra.
Voz over é o equivalente sonoro da legenda: um recurso épico que põe o
narrador em contato direto com o espectador – e apenas com ele. Esse
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narrador pode ser anônimo e exterior à massa da estória, ou ser um
personagem – principal ou secundário (CAMPOS, 2011, p. 202).

Inicialmente a voz over tinha a função de transmitir a realidade para o
espectador. Apesar de se manter invisível, a voz no documentário assumia grande
presença dentro do filme. A ideia da voz-over era de sintetizar o que as imagens
queriam expressar, mas não conseguiam. As imagens pareciam apenas ilustrar o
que era dito. Ao longo do tempo, a narração passou a ganhar personalidade, já que
a voz que a transmitia foi aos poucos sendo dotada de subjetividade.
3.5 ELEMENTOS DE MONTAGEM
O modo como as cenas são ordenadas em sequência se dá através de
operações técnicas e artísticas, denominadas montagem. Segundo Covaleski (2009,
p. 75),
A montagem pode ser compreendida como um procedimento de
organização do conjunto de cenas, sequências e planos que formam a obra
fílmica, segundo uma ordem pré-determinada em seu roteiro. Serve,
portanto, para selecionar e ordenar fragmentos da obra, sendo estes
espaciais e temporais.

A montagem tem como função dar a impressão de duas porções diferentes de
espaço e tempo formarem uma cena unitária e contínua, devido a uma série de
mecanismos. Existem algumas técnicas de filmagem que auxiliam na montagem,
visando à fluidez da produção. A continuidade e o corte são os principais.
A continuidade consiste em ajustar os elementos visuais e sonoros de um
filme para que complementem um ao outro, com o propósito de impressionar o
público:
O principal objetivo de um filme, seja um longa-metragem de ficção ou um
documentário, é prender a atenção do público – do plano de abertura ao
fade-out final. [...] A continuidade suave, fluida e realista contribui mais para
o sucesso de um filme do que qualquer outro dispositivo cinematográfico
(MASCELLI, 2010, p. 80)

Os profissionais do cinema utilizam métodos de transições visuais e sonoras
nas produções para unir tempo e espaço. São eles: Fade ou Fusão, Dissolve ou
Dissolução, Wipe ou Cortina e Montagens. O Fade é dividido em fade-in (quando a
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tela preta ou branca abre gradativamente para a imagem, utilizado para uma cena
de abertura) e o fade-out (quando a imagem escurece ou clareia gradativamente,
utilizado para uma cena final). O Dissolve mistura uma cena na outra; geralmente
são usados para cobrir uma mudança de lugar ou um intervalo de tempo. O Wipe
ocorre quando uma cena parece empurrar a outra para fora da tela, e o movimento
pode ocorrer em qualquer direção e sentido. As Montagens são séries de cenas
curtas utilizadas para condensar o espaço ou o tempo, geralmente utiliza imagens
sobrepostas para conectar duas ou mais ideias.
Figura 17 – Fade-in

Fonte: Propaganda institucional UNIVATES. http://www.univates.br/institucional Acesso em:
24/11/2013.
Figura 18 – Fade-out

Fonte: Propaganda institucional Faculdade Batista Pioneira. http://www.batistapioneira.edu.br/ Acesso
em: 24/11/2013.

Através de imagens estáticas, os fades são bastante parecidos. Entretanto,
no produto audiovisual, a diferença entre ambos é clara. Nas figuras 18 e 19
podemos ver exemplos de Fades utilizados nas propagandas das Instituições de
Ensino Superior do Rio Grande do Sul. Não necessariamente Fade-in e Fade-out
são utilizados juntos.
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Figura 19 – Dissolve

Fonte: Propaganda institucional FDA.
http://domalberto.ning.com/video/video/listForContributor?screenName=3rypegyqyzgtk

Acesso

em:

24/11/2013.

Na figura 20 está representado um exemplo de Dissolução encontrado no
corpus de análise.
Figura 20 – Wipe

Fonte: Propaganda institucional FEEVALE. http://www.feevale.br/institucional/quem-somos Acesso
em: 24/11/2013.

A Cortina, ou Wipe, é utilizada em poucos vídeos e está diretamente ligada à
velocidade da trilha sonora: quanto mais rápida a trilha, mais rapidamente ocorre a
transição de planos; quanto mais lenta a trilha, mais lentamente ocorre a transição.
Na figura 21 está ilustrado um exemplo de utilização de Wipe, na propaganda da
Universidade Feevale.
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Figura 21 – Montagem

Fonte: Propaganda institucional UNIRITTER. http://www.uniritter.edu.br/# Acesso em: 24/11/2013.

A Montagem é empregada em vídeos mais dinâmicos, em que muitas
pessoas falam ao mesmo tempo, como pode ser visto na figura 22, no audiovisual
da UNIRITTER.
Por outro lado, o corte tem como principal função auxiliar, durante a
montagem, a correção de falhas técnicas de continuidade, cenas faltantes. A
montagem é feita de cortes, de colagens entre planos diferentes.
É através da montagem e da edição que será definido o tempo do filme. Para
um filme ser editado, alguns requisitos técnicos, estéticos e narrativos devem ser
seguidos. Os requisitos técnicos são elementos como iluminação, cor, exposição,
som. Os requisitos estéticos sugerem que o filme montado deve apresentar uma
série de imagens fáceis de compreender e agradáveis de assistir, a não ser que, por
vontade do diretor, o desejo seja de provocar uma reação violenta ou desagradável.
Os requisitos narrativos consistem na certeza de que o material pode ser montado
num filme capaz de contar uma história.
Todos os elementos audiovisuais devem ser pensados em conjunto ao se
fazer uma produção, procurando estabelecer sentido à narrativa e mantendo sempre
o foco sobre o desejo de qual sentimento se quer despertar no espectador. Deve-se
lembrar de que, separadamente, cada elemento tem um significado e traz uma carga
dramática. Em conjunto, produzem significados totalmente diferentes.
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4 ANÁLISE
Este capítulo apresenta, em dados quantitativos e qualitativos, os elementos
invariáveis e variáveis nas propagandas institucionais audiovisuais das Instituições
de Ensino Superior do Rio Grande do Sul (IES-RS). Inicialmente, será apresentado
um panorama geral dessas propagandas audiovisuais, a partir das fichas utilizadas
no mapeamento. Em seguida, foram discutidos os elementos audiovisuais e o modo
como eles respondem aos princípios da comunicação organizacional.
4.1 FICHA PARA O MAPEAMENTO
Para este capítulo, foram importantes os dados identificados a partir da ficha
de codificação (CD em anexo), utilizada para quantificar os elementos analisados
neste trabalho:
Tabela 1 – Formulário de codificação das propagandas

Formulário de Codificação – INST000
Informações Gerais
IES

Cidade

Categoria da IES
 Pública  Privada
Acesso em

Endereço da propaganda
Presença de Entrevistas
Não  Sim
Presença de Ficha Técnica
Não  Sim
Planos Majoritariamente
Grande Plano Geral (GPG)
Plano Geral (PG)
Presença de Transições Visuais
 Fade-in
Fade-out

Presença de Trilha Sonora
 Não Sim
Presença de Voz
 In  Off Over  Não possui

Duração da propaganda
Videografismo
Verbal Pictórico Esquemático

Plano Médio (PM)
 Plano Próximo (PP)

Close
Insert

Dissolve

 Montagem

Wipe

 Não possui

Análise da propaganda
Resumo da propaganda/Pontos a Ressaltar
Apresenta
 História da Instituição
Missão

Visão
 Valores/Princípios
Logomarca

Na ficha foram quantificados tanto elementos audiovisuais quanto elementos
de comunicação organizacional. Foram, ainda, feitos apontamentos sobre os
audiovisuais analisados, mostrando o caminho percorrido até encontrar a

50

propaganda no site da instituição. Abaixo da ficha, foi mostrada a localização do
audiovisual no site da instituição, através de um print screen3.
O gráfico a seguir apresenta
apresenta a localização das instituições de ensino superior
no estado, de acordo com sua mesorregião:
Gráfico 1 – Localização das Instituições de Ensino Superior do RS.
2% 3%

6%
6%

Sudoeste
Centro Oriental

48%

15%

Centro Ocidental
Sudeste

20%

Nordeste
Noroeste
Metropolitana

Conforme é possível perceber, quase 50% das IES do Rio Grande do Sul
estão localizadas na Região Metropolitana de Porto Alegre, seguida da região
Noroeste, com 20%, que compreende municípios como Passo Fundo e Ijuí. A
localização das instituições é um aspecto bastante recorrente nas propagandas
institucionais, inclusive
ive para exaltar a instituição, muitas vezes afirmando que “está
em uma localização estratégica no estado”.
4.2 PANORAMA DAS PROPAGANDA
PROPAGA
INSTITUCIONAL DAS
S IES GAÚCHAS

A seguir vemos o gráfico que representa a proporção de in
nstituições que
possuem propaganda au
udiovisual em seu site oficial:

3

Print screen:: captura de tela em forma de imagem.
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Gráfico 2 – Instituições que possuem propaganda institucional audiovisual no site oficial.

38
Possuem vídeo no site
76

Não possuem vídeo no
site

Apenas 33%
% das 114 instituições presentes
presentes na internet apresentam a
propaganda institucional
onal no site oficial, enquanto 67%
67% apresentam apenas
informações escritas ou fotografias, ou ainda, não apresentam informações
informaç
sobre a
instituição. Existem algumas prováveis hipóteses para que este fato ocorra: a
instituição não possui propaganda institucional audiovisual,, seja por falta de
orçamento, falta de interesse, falta de conhecimento sobre a importância deste tipo
de material, ou a instituição ainda é muito recente e não apresenta seus princípios
organizacionais (missão, visão e valores) bem definidos. Outra hipótese é a
instituição possuir propaganda institucional, mas apenas offline, o que, mais uma
vez demonstra que a instituição
insti
não percebe a importância do material audiovisual
como estratégia de impacto
impact no público. As imagens, quando aliadas
liadas a uma boa trilha
sonora e informações relevantes sobre a instituição,
instituição podem ser o fator decisivo no
momento em que o candidato vai definir
definir sua opção de instituição para estudar.
Ainda sobre as instituições que possuem propaganda institucional audiovisual
em seu site oficial, é interessante analisar a categoria: públicas e privadas.
Gráfico 3 – Categoria das IES-RS
IE
que possuem propaganda institucional audiovisual no site.

2
Pública
Privada
26
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Das 10 instituições públicas presentes neste estudo, apenas duas possuem
propaganda institucional audiovisual em seu site: a Universidade Federal de Santa
Maria (UFSM) e a Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS). Vale
ressaltar alguns pontos:
•

O UFSM apresenta dois produtos audiovisuais sobre a história da criação
da Universidade, sendo que um deles está dividido em duas partes.

•

O audiovisual da UFSM que está dividido em duas partes, chamado de
“The Mark of Cultura” (O Marco da Cultura), datado da década de 1960, foi
utilizado pelo então reitor na época para divulgar a instituição em suas
visitas à Europa e aos Estados Unidos, visando firmar parcerias.

•

O audiovisual da UFRGS está incompleto no site. Após 3 minutos de
exibição, ele é interrompido.

Enquanto algumas instituições não possuem propaganda institucional
audiovisual em seu site, quatro das instituições estudadas possuem mais de uma
propaganda: a Universidade Federal de Santa Maria possui duas propagandas, a
Universidade Católica da Pelotas (UCPEL) e a Universidade de Santa Cruz do Sul
(UNISC) possuem três propagandas cada uma e a Universidade de Passo Fundo
(UPF) possui 15 propagandas, que falam da história da criação da instituição. Com
isso, o total de propagandas analisadas neste estudo chegou a 46.
Das instituições privadas, os assuntos abordados são bastante diversificados:
alguns falam apenas da instituição. Outros falam dos benefícios de estudar na
instituição. Outros nem falam propriamente da instituição, como a Faculdade de
Tecnologia da Serra Gaúcha (FTSG), por exemplo, que mostra um depoimento do
dono de uma empresa de móveis sobre o curso de Design de Interiores, e explica o
que faz um designer de interiores.
Ainda sobre a temática abordada nas propagandas, a seguir estão
representados os elementos de comunicação organizacional apresentados, bem
como a proporção em que aparecem nos audiovisuais:
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Gráfico 4 – Elementos de Comunicação Organizacional
cional apresentados nas propagandas
96%

93%

100%

100%

85%

90%
80%
70%
60%

54%
48%

Sim

50%

Não

40%
30%
17%

20%

9%

10%

7%
0%

0%
História

Missão

Visão

Valores

Logomarca

a instituição aparece em 15 das propagandas estudadas.
A história da
Inclusive, algumas retratam somente a história da instituição, como é o caso das dua
propagandas da UFSM e das 15 propagandas da UPF. A missão, é tratada em 8
dos materiais estudados, enquanto a visão aparece em 4 e os valores aparecem
a
em
apenas 3 propagandas institucionais audiovisuais.
audiovisuais
Em todas as propagandas aparece a logomarca da instituição, mesmo que
por menos de um segundo, como é o caso da propaganda sobre a construção da
UFSM, conforme é possível observar a seguir:
Figura 22 – Frames da propaganda sobre a construção da UFSM.
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As imagens 23 e 24 mostram os dois primeiros frames da propaganda
“Construção da UFSM”. No primeiro frame, durante o segundo 00:00 aparece a
logomarca da instituição. No segundo frame, também durante o segundo 00:00
aparece uma tela preta, o que significa que o logo não ficou nem um segundo no
audiovisual.
Conforme vimos no capítulo 2, a logomarca é a representação visual da
instituição e serve para facilitar o reconhecimento da mesma. É de extrema
importância que este elemento seja constante nas propagandas, seja na abertura,
no final ou como marca d’água no canto da tela.
A história é apresentada, na maioria dos casos, para mostrar a tradição da
instituição. Instituições mais antigas costumam ter uma credibilidade maior com o
público. Para reforçar a ideia de que instituição merece essa credibilidade, são
apresentados

dados,

como

conceito

no

MEC,

adesão

a

programas

de

reconhecimento internacional, como é o caso do Centro Universitário Ritter dos Reis
(Uniritter) e da Escola Superior de Administração, Direito e Economia (Fadergs –
antiga ESADE). A Universidade Feevale (Feevale), apesar de não mostrar a história
institucional, afirma em seu discurso que “possui reputação sólida perante seus
públicos estratégicos”, mais uma vez reafirmando a importância de se manter uma
boa reputação, para adquirir credibilidade.
A missão é tratada em algumas propagandas como objetivos, em outras,
como foco da instituição. A visão e os valores são pouco explorados nos
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audiovisuais,, o que reflete uma aparente despreocupação das instituições acerca
dos seus princípios organizacionais.
4.2.1 Elementos de narrativa

Um outro ponto analisado foi
foi a presença de entrevistas nos audiovisuais.
audiovisuais
Conforme foi falado no capítulo 3, a presença de entrevistas em um material
audiovisual tem por finalidade dar um aspecto de verdade ao que está sendo
mostrado. Assim, temos o gráfico a seguir, que mostra a proporção de instituições
que utiliza este recurso em sua propaganda institucional:
Gráfico 5 – Presença de entrevistas nas propagandas institucionais audiovisuais

35%
Sim
65%

Não

Das instituições analisadas,
analisadas 35% possuem entrevista
ta ou depoimentos em sua
propaganda institucional. Há propagandas que são apenas entrevistas e
depoimentos de pessoas sobre a instituição, como é o caso da Faculdade Integrada
de Santa Maria (FISMA) e algumas das propagandas da Universidade de Passo
Fundo (UPF). As entrevistas e os depoimentos não são um recurso obrigatório nos
audiovisuaiss institucionais, mas podem agregar muito no que diz respeito à imagem
e credibilidade da instituição.
Outro recurso narrativo estudado foi o videografismo que também é utilizado
para complementar o que é narrado, quando há a presença de narrador. A seguir é
mostrado o gráfico da utilização
tilização de videografismos nas propagandas:
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Gráfico 6 – Utilização de videografismos
44
45
40
35
30
25
20
15
10
5
0

41

7
1
Verbal

Pictórico

Esquemático

Não possui

A utilização dos videografismos
videografismos verbais é feita, principalmente, para
apresentar dados das instituições, como quantidade de alunos, data de criação,
cri
nome de quem está falando, como podemos ver na imagem a se
eguir da propaganda
institucional da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS)
(UFRGS):
Figura 23 – Videografismo verbal

Fonte: Propaganda institucional UFRGS. http://www.ufrgs.br/ufrgs/a-ufrgs/video
ufrgs/video-institucional Acesso
em: 24/11/2013.

Os videografismos pictóricos são utilizados, basicamente, para compor
com
a
logomarca da instituição, conforme podemos observar na imagem a seguir da
Faculdade Novo Hamburgo (IENH):
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Figura 24 – Videografismo pictórico

Fonte: Propaganda institucional IENH. http://www.ienh.com.br/media-26 Acesso em: 24/11/2013.
24/

Já os esquemáticos são utilizados para representar a localização da
instituição no mapa, ou demonstrar, através de uma linha do tempo, os passos para
a criação da instituição, ou ainda para localizar as dependências da instituição,
inst
como
pode ser visto na propaganda do Centro Universitário La Salle (Unilasalle), na figura
a seguir:
Figura 25 – Videografismo
deografismo esquemático e verbal no audiovisual da Unilasalle

Fonte: Propaganda institucional UNILASALLE.
http://www.unilasalle.edu.br/canoas/pagina.php?id=1479
edu.br/canoas/pagina.php?id=1479 Acesso em: 24/11/2013.

Apenas uma instituição não apresenta nenhum tipo de videografismo: a
Universidade Ritter dos Reis (UniRitter). Neste caso, todas as informações escritas
são dadas através de cartazes que as pessoas que aparecem na propaganda
seguram, conforme a figura a seguir:
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Figura 26 – Propaganda institucional audiovisual da UniRitter
Uni

Fonte: Propaganda institucional UNIRITTER. http://www.uniritter.edu.br/# Acesso em: 24/11/2013.

Percebe-se, então, que os videografismos são elementos de grande
importância nas propagandas institucionais, por reduzirem o uso de outros recursos
mais dispendiosos como locução ou até mesmo gravação de mais imagens.
4.2.2 Elementos de visuais
Outro elemento analisado
analisa foi o tipo
ipo de plano mais utilizado nas propagandas.
propagandas
Como foi visto no capítulo 3, cada tipo de plano carrega uma carga dramática
diferente e, com isso, um sentido diferente à imagem. A seguir,, o gráfico mostra os
planos mais utilizados nas propagandas institucionais
institucionais analisadas:
Gráfico 7 – Tipos de planos mais utilizados
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O plano mais utilizado nos audiovisuais é o Plano Geral, para representar
ambientes inteiros da instituição, ou pessoas realizando ações nesses ambientes
(laboratórios, salas de aula, ginásios), como pode ser observado a seguir:
Figura 27 – Representação de Plano Geral

Fonte:

Propaganda

institucional

UNIVATES.

http://www.univates.br/institucional

Acesso

em:

24/11/2013.

Grande parte das propagandas mostra pessoas executando ações, e, nesses
casos, são muito utilizados Planos Próximos, em que é possível visualizar bem a
fisionomia das pessoas, sem perder o contexto onde elas estão inseridas. No caso
de entrevistas e depoimentos, é o tipo de plano que melhor apresenta quem está
falando, pois não fica tão próximo a ponto de não sabermos o ambiente onde a
pessoa está localizada, nem tão longe que a fisionomia da pessoa não possa ser
vista, conforme a imagem:
Figura 28 – Representação de Plano Próximo

Fonte: Propaganda institucional Faculdade Batista Pioneira. http://www.batistapioneira.edu.br/
Acesso em: 24/11/2013.
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Grandes Planos Gerais são utilizados ou para mostrar a magnitude da
instituição, como é o caso da Universidade Feevale, ou para mostrar a localização,
como é o caso do Centro
ntro Universitário La Salle, como mostram as figuras a seguir:
Figura 29 – Representação de Grande Plano Geral

Fonte: Propaganda institucional FEEVALE e UNILASALLE.

4.2.3 Elementos sonoros
Alguns recursos podem ser utilizados para auxiliar a narrativa. A presença de
voz de um locutor, por exemplo, pode explicar as imagens mostradas na imagem. O
gráfico a seguir representa a proporção dos tipos de voz utilizados nas propagandas
institucionais analisadas:
Gráfico 8 – Tipos de voz utilizados nos audiovisuais
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O recurso mais utilizado é a voz over, ou voz de Deus, seguido da voz in, nas
entrevistas e depoimentos ou com a presença de um apresentador.
apresentador. A voz off é
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utilizada sempre em conjunto da voz in. Apenas três instituições não possuem o
recurso de voz: a Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), a
Universidade do Vale dos Sinos (UNISINOS) e a Escola Superior de Teologia
Teolo
e
Espiritualidade Franciscana (ETESF). Nestes casos, se faz necessário o uso do
recurso videografismo, para explicar o que a imagem mostra.
De todos as propagandas analisados, apenas uma não apresenta trilha
sonora: a da Faculdade Integrada de Santa Maria
Maria (FISMA), em que a propaganda
institucional é uma entrevista da TV Fisma com o Diretor da instituição.
instituição Todos as
outras 45 propagandas possuem trilha sonora de fundo. Ter uma trilha sonora bem
incorporada faz diferença para capturar a atenção do usuário.
usuário Uma trilha mal
utilizada também chama a atenção, mas de um modo negativo. Temos como
exemplo a Escola Superior de Teologia (EST), em que a propaganda começa com
trilha e narração em over e, aos 58 segundos, todos os sons são interrompidos e o
reitor da instituição
nstituição dá um depoimento com um ruído ao fundo.
4.2.4 Elementos de montagem
Percebeu-se
se que a duração das propagandas é bastante variável. Há
propagandas de 30 segundos de duração,
duração, como é o caso da Faculdade de
Tecnologia Senac, até de 17 minutos e 37 segundos, como o da Faculdade Novo
Hamburgo (IENH).. Neste, além de apresentar a IES, são apresentados os outros
níveis educacionais oferecidos pela instituição (infantil, fundamental, médio e
técnico). A seguir, é mostrado
mostrado um gráfico com a duração das propagandas
analisadas:
Gráfico 9 – Duração das propagandas institucionais
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É possível perceber que a maioria das propagandas possui entre 1 e 2
minutos de duração. Entretanto, as propagandas mais completas em se tratando de
comunicação organizacional (que apresentam, no mínimo, missão, visão e valores
da instituição) possuem de 4 a 5 minutos, como é o caso do Centro Universitário La
Salle. As propagandas que possuem menos de 1 minuto geralmente são mais
genéricos e fazem associações entre o que se aprende na instituição e o que seria
necessário para a vida, como mostra o audiovisual da Faculdade de Tecnologia
Senac. Ela também usa mais planos próximos e inserts, buscando criar
cumplicidade com seus públicos:
Tabela 2 – Propaganda institucional da Faculdade de Tecnologia Senac

Imagem

Narração
Precisa-se...

... precisa-se...

... de bons profissionais...

... e de bons cidadãos.
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Precisa-se de ética...

... mas também de conhecimento e técnica.

Precisa-se de sustentabilidade...

... de felicidade...

... precisa-se de liderança...

... de motivação...
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... precisa-se de paixão.

Senac. Educação para o trabalho e para a vida.

A propaganda institucional do Senac ilustra bem as associações feitas pelas
instituições de ensino com produções mais curtas. Em contrapartida, propagandas
muito longas acabam trazendo informações não tão relevantes sobre a instituição e
podem acabar perdendo a atenção do usuário.
Outro elemento analisado nas propagandas foi o tipo de transição utilizado
entre os planos. Percebe-se que em propagandas mais dinâmicas são utilizados
poucos ou nenhum efeito de transição entre os planos, como é o caso da Faculdade
Especializada na Área da Saúde do Rio Grande do Sul (FASURGS), que utiliza
apenas cortes secos. Outro ponto a ser observado é a ligação entre a trilha sonora e
o tipo de transição. Quando o audiovisual apresenta uma trilha mais calma, a
tendência, de acordo com as propagandas analisadas, é o audiovisual apresentar
transições mais visíveis (a transição ocorre de maneira mais lenta). Em
contrapartida, quando a trilha sonora é mais agitada, a tendência que se observa é
de a montagem ocorrer com cortes secos ou transições rápidas. A seguir está
representada a proporção das transições utilizadas nas propagandas analisadas:

65

Gráfico 10 – Transições utilizadas nas propagandas
24
25

22

21

20
12

15
10

6
2

5
0
Dissolução

Fade
Fade-out

Fade-in

Não possui

Montagem

Wipe
(Cortina)

Podemos observar que a maior parte das propagandas utiliza algum tipo de
transição entre os planos na montagem, sendo que a dissolução é o tipo de
transição que mais aparece. O efeito do tipo wipe aparece em apenas duas
propagandas: a da Universidade de Santa Cruz do Sul (UNISC) e da Universidade
Feevale.
Figura 30 – Representação de Wipe

Fonte: Propaganda
ropaganda institucional UNISC.

http://www.unisc.br/portal/pt/media center/videos/70/institucionais.html#prettyPhoto/12/ Acesso
http://www.unisc.br/portal/pt/media-center/videos/70/institucionais.html#prettyPhoto/12/
em: 24/11/2013.

Conforme é possível perceber na figura 31,, devido à imagem desfocada, a
transição de planos ocorre de maneira rápida
rápida e a trilha sonora é dinâmica, mais uma
vez comprovando o que foi dito anteriormente.
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4.3 PROBLEMAS COMUNS

Existem outras questões relevantes, ao analisarmos os audiovisuais: quem
produziu o material?
? Em que ano foi feito? De que ano são os dados apresentados?
apre
Todos estes dados (ficha técnica) deveriam estar explícitos, seja no final do próprio
produto audiovisual,, seja no local onde se encontra o produto no site. Entretanto
apenas algumas instituições apresentam esta informação, conforme é mostrado no
gráfico:
Gráfico 11 – Propagandas institucionais que apresentam ficha técnica

9%

Sim
Não
91%

Apenas 4 das instituições disponibilizam a ficha técnica da propaganda, o que
representa somente 9% do total. São elas: a Escola Superior de Teologia
Teolog (EST), a
Escola Superior de Teologia e Espiritualidade Franciscana (ETESF), e as duas
propagandas da Universidade Federal de Santa Maria (UFSM).
Alguns problemas foram encontrados ao analisar as propagandas,
propagandas tanto de
discurso, quanto estruturais. Algumas instituições tentaram utilizar em sua
propaganda institucional uma linguagem mais descontraída e o resultado foi um
discurso que pode ser visto como negativo, como o da Faculdade Anhanguera. A
tabela a seguir mostra um trecho da propaganda da Faculdade, que compreende o
período entre 3 minutos e 3minutos e 18 segundos:
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Tabela 3 – Propaganda institucional da Faculdade Anhanguera

Imagem

Narração
Tudo bem. Falamos da responsabilidade da
Anhanguera, mas você também precisa fazer
sua parte.

Então, vamos fazer um trato...

... Se a gente não cumprir a nossa parte, pode
dar um puxão de orelha...

mas é importante você estudar, entregar os
trabalhos e, claro, pagar a mensalidade.

Isso faz parte do trato.

De acordo com as propagandas analisadas, não é comum a instituição falar
sobre pagamento em seu material audiovisual. A linguagem utilizada pela Faculdade
Anhanguera pode ser mal interpretada pelos públicos.
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Outro problema percebido foi que, ao informarmos dados sobre a instituição,
é importante que estes sejam dados mensuráveis. A Faculdade Batista Pioneira, por
exemplo, afirmou em sua propaganda audiovisual que “o nosso curso, Bacharel em
Teologia, foi avaliado no Ministério da Educação com um conceito muito bom, o que
o torna um dos melhores cursos de Teologia do Brasil”. É preciso quantificar essa
informação, já que o Ministério da Educação disponibiliza esta informação. Fica o
questionamento: quanto é muito bom? É muito bom em relação aos outros cursos de
Teologia ou muito bom em relação a qualquer outro curso de outra instituição?
Quanto aos problemas estruturais, foram detectadas as seguintes falhas: a
propaganda institucional audiovisual da Universidade Federal do Rio Grande do Sul
(UFRGS) está incompleta no site; algumas produções apresentam a trilha sonora
muito alta, o que dificulta a compreensão da narração em over; e a propaganda da
Faculdade Santo Augusto (FAISA) possui 10 minutos e 33 segundos, mas aos 5
minutos e 15 segundos acaba e recomeça o mesmo audiovisual sem qualquer tipo
de som.
É preciso ter cuidado ao veicular qualquer tipo de informação institucional,
qualquer que seja o meio. As informações devem ser verdadeiras e o discurso deve
estar alinhado com o que a instituição costuma fazer, procurando sempre uma
unidade em todos os meios de comunicação. Como na internet as informações se
dissipam de maneira extremamente rápida, o cuidado deve ser ainda maior. Todos
os esforços da instituição devem estar voltados para garantir a melhor percepção
possível dos públicos quanto à sua comunicação, visando a adquirir credibilidade e
reconhecimento para sua marca.
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5 CONSIDERAÇÕES FINAIS
Este trabalho se propôs a analisar quantitativamente as propagandas
institucionais audiovisuais das Instituições de Ensino Superior do Rio Grande do Sul
(IES-RS) cadastradas junto ao Ministério da Educação e Cultura (MEC), a fim de
investigar se há um padrão nos elementos audiovisuais e de comunicação
organizacional que compõem a propaganda institucional audiovisual.
Com base na análise das propagandas, percebeu-se que o único elemento
constante de análise, ou seja, que aparece em todos os objetos do corpus foi a
logomarca da instituição.
Tendo em vista a disparidade de dados, proponho uma classificação de
acordo com a temática abordada nas propagandas. Como as propagandas
institucionais audiovisuais podem ter, em sua essência, informações sobre os
princípios organizacionais, ou a história da instituição, as propagandas foram
classificadas em institucionais e não institucionais. As institucionais são as
propagandas que tratam propriamente da instituição, apresentando as dependências
e a estrutura física da instituição de ensino, os serviços oferecidos, algumas ainda
apresentam a história e os princípios organizacionais. As que não apresentam
nenhum dos elementos organizacionais analisados, exceto a logomarca, foram
classificadas como não institucionais.
A partir desta categorização foram verificados alguns padrões, que serão
expostos a seguir.
Foram classificados como institucionais 36 das 46 propagandas analisadas. À
exceção de uma propaganda, a da Faculdade Integrada de Santa Maria (FISMA), foi
verificada a presença de trilha sonora em todos as outras, bem como videografismo
do tipo verbal. O plano mais utilizado é o plano geral, presente em 31 destes
audiovisuais. O elemento comunicacional predominante é a história da instituição,
presente em 25 audiovisuais e o tempo médio de duração destes é de 4 minutos e
34 segundos. Não foi encontrado nenhum padrão dos demais elementos nesta
categoria.
Apenas duas instituições apresentaram claramente todos os elementos de
comunicação organizacional abordados neste estudo: o Centro Unversitário La Salle
(UNILASALLE) e a Faculdade de Tecnologia La Salle – Estrela (FACSALLE). As
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demais, ou não apresentam os princípios organizacionais, ou estes princípios estão
diluídos no texto da propaganda.
Já as propagandas não institucionais não apresentam nenhum padrão de
elementos, e não apresentam claramente nenhum dos princípios organizacionais.
São as propagandas das seguintes instituições: Centro Universitário Uniritter
(UNIRITTER), Faculdades Anhanguera, Faculdade de Tecnologia Alcides Maya
(AMTEC), Faculdade de Tecnologia da Serra Gaúcha (FTSG), Faculdade de
Tecnologia Senac (SENAC), Faculdade Palotina (FAPAS), uma das propagandas da
Universidade Católica de Pelotas e todas as propagandas da Universidade de Santa
Cruz do Sul (UNISC).
A partir desta classificação, percebemos que muitas instituições divulgam
material audiovisual como sendo institucional, mas, na verdade, trata-se de outros
gêneros de audiovisual que não institucionais, devido às suas características tanto
estruturais quanto temáticas. Ter a logomarca da instituição, apenas, não faz com
que um audiovisual seja, obrigatoriamente, institucional, apesar de, muitas vezes,
ser tratado como sendo.
Tendo como base os princípios de comunicação organizacional, entendo que
as propagandas institucionais poderiam falar sobre a instituição, apresentando
dados concretos (como número de alunos, de cursos, datas importantes), sua
estrutura (salas de aula, laboratórios, espaços externos), serviços oferecidos (como
os níveis de ensino, cursos de graduação, etc). Também apresentassem a história
da instituição, e demonstrassem transparência, visando manter um relacionamento
positivo com seus públicos a fim de adquirir credibilidade sólida e garantir uma boa
imagem perante a sociedade.
A duração da propaganda é um ponto a ser cuidadp. Audiovisuais muito
longos, a menos que chamem bastante a atenção e sejam de extrema relevância
para o usuário, podem apresentar uma alta taxa de rejeição (quando o usuário
assiste a pouco tempo da propaganda). Muitas vezes a informação mais relevante
para um usuário está no final da propaganda. Nesse caso, seria interessante colocar
esta informação no início da propaganda.
É importante haver coerência entre o que é mostrado nas imagens, o que é
falado pelo narrador/locutor e o que está escrito/desenhado/esquematizado através
de videografismos. Todas as informações passadas para o espectador devem
convergir para um único objetivo: que o usuário compreenda a mensagem passada
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pela instituição e que a recepção desta mensagem seja positiva, lembrando sempre
que todos os elementos que compõem o produto audiovisual são importantes na
absorção da mensagem. Isso inclui pensar na trilha sonora, na voz do
narrador/locutor, na clareza das informações passadas, na estética das imagens
(foco, iluminação, nitidez), nos ângulos e planos utilizados e na velocidade e fluidez
da montagem.
A propaganda institucional audiovisual é um material de grande importância
na comunicação organizacional, pois em um único material é possível ler, ver e ouvir
o que a instituição quer passar, todos os seus princípios organizacionais podem
estar ilustrados nas imagens apresentadas. Quando bem utilizado, pode ser mais
eficaz do que qualquer outra ação de comunicação.
Percebi que o modo como as Instituições de Ensino Superior do Rio Grande
do Sul se comunicam através de suas propagandas institucionais audiovisuais varia
muito, especialmente no que tange à localização destas propagandas nos sites
institucionais. Os princípios de comunicação organizacional são muito pouco
explorados e divulgados por estas instituições. Por isso, reafirmo a importância de
um profissional de Relações Públicas no planejamento e desenvolvimento de uma
produção audiovisual institucional.
Apesar da dificuldade, devido à disparidade dos dados, foi possível encontrar
um padrão nos elementos que compõem uma propaganda institucional audiovisual,
que são: trilha sonora, logomarca e videografismos do tipo verbal, presente em
todos os audiovisuais classificados como institucionais.
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APÊNDICE A – LISTA DAS INSTITUIÇÕES DE ENSINO SUPERIOR DO RIO GRANDE DO SUL
Ministério da Educação - Sistema e-MEC
Relatório da Consulta Avançada
Resultado da Consulta Por : Instituição de
Ensino Superior
Relatório Processado : 25/04/2013 22:12:52 Total de Registro(s) : 124
http://emec.mec.gov.br/ - acesso em 25/04/13
Código

1636
631
426
641
4010
448
1041
2950

1327
1382

Organização
Acadêmica

Categoria

Cidade

Faculdade

Privada

Canela

Faculdade

Privada

Farroupilha

CENTRO UNIVERSITÁRIO
FRANCISCANO (UNIFRA)

Centro
Universitário

Privada

Santa Maria

CENTRO UNIVERSITÁRIO LA SALLE
(UNILASALLE)
CENTRO UNIVERSITÁRIO METODISTA
(IPA)
CENTRO UNIVERSITÁRIO RITTER DOS
REIS (UNIRITTER)
CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIVATES
(UNIVATES)
ESCOLA SUPERIOR DE
ADMINISTRAÇÃO, DIREITO E
ECONOMIA (ESADE)
ESCOLA SUPERIOR DE PROPAGANDA
E MARKETING DE PORTO ALEGRE
(ESPM - POA)

Centro
Universitário
Centro
Universitário
Centro
Universitário
Centro
Universitário

Privada

Canoas

Privada

Porto Alegre

Privada

Porto Alegre

Privada

Lajeado

centro-oriental http://www.univates.br/institu
09/11/2013
cional

Faculdade

Privada

Porto Alegre

metropolitana http://www.fadergs.edu.br/fad
09/11/2013
ergs/

Faculdade

Privada

Porto Alegre

ESCOLA SUPERIOR DE TEOLOGIA (EST)

Faculdade

Privada

São Leopoldo

Instituição(IES)

CASTELLI ESCOLA SUPERIOR DE
HOTELARIA (CASTELLI ESH)
CENTRO DE ENSINO SUPERIOR
CENECISTA DE FARROUPILHA (CESF)

Mesorregião

metropolitana
nordeste
centroocidental
metropolitana
metropolitana
metropolitana

metropolitana
metropolitana

Site Propaganda Institucional Audiovisual

Acesso em

não possui propaganda
não possui propaganda
não possui propaganda
http://www.unilasalle.edu.br/c
09/11/2013
anoas/pagina.php?id=1479
não possui propaganda
http://www.uniritter.edu.br/

09/11/2013

não possui propaganda
http://www.est.edu.br/

09/11/2013
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2287

ESCOLA SUPERIOR DE TEOLOGIA E
ESPIRITUALIDADE FRANCISCANA
(ESTEF)

Faculdade

Privada

Porto Alegre

3596

FACULDADE AMÉRICA LATINA

Faculdade

Privada

Caxias do Sul

Faculdade

Privada

Erechim

Faculdade

Privada

Tapejara

Faculdade

Privada

Bagé

Faculdade

Privada

Caxias do Sul

Faculdade

Privada

Passo Fundo

Faculdade

Privada

Caxias do Sul

Faculdade

Privada

Passo Fundo

Faculdade

Privada

Pelotas

Faculdade

Privada

Porto Alegre

Faculdade

Privada

Rio Grande

2488
3541
13359
4632
4633
4616
1830
2191
13620
2194

FACULDADE ANGLICANA DE ERECHIM
(FAE)
FACULDADE ANGLICANA DE
TAPEJARA (FAT)
FACULDADE ANGLO-AMERICANO DE
BAGÉ (FAABA)
FACULDADE ANGLO-AMERICANO DE
CAXIAS DO SUL (FAACS)
FACULDADE ANGLO-AMERICANO DE
PASSO FUNDO (FAAPF)
FACULDADE ANHANGUERA DE
CAXIAS DO SUL (FACS)
FACULDADE ANHANGUERA DE PASSO
FUNDO
FACULDADE ANHANGUERA DE
PELOTAS
FACULDADE ANHANGUERA DE PORTO
ALEGRE (FAPA)
FACULDADE ANHANGUERA DO RIO
GRANDE

metropolitana

4810

FACULDADE ANTÔNIO MENEGHETTI
(AMF)

Faculdade

Privada

Restinga Seca

4902

FACULDADE BATISTA PIONEIRA

Faculdade

Privada

Ijuí

454

FACULDADE CAMAQÜENSE DE
CIÊNCIAS CONTÁBEIS E

Faculdade

Privada

Camaquã

nordeste
noroeste
noroeste
sudoeste
nordeste
noroeste

http://www.estef.edu.br/site/v
09/11/2013
ideos
não possui propaganda
http://www.faers.com.br/instit
09/11/2013
uicao
não possui propaganda
não possui site institucional
não possui site institucional
não possui site institucional

http://www.anhanguera.com/a
-instituicao/
http://www.anhanguera.com/a
noroeste
-instituicao/
http://www.anhanguera.com/a
sudeste
-instituicao/
metropolitana http://www.anhanguera.com/a
-instituicao/
http://www.anhanguera.com/a
sudeste
-instituicao/
centronão possui propaganda
ocidental
nordeste

noroeste
metropolitana

09/11/2013
09/11/2013
09/11/2013
09/11/2013
09/11/2013

http://www.batistapioneira.ed
09/11/2013
u.br/
não possui propaganda
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1084
2084
626
2184
1427
1864
3878
3523

2297

2895

455
3339
2478

ADMINISTRATIVAS (FACCCA)
FACULDADE CENECISTA DE BENTO
GONÇALVES (FACEBG)
FACULDADE CENECISTA DE NOVA
PETRÓPOLIS (FACENP)
FACULDADE CENECISTA DE OSÓRIO
(FACOS)
FACULDADE CENECISTA NOSSA
SENHORA DOS ANJOS (FACENSA)
FACULDADE DA SERRA GAÚCHA (FSG)
FACULDADE DE ADMINISTRAÇÃO DA
ASSOCIAÇÃO BRASILIENSE DE
EDUCAÇÃO (FABE)
FACULDADE DECISION DE NEGÓCIOS
(FACULDADE DECISION)
FACULDADE DE DIREITO DA
FUNDAÇÃO ESCOLA SUPERIOR DO
MINISTÉRIO PÚBLICO
FACULDADE DE DIREITO DE SANTA
MARIA (FADISMA)
FACULDADE DE EDUCAÇÃO E
TECNOLOGIA DA REGIÃO
MISSIONEIRA (FETREMIS)
FACULDADE DE FORMAÇÃO DE
PROFESSORES E ESPECIALISTAS DE
EDUCAÇÃO (FAFOPEE)
FACULDADE DE GETÚLIO VARGAS
(FACULDADE IDEAU)
FACULDADE DE INTEGRAÇÃO DO
ENSINO SUPERIOR DO CONE SUL
(FISUL)

Bento
Gonçalves
Nova
Petrópolis

Faculdade

Privada

Faculdade

Privada

Faculdade

Privada

Osório

Faculdade

Privada

Gravataí

Faculdade

Privada

Caxias do Sul

Faculdade

Privada

Marau

Faculdade

Privada

Porto Alegre

Faculdade

Privada

Porto Alegre

Faculdade

Privada

Santa Maria

Faculdade

Privada

São Paulo das
Missões

Faculdade

Privada

Camaquã

Faculdade

Privada

Getúlio
Vargas

Faculdade

Privada

Garibaldi

nordeste
metropolitana
metropolitana
metropolitana
nordeste
noroeste
metropolitana
metropolitana
centroocidental
noroeste

metropolitana
noroeste
nordeste

não possui propaganda
não possui propaganda
não possui propaganda
não possui propaganda
não possui propaganda
não possui propaganda
não possui propaganda
não possui propaganda

não possui propaganda

não possui propaganda

não possui site institucional
não possui propaganda
não possui propaganda
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15236
12523

11563
4077
4261
14181
13452
3306
13865
12338
3772
3697
4008
4006

FACULDADE DE TECNOLOGIA ALCIDES
MAYA (AMTEC)
FACULDADE DE TECNOLOGIA DA
SERRA GAÚCHA - BENTO CONÇALVES
(FTSG)
FACULDADE DE TECNOLOGIA DA
SERRA GAÚCHA - CAXIAS DO SUL
(FTSG)
FACULDADE DE TECNOLOGIA DE
GRAVATAÍ (FAQI)
FACULDADE DE TECNOLOGIA DE
PORTO ALEGRE (FAQI)
FACULDADE DE TECNOLOGIA DO
COOPERATIVISMO
FACULDADE DE TECNOLOGIA
FUNDAÇÃO UNIVERSITÁRIA DE
CARDIOLOGIA
FACULDADE DE TECNOLOGIA IPUC
(FATIPUC)
FACULDADE DE TECNOLOGIA ITEPA
(FATEPA)
FACULDADE DE TECNOLOGIA LA
SALLE - ESTRELA (FACSALLE)
FACULDADE DE TECNOLOGIA PASTOR
DOHMS (TECNODOHMS)
FACULDADE DE TECNOLOGIA SAINT
PASTOUS (FSP)
FACULDADE DE TECNOLOGIA SENAC
PASSO FUNDO (SENAC PASSO
FUNDO)
FACULDADE DE TECNOLOGIA SENAC
PELOTAS (FATEC SENAC PELOTAS)

Faculdade

Privada

Porto Alegre

Faculdade

Privada

Bento
Gonçalves

Faculdade

Privada

Caxias do Sul

Faculdade

Privada

Gravataí

Faculdade

Privada

Porto Alegre

Faculdade

Privada

Porto Alegre

Faculdade

Privada

Porto Alegre

Faculdade

Privada

Canoas

Faculdade

Privada

Porto Alegre

Faculdade

Privada

Estrela

Faculdade

Privada

Porto Alegre

Faculdade

Privada

Porto Alegre

Faculdade

Privada

Passo Fundo

Faculdade

Privada

Pelotas

metropolitana

http://www.alcidesmaya.com.
br/novo/

09/11/2013

nordeste

http://www.ftsg.edu.br/home.
09/11/2013
php

nordeste

http://www.ftsg.edu.br/home.
09/11/2013
php

metropolitana
metropolitana
metropolitana
metropolitana
metropolitana
metropolitana

não possui propaganda
não possui propaganda
não possui propaganda
não possui propaganda
não possui propaganda
não possui propaganda

centro-oriental http://www.unilasalle.edu.br/e
09/11/2013
strela/pagina.php?id=1479
metropolitana
não possui propaganda
metropolitana

não possui propaganda

noroeste

http://portal.senacrs.com.br/in
09/11/2013
stitucional_2010/index.html

sudeste

http://portal.senacrs.com.br/in
09/11/2013
stitucional_2010/index.html
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4107
3333
4097

12784

4096
10071
2687
2113
1969

FACULDADE DE TECNOLOGIA SENAI
PORTO ALEGRE (FATEC SENAI)
FACULDADE DE TECNOLOGIA
TECBRASIL (Ftec Caxias)
FACULDADE DE TECNOLOGIA
TECBRASIL - UNIDADE BENTO
GONÇALVES (Ftec Bento Gonçalves)
FACULDADE DE TECNOLOGIA
TECBRASIL - UNIDADE NOVO
HAMBURGO (Ftec Novo Hamburgo)
FACULDADE DE TECNOLOGIA
TECBRASIL - UNIDADE PORTO ALEGRE
(Ftec Porto Alegre)
FACULDADE DE TEOLOGIA E CIÊNCIAS
HUMANAS (ITEPA FACULDADES)
FACULDADE DOM ALBERTO (FDA)
FACULDADE DOM BOSCO DE PORTO
ALEGRE (FDB)
FACULDADE DOS IMIGRANTES - FAI
(FAI)

Faculdade

Privada

Porto Alegre

Faculdade

Privada

Caxias do Sul

Faculdade

Privada

Faculdade

metropolitana

não possui propaganda

nordeste

http://www.ftec.com.br/conhe
09/11/2013
caaftec

Bento
Gonçalves

nordeste

http://www.ftec.com.br/conhe
09/11/2013
caaftec

Privada

Novo
Hamburgo

metropolitana

http://www.ftec.com.br/conhe
09/11/2013
caaftec

Faculdade

Privada

Porto Alegre

metropolitana

http://www.ftec.com.br/conhe
09/11/2013
caaftec

Faculdade

Privada

São Leopoldo

metropolitana

não possui propaganda

Faculdade

Privada

Faculdade

Privada

http://domalberto.ning.com/vi
Santa Cruz do centro-oriental
deo/video/listForContributor?s 09/11/2013
Sul
creenName=3rypegyqyzgtk
metropolitana
Porto Alegre
não possui propaganda

Faculdade

Privada

Caxias do Sul

3171

FACULDADE EQUIPE (FAE)

Faculdade

Privada

Sapucaia do
Sul

11429

FACULDADE ESPECIALIZADA NA ÁREA
DE SAÚDE DO RIO GRANDE DO SUL
(FASURGS)

Faculdade

Privada

Passo Fundo

13856

FACULDADE FACCENTRO

Faculdade

Privada

Porto Alegre

13486

FACULDADE FACTUM (Factum)

Faculdade

Privada

Porto Alegre

1780

FACULDADE HORIZONTINA (FAHOR)

Faculdade

Privada

Horizontina

nordeste
metropolitana
noroeste
metropolitana
metropolitana
noroeste

não possui propaganda
não possui propaganda
http://www.fasurgs.edu.br/site
09/11/2013
/index.php?page=institucional
não possui propaganda
não possui propaganda
não possui propaganda
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3768

FACULDADE IBGEN - INSTITUTO
BRASILEIRO DE GESTÃO DE NEGÓCIOS
(IBGEN)

Faculdade

Privada

Porto Alegre

2821

FACULDADE IDC (IDC)

Faculdade

Privada

Porto Alegre

15351

Faculdade IDEAU (IDEAU)

Faculdade

Privada

Passo Fundo

3443

FACULDADE INEDI (CESUCA)

Faculdade

Privada

Cachoeirinha

2647

FACULDADE INTEGRADA DE SANTA
MARIA (FISMA)

Faculdade

Privada

Santa Maria

Faculdade

Privada

Caxias do Sul

Faculdade

Privada

Porto Alegre

Faculdade

Privada

Alvorada

Faculdade

Privada

Passo Fundo

13818
2486
1607

FACULDADE LA SALLE - CAXIAS
(FACSALLE)
FACULDADE LEONARDO DA VINCI
(ULBRA)
FACULDADE LUTERANA SÃO MARCOS
(FALSM)

metropolitana
metropolitana
noroeste
metropolitana
centroocidental
nordeste
metropolitana
metropolitana
noroeste

2383

FACULDADE MERIDIONAL (IMED)

1085

FACULDADE METODISTA DE SANTA
MARIA (FAMES)

Faculdade

Privada

Santa Maria

2198

FACULDADE MONTEIRO LOBATO
(FATO)

Faculdade

Privada

Porto Alegre

13883

FACULDADE MURIALDO (FAMUR)

Faculdade

Privada

Caxias do Sul

Faculdade

Privada

Caxias do Sul

Faculdade

Privada

Novo
Hamburgo

metropolitana

Faculdade

Privada

Santa Maria

centro-

2826
3543
1932

FACULDADE NOSSA SENHORA DE
FÁTIMA (FACULDADE FÁTIMA)
FACULDADE NOVO HAMBURGO
(FACULDADE IENH)
FACULDADE PALOTINA (FAPAS)

centroocidental
metropolitana
nordeste
nordeste

não possui propaganda
não possui propaganda
não possui propaganda
não possui propaganda
http://www.fisma.edu.br/sala
%20multimedia/Default.aspx

09/11/2013

não possui propaganda
não possui site institucional
não possui propaganda
não possui propaganda
não possui propaganda
não possui propaganda
não possui propaganda
não possui propaganda
http://www.ienh.com.br/medi
09/11/2013
a-26
http://www.fapas.edu.br/?ss=v
09/11/2013
ideoinstitucional

83

ocidental
3699

FACULDADE PORTAL (PORTAL)

Faculdade

Privada

Passo Fundo

5317

FACULDADE PORTO-ALEGRENSE
(FAPA)

Faculdade

Privada

Porto Alegre

4443

FACULDADE RIO CLARO

Faculdade

Privada

Ijuí

5023

FACULDADE SANTO AUGUSTO (FAISA)

Faculdade

Privada

Santo
Augusto

2855

FACULDADE SÃO FRANCISCO DE ASSIS
(UNIFIN)

Faculdade

Privada

Porto Alegre

13648

FACULDADE SÃO MARCOS (FASM)

Faculdade

Privada

São Marcos

Faculdade

Privada

Porto Alegre

Faculdade

Privada

Taquara

Faculdade

Privada

Santa Rosa

Faculdade

Privada

Porto Alegre

Faculdade

Privada

Porto Alegre

Faculdade

Privada

Passo Fundo

Faculdade

Privada

Porto Alegre

Faculdade

Privada

Porto Alegre

Faculdade

Privada

Igrejinha

3804
5285
1842
5600
3538
12869
5107
1175
14860

FACULDADE SENAC PORTO ALEGRE FSPOA (SENAC/RS)
FACULDADES INTEGRADAS DE
TAQUARA (FACCAT)
FACULDADES INTEGRADAS
MACHADO DE ASSIS (FEMA)
FACULDADES INTEGRADAS SÃO
JUDAS TADEU (SJT)
FACULDADES INTEGRADAS SÉVIGNÉ
(FAE SÉVIGNÉ)
FACULDADES JOÃO PAULO II (FJP)
FACULDADE SOGIPA DE EDUCAÇÃO
FÍSICA
FACULDADES RIOGRANDENSES
(FARGS)
FACULDADE TECNOLÓGICA DENTAL
CEEO (ESD-CEEO)

noroeste
metropolitana
noroeste
noroeste
metropolitana
nordeste

não possui site institucional
não possui propaganda
não possui site institucional
http://www.faisaceleiro.com.b
09/11/2013
r/index-radio.php
não possui propaganda
não possui site institucional

metropolitana http://portal.senacrs.com.br/in
09/11/2013
stitucional_2010/index.html
metropolitana
não possui propaganda
noroeste
metropolitana
metropolitana
noroeste
metropolitana
metropolitana
metropolitana

não possui propaganda
não possui propaganda
não possui site institucional
não possui propaganda
não possui propaganda
não possui propaganda
não possui propaganda

84

294
717
5322
1231

FACULDADE TRÊS DE MAIO (SETREM)
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL
DE CIÊNCIAS DA SAÚDE DE PORTO
ALEGRE (UFCSPA)
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL
DO PAMPA - UNIPAMPA (UNIPAMPA)
INSTITUTO CENECISTA DE ENSINO
SUPERIOR DE SANTO ÂNGELO
(CNEC/IESA)

601

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO,
CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO RIO
GRANDE DO SUL (IFRS)

4098

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO,
CIÊNCIA E TECNOLOGIA
FARROUPILHA (IFFarroupilha)

1578

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO,
CIÊNCIA E TECNOLOGIA SUL-RIOGRANDENSE (IFSul)

3176
2192
2346
2577

INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO
EQUIPE (ISEE)
INSTITUTO SUPERIOR DE EDUCAÇÃO
IVOTI (ISEI)
INSTITUTO SUPERIOR DE FILOSOFIA
BERTHIER (IFIBE)
INSTITUTO SUPERIOR DE MÚSICA DE
SÃO LEOPOLDO (ISM)

Faculdade

Privada

Três de Maio

Universidade

Pública

Porto Alegre

Universidade

Pública

Bagé

Faculdade

Privada

Santo Ângelo

Pública

Bento
Gonçalves

Pública

Farroupilha

Pública

Pelotas

Faculdade

Privada

Sapucaia do
Sul

Faculdade

Privada

Ivoti

Faculdade

Privada

Passo Fundo

Faculdade

Privada

São Leopoldo

Instituto
Federal de
Educação,
Ciência e
Tecnologia
Instituto
Federal de
Educação,
Ciência e
Tecnologia
Instituto
Federal de
Educação,
Ciência e
Tecnologia

noroeste
metropolitana
sudoeste
noroeste

nordeste

nordeste

sudeste

metropolitana
metropolitana
noroeste
metropolitana

não possui propaganda
não possui propaganda
não possui propaganda
não possui propaganda

não possui propaganda

não possui propaganda

não possui propaganda

não possui propaganda
não possui propaganda
não possui propaganda
não possui site institucional
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21
18
296
13
446
20

295

14
3336
634
582
12
581

PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA
DO RIO GRANDE DO SUL (PUCRS)
UNIVERSIDADE CATÓLICA DE
PELOTAS (UCPEL)
UNIVERSIDADE DA REGIÃO DA
CAMPANHA (URCAMP)
UNIVERSIDADE DE CAXIAS DO SUL
(UCS)
UNIVERSIDADE DE CRUZ ALTA
(UNICRUZ)
UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO
(UPF)
UNIVERSIDADE DE SANTA CRUZ DO
SUL (UNISC)
UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS
SINOS (UNISINOS)
UNIVERSIDADE ESTADUAL DO RIO
GRANDE DO SUL (UERGS)
UNIVERSIDADE FEDERAL DE PELOTAS
(UFPEL)
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA
MARIA (UFSM)
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO
GRANDE (FURG)
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO
GRANDE DO SUL (UFRGS)

Universidade

Privada

Porto Alegre

Universidade

Privada

Pelotas

Universidade

Privada

Bagé

Universidade

Privada

Caxias do Sul

Universidade

Privada

Cruz Alta

Universidade

Privada

Universidade

Privada

Universidade

Privada

Universidade

Pública

Universidade

Pública

metropolitana http://www.pucrs.br/portal?p=
09/11/2013
institucional/a-universidade
http://www.ucpel.edu.br/porta
sudeste
09/11/2013
l/?secao=videos
sudoeste
não possui propaganda
nordeste
noroeste

não possui propaganda
não possui propaganda

http://www.upf.br/45anos/gal
09/11/2013
eria-videos.php
http://www.unisc.br/portal/pt/
Santa Cruz do centro-oriental
media09/11/2013
center/videos/70/institucionais
Sul
.html
metropolitana http://www.unisinos.br/institu
São Leopoldo
09/11/2013
cional
metropolitana
Porto Alegre
não possui propaganda
Passo Fundo

Pelotas

Universidade

Pública

Santa Maria

Universidade

Pública

Rio Grande

Universidade

Pública

Porto Alegre

23

UNIVERSIDADE FEEVALE (FEEVALE)

Universidade

Privada

Novo
Hamburgo

449

UNIVERSIDADE LUTERANA DO BRASIL
(ULBRA)

Universidade

Privada

Canoas

noroeste

sudeste
centroocidental
sudeste

não possui propaganda
http://w3.ufsm.br/50anos/inde
09/11/2013
x.php?canal=videos
não possui propaganda

http://www.ufrgs.br/ufrgs/a09/11/2013
ufrgs/video-institucional
metropolitana http://www.feevale.br/instituci
09/11/2013
onal/quem-somos
metropolitana
não possui propaganda
metropolitana

86

532

423

UNIVERSIDADE REGIONAL DO
NOROESTE DO ESTADO DO RIO
GRANDE DO SUL (UNIJUI)
UNIVERSIDADE REGIONAL
INTEGRADA DO ALTO URUGUAI E DAS
MISSÕES (URI)

Universidade

Privada

Ijuí

Universidade

Privada

Erechim

noroeste

noroeste

não possui propaganda

não possui propaganda

Instituição

Categoria

Entrevistas

Trilha Sonora

CENTRO UNIVERSITÁRIO RITTER DOS REIS (UNIRITTER)
CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIVATES (UNIVATES)
ESCOLA SUPERIOR DE ADMINISTRAÇÃO, DIREITO E ECONOMIA (ESADE)
ESCOLA SUPERIOR DE TEOLOGIA (EST)

Institucional
Não Institucional
Institucional
Institucional
Institucional

ESCOLA SUPERIOR DE TEOLOGIA E ESPIRITUALIDADE FRANCISCANA (ESTEF)
FACULDADE ANGLICANA DE ERECHIM (FAE)
FACULDADE ANHANGUERA (FACS)
FACULDADE BATISTA PIONEIRA
FACULDADE DE TECNOLOGIA ALCIDES MAYA (AMTEC)

Institucional
Institucional
Não Institucional
Institucional
Não Institucional

FACULDADE DE TECNOLOGIA DA SERRA GAÚCHA - BENTO CONÇALVES (FTSG)
FACULDADE DE TECNOLOGIA LA SALLE - ESTRELA (FACSALLE)

Não Institucional
Institucional

x
x

FACULDADE DE TECNOLOGIA SENAC PASSO FUNDO (SENAC PASSO FUNDO)
FACULDADE DE TECNOLOGIA TECBRASIL - UNIDADE PORTO ALEGRE (Ftec Porto
Alegre)
FACULDADE DOM ALBERTO (FDA)
FACULDADE ESPECIALIZADA NA ÁREA DE SAÚDE DO RIO GRANDE DO SUL
(FASURGS)
FACULDADE INTEGRADA DE SANTA MARIA (FISMA)
FACULDADE NOVO HAMBURGO (FACULDADE IENH)
FACULDADE PALOTINA (FAPAS)
FACULDADE SANTO AUGUSTO (FAISA)
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE DO SUL (PUCRS)
UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PELOTAS (UCPEL) - Vídeo 1
UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PELOTAS (UCPEL) - Vídeo 3
UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO (UPF) - Vídeo 01
UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO (UPF) - Vídeo 02
UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO (UPF) - Vídeo 03
UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO (UPF) - Vídeo 04
UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO (UPF) - Vídeo 05
UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO (UPF) - Vídeo 06
UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO (UPF) - Vídeo 07
UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO (UPF) - Vídeo 08
UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO (UPF) - Vídeo 09
UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO (UPF) - Vídeo 10
UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO (UPF) - Vídeo 11
UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO (UPF) - Vídeo 12
UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO (UPF) - Vídeo 13
UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO (UPF) - Vídeo 14
UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO (UPF) - Vídeo 15
UNIVERSIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL (UNISC) - Vídeo 1
UNIVERSIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL (UNISC) - Vídeo 2
UNIVERSIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL (UNISC) - Vídeo 3
UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS (UNISINOS)
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA (UFSM) - Vídeo 1
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA (UFSM) - Vídeo 2
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL (UFRGS)
UNIVERSIDADE FEEVALE (FEEVALE)

Não Institucional

x

Institucional
Institucional

x
x

CENTRO UNIVERSITÁRIO LA SALLE (UNILASALLE)

Institucional
Institucional
Institucional
Não Institucional
Institucional
Institucional
Não Institucional
Institucional
Institucional
Institucional
Institucional
Institucional
Institucional
Institucional
Institucional
Institucional
Institucional
Institucional
Institucional
Institucional
Institucional
Institucional
Institucional
Não Institucional
Não Institucional
Não Institucional
Institucional
Institucional
Institucional
Institucional
Institucional
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APÊNDICE B - CATEGORIZAÇÃO DOS VÍDEOS
Voz
Videografismo
In Off Over Verbal Pictórico Esquemático
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

Ficha Técnica

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

GPG

PG

x
x

x
x
x
x
x

Planos
PM PP Close
x
x
x
x
x
x
x

Insert Fade-in
x
x

x

Fade-Out

Transições
Dissolve Wipe Montagem

x
x

Comunicação
Visão Valores
x
x

x

x

x

x

x

x

x
x

História
x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x

x

x
x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x

x
x

x
x
x
x
x

x

x

x

x

x
x
x
x
x

x

x
x
x

x
x

04:58
01:00
06:08
04:36
03:29
04:08
10:45
03:46
04:36
00:31
01:14
04:44

01:47
17:15
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

x
x

x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

Duração

00:30

x
x

x

x

Missão
x

x
x
x

x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x

x

x

x

x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x
x

x
x

x
x

x

x
x

x
x

x

x

x
x

x
x
x
x

04:22
12:51
17:37
01:21
10:33
03:48
00:31
01:06
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01:12
02:11
02:55
03:12
01:21
01:52
01:19
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01:52
01:10
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00:30
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01:00
10:47
12:51
03:00
05:19

Formulário de Codificação – INST001
Informações Gerais
IES
Cidade
CENTRO UNIVERSITÁRIO LA SALLE (UNILASALLE)
Canoas
Endereço do Vídeo
http://www.unilasalle.edu.br/canoas/pagina.php?id=1479
Presença de Entrevistas
Presença de Trilha Sonora
 Não  Sim
 Não  Sim
Presença de Ficha Técnica
Presença de Voz
 Não  Sim
 In  Off  Over  Não possui
Planos Majoritariamente
 Grande Plano Geral (GPG)
 Plano Médio (PM)
 Plano Geral (PG)
 Plano Próximo (PP)
Presença de Transições Visuais
 Fade-in
Fade-out
 Dissolve
 Wipe

Categoria da IES
 Pública  Privada
Acesso em
09/11/2013
Duração do Vídeo
04:58
Videografismo
 Verbal  Pictórico  Esquemático
 Close
 Insert
 Montagem

 Não possui

Análise do Vídeo
Resumo do Vídeo/Pontos a Ressaltar
O vídeo encontra-se em um link exclusivo, dentro da sessão “O Unilasalle” e inicia falando o que forma o Unilasalle. Em
seguida, é apresentada a história da instituição, contando sobre os primeiros cursos criados e apresentando dados,
como ano e nome de criação. Apresenta de forma indireta missão, visão e valores da instituição ao longo do discurso
do vídeo. São mostradas as dependências da instituição, mas o foco é nas pessoas.
Alterna planos médios (maioria dos planos) com closes e inserts e utiliza grandes planos gerais para situar a
Universidade (mostrar que está inserida na cidade de Canoas). Alterna, também, entre planos com câmera fixa e
planos com movimento de câmera (horizontais e verticais). Os cortes são secos, não apresentando transições visuais.
Os videografismos complementam as falas do narrador, mostrando dados mais exatos (número de alunos, de cursos,
etc.).
Apresenta
Visão
 História da Instituição
Valores/Princípios
 Missão
Logomarca

Formulário de Codificação – INST002
Informações Gerais
IES
Cidade
CENTRO UNIVERSITÁRIO RITTER DOS REIS (UNIRITTER) Porto Alegre
Endereço do Vídeo
http://www.uniritter.edu.br/
Presença de Entrevistas
Presença de Trilha Sonora
 Não  Sim
Não  Sim
Presença de Ficha Técnica
Presença de Voz
Não  Sim
In  Off  Over  Não possui
Planos Majoritariamente
 Grande Plano Geral (GPG)
 Plano Médio (PM)
 Plano Geral (PG)
Plano Próximo (PP)
Presença de Transições Visuais
 Fade-in
Fade-out
 Dissolve
 Wipe

Categoria da IES
 Pública  Privada
Acesso em
09/11/2013
Duração do Vídeo
01:00
Videografismo
 Verbal  Pictórico  Esquemático
 Close
 Insert
 Montagem

 Não possui

Análise do Vídeo
Resumo do Vídeo/Pontos a Ressaltar
O vídeo encontra-se na home do site, no pé da página, ao lado direito. Durante os 15 primeiros segundos são
mostradas diversas pessoas falando “bem-vindo” em línguas diferentes para a câmera. Durante os próximos 45
segundos são mostradas outras pessoas falando sobre o ingresso da instituição na Laureate International University.
Os dados apresentados ao longo do vídeo são relativos à Laureate International University. Não apresenta a história
nem missão, visão e valores da instituição. Apenas fala da “tradição de 40 anos dedicados à educação de qualidade”. O
foco é nas pessoas.
Apresenta apenas planos próximos, muitas montagens e não apresenta videografismos. Finaliza com fade-out.
Apresenta
 Visão
 História da Instituição
 Valores/Princípios
 Missão
Logomarca

Formulário de Codificação – INST003
Informações Gerais
IES

CENTRO UNIVERSITÁRIO UNIVATES (UNIVATES)

Cidade
Lajeado

Endereço do Vídeo
http://www.univates.br/institucional
Presença de Entrevistas
Presença de Trilha Sonora
Não  Sim
 Não  Sim
Presença de Ficha Técnica
Presença de Voz
Não  Sim
 In  Off Over
 Não possui
Planos Majoritariamente
 Grande Plano Geral (GPG)
Plano Médio (PM)
Plano Geral (PG)
 Plano Próximo (PP)
Presença de Transições Visuais
Fade-in
Fade-out
 Dissolve
 Wipe

Categoria da IES
 Pública  Privada
Acesso em
Duração do Vídeo
06:08
Videografismo
Verbal Pictórico  Esquemático
 Close
Insert
 Montagem

 Não possui

Análise do Vídeo
Resumo do Vídeo/Pontos a Ressaltar
O vídeo encontra-se dentro da parte Institucional do site e inicia apresentando a instituição, contando a história e logo
após são apresentadas a missão e os valores através de videografismos verbais. São mostradas as dependências da
instituição e os projetos que ela executa. O foco é na instituição.
São utilizados em sua maioria planos gerais, seguidos de planos médios e inserts. A transição entre planos é feita
através de fades.
Apresenta
 Visão
História da Instituição
Valores/Princípios
Missão
Logomarca

Formulário de Codificação – INST004
Informações Gerais
IES
Cidade
ESCOLA SUPERIOR DE ADMINISTRAÇÃO, DIREITO E ECONOMIA Porto Alegre
(ESADE)
Endereço do Vídeo
http://www.fadergs.edu.br/fadergs/
Presença de Entrevistas
Presença de Trilha Sonora
 Não Sim
 Não  Sim
Presença de Ficha Técnica
Presença de Voz
Não  Sim
In  Off Over
 Não possui
Planos Majoritariamente
 Grande Plano Geral (GPG)
 Plano Médio (PM)
 Plano Geral (PG)
 Plano Próximo (PP)
Presença de Transições Visuais
 Fade-in
Fade-out
 Dissolve
 Wipe

Categoria da IES
 Pública  Privada
Acesso em
09/11/2013
Duração do Vídeo
04:36
Videografismo
Verbal Pictórico Esquemático
 Close
 Insert
Montagem

 Não possui

Análise do Vídeo
Resumo do Vídeo/Pontos a Ressaltar
O vídeo encontra-se no pé da página, à direita, e começa mostrando diferentes pontos de vista sobre
“desenvolvimento”. Após são mostrados depoimentos de professores e alunos sobre desenvolvimento. O vídeo mostra
a estrutura da instituição, mas o foco é nas pessoas. Ainda é colocado que a instituição faz parte da Laureate
International University e, por último, é falado sobre a mudança do nome da instituição, que passou de Escola Superior
de Administração, Direito e Economia (ESADE) para Faculdade de Desenvolvimento do Rio Grande do Sul (FADERGS).
Não são apresentados valores, missão, visão nem a história da instituição. São utilizados majoritariamente closes e
planos próximos. Além das entrevistas existe a presença de um narrador over.
Apresenta
 Visão
 História da Instituição
 Valores/Princípios
 Missão
Logomarca

Formulário de Codificação – INST005
Informações Gerais
IES
Cidade
ESCOLA SUPERIOR DE TEOLOGIA (EST) São Leopoldo
Endereço do Vídeo
http://www.est.edu.br/
Presença de Entrevistas
Presença de Trilha Sonora
Não  Sim
 Não  Sim
Presença de Ficha Técnica
Presença de Voz
 Não Sim
In  Off Over
 Não possui
Planos Majoritariamente
 Grande Plano Geral (GPG)
 Plano Médio (PM)
Plano Geral (PG)
 Plano Próximo (PP)
Presença de Transições Visuais
 Fade-in
Fade-out
 Dissolve
 Wipe

Categoria da IES
 Pública  Privada
Acesso em
09/11/2013
Duração do Vídeo
03:29
Videografismo
 Verbal  Pictórico  Esquemático
 Close
 Insert
 Montagem

Não possui

Análise do Vídeo
Resumo do Vídeo/Pontos a Ressaltar
Para encontrar o vídeo, é necessário entrar em qualquer link da home do site. À direita irá aparecer a “Galeria de
vídeos”. O vídeo institucional é 12º da lista. O vídeo inicia falando sobre os serviços que a faculdade oferece. Após é
apresentada a localização da instituição e sua estrutura. Aos 00:58 inicia-se a palavra do reitor, onde não há trilha sonora
de fundo, o que causa certo incômodo, pois há um ruído que poderia ser abafado com a trilha. O vídeo apresenta a
instituição, mas o foco é nas pessoas.
Não apresenta missão, visão, valores nem a história da instituição. À exceção do momento em que o reitor fala, os
planos são majoritariamente planos gerais. Possui ficha técnica e não apresenta transições visuais.
Apresenta
 Visão
 História da Instituição
 Valores/Princípios
 Missão
Logomarca

Formulário de Codificação – INST006
Informações Gerais
IES
ESCOLA SUPERIOR DE TEOLOGIA E ESPIRITUALIDADE
FRANCISCANA (ESTEF)
Endereço do Vídeo

Cidade
Porto Alegre

http://www.estef.edu.br/site/videos
Presença de Entrevistas
 Não  Sim
Presença de Ficha Técnica
 Não  Sim
Planos Majoritariamente
 Grande Plano Geral (GPG)
 Plano Geral (PG)
Presença de Transições Visuais
 Fade-in
Fade-out

Presença de Trilha Sonora
 Não  Sim
Presença de Voz
 In  Off  Over Não possui

Categoria da IES
 Pública  Privada
Acesso em
09/11/2013
Duração do Vídeo
04:08
Videografismo
 Verbal  Pictórico  Esquemático

 Plano Médio (PM)
 Plano Próximo (PP)

 Close
 Insert

 Dissolve

 Montagem

 Wipe

 Não possui

Análise do Vídeo
Resumo do Vídeo/Pontos a Ressaltar
Os vídeos se encontram na parte de Multimídia – Galeria de vídeos. Não há propriamente um vídeo institucional,
apenas vídeos com depoimentos de pessoas importantes para a instituição sobre os 25 anos que a mesma completou
em 2011. Para esta análise foi utilizado o “Vídeo comemorativo aos 25 anos da ETESF”. O vídeo é uma montagem de
fotografias diversas de acontecimentos da instituição ao longo dos 25 anos, acompanhadas do Hino da ETESF. No início
são fotos da construção da instituição e das primeiras turmas de formandos.
Apresenta ficha técnica, videografismo verbal (explicando o que está sendo mostrado em algumas fotos) e não
apresenta narração nem entrevistas.
Apresenta
 Visão
 História da Instituição
 Valores/Princípios
 Missão
Logomarca

Formulário de Codificação – INST007
Informações Gerais
IES
Cidade
FACULDADE ANGLICANA DE ERECHIM (FAE)
Erechim
Endereço do Vídeo
http://www.faers.com.br/instituicao
Presença de Entrevistas
Presença de Trilha Sonora
Não  Sim
 Não Sim
Presença de Ficha Técnica
Presença de Voz
Não  Sim
 In  Off Over
 Não possui
Planos Majoritariamente
 Grande Plano Geral (GPG)
 Plano Médio (PM)
Plano Geral (PG)
Plano Próximo (PP)
Presença de Transições Visuais
 Fade-in
Fade-out
 Dissolve
 Wipe

Categoria da IES
 Pública  Privada
Acesso em
09/11/2013
Duração do Vídeo
10:45
Videografismo
Verbal  Pictórico  Esquemático
 Close
 Insert
 Montagem

 Não possui

Análise do Vídeo
Resumo do Vídeo/Pontos a Ressaltar
O vídeo encontra-se na parte do Histórico, no link Instituição. Inicia-se falando do tempo (cronológico) e começa a
apresentar a história do Instituto Anglicano Barão de Rio Branco. Ao longo do vídeo é apresentado o contexto histórico
em que está inserida a instituição e seu crescimento. Apenas em 2003 se tornou Faculdade Anglicana de Erechim e em
2008 foi autorizada a Faculdade Anglicana de Tapejara. Não apresenta missão, visão e valores. A história é bem
detalhada. Apresenta os serviços. O foco é na instituição.
Os planos mais comuns são planos gerais, quando mostra a instituição, e planos próximos, quando mostra pessoas.
Apresenta trilha e voz over. A transição entre os planos é feita por meio de dissolve.
Apresenta
 Visão
 História da Instituição
 Valores/Princípios
 Missão
Logomarca

Formulário de Codificação – INST008
Informações Gerais
IES
FACULDADE ANHANGUERA

Cidade
Categoria da IES
Caxias do Sul, Passo Fundo, Pelotas, Porto  Pública  Privada
Alegre e Rio Grande.
Endereço do Vídeo
Acesso em
http://www.anhanguera.com/a-instituicao/
09/11/2013
Presença de Entrevistas
Presença de Trilha Sonora
Duração do Vídeo
Não  Sim
 Não  Sim
03:46
Presença de Ficha Técnica
Presença de Voz
Videografismo
Não  Sim
 In  Off Over
 Não possui
 Verbal  Pictórico  Esquemático
Planos Majoritariamente
 Grande Plano Geral (GPG)
Plano Médio (PM)
 Close
Plano Geral (PG)
 Plano Próximo (PP)
 Insert
Presença de Transições Visuais
 Fade-in
Fade-out
 Dissolve
 Wipe
 Montagem
Não possui

Análise do Vídeo
Resumo do Vídeo/Pontos a Ressaltar
O vídeo encontra-se no link “A Instituição” e é o mesmo para as Faculdades de Caxias, Passo Fundo, Pelotas, Porto
Alegre e Rio Grande. O vídeo começa falando da importância de se ter uma carreira e que a Anhanguera “te ajuda”.
Apresenta os serviços oferecidos e a estrutura da instituição. Não apresenta missão, visão, valores, nem a história da
instituição. O foco é nas pessoas (construir carreira) e na instituição (serviços). O vídeo coloca responsabilidade no
usuário que está assistindo: “Tudo bem. Falamos da responsabilidade da Anhanguera, mas você também precisa fazer
sua parte. Então, vamos fazer um trato: se a gente não cumprir a nossa parte, pode dar um puxão de orelha, mas é
importante você estudar, entregar os trabalhos e, claro, pagar a mensalidade. Isso faz parte do trato”.
O vídeo é todo feito em animação e apresenta apenas narração e trilha.
Apresenta
 Visão
 História da Instituição
 Valores/Princípios
 Missão
Logomarca

Formulário de Codificação – INST009
Informações Gerais
IES
Cidade
FACULDADE BATISTA PIONEIRA
Ijuí
Endereço do Vídeo
http://www.batistapioneira.edu.br/
Presença de Entrevistas
Presença de Trilha Sonora
 Não  Sim
 Não Sim
Presença de Ficha Técnica
Presença de Voz
 Não  Sim
In  Off  Over  Não possui
Planos Majoritariamente
 Grande Plano Geral (GPG)
Plano Médio (PM)
Plano Geral (PG)
 Plano Próximo (PP)
Presença de Transições Visuais
 Fade-in
Fade-out
 Dissolve
 Wipe

Categoria da IES
 Pública  Privada
Acesso em
09/11/2013
Duração do Vídeo
04:36
Videografismo
Verbal  Pictórico  Esquemático
 Close
 Insert
 Montagem

 Não possui

Análise do Vídeo
Resumo do Vídeo/Pontos a Ressaltar
O vídeo encontra-se na home do site, logo abaixo do banner principal. O vídeo inicia situando o usuário, mostrando
que a instituição fica na cidade de Ijuí, RS. Após, começa a palavra do diretor da instituição, apresentando um breve
histórico e a missão da instituição. Ao longo do vídeo são mostradas as dependências da instituição e alunos e
professores dão seu depoimento sobre o que é ensinado e sobre a qualidade da Faculdade. Um dos alunos cita que “o
nosso curso, Bacharel em Teologia, foi avaliado no Ministério da Educação com um conceito muito bom, o que o torna
um dos melhores cursos de Teologia do Brasil”.
Não apresenta voz over, apenas voz in.
Apresenta
 Visão
 História da Instituição
 Valores/Princípios
Missão
Logomarca

Formulário de Codificação – INST010
Informações Gerais
IES
Cidade
FACULDADE DE TECNOLOGIA ALCIDES MAYA (AMTEC)
Porto Alegre
Endereço do Vídeo
http://www.alcidesmaya.com.br/novo/
Presença de Entrevistas
Presença de Trilha Sonora
 Não  Sim
 Não  Sim
Presença de Ficha Técnica
Presença de Voz
 Não  Sim
 In  Off  Over  Não possui
Planos Majoritariamente
 Grande Plano Geral (GPG)
 Plano Médio (PM)
 Plano Geral (PG)
 Plano Próximo (PP)
Presença de Transições Visuais
 Fade-in
Fade-out
 Dissolve
 Wipe

Categoria da IES
 Pública  Privada
Acesso em
09/11/2013
Duração do Vídeo
00:31
Videografismo
 Verbal  Pictórico  Esquemático
 Close
 Insert
 Montagem

 Não possui

Análise do Vídeo
Resumo do Vídeo/Pontos a Ressaltar
O vídeo encontra-se no meio da home do site. Fala sobre os cursos oferecidos pela instituição.
Vídeo semelhante a uma apresentação feita no Prezi (O Prezi é um software online para a criação de apresentações
não lineares - alternativa ao Power Point, Keynote, Impress, etc - . O Prezi não necessita de slides para fornecer uma
apresentação completa. Tudo é apresentado em uma estrutura única. A plataforma fica disponível a partir de login no
site oficial - http://www.prezi.com.br/).
Apresenta
 Visão
 História da Instituição
 Valores/Princípios
 Missão
Logomarca

Formulário de Codificação – INST011
Informações Gerais
IES
Cidade
FACULDADE DE TECNOLOGIA DA SERRA
Bento Gonçalves e Caxias do Sul
GAÚCHA (FTSG)
Endereço do Vídeo
http://www.ftsg.edu.br/home.php
Presença de Entrevistas
Presença de Trilha Sonora
Não  Sim
 Não Sim
Presença de Ficha Técnica
Presença de Voz
Não  Sim
In  Off Over
 Não possui
Planos Majoritariamente
 Grande Plano Geral (GPG)
Plano Médio (PM)
 Plano Geral (PG)
 Plano Próximo (PP)
Presença de Transições Visuais
 Fade-in
Fade-out
 Dissolve
 Wipe

Categoria da IES
 Pública  Privada
Acesso em
09/11/2013
Duração do Vídeo
01:14
Videografismo
 Verbal  Pictórico  Esquemático
 Close
 Insert
 Montagem

 Não possui

Análise do Vídeo
Resumo do Vídeo/Pontos a Ressaltar
O vídeo encontra-se na home do site, à esquerda, no pé da página e trata sobre o curso de Design de Interiores. É
mostrado o depoimento do Sr. Ivo Saccaro, Diretor Administrativo Financeiro da Saccaro Móveis Ltda, sobre a área de
atuação de um designer de interiores.
Apresenta
 Visão
 História da Instituição
 Valores/Princípios
 Missão
Logomarca

Formulário de Codificação – INST012
Informações Gerais
IES
Cidade
FACULDADE DE TECNOLOGIA LA SALLE - ESTRELA (FACSALLE)
Estrela
Endereço do Vídeo
http://www.unilasalle.edu.br/estrela/pagina.php?id=1479
Presença de Entrevistas
Presença de Trilha Sonora
 Não  Sim
 Não Sim
Presença de Ficha Técnica
Presença de Voz
Não  Sim
 In  Off Over
 Não possui
Planos Majoritariamente
 Grande Plano Geral (GPG)
 Plano Médio (PM)
Plano Geral (PG)
 Plano Próximo (PP)
Presença de Transições Visuais
 Fade-in
Fade-out
 Dissolve
 Wipe

Categoria da IES
 Pública  Privada
Acesso em
09/11/2013
Duração do Vídeo
04:44
Videografismo
Verbal  Pictórico Esquemático
Close
Insert
 Montagem

 Não possui

Análise do Vídeo
Resumo do Vídeo/Pontos a Ressaltar
O vídeo encontra-se no link Institucional – Vídeo Institucional e começa falando da história da instituição. Apresenta
claramente a missão, visão e valores da Universidade. Ressalta que a instituição participa de projetos sociais e se refere
às pessoas de baixa renda como “pobres”. O foco da narração é na instituição e das imagens é nas pessoas.
Apresenta trilha sonora, voz over, a transição entre os planos ocorre através de dissolve. Os videografismos são
utilizados para apresentar dados complementando a narração.
Apresenta
Visão
História da Instituição
Valores/Princípios
Missão
Logomarca

Formulário de Codificação – INST013
Informações Gerais
IES
Cidade
FACULDADE DE TECNOLOGIA SENAC Passo Fundo, Pelotas e Porto Alegre
Endereço do Vídeo
http://portal.senacrs.com.br/institucional_2010/index.html
Presença de Entrevistas
Presença de Trilha Sonora
Não  Sim
 Não  Sim
Presença de Ficha Técnica
Presença de Voz
Não  Sim
 In  Off Over
 Não possui
Planos Majoritariamente
 Grande Plano Geral (GPG)
 Plano Médio (PM)
 Plano Geral (PG)
Plano Próximo (PP)
Presença de Transições Visuais
 Fade-in
Fade-out
 Dissolve
 Wipe

Categoria da IES
 Pública  Privada
Acesso em
09/11/2013
Duração do Vídeo
00:30
Videografismo
 Verbal  Pictórico  Esquemático
 Close
Insert
 Montagem

 Não possui

Análise do Vídeo
Resumo do Vídeo/Pontos a Ressaltar
O vídeo encontra-se no link Institucional – Campanha Institucional, onde o usuário é direcionado para outro site. O vídeo
apresenta um texto narrado dizendo o que é necessário para se ter na vida e no trabalho e mostra pessoas trabalhando.
Não fala diretamente da instituição, nem apresenta história, missão, visão ou valores.
Os planos mais utilizados são primeiro plano, close e insert, apresenta trilha sonora e não possui videografismos nem
transições visuais.
Apresenta
 Visão
 História da Instituição
 Valores/Princípios
 Missão
Logomarca

Formulário de Codificação – INST014
Informações Gerais
IES
Cidade
FACULDADE DE TECNOLOGIA
Caxias do Sul, Bento Gonçalves, Novo
TECBRASIL
Hamburgo e Porto Alegre
Endereço do Vídeo
http://www.ftec.com.br/conhecaaftec
Presença de Entrevistas
Presença de Trilha Sonora
 Não  Sim
 Não  Sim
Presença de Ficha Técnica
Presença de Voz
 Não  Sim
 In  Off  Over  Não possui
Planos Majoritariamente
 Grande Plano Geral (GPG)
Plano Médio (PM)
 Plano Geral (PG)
 Plano Próximo (PP)
Presença de Transições Visuais
 Fade-in
Fade-out
Dissolve
 Wipe

Categoria da IES
 Pública  Privada
Acesso em
09/11/2013
Duração do Vídeo
01:47
Videografismo
Verbal Pictórico  Esquemático
 Close
 Insert
 Montagem

 Não possui

Análise do Vídeo
Resumo do Vídeo/Pontos a Ressaltar
O vídeo encontra-se no link Conheça a Ftec, no rodapé da página. É utilizado o mesmo vídeo para as unidades de
Caxias do Sul, Bento Gonçalves, Novo Hamburgo e Porto Alegre. O vídeo inicia falando a missão da instituição. Não
apresenta a história, nem a visão, nem os valores da instituição. São apresentados os cursos oferecidos e é mostrada a
estrutura da Faculdade. O vídeo é composto de imagens estáticas da instituição e fotos de pessoas aparentemente
bem-sucedidas.
Apresenta videografismos verbais e pictóricos (apenas no logo), planos gerais e a transição entre planos ocorre através
de dissolve.
Apresenta
 Visão
 História da Instituição
 Valores/Princípios
 Missão
Logomarca

Formulário de Codificação – INST015
Informações Gerais
IES
Cidade
Categoria da IES
FACULDADE DOM ALBERTO (FDA)
Santa Cruz do Sul
 Pública  Privada
Endereço do Vídeo
Acesso em
http://domalberto.ning.com/video/video/listForContributor?screenName=3rype 09/11/2013
gyqyzgtk
Presença de Entrevistas
Presença de Trilha Sonora
Duração do Vídeo
 Não  Sim
 Não  Sim
08:39 e 08:46
Presença de Ficha Técnica
Presença de Voz
Videografismo
 Não  Sim
 In  Off Over  Não possui  Verbal Pictórico  Esquemático
Planos Majoritariamente
 Grande Plano Geral (GPG)
 Plano Médio (PM)
Close
 Plano Geral (PG)
 Plano Próximo (PP)
Insert
Presença de Transições Visuais
 Fade-in
Fade-out
 Dissolve
 Wipe
 Montagem
Não possui

Análise do Vídeo
Resumo do Vídeo/Pontos a Ressaltar
O vídeo é encontrado no link Vídeos, no menu superior do site. Existem vídeos específicos de alguns cursos e um vídeo
da instituição, dividido em duas partes. O vídeo inicia com imagens com muito movimento, apresenta dados da
instituição, sua localização. Não apresenta história, missão, visão e valores da instituição. Ao longo do vídeo são
mostrados depoimentos de professores da instituição e profissionais da área. Ao apresentar cada curso, é mostrado o
número da autorização junto ao MEC. Além dos cursos superiores, o vídeo mostra também o curso técnico que a
instituição oferece.
Apresenta videografismos verbal e pictórico, trilha sonora e voz in, off e over. Não apresenta transição entre planos.
Apresenta
 Visão
 História da Instituição
 Valores/Princípios
 Missão
Logomarca

Formulário de Codificação – INST016
Informações Gerais
IES
Cidade
FACULDADE ESPECIALIZADA NA ÁREA DE SAÚDE DO RIO
Passo Fundo
GRANDE DO SUL (FASURGS)
Endereço do Vídeo
http://www.fasurgs.edu.br/site/index.php?page=institucional
Presença de Entrevistas
Presença de Trilha Sonora
 Não  Sim
 Não  Sim
Presença de Ficha Técnica
Presença de Voz
Não  Sim
In Off
Over
 Não possui
Planos Majoritariamente
Grande Plano Geral (GPG)
Plano Médio (PM)
Plano Geral (PG)
 Plano Próximo (PP)
Presença de Transições Visuais
 Fade-in
Fade-out
 Dissolve
 Wipe

Categoria da IES
 Pública  Privada
Acesso em
09/11/2013
Duração do Vídeo
04:22
Videografismo
Verbal Pictórico  Esquemático
 Close
 Insert
 Montagem

 Não possui

Análise do Vídeo
Resumo do Vídeo/Pontos a Ressaltar
O vídeo encontra-se no link Institucional – Histórico. O vídeo inicia localizando a instituição e apresentando sua data de
fundação. Durante 01:25 são apresentados dados da cidade onde a instituição está localizada. Salienta que é a única
instituição privada do Rio Grande do Sul especializada na área da saúde. Apresenta a estrutura da instituição e a visão.
Não apresenta os valores, nem a missão, nem a história da instituição.
São mostrados grandes planos gerais para localizar algumas dependências da instituição, como quadra de futebol e
biblioteca. Apresenta voz in, off e over. Não apresenta transições visuais nem entrevistas.
Apresenta
 Visão
 História da Instituição
 Valores/Princípios
 Missão
Logomarca

Formulário de Codificação – INST017
Informações Gerais
IES
Cidade
FACULDADE INTEGRADA DE SANTA MARIA (FISMA)
Santa Maria
Endereço do Vídeo
http://www.fisma.edu.br/sala%20multimedia/Default.aspx
Presença de Entrevistas
Presença de Trilha Sonora
 Não  Sim
Não  Sim
Presença de Ficha Técnica
Presença de Voz
 Não  Sim
In Off
 Over  Não possui
Planos Majoritariamente
 Grande Plano Geral (GPG)
Plano Médio (PM)
 Plano Geral (PG)
 Plano Próximo (PP)
Presença de Transições Visuais
 Fade-in
Fade-out
 Dissolve
 Wipe

Categoria da IES
 Pública  Privada
Acesso em
09/11/2013
Duração do Vídeo
12:51
Videografismo
Verbal  Pictórico  Esquemático
 Close
 Insert
 Montagem

Não possui

Análise do Vídeo
Resumo do Vídeo/Pontos a Ressaltar
O vídeo encontra-se no link Vídeos Repositório, no menu lateral esquerdo do site. O vídeo é uma entrevista da TV
Fisma com o Diretor da instituição. Na entrevista é apresentada apenas a missão da instituição. O diretor fala sobre os
cursos, os professores e a estrutura da instituição. Nas imagens são mostradas as dependências da instituição.
Mesmo em se tratando de um programa de TV, não são mostrados os créditos. Não possui transições visuais.
Apresenta
 Visão
 História da Instituição
 Valores/Princípios
 Missão
Logomarca

Formulário de Codificação – INST018
Informações Gerais
IES
Cidade
FACULDADE NOVO HAMBURGO (FACULDADE IENH)
Novo Hamburgo
Endereço do Vídeo
http://www.ienh.com.br/media-26
Presença de Entrevistas
Presença de Trilha Sonora
 Não  Sim
 Não  Sim
Presença de Ficha Técnica
Presença de Voz
Não  Sim
In  Off Over
 Não possui
Planos Majoritariamente
 Grande Plano Geral (GPG)
Plano Médio (PM)
Plano Geral (PG)
Plano Próximo (PP)
Presença de Transições Visuais
 Fade-in
Fade-out
Dissolve
 Wipe

Categoria da IES
 Pública  Privada
Acesso em
09/11/2013
Duração do Vídeo
17:37
Videografismo
Verbal Pictórico  Esquemático
 Close
 Insert
 Montagem

 Não possui

Análise do Vídeo
Resumo do Vídeo/Pontos a Ressaltar
Para encontrar o vídeo, é necessário digitar a palavra “vídeo” na busca do site, que se encontra abaixo do banner
principal da home. O vídeo institucional é a primeira ocorrência do resultado da busca. O vídeo começa contando a
história da instituição e depois são apresentados todos os níveis educacionais oferecidos pela instituição (infantil,
fundamental, médio, técnico e superior). É mostrada a estrutura da instituição e os serviços oferecidos. A faculdade é
apresentada aos 12:50 do vídeo. Ao longo da produção são mostrados depoimentos de pais e alunos da instituição,
como se estivessem conversando.
Os principais planos são plano geral, plano médio e plano próximo e a transição entre os planos ocorre por meio de
dissolve.
Apresenta
 Visão
História da Instituição
 Valores/Princípios
 Missão
Logomarca

Formulário de Codificação – INST019
Informações Gerais
IES
Cidade
FACULDADE PALOTINA (FAPAS)
Santa Maria
Endereço do Vídeo
http://www.fapas.edu.br/?ss=videoinstitucional
Presença de Entrevistas
Presença de Trilha Sonora
Não  Sim
 Não Sim
Presença de Ficha Técnica
Presença de Voz
Não  Sim
 In  Off Over
 Não possui
Planos Majoritariamente
 Grande Plano Geral (GPG)
 Plano Médio (PM)
 Plano Geral (PG)
 Plano Próximo (PP)
Presença de Transições Visuais
 Fade-in
Fade-out
 Dissolve
 Wipe

Categoria da IES
 Pública  Privada
Acesso em
09/11/2013
Duração do Vídeo
01:21
Videografismo
 Verbal  Pictórico  Esquemático
 Close
 Insert
 Montagem

 Não possui

Análise do Vídeo
Resumo do Vídeo/Pontos a Ressaltar
O vídeo encontra-se no menu lateral esquerdo, no link Vídeo Institucional. O vídeo é todo em animação e não fala nem
da história, nem da missão, visão e valores da instituição. Apresenta a estrutura da instituição através da narração. A
trilha sonora é bastante alta, dificultando a audição da narração.
Os personagens que aparecem ao longo do vídeo aparecem sempre de corpo inteiro ou meio corpo, caracterizando
planos gerais e planos médios.
Apresenta
 Visão
 História da Instituição
 Valores/Princípios
 Missão
Logomarca

Formulário de Codificação – INST020
Informações Gerais
IES
Cidade
FACULDADE SANTO AUGUSTO (FAISA)
Santo Augusto
Endereço do Vídeo
http://www.faisaceleiro.com.br/index-radio.php
Presença de Entrevistas
Presença de Trilha Sonora
Não  Sim
 Não  Sim
Presença de Ficha Técnica
Presença de Voz
Não  Sim
 In  Off Over
 Não possui
Planos Majoritariamente
 Grande Plano Geral (GPG)
Plano Médio (PM)
Plano Geral (PG)
 Plano Próximo (PP)
Presença de Transições Visuais
Fade-in
Fade-out
Dissolve
 Wipe

Categoria da IES
 Pública  Privada
Acesso em
09/11/2013
Duração do Vídeo
10:33
Videografismo
Verbal Pictórico  Esquemático
 Close
 Insert
Montagem

 Não possui

Análise do Vídeo
Resumo do Vídeo/Pontos a Ressaltar
O vídeo encontra-se no link História, no menu superior do site. Apesar de possuir 10:33, aos 05:15 o vídeo acaba e
começa a repetir sem som ou narração. Apresenta um breve histórico da instituição, depoimentos de alunos, serviços
oferecidos e a estrutura física da organização.
Apresenta muitas montagens e alterna as transições de planos entre fades, dissolve e corte seco.
Apresenta
 Visão
História da Instituição
 Valores/Princípios
 Missão
Logomarca

Formulário de Codificação – INST021
Informações Gerais
IES
Cidade
PONTIFÍCIA UNIVERSIDADE CATÓLICA DO RIO GRANDE
Porto Alegre
DO SUL (PUCRS)
Endereço do Vídeo
http://www.pucrs.br/portal?p=institucional/a-universidade
Presença de Entrevistas
Presença de Trilha Sonora
 Não  Sim
 Não  Sim
Presença de Ficha Técnica
Presença de Voz
Não  Sim
 In  Off  Over Não possui
Planos Majoritariamente
Grande Plano Geral (GPG)
 Plano Médio (PM)
Plano Geral (PG)
Plano Próximo (PP)
Presença de Transições Visuais
 Fade-in
Fade-out
 Dissolve
 Wipe

Categoria da IES
 Pública  Privada
Acesso em
09/11/2013
Duração do Vídeo
03:48
Videografismo
Verbal  Pictórico  Esquemático
 Close
 Insert
 Montagem

 Não possui

Análise do Vídeo
Resumo do Vídeo/Pontos a Ressaltar
O vídeo encontra-se no link Institucional, no pé da página, e após no link A Universidade. São apresentados dados e a
estrutura da instituição, e os videografismos verbais, em conjunto com grandes planos gerais, situam o usuário sobre
onde está localizada a instituição. Não apresenta a história, nem a missão, visão e valores da instituição. Existe a
possibilidade do usuário assistir o vídeo em inglês.
Apresenta fades e cortes secos e não possui narração.
Apresenta
 Visão
 História da Instituição
 Valores/Princípios
 Missão
Logomarca

Formulário de Codificação – INST022
Informações Gerais
IES
Cidade
UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PELOTAS (UCPEL) – Vídeo 1
Pelotas
Endereço do Vídeo
http://www.ucpel.edu.br/portal/?secao=videos
Presença de Entrevistas
Presença de Trilha Sonora
 Não  Sim
 Não  Sim
Presença de Ficha Técnica
Presença de Voz
Não  Sim
 In  Off Over
 Não possui
Planos Majoritariamente
 Grande Plano Geral (GPG)
 Plano Médio (PM)
Plano Geral (PG)
 Plano Próximo (PP)
Presença de Transições Visuais
 Fade-in
Fade-out
 Dissolve
 Wipe

Categoria da IES
 Pública  Privada
Acesso em
09/11/2013
Duração do Vídeo
00:31
Videografismo
Verbal Pictórico  Esquemático
Close
Insert
Montagem

Não possui

Análise do Vídeo
Resumo do Vídeo/Pontos a Ressaltar
O vídeo pode ser acessado pelo link Comunicação – Vídeos, no menu à esquerda, ou pelo link “Mais”, junto a um vídeo
que se encontra na home, no pé da página. O vídeo fala sobre mudança, usando o “mote” da instituição “Vamos
Transformar?”. Não apresenta missão, visão, valores nem a história da instituição. O foco é nas pessoas, falando sobre
o que a instituição faz por elas.
Os videografismos verbais são utilizados para dizer que local está sendo mostrado na imagem. São usados cortes secos
e no final do vídeo é utilizada montagem.
Apresenta
 Visão
 História da Instituição
 Valores/Princípios
 Missão
Logomarca

Formulário de Codificação – INST023
Informações Gerais
IES
Cidade
UNIVERSIDADE CATÓLICA DE PELOTAS (UCPEL) – Vídeo 2 Pelotas
Endereço do Vídeo
http://www.ucpel.edu.br/portal/?secao=videos
Presença de Entrevistas
Presença de Trilha Sonora
 Não  Sim
 Não  Sim
Presença de Ficha Técnica
Presença de Voz
Não  Sim
In  Off  Over  Não possui
Planos Majoritariamente
 Grande Plano Geral (GPG)
Plano Médio (PM)
 Plano Geral (PG)
Plano Próximo (PP)
Presença de Transições Visuais
 Fade-in
Fade-out
 Dissolve
 Wipe

Categoria da IES
 Pública  Privada
Acesso em
09/11/2013
Duração do Vídeo
01:06
Videografismo
 Verbal Pictórico  Esquemático
Close
 Insert
 Montagem

 Não possui

Análise do Vídeo
Resumo do Vídeo/Pontos a Ressaltar
O vídeo pode ser acessado pelo link Comunicação – Vídeos, no menu à esquerda, ou pelo link “Mais”, junto a um vídeo
que se encontra na home, no pé da página. “VT institucional 2010: Vídeo institucional veiculado na mídia em 2010, ano
em que a Universidade completou 50 anos. Nele, o conceito apresentado foca a atuação na comunidade ao longo de
nossa história e o objetivo de sempre converter o aprendizado dos alunos em benefício à população, prestando
serviços e apoiando aqueles que são o motivo maior de nossa existência” (SITE DA INSTITUIÇÃO). Não apresenta
missão, visão, valores nem a história da instituição.
Apresenta videografismos apenas no final, ao mostrar a identidade visual da instituição.
Apresenta
 Visão
 História da Instituição
 Valores/Princípios
 Missão
Logomarca

Formulário de Codificação – INST024
Informações Gerais
IES
Cidade
UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO (UPF) – Vídeo 1
Passo Fundo
Endereço do Vídeo
http://www.upf.br/45anos/galeria-videos.php
Presença de Entrevistas
Presença de Trilha Sonora
 Não Sim
 Não Sim
Presença de Ficha Técnica
Presença de Voz
Não  Sim
In Off
Over
 Não possui
Planos Majoritariamente
 Grande Plano Geral (GPG)
 Plano Médio (PM)
 Plano Geral (PG)
Plano Próximo (PP)
Presença de Transições Visuais
Fade-in
Fade-out
Dissolve
 Wipe

Categoria da IES
 Pública  Privada
Acesso em
09/11/2013
Duração do Vídeo
01:48
Videografismo
Verbal Pictórico  Esquemático
 Close
 Insert
 Montagem

 Não possui

Análise do Vídeo
Resumo do Vídeo/Pontos a Ressaltar
Para encontrar o vídeo, é necessário entrar no link UPF – Histórico, no menu à esquerda e, logo em seguida, clicar no
link “Conheça o site especial sobre os 45 anos da UPF”, localizado no meio do texto do histórico. O usuário, então, é
direcionado para o site especial e deve clicar no link Galerias – Vídeos, onde é mostrada uma série com 15 vídeos sobre
a história da instituição. O primeiro vídeo da série apresenta um pouco da história da instituição através de narração
over e com entrevistas de professores e ex-professores da instituição. São mostradas fotos de pessoas envolvidas na
criação da instituição. Não apresenta missão, visão e valores da instituição.
Apresenta
 Visão
 História da Instituição
 Valores/Princípios
 Missão
Logomarca

Formulário de Codificação – INST025
Informações Gerais
IES
Cidade
UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO (UPF) – Vídeo 2
Passo Fundo
Endereço do Vídeo
http://www.upf.br/45anos/galeria-videos.php
Presença de Entrevistas
Presença de Trilha Sonora
 Não Sim
 Não Sim
Presença de Ficha Técnica
Presença de Voz
 Não  Sim
 In Off
Over
 Não possui
Planos Majoritariamente
 Grande Plano Geral (GPG)
Plano Médio (PM)
 Plano Geral (PG)
Plano Próximo (PP)
Presença de Transições Visuais
Fade-in
Fade-out
Dissolve
 Wipe

Categoria da IES
 Pública Privada
Acesso em
09/11/2013
Duração do Vídeo
01:28
Videografismo
 Verbal Pictórico  Esquemático
 Close
 Insert
 Montagem

 Não possui

Análise do Vídeo
Resumo do Vídeo/Pontos a Ressaltar
Para encontrar o vídeo, é necessário entrar no link UPF – Histórico, no menu à esquerda e, logo em seguida, clicar no
link “Conheça o site especial sobre os 45 anos da UPF”, localizado no meio do texto do histórico. O usuário, então, é
direcionado para o site especial e deve clicar no link Galerias – Vídeos, onde é mostrada uma série com 15 vídeos sobre
a história da instituição. O segundo vídeo da série apresenta um pouco da história da instituição através de narração
over e com entrevistas de professores e ex-professores da instituição. São mostradas fotos e gravações de pessoas
envolvidas na criação da instituição e fotos da própria instituição. Não apresenta missão, visão e valores da instituição.
Apresenta
 Visão
 História da Instituição
 Valores/Princípios
 Missão
Logomarca

Formulário de Codificação – INST026
Informações Gerais
IES
Cidade
UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO (UPF) – Vídeo 3
Passo Fundo
Endereço do Vídeo
http://www.upf.br/45anos/galeria-videos.php
Presença de Entrevistas
Presença de Trilha Sonora
 Não  Sim
 Não  Sim
Presença de Ficha Técnica
Presença de Voz
Não  Sim
In Off
 Over  Não possui
Planos Majoritariamente
 Grande Plano Geral (GPG)
 Plano Médio (PM)
Plano Geral (PG)
Plano Próximo (PP)
Presença de Transições Visuais
Fade-in
Fade-out
Dissolve
 Wipe

Categoria da IES
 Pública  Privada
Acesso em
09/11/2013
Duração do Vídeo
02:31
Videografismo
Verbal Pictórico  Esquemático
 Close
 Insert
 Montagem

 Não possui

Análise do Vídeo
Resumo do Vídeo/Pontos a Ressaltar
Para encontrar o vídeo, é necessário entrar no link UPF – Histórico, no menu à esquerda e, logo em seguida, clicar no
link “Conheça o site especial sobre os 45 anos da UPF”, localizado no meio do texto do histórico. O usuário, então, é
direcionado para o site especial e deve clicar no link Galerias – Vídeos, onde é mostrada uma série com 15 vídeos sobre
a história da instituição. O terceiro vídeo da série apresenta um pouco da história da instituição através de narração
over e com entrevistas de professores e ex-professores da instituição. São mostradas fotos e gravações de pessoas
envolvidas na criação da instituição e fotos da própria instituição. Não apresenta missão, visão e valores da instituição.
Apresenta
 Visão
História da Instituição
 Valores/Princípios
 Missão
Logomarca

Formulário de Codificação – INST027
Informações Gerais
IES
Cidade
UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO (UPF) – Vídeo 4
Passo Fundo
Endereço do Vídeo
http://www.upf.br/45anos/galeria-videos.php
Presença de Entrevistas
Presença de Trilha Sonora
 Não Sim
 Não  Sim
Presença de Ficha Técnica
Presença de Voz
Não  Sim
In Off
Over
 Não possui
Planos Majoritariamente
 Grande Plano Geral (GPG)
 Plano Médio (PM)
Plano Geral (PG)
Plano Próximo (PP)
Presença de Transições Visuais
Fade-in
Fade-out
Dissolve
 Wipe

Categoria da IES
 Pública  Privada
Acesso em
09/11/2013
Duração do Vídeo
00:54
Videografismo
Verbal Pictórico  Esquemático
 Close
 Insert
 Montagem

 Não possui

Análise do Vídeo
Resumo do Vídeo/Pontos a Ressaltar
Para encontrar o vídeo, é necessário entrar no link UPF – Histórico, no menu à esquerda e, logo em seguida, clicar no
link “Conheça o site especial sobre os 45 anos da UPF”, localizado no meio do texto do histórico. O usuário, então, é
direcionado para o site especial e deve clicar no link Galerias – Vídeos, onde é mostrada uma série com 15 vídeos sobre
a história da instituição. O quarto vídeo da série apresenta um pouco da história da instituição através de entrevista
com um dos ex-reitores da instituição. São mostradas fotos e uma gravação da inauguração da Faculdade de Direito da
UPF. Não apresenta missão, visão e valores da instituição.
Apresenta
 Visão
 História da Instituição
 Valores/Princípios
 Missão
Logomarca

Formulário de Codificação – INST028
Informações Gerais
IES
Cidade
UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO (UPF) – Vídeo 5
Passo Fundo
Endereço do Vídeo
http://www.upf.br/45anos/galeria-videos.php
Presença de Entrevistas
Presença de Trilha Sonora
 Não  Sim
 Não Sim
Presença de Ficha Técnica
Presença de Voz
Não  Sim
 In  Off Over
 Não possui
Planos Majoritariamente
 Grande Plano Geral (GPG)
 Plano Médio (PM)
Plano Geral (PG)
 Plano Próximo (PP)
Presença de Transições Visuais
 Fade-in
Fade-out
 Dissolve
 Wipe

Categoria da IES
 Pública  Privada
Acesso em
Duração do Vídeo
01:12
Videografismo
Verbal Pictórico  Esquemático
 Close
 Insert
 Montagem

 Não possui

Análise do Vídeo
Resumo do Vídeo/Pontos a Ressaltar
Para encontrar o vídeo, é necessário entrar no link UPF – Histórico, no menu à esquerda e, logo em seguida, clicar no
link “Conheça o site especial sobre os 45 anos da UPF”, localizado no meio do texto do histórico. O usuário, então, é
direcionado para o site especial e deve clicar no link Galerias – Vídeos, onde é mostrada uma série com 15 vídeos sobre
a história da instituição. O quinto vídeo da série apresenta um pouco da história da instituição através de narração
over. São mostradas fotos e gravações de pessoas envolvidas na criação da instituição e fotos da própria instituição.
Não apresenta missão, visão e valores da instituição.
Apresenta
 Visão
 História da Instituição
 Valores/Princípios
 Missão
Logomarca

Formulário de Codificação – INST029
Informações Gerais
IES
Cidade
UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO (UPF) – Vídeo 6
Passo Fundo
Endereço do Vídeo
http://www.upf.br/45anos/galeria-videos.php
Presença de Entrevistas
Presença de Trilha Sonora
 Não  Sim
 Não Sim
Presença de Ficha Técnica
Presença de Voz
 Não  Sim
In Off
Over
 Não possui
Planos Majoritariamente
 Grande Plano Geral (GPG)
 Plano Médio (PM)
Plano Geral (PG)
Plano Próximo (PP)
Presença de Transições Visuais
Fade-in
Fade-out
Dissolve
 Wipe

Categoria da IES
 Pública  Privada
Acesso em
09/11/2013
Duração do Vídeo
02:11
Videografismo
Verbal Pictórico  Esquemático
 Close
 Insert
 Montagem

 Não possui

Análise do Vídeo
Resumo do Vídeo/Pontos a Ressaltar
Para encontrar o vídeo, é necessário entrar no link UPF – Histórico, no menu à esquerda e, logo em seguida, clicar no
link “Conheça o site especial sobre os 45 anos da UPF”, localizado no meio do texto do histórico. O usuário, então, é
direcionado para o site especial e deve clicar no link Galerias – Vídeos, onde é mostrada uma série com 15 vídeos sobre
a história da instituição. O sexto vídeo da série apresenta um pouco da história da instituição através de narração over
e com entrevistas de professores e ex-professores da instituição. São mostradas fotos e gravações de pessoas
envolvidas na criação da instituição e fotos da própria instituição. Não apresenta missão, visão e valores da instituição.
Apresenta
 Visão
História da Instituição
 Valores/Princípios
 Missão
Logomarca

Formulário de Codificação – INST030
Informações Gerais
IES
Cidade
UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO (UPF) – Vídeo 7
Passo Fundo
Endereço do Vídeo
http://www.upf.br/45anos/galeria-videos.php
Presença de Entrevistas
Presença de Trilha Sonora
 Não Sim
 Não  Sim
Presença de Ficha Técnica
Presença de Voz
Não  Sim
In Off
Over
 Não possui
Planos Majoritariamente
 Grande Plano Geral (GPG)
 Plano Médio (PM)
Plano Geral (PG)
Plano Próximo (PP)
Presença de Transições Visuais
Fade-in
Fade-out
Dissolve
 Wipe

Categoria da IES
 Pública  Privada
Acesso em
09/11/2013
Duração do Vídeo
02:55
Videografismo
Verbal Pictórico  Esquemático
 Close
 Insert
 Montagem

 Não possui

Análise do Vídeo
Resumo do Vídeo/Pontos a Ressaltar
Para encontrar o vídeo, é necessário entrar no link UPF – Histórico, no menu à esquerda e, logo em seguida, clicar no
link “Conheça o site especial sobre os 45 anos da UPF”, localizado no meio do texto do histórico. O usuário, então, é
direcionado para o site especial e deve clicar no link Galerias – Vídeos, onde é mostrada uma série com 15 vídeos sobre
a história da instituição. O sétimo vídeo da série apresenta um pouco da história da instituição através de narração
over e com entrevistas de professores e ex-professores da instituição. São mostradas fotos e gravações de pessoas
envolvidas na criação da instituição e fotos da própria instituição. Não apresenta missão, visão e valores da instituição.
Apresenta
 Visão
 História da Instituição
 Valores/Princípios
 Missão
Logomarca

Formulário de Codificação – INST031
Informações Gerais
IES
Cidade
UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO (UPF) – Vídeo 8
Passo Fundo
Endereço do Vídeo
http://www.upf.br/45anos/galeria-videos.php
Presença de Entrevistas
Presença de Trilha Sonora
 Não  Sim
 Não Sim
Presença de Ficha Técnica
Presença de Voz
Não  Sim
In Off
Over
 Não possui
Planos Majoritariamente
 Grande Plano Geral (GPG)
 Plano Médio (PM)
Plano Geral (PG)
Plano Próximo (PP)
Presença de Transições Visuais
Fade-in
Fade-out
 Dissolve
 Wipe

Categoria da IES
 Pública  Privada
Acesso em
09/11/2013
Duração do Vídeo
03:12
Videografismo
Verbal Pictórico  Esquemático
 Close
 Insert
 Montagem

 Não possui

Análise do Vídeo
Resumo do Vídeo/Pontos a Ressaltar
Para encontrar o vídeo, é necessário entrar no link UPF – Histórico, no menu à esquerda e, logo em seguida, clicar no
link “Conheça o site especial sobre os 45 anos da UPF”, localizado no meio do texto do histórico. O usuário, então, é
direcionado para o site especial e deve clicar no link Galerias – Vídeos, onde é mostrada uma série com 15 vídeos sobre
a história da instituição. O oitavo vídeo da série apresenta um pouco da história da instituição através de narração over
e com entrevistas de professores e ex-professores da instituição. São mostradas fotos e gravações de pessoas
envolvidas na criação da instituição e fotos da própria instituição. Não apresenta missão, visão e valores da instituição.
Apresenta
 Visão
 História da Instituição
 Valores/Princípios
 Missão
Logomarca

Formulário de Codificação – INST032
Informações Gerais
IES
Cidade
UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO (UPF) – Vídeo 9
Passo Fundo
Endereço do Vídeo
http://www.upf.br/45anos/galeria-videos.php
Presença de Entrevistas
Presença de Trilha Sonora
 Não  Sim
 Não  Sim
Presença de Ficha Técnica
Presença de Voz
Não  Sim
 In Off
Over
 Não possui
Planos Majoritariamente
 Grande Plano Geral (GPG)
 Plano Médio (PM)
Plano Geral (PG)
Plano Próximo (PP)
Presença de Transições Visuais
Fade-in
Fade-out
Dissolve
 Wipe

Categoria da IES
 Pública  Privada
Acesso em
09/11/2013
Duração do Vídeo
01:21
Videografismo
Verbal Pictórico  Esquemático
 Close
 Insert
 Montagem

 Não possui

Análise do Vídeo
Resumo do Vídeo/Pontos a Ressaltar
Para encontrar o vídeo, é necessário entrar no link UPF – Histórico, no menu à esquerda e, logo em seguida, clicar no
link “Conheça o site especial sobre os 45 anos da UPF”, localizado no meio do texto do histórico. O usuário, então, é
direcionado para o site especial e deve clicar no link Galerias – Vídeos, onde é mostrada uma série com 15 vídeos sobre
a história da instituição. O nono vídeo apresenta a criação do Instituto de Belas Artes, hoje Faculdade de Artes e
Comunicação, através do depoimento da professora Ondina Daudt e de fotos e gravações da época. Não apresenta
missão, visão e valores da instituição.
Apresenta
 Visão
 História da Instituição
 Valores/Princípios
 Missão
Logomarca

Formulário de Codificação – INST033
Informações Gerais
IES
Cidade
UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO (UPF) – Vídeo 10
Passo Fundo
Endereço do Vídeo
http://www.upf.br/45anos/galeria-videos.php
Presença de Entrevistas
Presença de Trilha Sonora
 Não  Sim
 Não Sim
Presença de Ficha Técnica
Presença de Voz
Não  Sim
In Off
Over
 Não possui
Planos Majoritariamente
 Grande Plano Geral (GPG)
 Plano Médio (PM)
Plano Geral (PG)
Plano Próximo (PP)
Presença de Transições Visuais
Fade-in
Fade-out
Dissolve
 Wipe

Categoria da IES
 Pública  Privada
Acesso em
09/11/2013
Duração do Vídeo
01:52
Videografismo
Verbal Pictórico  Esquemático
 Close
 Insert
 Montagem

 Não possui

Análise do Vídeo
Resumo do Vídeo/Pontos a Ressaltar
Para encontrar o vídeo, é necessário entrar no link UPF – Histórico, no menu à esquerda e, logo em seguida, clicar no
link “Conheça o site especial sobre os 45 anos da UPF”, localizado no meio do texto do histórico. O usuário, então, é
direcionado para o site especial e deve clicar no link Galerias – Vídeos, onde é mostrada uma série com 15 vídeos sobre
a história da instituição. O décimo vídeo trata da criação da UPF com o depoimento do terceiro reitor da instituição e
fotos e gravações da época. Não apresenta missão, visão e valores da instituição.
Apresenta
 Visão
História da Instituição
 Valores/Princípios
 Missão
Logomarca

Formulário de Codificação – INST034
Informações Gerais
IES
Cidade
UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO (UPF) – Vídeo 11
Passo Fundo
Endereço do Vídeo
http://www.upf.br/45anos/galeria-videos.php
Presença de Entrevistas
Presença de Trilha Sonora
 Não Sim
 Não  Sim
Presença de Ficha Técnica
Presença de Voz
Não  Sim
In Off
Over
 Não possui
Planos Majoritariamente
 Grande Plano Geral (GPG)
 Plano Médio (PM)
Plano Geral (PG)
Plano Próximo (PP)
Presença de Transições Visuais
Fade-in
Fade-out
Dissolve
 Wipe

Categoria da IES
 Pública  Privada
Acesso em
09/11/2013
Duração do Vídeo
01:19
Videografismo
 Verbal Pictórico  Esquemático
 Close
 Insert
 Montagem

 Não possui

Análise do Vídeo
Resumo do Vídeo/Pontos a Ressaltar
Para encontrar o vídeo, é necessário entrar no link UPF – Histórico, no menu à esquerda e, logo em seguida, clicar no
link “Conheça o site especial sobre os 45 anos da UPF”, localizado no meio do texto do histórico. O usuário, então, é
direcionado para o site especial e deve clicar no link Galerias – Vídeos, onde é mostrada uma série com 15 vídeos sobre
a história da instituição. O décimo primeiro vídeo trata da criação da UPF com o depoimento de ex-reitores da
instituição e fotos e gravações da época. Não apresenta missão, visão e valores da instituição.
Apresenta
 Visão
História da Instituição
 Valores/Princípios
 Missão
Logomarca

Formulário de Codificação – INST035
Informações Gerais
IES
Cidade
UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO (UPF) – Vídeo 12
Passo Fundo
Endereço do Vídeo
http://www.upf.br/45anos/galeria-videos.php
Presença de Entrevistas
Presença de Trilha Sonora
 Não Sim
 Não  Sim
Presença de Ficha Técnica
Presença de Voz
Não  Sim
In Off
Over
 Não possui
Planos Majoritariamente
 Grande Plano Geral (GPG)
 Plano Médio (PM)
Plano Geral (PG)
Plano Próximo (PP)
Presença de Transições Visuais
Fade-in
Fade-out
Dissolve
 Wipe

Categoria da IES
 Pública  Privada
Acesso em
09/11/2013
Duração do Vídeo
01:35
Videografismo
Verbal Pictórico  Esquemático
 Close
 Insert
 Montagem

 Não possui

Análise do Vídeo
Resumo do Vídeo/Pontos a Ressaltar
Para encontrar o vídeo, é necessário entrar no link UPF – Histórico, no menu à esquerda e, logo em seguida, clicar no
link “Conheça o site especial sobre os 45 anos da UPF”, localizado no meio do texto do histórico. O usuário, então, é
direcionado para o site especial e deve clicar no link Galerias – Vídeos, onde é mostrada uma série com 15 vídeos sobre
a história da instituição. O décimo segundo vídeo trata da criação da UPF, salientando os primeiros cursos criados, com
o depoimento de ex-reitores da instituição e fotos e gravações da época. Não apresenta missão, visão e valores da
instituição.
Apresenta
 Visão
 História da Instituição
 Valores/Princípios
 Missão
Logomarca

Formulário de Codificação – INST036
Informações Gerais
IES
Cidade
UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO (UPF) – Vídeo 13
Passo Fundo
Endereço do Vídeo
http://www.upf.br/45anos/galeria-videos.php
Presença de Entrevistas
Presença de Trilha Sonora
 Não  Sim
 Não Sim
Presença de Ficha Técnica
Presença de Voz
 Não  Sim
In Off
Over
 Não possui
Planos Majoritariamente
 Grande Plano Geral (GPG)
 Plano Médio (PM)
Plano Geral (PG)
Plano Próximo (PP)
Presença de Transições Visuais
Fade-in
Fade-out
Dissolve
 Wipe

Categoria da IES
 Pública  Privada
Acesso em
09/11/2013
Duração do Vídeo
01:52
Videografismo
Verbal Pictórico  Esquemático
 Close
 Insert
 Montagem

 Não possui

Análise do Vídeo
Resumo do Vídeo/Pontos a Ressaltar
Para encontrar o vídeo, é necessário entrar no link UPF – Histórico, no menu à esquerda e, logo em seguida, clicar no
link “Conheça o site especial sobre os 45 anos da UPF”, localizado no meio do texto do histórico. O usuário, então, é
direcionado para o site especial e deve clicar no link Galerias – Vídeos, onde é mostrada uma série com 15 vídeos sobre
a história da instituição. O décimo terceiro vídeo trata da criação da UPF, com o depoimento de um ex-professor da
Faculdade de Direito da instituição e fotos e gravações da época. Não apresenta missão, visão e valores da instituição.
Apresenta
 Visão
 História da Instituição
 Valores/Princípios
 Missão
Logomarca

Formulário de Codificação – INST037
Informações Gerais
IES
Cidade
UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO (UPF) – Vídeo 14
Passo Fundo
Endereço do Vídeo
http://www.upf.br/45anos/galeria-videos.php
Presença de Entrevistas
Presença de Trilha Sonora
 Não  Sim
 Não Sim
Presença de Ficha Técnica
Presença de Voz
 Não  Sim
 In  Off Over
 Não possui
Planos Majoritariamente

Categoria da IES
 Pública  Privada
Acesso em
09/11/2013
Duração do Vídeo
01:10
Videografismo
Verbal Pictórico  Esquemático

 Grande Plano Geral (GPG)
Plano Geral (PG)
Presença de Transições Visuais
Fade-in
Fade-out

 Plano Médio (PM)
Plano Próximo (PP)

 Close
 Insert

Dissolve

 Montagem

 Wipe

 Não possui

Análise do Vídeo
Resumo do Vídeo/Pontos a Ressaltar
Para encontrar o vídeo, é necessário entrar no link UPF – Histórico, no menu à esquerda e, logo em seguida, clicar no
link “Conheça o site especial sobre os 45 anos da UPF”, localizado no meio do texto do histórico. O usuário, então, é
direcionado para o site especial e deve clicar no link Galerias – Vídeos, onde é mostrada uma série com 15 vídeos sobre
a história da instituição. O décimo quarto vídeo trata da criação da UPF, com fotos e gravações da época. Não
apresenta missão, visão e valores da instituição.
Apresenta
 Visão
História da Instituição
 Valores/Princípios
 Missão
Logomarca

Formulário de Codificação – INST038
Informações Gerais
IES
Cidade
UNIVERSIDADE DE PASSO FUNDO (UPF) – Vídeo 15
Passo Fundo
Endereço do Vídeo
http://www.upf.br/45anos/galeria-videos.php
Presença de Entrevistas
Presença de Trilha Sonora
 Não Sim
 Não Sim
Presença de Ficha Técnica
Presença de Voz
Não  Sim
In Off
Over
 Não possui
Planos Majoritariamente
 Grande Plano Geral (GPG)
 Plano Médio (PM)
Plano Geral (PG)
Plano Próximo (PP)
Presença de Transições Visuais
Fade-in
Fade-out
Dissolve
 Wipe

Categoria da IES
 Pública  Privada
Acesso em
09/11/2013
Duração do Vídeo
01:55
Videografismo
 Verbal Pictórico  Esquemático
 Close
 Insert
 Montagem

 Não possui

Análise do Vídeo
Resumo do Vídeo/Pontos a Ressaltar
Para encontrar o vídeo, é necessário entrar no link UPF – Histórico, no menu à esquerda e, logo em seguida, clicar no
link “Conheça o site especial sobre os 45 anos da UPF”, localizado no meio do texto do histórico. O usuário, então, é
direcionado para o site especial e deve clicar no link Galerias – Vídeos, onde é mostrada uma série com 15 vídeos sobre
a história da instituição. Depoimento do terceiro reitor da UPF falando sobre a influência da instituição no
desenvolvimento da cidade de Passo Fundo. Não apresenta missão, visão e valores da instituição.
Apresenta
 Visão
História da Instituição
 Valores/Princípios
 Missão
Logomarca

Formulário de Codificação – INST039
Informações Gerais
IES
Cidade
UNIVERSIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL (UNISC) – Vídeo 1 Santa Cruz do Sul
Endereço do Vídeo
http://www.unisc.br/portal/pt/media-center/videos/70/institucionais.html
Presença de Entrevistas
Presença de Trilha Sonora
 Não  Sim
 Não Sim
Presença de Ficha Técnica
Presença de Voz
 Não  Sim
 In  Off Over
 Não possui
Planos Majoritariamente
 Grande Plano Geral (GPG)
 Plano Médio (PM)
 Plano Geral (PG)
 Plano Próximo (PP)
Presença de Transições Visuais
Fade-in
Fade-out
 Dissolve
 Wipe

Categoria da IES
 Pública  Privada
Acesso em
09/11/2013
Duração do Vídeo
00:30
Videografismo
Verbal Pictórico  Esquemático
Close
 Insert
 Montagem

 Não possui

Análise do Vídeo
Resumo do Vídeo/Pontos a Ressaltar
Para encontrar o vídeo, é necessário clicar no link Media Center, no pé da página e em seguida, no menu lateral, em
Vídeos. Foram selecionados para esta análise os vídeos que contém o termo “Institucional” no nome, totalizando 3
vídeos. O primeiro vídeo fala apenas que a vida é feita de escolhas e, com exceção dos quadros inicial e final, em que
aparece o nome da instituição, a mesma não é citada no vídeo. A ficha técnica está localizada na descrição do vídeo, no
site do Youtube. O vídeo é de 2010.
Apresenta
 Visão
 História da Instituição
 Valores/Princípios
 Missão
Logomarca

Formulário de Codificação – INST040
Informações Gerais
IES
Cidade
UNIVERSIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL (UNISC) – Vídeo 2 Santa Cruz do Sul
Endereço do Vídeo
http://www.unisc.br/portal/pt/media-center/videos/70/institucionais.html
Presença de Entrevistas
Presença de Trilha Sonora
Não  Sim
 Não  Sim
Presença de Ficha Técnica
Presença de Voz
Não  Sim
 In  Off Over
 Não possui
Planos Majoritariamente
 Grande Plano Geral (GPG)
Plano Médio (PM)
Plano Geral (PG)
 Plano Próximo (PP)
Presença de Transições Visuais
 Fade-in
Fade-out
 Dissolve
 Wipe

Categoria da IES
 Pública  Privada
Acesso em
09/11/2013
Duração do Vídeo
00:31
Videografismo
Verbal Pictórico  Esquemático
 Close
 Insert
 Montagem

 Não possui

Análise do Vídeo
Resumo do Vídeo/Pontos a Ressaltar
Para encontrar o vídeo, é necessário clicar no link Media Center, no pé da página e em seguida, no menu lateral, em
Vídeos. Foram selecionados para esta análise os vídeos que contém o termo “Institucional” no nome, totalizando 3
vídeos. O segundo vídeo fala movimento e o tempo e, com exceção do quadro final, em que aparece o nome da
instituição, a mesma não é citada no vídeo. O vídeo é de 2009.
Apresenta
 Visão
 História da Instituição
 Valores/Princípios
 Missão
Logomarca

Formulário de Codificação – INST041
Informações Gerais
IES
Cidade
UNIVERSIDADE DE SANTA CRUZ DO SUL (UNISC) – Vídeo 3 Santa Cruz do Sul
Endereço do Vídeo
http://www.unisc.br/portal/pt/media-center/videos/70/institucionais.html
Presença de Entrevistas
Presença de Trilha Sonora
Não  Sim
 Não  Sim
Presença de Ficha Técnica
Presença de Voz
 Não  Sim
 In  Off Over
 Não possui
Planos Majoritariamente
 Grande Plano Geral (GPG)
 Plano Médio (PM)
 Plano Geral (PG)
 Plano Próximo (PP)
Presença de Transições Visuais
 Fade-in
Fade-out
 Dissolve
Wipe

Categoria da IES
 Pública  Privada
Acesso em
09/11/2013
Duração do Vídeo
00:31
Videografismo
Verbal Pictórico  Esquemático
 Close
 Insert
Montagem

 Não possui

Análise do Vídeo
Resumo do Vídeo/Pontos a Ressaltar
Para encontrar o vídeo, é necessário clicar no link Media Center, no pé da página e em seguida, no menu lateral, em
Vídeos. Foram selecionados para esta análise os vídeos que contém o termo “Institucional” no nome, totalizando 3
vídeos. Apresenta o Universo Unisc, mas sem falar na história, missão, visão e valores da instituição. O vídeo é de 2005.
Apresenta
 Visão
 História da Instituição
 Valores/Princípios
 Missão
Logomarca

Formulário de Codificação – INST042
Informações Gerais
IES
Cidade
UNIVERSIDADE DO VALE DO RIO DOS SINOS (UNISINOS) São Leopoldo
Endereço do Vídeo
http://www.unisinos.br/institucional
Presença de Entrevistas
Presença de Trilha Sonora
Não  Sim
 Não  Sim
Presença de Ficha Técnica
Presença de Voz
Não  Sim
 In  Off  Over Não possui
Planos Majoritariamente
Grande Plano Geral (GPG)
Plano Médio (PM)
Plano Geral (PG)
 Plano Próximo (PP)
Presença de Transições Visuais
 Fade-in
Fade-out
 Dissolve
 Wipe

Categoria da IES
 Pública  Privada
Acesso em
09/11/2013
Duração do Vídeo
01:00
Videografismo
Verbal Pictórico  Esquemático
 Close
 Insert
 Montagem

 Não possui

Análise do Vídeo
Resumo do Vídeo/Pontos a Ressaltar
O vídeo encontra-se no link Institucional – Apresentação, no menu superior do site. O vídeo mostra a estrutura da
instituição e os videografismos verbais complementam com informações sobre localização, serviços e projetos que a
instituição desenvolve. Não possui narração. Não apresenta a história, missão, visão e valores da instituição.
Apresenta
 Visão
 História da Instituição
 Valores/Princípios
 Missão
Logomarca

Formulário de Codificação – INST043
Informações Gerais
IES
Cidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA (UFSM) – Vídeo 1
Santa Maria
Endereço do Vídeo
http://w3.ufsm.br/50anos/index.php?canal=videos
Presença de Entrevistas
Presença de Trilha Sonora
Não  Sim
 Não  Sim
Presença de Ficha Técnica
Presença de Voz
 Não Sim
 In  Off Over
 Não possui
Planos Majoritariamente
Grande Plano Geral (GPG)
Plano Médio (PM)
Plano Geral (PG)
 Plano Próximo (PP)
Presença de Transições Visuais
 Fade-in
Fade-out
 Dissolve
 Wipe

Categoria da IES
 Pública  Privada
Acesso em
09/11/2013
Duração do Vídeo
10:47
Videografismo
 Verbal  Pictórico  Esquemático
Close
Insert
 Montagem

 Não possui

Análise do Vídeo
Resumo do Vídeo/Pontos a Ressaltar
Para encontrar o vídeo, é necessário clicar no link Instituciona – 50 Anos, onde o usuário é direcionado para uma
página comemorativa dos 50 anos da instituição. Nesta página, é necessário clicar em Vídeos. Foram selecionados 2
vídeos, sendo que um deles é dividido em 2 partes. O primeiro vídeo é relacionado à construção da UFSM. Mostra a
história da construção da instituição. São apresentadas as estruturas físicas da Universidade e os equipamentos “de
última geração” da época. É dada a localização da instituição.
Os créditos são mostrados no início do vídeo (que na verdade é um filme que foi digitalizado), que foi gravado em
1968.
Apresenta
 Visão
História da Instituição
 Valores/Princípios
 Missão
Logomarca

Formulário de Codificação – INST044
Informações Gerais
IES
Cidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA MARIA (UFSM) – Vídeo 2
Santa Maria
Endereço do Vídeo
http://w3.ufsm.br/50anos/index.php?canal=videos
Presença de Entrevistas
Presença de Trilha Sonora
Não  Sim
 Não  Sim
Presença de Ficha Técnica
Presença de Voz
 Não Sim
 In  Off Over
 Não possui
Planos Majoritariamente
Grande Plano Geral (GPG)
 Plano Médio (PM)
Plano Geral (PG)
 Plano Próximo (PP)
Presença de Transições Visuais
 Fade-in
Fade-out
 Dissolve
 Wipe

Categoria da IES
 Pública  Privada
Acesso em
09/11/2013
Duração do Vídeo
06:46; 06:05
Videografismo
 Verbal Pictórico  Esquemático
 Close
 Insert
 Montagem

Não possui

Análise do Vídeo
Resumo do Vídeo/Pontos a Ressaltar
Para encontrar o vídeo, é necessário clicar no link Instituciona – 50 Anos, onde o usuário é direcionado para uma
página comemorativa dos 50 anos da instituição. Nesta página, é necessário clicar em Vídeos. Foram selecionados 2
vídeos, sendo que um deles é dividido em 2 partes. O filme é narrado em inglês e foi traduzido, legendado e
digitalizado e é, na verdade, um documentário realizado em 1966 que faz um resgate histórico da inauguração da
instituição. É o primeiro audiovisual da UFSM. Foi utilizado inúmeras vezes pelo reitor da Universidade nas viagens,
para apresentação da instituição, visando firmar convênios com outras instituições. Apresenta a estrutura da
instituição e sua localização.
Apresenta
 Visão
 História da Instituição
 Valores/Princípios
 Missão
Logomarca

Formulário de Codificação – INST045
Informações Gerais
IES
Cidade
UNIVERSIDADE FEDERAL DO RIO GRANDE DO SUL (UFRGS)
Porto Alegre
Endereço do Vídeo
http://www.ufrgs.br/ufrgs/a-ufrgs/video-institucional
Presença de Entrevistas
Presença de Trilha Sonora
Não  Sim
 Não  Sim
Presença de Ficha Técnica
Presença de Voz
Não  Sim
 In  Off  Over  Não possui
Planos Majoritariamente
Grande Plano Geral (GPG)
Plano Médio (PM)
Plano Geral (PG)
 Plano Próximo (PP)
Presença de Transições Visuais
 Fade-in
Fade-out
 Dissolve
 Wipe

Categoria da IES
 Pública  Privada
Acesso em
09/11/2013
Duração do Vídeo
03:00
Videografismo
 Verbal  Pictórico  Esquemático
Close
 Insert
 Montagem

 Não possui

Análise do Vídeo
Resumo do Vídeo/Pontos a Ressaltar
O vídeo encontra-se no link A UFRGS – Vídeo Institucional, no menu superior, na home do site. O vídeo começa
contando a história da instituição, mostrando fotos de pessoas que fizeram parte desta história e de prédios
pertencentes à Universidade. Além da história, é apresentada sua missão. Após situar a localização da instituição, são
mostradas as dependências da mesma, apresentando dados através de videografismos verbais, complementando o
que é narrado. O vídeo é interrompido aos 03:00.
Apresenta
 Visão
História da Instituição
 Valores/Princípios
Missão
Logomarca

Formulário de Codificação – INST046
Informações Gerais
IES
Cidade
UNIVERSIDADE FEEVALE (FEEVALE)
Novo Hamburgo
Endereço do Vídeo
http://www.feevale.br/institucional/quem-somos
Presença de Entrevistas
Presença de Trilha Sonora
Não  Sim
 Não Sim
Presença de Ficha Técnica
Presença de Voz
Não  Sim
 In  Off Over
 Não possui
Planos Majoritariamente
Grande Plano Geral (GPG)
Plano Médio (PM)
Plano Geral (PG)
 Plano Próximo (PP)
Presença de Transições Visuais
 Fade-in
Fade-out
Dissolve
Wipe

Categoria da IES
 Pública  Privada
Acesso em
09/11/2013
Duração do Vídeo
05:19
Videografismo
Verbal  Pictórico  Esquemático
Close
Insert
 Montagem

 Não possui

Análise do Vídeo
Resumo do Vídeo/Pontos a Ressaltar
O vídeo encontra-se no link Institucional – Quem Somos, no menu à esquerda da home do site. O vídeo começa
falando do que é feita uma Universidade e em seguida apresenta a missão da instituição. Mostra as dependências da
instituição e sua localização. Apresenta os projetos e serviços que a instituição oferece. Afirma que “possui reputação
sólida perante seus públicos estratégicos” e, em seguida, apresenta a visão da instituição.
São utilizados grandes planos gerais para mostrar os campi da instituição, e a transição entre planos ocorre através de
dissolve e wipe.
Apresenta
Visão
 História da Instituição
 Valores/Princípios
 Missão
Logomarca

