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1- EMENTA 
Introdução ao estudo do Comportamento do Consumidor ,fatores influenciadores do comportamento 
do consumidor; estágios do processo de decisão de compra; a sociedade de consumo e o consumo 
como fator social;dimensões culturais e simbólicas do consumo; construção de uma perspectiva 
analítica capaz de entender a relação empresa consumidor a partir do processo de significação 
inerentes às práticas do consumo; consumo e cultura brasileira. 
 
 
2- OBJETIVOS 
Espera-se que ao final da disciplina, cada participante seja capaz de: entender melhor o consumidor 
em suas práticas e hábitos de consumo; reconhecer a importância do estudo multidisciplinar sobre o 
comportamento do consumidor e do universo do consumo na perspectiva do marketing 
contemporâneo. 
 

 
3- METODOLOGIA 
A disciplina será ministrada por meio de exposição dialogada, estudos dirigidos,cases, filmes, 
seminários, questões/exercícios de fixação, podendo ser apoiados por recursos audiovisuais. Ao 
professor caberá a apresentação e provocação de debates das idéias centrais dos assuntos tratados 
em aula e aos alunos a leitura dos textos, bem como a participação ativa nos debates e nas atividades 
propostas. 
 
 
4- AVALIAÇÃO 
4.1 Provas parciais: Duas  
 
4.2 Presença e participação nas aulas e exercícios (cases, análises, fichamentos, resenhas de filmes, 
etc). 
 
4.3 Seminários em grupo: Apresentação de tema escolhido pelos alunos com a aprovação da 
professora, sendo, necessariamente, entregue uma versão escrita da pesquisa realizada, digitada de 
acordo com as normas da ABNT.  
 
O total da nota do semestre é de 10,0 pontos (100%). Os pontos serão divididos  como segue:  
 
Nota 1º Bimestre : Prova (70%) + Estudo de caso 1 e 2 + presença, participação em sala e exercícios 
diversos (30%) = 100% 
 



Nota  2º   Bimestre :  Prova   (70%) +    Estudo de caso 3   e  4 +   presença, participação em sala e 
exercícios diversos (30%)  = 100%  
 
Nota Seminário: Trabalho escrito (30%) + Criatividade/qualidade da apresentação (30%) + 
Apresentação individual/desenvolvimento individual (20%) + coesão grupal  (20%) = 100%. 
 A nota do seminário poderá ser diferente para aluno s do mesmo grupo. 
 
OBS: Os textos estão disponíveis na Xerox do CCJE, sendo responsabilidade do aluno sua 
reprodução. 
 
Para aprovação na disciplina o aluno deverá ter média semestral igual ou maior que 7,0 (sete). Média 
semestral = nota do 1º bimestre + nota do 2º bimest re + nota do seminário, dividido por 3 ). 
 
Caso o aluno não alcance nota 7,0  (sete) na média semestral, deverá fazer prova final, com todo o 
conteúdo da disciplina . A média final (nesse caso) será composta, então, da média semestral + nota 
da prova final /dividido por 2, devendo ser igual ou superior a cinco para que o aluno seja considerado 
aprovado na disciplina. 
 
ATENÇÃO: 
1. O aluno deve estar presente, no mínimo , em 75% das aulas. Vale ressaltar que os alunos que não 
comparecerem a, pelo menos, 75% das aulas serão reprovados por falta independentemente dos 
resultados obtidos em outros quesitos do processo de avaliação, ressalvados os casos previstos pelas 
normas da UFES.  
 
 
5 – VIAS DE COMUNICAÇÃO COM O PROFESSOR:    Inês_cometti@hotmail.com 
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