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Ementa: Instrumental para estudo, avaliação e equacionamento do comportamento do 
consumidor sob o prisma qualitativo. Natureza dos desejos e necessidades humanas, processo 
de escolha, métodos para análise do comportamento do consumidor. Processo de compra, 
fatores sociais e antropológicos. 
 
 
1- Considerações Iniciais:  
 
A disciplina Tópicos Avançados I em Marketing / Comportamento do  Consumidor  é optativa 
e tem por finalidade propor o desenvolvimento de atividades teóricas e práticas relacionadas ao 
estudo do consumo estimulando a reflexão individual e coletiva mediante apresentação de um 
suporte conceitual, exemplos, desafios e instrumentos analíticos diversificados.  
 
A assimilação dos conteúdos e o desenvolvimento das habilidades exercitadas durante o 
período da disciplina dependerão das seguintes ações: 
  
• Acompanhamento e participação efetiva nas atividades propostas durante as seções; 
• Comprometimento de cada um com a dedicação de algum tempo extraclasse ao estudo 

sistemático, disciplinado e crítico dos textos propostos; 
• Compartilhamento da experiência (pessoal e/ou profissional) de cada participante; e, 
• Empenho na realização das atividades propostas, estudos de caso e elaboração do trabalho 

final com o propósito de aplicar os conhecimentos assimilados. 
 
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- Conteúdo Programático: 

Segmentação do Mercado; modelos de comportamento do consumidor; fatores influenciadores 
do comportamento do consumidor; estágios do processo de decisão de compra; a sociedade de 
consumo e o consumo como fato social; dimensões culturais e simbólicas do consumo; 
construção de uma perspectiva analítica capaz de entender a relação empresa consumidor a 
partir dos processos de significação inerentes às práticas do consumo; consumo e cultura 
brasileira. 

 



                                                                                                                                                                        
 

4- Metodologia/Técnicas:  
 
A disciplina terá um perfil teórico/prático.  As atividades constituir-se-ão de aulas expositivas e 
dialogadas; debates sobre os textos propostos, pesquisa de campo ao longo do curso, estudo de 
caso, etc. 
 
 
5- Avaliação: 
 
A avaliação de cada participante levará em conta os seguintes quesitos: 
 

Quesitos  Percentual  
Leitura e fichamento dos textos 35% 
Estudos de caso e realização das atividades propostas (individuais e em grupo) 30% 
Conceito atribuído ao Trabalho Final 35% 

Total  100% 
 

A participação de cada aluno em sala de aula é desejada, no intuito de contribuir para o 
aprendizado de todos. A assiduidade e a pontualidade serão computadas como aspectos 
importantes da participação, pois demonstram o grau de interesse pela disciplina.  Vale ressaltar 
que o aluno cujas ausências excederem 25% do total de aulas será reprovado por falta, 
independentemente dos resultados obtidos em outros quesitos do processo de avaliação, 
ressalvados os casos previstos pelas normas da instituição. 
 
 
 
6- Bibliografia:  
 
A estrutura da disciplina não prevê a utilização de um livro texto específico. Uma agenda de 
estudos será divulgada contendo uma relação de 10 (dez) textos avulsos com a indicação de 
datas previstas para debate e entrega dos respectivos fichamentos, observando-se os seguintes 
critérios: 
 
 
6.1- Regras para o quesito Leitura e Fichamento dos textos 

 
• Trata-se de uma atividade individual; 

 
• Cada fichamento entregue deverá ter no mínimo 03 e no máximo 07 páginas 

(independentemente da extensão do texto proposto para leitura);  
 

• Cada fichamento entregue até a data prevista acarretará na soma de 1 ponto.  
 

• Um dentre os fichamentos entregues será escolhido, por meio de um sorteio, para correção 
valendo até 10 (dez) pontos; 

 
• O calculo da nota do quesito será feito mediante a divisão por dois do somatório do total dos 

pontos obtidos o com a nota do fichamento sorteado, mais os pontos dos fichamentos 
entregues.  

 
• Qualquer evidência que possa ser caracterizada como cópia de trabalho entre alunos ou 

mesmo de outras fontes de pesquisa (em parte ou no todo) acarretará nota ZERO no quesito. 



                                                                                                                                                                        
 

6.2- Roteiro para fichamento: (após ler o texto e responder às seguintes questões): 
 
1. Qual é o tema central tratado pelo autor? (1,0 ponto) 
 
2. Escreva com suas próprias palavras as principais idéias contidas no texto. Quando houver 
interesse em destacar uma frase ou período específico utilize aspas e registre entre parênteses 
a página de onde foram extraídos. (2,0 pontos) 
 
3. Qual a mensagem que o autor quis deixar? (1,0 ponto) 
 
4. Qual a sua opinião sobre as idéias do autor? Argumente baseando seu julgamento em 
conhecimentos racionalmente fundamentados e não apenas no âmbito afetivo (do tipo “eu gosto 
e pronto!!!”). (3,0 pontos) 
 
5. Qual a relação do texto com a prática do profissional do gestor de marketing? (3,0 pontos) 
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