
Curso do Superior de Tecnologia em Marketing 

 

Objetivos do curso 

1.5.1 Objetivo Geral 
 

O Curso Superior de Tecnologia em Marketing na modalidade EaD da universidade 

Unigranrio, tem por objetivos gerais capacitar o profissional a atuar em importantes áreas de 

gestão do marketing, tais como vendas, comunicação, logística e operações, com forte base 

em conhecimentos teórico-práticos e desenvolvimento de especializações técnicas. 

 

1.5.2 Objetivos Específicos 
 

O CST em Marketing tem como objetivos específicos: 

1. Identificar oportunidade de mercado para organizações contratantes. 

2. Criar parcerias com empresas, ONGs e órgãos públicos. 

3. Adotar as novas práticas ou metodologias comprovadamente eficazes para a prática 

do marketing social e ambiental. 

4. Desenvolver planos de marketing e comunicação, assim como análises mercadológicas; 

5. Estabelecer políticas de formação de equipes para atividades de Marketing, visando o 

aprimoramento do nível de serviço prestado aos clientes das organizações 

empresariais; 

6. Exercitar a observação das mudanças estruturais e conjunturais que frequentemente 

ocorrem no mercado, bem como e a competência de adaptabilidade; 

7. Incentivar a prática de avaliações críticas e reflexivas sobre fatores inter-relacionados 

com as atividades em Marketing. 

 

1.6 PERFIL PROFISSIONAL DO EGRESSO 
 

O perfil do Egresso foi articulado a partir dos objetivos do curso e dos contextos educacional e 

socioeconômico nos quais se insere, contemplando-se as aspirações de formação humanística, 

os pilares acadêmicos expressos no PDI e o desenvolvimento das competências e habilidades 

requeridas para o exercício profissional na área de Marketing, sobretudo as definidas nas 

normativas legais. 

Em atendimento às demandas decorrentes das mudanças tecnológicas e das mudanças nos 

ambientes de trabalho, o profissional de Marketing egresso da Unigranrio tem desenvolvidas 



competências técnicas, comportamentais e de gestão. Assim, o curso proporciona o 

conhecimento técnico de ferramentas, conceitos e tecnologias voltadas para a gestão de 

Marketing, com uma visão mais globalizada de todos os participantes da cadeia de 

suprimentos e com foco nos resultados da empresa. A resiliência – ou seja, a capacidade de 

desenvolver e trabalhar em várias tarefas ao mesmo tempo, mudar e visualizar novas 

tendências – é uma competência também desenvolvida ao longo do curso. 

Nessa visão, o Curso Superior de Tecnologia em Marketing em EaD da Unigranrio diferencia-se 

por desenvolver no egresso competências e habilidades que lhes trarão: 

 

 Liderança e relacionamento interpessoal, atuando junto à equipe, colegas, 

fornecedores e clientes com foco em resultados de produtividade, qualidade e custos, 

respeitando a diversidade de culturas, gêneros, raças, etnias, crenças, valores, 

interesses e formação profissional;  

 Tomada de decisão, sendo capaz de aplicar, metodologicamente, os saberes técnico-

profissionais na resolução de problemas, superação de conflitos e na tomada de 

decisão nos diferentes contextos da prática do profissional de Marketing;  

 Visão sistêmica e estratégica, sendo capaz de compreender os objetivos da empresa 

ou da organização, de forma a atuar para que estes sejam alcançados, além de 

conhecer o funcionamento e os profissionais das outras áreas para interagir de forma 

produtiva e consistente. Cada vez mais o profissional precisa entender o seu papel nos 

negócios da empresa, a sua capacidade em gerar soluções e trazer o tão esperado 

lucro; 

 Resiliência, desenvolvendo a capacidade de adaptar-se às novas situações e de lidar 

com resistências a mudanças decorrentes das rápidas transformações da realidade, de 

modo a solucionar situações críticas e de conflitos no âmbito de sua atuação;  

 Empreendedorismo, sendo capaz de responder aos desafios pessoais, profissionais e 

da coletividade de forma proativa e crítica, buscando soluções dentro de sua realidade 

e atuando com base na visão sistêmica de oportunidades e ameaças; 

 Conhecimento tecnológico, sabendo aplicar os recursos da tecnologia no aumento da 

produtividade e eficiência da empresa, mantendo-se atualizado em relação aos 

avanços tecnológicos;   

 Visão humanística e cidadã, aliando uma sólida formação científica e técnica à 

capacidade de perceber, identificar e acompanhar as mudanças contextuais da 

realidade na qual está inserido, fazendo as intervenções necessárias baseadas em 



princípios éticos e de cidadania.  

 

No âmbito de sua formação, o egresso está capacitado a assumir os seguintes postos de 

trabalho: 

• Gestor de Marketing: profissional apto a assumir as tarefas de desenvolver e 

redimensionar marcas, criação de novos produtos e construção de planos de 

marketing e programas de comunicação empresarial;  

• Consultor externo: profissional autônomo ou integrante de organizações 

atuantes nas mais diversas áreas de negócio;  

• Analista de Marketing: profissional capaz de ler e interpretar resultados 

de pesquisas de comportamento do consumidor através de gráficos;  

• Consultor interno de Marketing: profissional com espirito 

empreendedor capaz de fazer constatações e elaborar planos de ação 

buscando a melhoria continua nas organizações; 

• Supervisor de Vendas: profissional apto a operacionalizar junto às 

equipes o trabalho de organização e roteirização de carteiras de clientes e 

acompanhamento das vendas por família de produtos e por clientes; 

Gerente Comercial: profissional pronto para atuar como executivo, mensurando a 
contribuição por produto, por equipe e por cliente e direcionando para o alcance dos 
resultados organizacionais.  

Outro aspecto importante é a valorização da formação continuada com seus 

referenciais coerentes com a proposta educacional inovadora. O egresso da universidade 

Unigranrio precisa entender que a busca do conhecimento deve acompanhá-lo 

permanentemente, não se restringindo apenas a uma etapa da sua vida. Nesse aspecto, o 

curso especificamente vem cumprindo o seu papel oferecendo oportunidades diversificadas e 

permanentes mediante o oferecimento de atividades paralelas de enriquecimento curricular. 

A concepção das estruturas curriculares do Curso Superior de Tecnologia em 

Marketing da universidade Unigranrio está articulada com os pressupostos teórico-

metodológicos do projeto político pedagógico institucional e com os objetivos institucionais a 

fim de que se possa atingir o perfil esperado do egresso. Nessa perspectiva a cada semestre de 

ensino são propostas atividades complementares, participação dos estudantes em eventos, 

projetos de extensão e monitoria.  

  



 

 

MATRIZ CURRICULAR - 2017.1 CST EM MARKETING EaD 

1º FLUXO 
  2º FLUXO 3º FLUXO   4º FLUXO 

Economia   
Sistemas de 
Informação 
Gerencial 

Comportamento do 
Consumidor 

  

Consultoria de 
Marketing 

4 80   4 80 4 80   4 80 

                    

Gestão 
Contemporânea 

  Práticas de 
Gestão 

Ferramentas de Análise 
em Marketing 

  Marketing de 
Serviços e CRM     

4 80   4 80 4 80   4 80 
                    

Contabilidade 
  Métodos 

Quantitativos 
Aplicados 

Pesquisa de Marketing 
  

Administração de 
Vendas   

  
4 80   4 80 4 80   4 80 

                    

Comportamento 
Organizacional 

  Métodos e 
Técnicas de 

Estudo 
Formação de Preços 

  Canais de 
Distribuição e 

Marketing   
  

4 80   3 60 4 80   4 80 
                    

Gestão Integrada 
de Marketing 

  
Marketing 

Digital 
Des. De Produtos e 

Serviços 

  Gestão do 
Composto 

Promocional 
    
    

4 80   5 100 4 80   4 80 

TOTAL   TOTAL TOTAL   TOTAL 
20 400   20 400 20 400   20 400 

SUBTOTAL   SUBTOTAL ACC   TOTAL 

      80 1600   40   80 1640 
 

 

 

Coordenador do curso 

Professor Silas da Silva Franco, graduado em Sistemas de Informação e Marketing Estratégico, 
pós-graduado em Gestão de Negócios e mestrando em Humanidades, Culturas e Artes. 



Profissional da área de negócios com mais de 30 anos de experiência no ramo de vendas e 
marketing no segmento de alimentos. 


