
 

 
 

 

Ministério da Educação 
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica 

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Catarinense 
Conselho Superior 
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(Formação Inicial) 

 

1. Identificação 

Dados da Instituição: Instituto Federal Catarinense – Campus Camboriú 

CNPJ: 10.635.424/0004-29 

Endereço: Rua Joaquim Garcia s/nº - Cx. Postal nº 16. 

Bairro: Centro Cidade: Camboriú CEP: 88340-000 Telefone: +55 (47) 2104-0800      

 

Proponente: Elisângela da Silva Rocha 

Setor em que está localizado: Sala professores NGN 

Cargo/Função: Professora CPF:848.784.019-15 SIAPE:2357020 

Telefone celular: (47) 99199-9163 Telefone comercial: (47) 2104-0803 

Endereço eletrônico (e-mail): elisangela.rocha@gmail.edu.br 

Carga horária no curso (caso participe): 72 horas 

 

Colaboradores (Docentes e técnico-administrativos envolvidos no curso) 

Nome Cargo/Formação Unidade curricular Carga 
horária no 

curso 

Elisângela da Silva Rocha Docente/Doutorado Marketing PDV 72 

Elisete da Silva Docente/Especialização Visual Merchandising 96 

 
2. Apresentação 

Apresentação do Campus:  
O Campus Camboriú, até final de 2008 denominado Colégio Agrícola de Camboriú – 

CAC, - foi fundado em 08 de abril de 1953, após um acordo firmado entre os Governos da 
União e do Estado de Santa Catarina, conforme publicado no Diário Oficial da União em 15 
de abril de 1953. Em 1962 foi dado início às atividades pedagógicas, momento em que a 
instituição oferecia o Curso Ginasial Agrícola. Em 1965 houve a criação do Curso Técnico em 
Agricultura, passando, em 1973, a denominar-se Curso Técnico em Agropecuária. 
Primeiramente, a escola ficou sob a responsabilidade da Diretoria do Ensino Agrícola do 
Ministério da Agricultura. A parte didático-pedagógica, por sua vez, passou a estar 
vinculada à Secretaria de Ensino de 2° Grau do Ministério da Educação e Cultura (MEC). O 
decreto número 62.178, de 25 de janeiro de 1968, transferiu a responsabilidade 
administrativa e financeira do Colégio para a Universidade Federal de Santa Catarina 
(UFSC), estando diretamente vinculado à Pró Reitoria de Ensino, restringindo suas 
atividades de ensino ao antigo 2º Grau profissionalizante. Somente em 1990 o Colégio 
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Agrícola de Camboriú - CAC passou a ofertar o Curso Técnico em Agropecuária na 
modalidade subsequente ao ensino médio. Apesar de ser uma instituição nomeada como 
agrícola, a partir de 2000, percebendo o potencial produtivo local, passou a oferecer 
também cursos técnicos nas áreas de Informática e Meio Ambiente. Posteriormente, em 
2003, constituiu-se o Curso Técnico em Transações Imobiliárias e, da mesma forma, a partir 
de 2008, o curso Técnico em Turismo e Hospitalidade. No ano de 2007 foi implantado o 
Curso do Programa Nacional de Integração da Educação Profissional na modalidade de 
Educação de Jovens e Adultos – PROEJA – ofertando ensino médio e qualificação 
profissional.  

Localizado no município de Camboriú, estado de Santa Catarina, o campus possui 
uma área total de 205,0 hectares, com 9.024 m². de área construída, sendo que dessa área 
5.832 m² são áreas construídas para atividades agropecuárias. As demais áreas são 
ocupadas por: salas de aula, alojamentos, biblioteca informatizada, cozinha, refeitório, 
lavanderia, almoxarifado, indústrias rurais, abatedouro, oficina mecânica, marcenaria, casa 
de funcionários, espaços de preservação ambiental, além de ruas, parques e jardins. 

Em 2009, o CAC transformou-se num Campus do Instituto Federal Catarinense, 
atendendo à chamada pública da SETEC/MEC para que os colégios agrícolas se tornassem 
institutos, ampliando sua capacidade de oferta à comunidade. O Instituto Federal 
Catarinense – Campus Camboriú, atende em torno de 1543 alunos e oferece 15 cursos: 7 
cursos técnicos ofertados nas modalidades integrada ao ensino médio e/ou subsequente 
(Agropecuária, Controle Ambiental, Informática, Hospedagem, Redes de Computadores, 
Segurança do Trabalho e Transações Imobiliárias); 5 cursos superiores (Licenciatura em 
Matemática, Pedagogia, Bacharel em Sistemas de Informação, Tecnologia em Negócios 
Imobiliários e Sistemas para Internet) e 3 cursos de pós-graduação (Pós-graduação em 
Treinadores e Instrutores de Cães-guias, Pós-graduação à distância, em nível de 
especialização, em Educação Profissional Integrada a Educação Básica na Modalidade de 
Educação de Jovens e Adultos – Proeja e Pós-graduação, em nível de especialização, em 
Gestão e Negócios).  

Uma das principais atividades econômicas do município de Camboriú e região é o 
comércio. O município de Camboriú possui atualmente 168 comércios associados, 
conforme CDL- Câmara de Dirigentes Lojistas de Camboriú e o município de Camboriú 
possui 600 associados segundo Câmara de Dirigentes Lojistas de Balneário Camboriú. A 
proposta do curso visa a uma maior diversificação na oferta de cursos no IFC, no intuito de 
atender os arranjos produtivos locais e regionais do setor varejista, proporcionando novas 
aprendizagens e capacitação sobre visual merchandising estratégico aos funcionários e 
lojistas do setor. 

 
3. Dados Gerais do Curso 

Nome do curso: Visual Merchandising Estratégico 
Eixo tecnológico: Produção Cultural e Design 
Categoria: (X) Formação inicial (  ) Formação continuada  
Carga horária: 168 horas 
Escolaridade mínima: Ensino médio completo. 
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Números de vagas (turma): 30 vagas 
Periodicidade das aulas: 2 vezes por semana 
Modalidade de oferta: (X) Presencial   (   ) Distância 
Turno: Noturno 
Local de oferta: IFC – Campus Camboriú 

Obs: As aulas serão desenvolvidas na modalidade presencial, podendo, de acordo com o 
art. 2º, parágrafo 4º, da Resolução nº 064/CONSUPER/2016, ter até 50% de atividades não 
presenciais em cada disciplina. 

 
4. Justificativa 

O Instituto Federal Catarinense, campus de Camboriú, encontra-se inserido numa 
região econômica marcada pelas atividades comerciais, imobiliárias, turísticas e industriais, 
as quais representam grande potencial de geração de renda e emprego. O município de 
Camboriú possui atualmente 168 comércios associados, conforme CDL- Câmara 
de Dirigentes Lojistas de Camboriú e o município de Camboriú possui 600 associados 
segundo Câmara de Dirigentes Lojistas de Balneário Camboriú.  

O curso proposto apresenta-se no catálogo nacional de cursos Pronatec/FIC dentro 
dos eixos de Produção Cultural e Design. Envolve o curso de Vitrinismo que se refere as 
ações de planejamento, concepção e realização de projetos de vitrines e soluções para 
espaços comerciais (Merchandising). Além disso, utiliza-se de fundamentos da linguagem 
visual como luz, cor, textura, proporção (escala), equilíbrio e percepção, atrelados a 
pesquisa e execução de elementos cenográficos e acabamentos diversos. O curso também 
visa a identificação e acompanhamento das necessidades, tendências de mercado 
baseados no comportamento do consumidor (BRASIL, 2016). 

Optou-se assim, pela criação de um curso com enfoque diferenciado e atualizado, 
dentro das perspectivas de conhecimentos voltados às áreas de Marketing e Design.  

Conforme Malhotra, Ebstere e Garaus (2013, p. 84), o visual merchandising: 
 
[...é a arte e a ciência de apresentar produtos do modo visualmente mais 
atraente. Ele é a “linguagem de uma loja”, é como um varejista se comunica com 
seus consumidores por meio de imagens ou apresentações do produto. 
 

O Visual Merchandising abrange conhecimentos sobre a apresentação e exposição 
de produtos numa loja, que vão desde trabalhar os aspectos de criatividade, as estratégias 
de design no varejo, os aspectos de design do espaço PDV e o vitrinismo.   

Observa-se que o Visual Merchandising de uma loja deve ser pensado 
estrategicamente para que os produtos se vendam praticamente sozinhos. E ainda, que 
vários aspectos devem ser considerados com base na perspectiva do consumidor 
(MALHOTRA; EBSTERE; GARAUS, 2013).  

O marketing visa compreender o consumidor, suas necessidades e desejos com o 
intuito de oferecer produtos ou serviços que satisfaçam suas necessidades e desejos por 
meio de troca (KOTLER, 2012).  

Esse curso aborda conhecimentos básicos de marketing, além do composto 
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mercadológico, segmentação de mercado, comportamento do consumidor, experiência de 
consumo, além das ferramentas de marketing digital que auxiliarão de forma estratégica na 
concepção de um projeto de Visual Merchandising. Nesse contexto, ressalta-se a 
importância de atrelar conhecimentos de marketing que possam auxiliar de maneira 
estratégica as ações de merchandising no comércio varejista.  

Este projeto apresenta-se estruturado conforme a Resolução 64/2016, que dispõe 
sobre a Regulamentação para Cursos de Qualificação do Instituto Federal de Educação, 
Ciência e Tecnologia Catarinense, visando atender aos requisitos básicos para criação de 
cursos baseado nos arranjos produtivos locais com o objetivo de capacitar e formar 
profissionais para atuação no mercado de varejo. 

 
5. Objetivos do Curso (geral e específicos) 

Objetivo Geral:  
-Capacitar os alunos para a organização estratégica de espaços comerciais por meio da 
aplicação de conceitos de design e de marketing. 
Objetivos Específicos:  
-Compreender sobre os principais fatores que determinam o comportamento do 
consumidor PDV;  
-Saber organizar o espaço comercial com base nos conceitos de marketing e design; 
-Compreender sobre a importância do visual merchandising para atrair os clientes no 
mercado de varejo; 
-Desenvolver o processo criativo para geração de ideias; 
-Conhecer sobre as principais ferramentas de marketing digital e novas tecnologias 
utilizadas no PDV; 
-Conhecer sobre técnicas de vitrinismo. 

 
6. Público-alvo 

Profissionais que atuam no comércio varejista da região e demais interessados sobre o 
assunto. 

 
7. Pré-requisitos e mecanismos de acesso ao curso 

• Idade mínima de 18 anos. 

• O aluno deve ter o Ensino médio completo. 

• O período de inscrições será estipulado por edital e devidamente publicado no site 
institucional. 

• Caso o número de inscritos for superior ao número de vagas, os candidatos serão 
submetidos a um sorteio público. 

• Após o sorteio, os candidatos comporão uma lista classificatória, sendo convocados 
para matrícula os primeiros 30 classificados. Os demais ficarão em espera, para o caso 
de vagas remanescentes.  

• A matrícula será realizada no Campus Camboriú. O candidato selecionado que não 
efetuar a matrícula no local e horários indicados perderá o direito a vaga. Constatada a 
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desistência, serão chamados os candidatos da lista de espera. 

 
8. Perfil do egresso 

O aluno egresso do Curso de Visual Merchandising Estratégico estará capacitado para 
utilizar seu potencial produtivo e criativo, estando apto a organizar os espaços comerciais 
com base nos conhecimentos de Marketing e Design, contribuindo para tornar a loja mais 
atrativa com base nas expectativas no consumidor contemporâneo e melhorar a 
rentabilidade dos produtos e/ou serviços ofertados de forma justa e transparente.  

 
9. Matriz Curricular 

 Componentes Curriculares Carga horária 

1. Marketing PDV 72 

2. Visual Merchandising 96 

Carga horária total 168 

 
10. Ementário 

Disciplina: Marketing PDV Carga horária: 72h 

Ementa: Fundamentos do Marketing. Composto mercadológico. Segmentação de Mercado. 
Comportamento Consumidor PDV.  Experiência do consumidor. Marketing Digital. Projeto 
Visual Merchandising – Mkt. 

Conteúdo: 
Fundamentos do Marketing: Conceitos de Marketing. Evolução do Marketing. Conceitos 
centrais de Marketing. Ambiente de Marketing. Composto mercadológico: Composto 
mercadológico de Produto. Composto Mercadológico de Serviço. Segmentação de 
Mercado: Objetivo da segmentação de mercado. Tipos de Segmentação de Mercado. 
Posicionamento de Mercado. Comportamento Consumidor PDV: Definição 
Comportamento Consumidor. Grupos de Consumidores. Consumidor PDV. Fatores que 
determinam o comportamento do consumidor. Papéis do consumidor. Processo decisão de 
compra. Experiência do consumidor: Definições Experiência do consumidor. Características 
e Benefícios. 4 reinos da experiência. Modelos Estratégicos da Experiência. Marketing 
digital: Principais Ferramentas do Marketing Digital. Novas tecnologias para o varejo. 
Projeto Visual Merchandising – Mkt: Desenvolvimento Projeto Visual Merchandising – 
Mkt. 

Referências: 
 
KOTLER, Philip; KELLER, Kevin Lane. Administração de marketing. 14. ed. São Paulo: Prentice-
Hall, Pearson, 2012. 768 p. ISBN 8576050013 Número de chamada: 658.8 K87a (5 exemplares) 

MADRUGA, Roberto Pessoa; CHI, Ben Thion; SIMÕES, Marcos Licínio da Costa; TEIXEIRA, 
Ricardo Franco. Administração de marketing no mundo contemporâneo. 4. ed. Rio de Janeiro: 
FGV, 2011. 146 p. (Marketing) ISBN 9788522508747. (Número de chamada: 658.8 A238 - 2 
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exemplares) 

SCHMITT, Bernard H. Gestão da Experiência do Cliente: uma Revolução. Bookman, 2004. (zero 
exemplares) 

SAMARA, Beatriz Santos; MORSCH, Marco Aurélio. Comportamento do Consumidor, Conceitos 
e Casos. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2005. (5 exemplares) 

HOOLEY, Graham J; PIERCY, Nigel; NICOULAUD, Brigitte. Estratégia de marketing e 
posicionamento competitivo. 4. ed. São Paulo: Pearson Education do Brasil, 2011. xvi, 439 p. 
ISBN 9788576058090. Número de chamada: 658.8 H784e (Camboriú) (3 exemplares) 

 

Disciplina: Visual Merchandising Carga horária: 96h 

Ementa: Fundamentos Visual Merchandising. Processo Criativo. Estratégias de Design para 
o varejo. Design de Espaços no PDV. Vitrinismo. Projeto Visual Merchandising – Design. 

Conteúdo:  
Fundamentos Visual Merchandising: Definição, objetivo e função do visual merchandising. 
Identificar o público alvo. Relação: marca, consumidor e produto. O que faz um visual 
Merchandising? Mercado de trabalho, projeto e briefing. Processo Criativo: Técnicas de 
criatividade. Briefing e projeto. Construção de moodboard. Elaboração e técnicas materiais para 
composição vitrine/ambientação. Insight: inovação e sustentabilidade. Estratégias de Design 
para o varejo: Princípios essenciais e estratégias de design. Atmosfera retail. Principais 
ferramentas e estratégias de design. Princípios do design e Design emocional. Vitrinismo: 
Vitrina: tipos e função. Composição visual e cenografia. Manequins e displays – projeto e 
styling de produto. Iluminação. Precificação. Planejamento e calendário comercial. Projeto 
Visual Merchandising – Design: Desenvolvimento de um Projeto de VM - parte Design. 

Referências: 

BLESSA, Regina. Merchandising no ponto-de-venda. São Paulo: Atlas, 2001. 

AMATO, Constantino P.; DEMETRESCO, Sylvia. Vitrina – Arte ou técnica. São Paulo: Endograf, 
2000 

MALHOTRA, Naresh; EBSTER, Claus; GARAUS, Marion. Design de loja e merchandising visual: 
criando um ambiente que convida a comprar. São Paulo: Saraiva, 2013. 

MORGAN, Tony. Visual Merchandising – Vitrines e Interiores Comerciais. São Paulo: G. Gilli, 
2011. 

 

11. Procedimentos didático-metodológicos 

As aulas serão expositivas e práticas. Como recursos poderão ser utilizados: audiovisuais 
ilustrativos e vídeo aulas sobre o tema proposto, computadores, projetor, quadro, pincel 
atômico. 
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12. Instrumentos de Avaliação 

Projeto Visual Merchandising - Mkt: Etapa1(50%) + Etapa2(50%). 
Projeto Visual Merchandising - Design: Etapa1(50%) + Etapa2(50%). 

13. Condições para Aprovação/Certificação 

Para a conclusão do curso com aproveitamento favorável, os estudantes deverão 
apresentar: 
a) 75 % de presença no curso; 
b) Média igual ou superior 6,0 (seis). 
Obs: O estudante que não obtiver a média igual ou superior a 6,0 (seis), terá direito a 
prestar recuperação paralela, conforme Resolução nº 064/2016. 

 
14. Certificação 

A certificação se dará através de certificado único, totalizando as horas de curso e 
especificando os temas ofertados. 
Terá direito à certificação, o estudante que obtiver média do período letivo igual ou 
superior a 6,0 (seis) e frequência igual ou superior a 75% (setenta e cinco por cento) do 
total da carga horária de cada disciplina.  

 
15. Cronograma 

 

Horário Dia 
semana/ 
Período/ 
Nº aulas 

Semestre Data (Previsão) Professora Dias C/H 

19:00-22:35 2N1234 1º 16/03/2020 a 06/07/2020 Elisete 17  
96h 19:00-22:35 2N1234 2º 27/07/2020 a 21/09/2020 Elisete 8 

19:00-22:35 4N1234 2º 02/09/2020 a 23/09/2020 Elisete 4 

19:00-22:35 4N1234 1º 18/03/2020 a 08/07/2020 Elisângela 17 72h 

19:00-22:35 4N1234 2º 29/07/2020 a 26/08/2020 Elisângela 5 

 
16. Infraestrutura física e equipamentos 

O IFC – Campus Camboriú possui instalações adequadas para um ambiente educacional 
favorável, com recursos pedagógicos e audiovisuais necessários. Os estudantes serão 
devidamente matriculadas e acessarão todos os espaços e serviços oferecidos pela 
instituição. As aulas ocorrerão nas salas de aulas, o qual possui estrutura e equipamentos 
necessários à prática das disciplinas.  
Vale ressaltar que o Campus possui instalações e amplo acesso a pessoas com deficiência 
física que se locomovem com cadeiras de rodas, tendo banheiros adaptados, plataforma 
elevatória, rampas e vagas exclusivas no estacionamento. 

 
17. Referências 
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http://portal.mec.gov.br/component/tags/tag/36436-guia-pronatec-de-cursos-fic
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