SOP
O Serviço de Orientação Psicopedagógica (SOP) da Organização
Educacional Farias Brito é formado por psicólogos e orientadores educacionais que
realizam amplo trabalho para o desenvolvimento global do aluno. Dentre as
atividades empreendidas por esse setor, a Orientação Profissional se destaca pela
importância de sua contribuição para o crescimento e amadurecimento dos jovens
que, em geral, pela primeira vez, precisam tomar uma decisão importante na vida.
Para tanto, são estimulados a se conhecerem melhor, perceberem as influências a
que estão expostos e, sobretudo, receberem informações sobre os diversos cursos e
profissões existentes no mercado.
Este folheto, portanto, foi elaborado para propiciar aos alunos um
conhecimento básico acerca das características de cada profissão.
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Se você tem…
Facilidade para transmitir ideias, atenção para detalhes, exatidão,
habilidade de trabalhar em equipe, raciocínio abstrato e sensibilidade para
arte, então, você pode fazer...

Sistemas e Mídias
Digitais

fb@fariasbrito.com.br – www.fariasbrito.com.br

OSG.: 27267/10 Andre 11/01/10 – Rev.: IE

O QUE É
É a aplicação de conhecimento e técnicas de comunicação em mídias
digitais.
O profissional de multimídia é antes de tudo, multidisciplinar. Ele trabalha na
criação, produção, distribuição, recepção e analise crítica referentes a sistemas e
mídias digitais. Para tanto, estuda a utilização eficaz e estética das linguagens
sonora, imagética e multimidiatizada, de forma isolada ou integrada, em mídias
interativas.
Tem como objetivo de atuar em centros de produção multimídia, agência de
comunicação e produtora de vídeo, estúdios de animação, portais de conteúdo e
provedores de Internet, empresas de comunicação e centro de pesquisa e estudos.

O CURSO
A participação do aluno, a partir de sua entrada no curso, encontra-se
estrutura em três etapas:
A primeira etapa do curso (dois anos iniciais) é composta de disciplinas
comuns a todos os alunos, independente da habilitação que os mesmos escolherão.
As disciplinas desta primeira etapa têm o objetivo de oferecer aos graduandos uma
sólida formação teórica e prática que lhes permita a compreensão dos elementos
fundamentais das áreas de Sistemas de Informação Multimídia, Comunicação em
Mídias Digitais e Jogos Digitais em suas principais dimensões. No terceiro semestre,
a partir das disciplinas já cursadas, o aluno deverá oficializar a escolha de uma das
três habilitações, para que possa, então, cursar a respectiva disciplina eletiva de sua
escolha.
Esta etapa culmina em um primeiro momento de articulação (disciplina de
Oficina de Produtos para Educação a Distância, no 4º semestre) onde alunos, de
forma conjunta e independente das habilitações escolhidas, propõem e executam
projetos sob orientação de professores.
A segunda etapa está direcionada a cada uma das três habilitações
oferecidas, contendo, portanto, disciplinas específicas. Esta etapa do curso
também culminará em um segundo momento de articulação (disciplinas Oficina de
Desenvolvimento de Sistemas Multimídia, Oficina de Desenvolvimento de Jogos
Digitais e Oficina de Produção de Mídias Digitais, no 7º semestre). Espera-se,
também, que haja intercâmbio entre as oficinas das habilitações de Sistemas de
Informação Multimídia e de Jogos Digitais com a oficina de Comunicação em
Mídias Digitais, quando alunos das habilitações, agora fazendo uso de seus saberes
específicos, irão compartilhar conhecimentos e ações mais uma vez em prol do
desenvolvimento de projetos orientados.
A terceira etapa do curso contém, por sua vez, as disciplinas conclusivas e
novamente comuns para as três habilitações, incluindo também o trabalho de
Conclusão de Curso. Essa etapa final objetiva, mais uma vez, fomentar e
desenvolver oportunidades para que alunos, cursando cada uma das três
habilitações oferecidas, possam novamente desenvolver atividades conjuntamente,
procurando agregar e aperfeiçoar os conhecimentos que vêm desenvolvendo em
suas respectivas habilitações para o desenvolvimento de atividades e projetos mais
complexos na etapa final de conclusão do curso.
A proposta curricular do curso de Bacharelado em Sistemas e Mídias
Digitais está integrada em, além do campo da Multimídia, três outras grandes áreas
de conhecimento: Comunicação Social, Ciência da Computação e Educação.
Duração média do curso: Quatro a cinco anos.

ÁREAS DE ATUAÇÃO
.
Centros de produção de conteúdos multimída (instituições públicas e privadas)
.
Agências de comunicação e produtoras e conteúdos interativos (TV digital,

telefonia celular etc.)
.
Produtoras de vídeo estúdios de animação
.
Portais de conteúdo e provedores de acesso à Internet
.
Meios de comunicação de massa (rádio, TV, revistas, jornais etc.)
.
Softhouse e empresas de desenvolvimento de jogo digitais
.
Empresas de avaliação e testes de aplicações
.
Centros de pesquisas e estudos que atuem no desenvolvimento de novos

saberes, práticas, técnicas e produtos voltados à área de sistema e mídias
digitais

MERCADO DE TRABALHO
As ofertas de trabalho para o bacharel estão estáveis, com perspectiva de
expansão. O modelo de comunicação estabelecido tanto pelo mundo corporativo
quanto pelos indivíduos gera necessidade de diversas mídias em interação, os
formados encontram vagas em emissoras de rádio e TV, jornais e revistas on-line,
produtoras de cinema, agências de publicidade, instituições educacionais e no
departamento de comunicação de órgãos públicos, empresas privadas e ONGs. A
produção de games e produtos multimídia educacionais, empresariais e comerciais
são as áreas de destaque no cenário atual. O setor educacional absorve muitos
profissionais, principalmente os especialista em tecnologia de mídia.
Para quem tem título de mestre ou doutor, boas oportunidades surgem em
instituições de ensino superior para ministrar aulas presenciais ou para os cursos à
distância. O trabalho no sistema Home Office, como prestador de serviço, está em
alta. A oferta pode surgir dos grandes centros do país, mas abre espaço para
profissionais do Brasil inteiro.
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