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1. NOME DO CURSO: COMUNICAÇÃO ORGANIZACIONAL ESTRATÉGICA 

 

 

2. LOCAL:  

 

 

3. MODALIDADE 

 

   

 

 

 

4. ÁREA DO CONHECIMENTO  

 

Marketing e Comunicação 

 

 

 

 

 

5. CONCEPÇÃO DO CURSO  

 

Temos assistido uma mudança brutal nos meios de comunicação. A globalização trouxe maior rapidez e 

novas formas de se comunicar. Os cidadãos deixaram de ser meros expectadores para serem atores ativos 

neste processo: eles se comunicam, se organizam, cobram, reivindicam. 

Neste sentido, é preciso que os profissionais e as empresas estejam cada vez mais preparados para esta 

mudança? Que é contínua e sem volta -, para este novo modelo de comunicação. É preciso que a 

comunicação esteja integrada com todas as áreas da empresa e, principalmente, com a estratégia global 

da companhia. 

Desta maneira, o programa de Comunicação Organizacional é destinado aos Graduados em qualquer 

Área/Disciplina, vem formar pessoal qualificado para atuar na Gestão da Comunicação das empresas. 

Tal qualificação em nível de Pós-Graduação Lato Sensu - se faz necessária, na medida em que, os 

segmentos econômico, social e cultural envolvidos no processo Comunicacional são extremamente 

variados e complexos. 

 

 

 

6. JUSTIFICATIVA DA OFERTA DO CURSO 

 

O Brasil está em um novo momento da sua economia, com crescimento e necessidade de mão-de-obra 

qualificada em diversas áreas, tanto que muitas empresas já adotam a busca por profissionais no exterior. 

Nesse sentido, o Programa de Pós-Graduação Lato Sensu ? Especialização em Comunicação 

Organizacional vêm contribuir com os esforços de toda a Sociedade Brasileira para a melhoria da 

qualidade da mão-de-obra brasileira, para a melhor preparação do profissional para atuar na comunicação 

das organizações 

 

 

 EAD  
   Presencial X 
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7. OBJETIVOS 

 

7.1. Objetivo Geral 

 

Estimular, incentivar, aperfeiçoar, fundamentar o trabalho dos profissionais que necessitem de uma 

visão ampla de comunicação em sua área de atuação, quer porque seja Gestor da Comunicação, quer 

porque seja Gestor Global. Por meio de uma reflexão contínua e sistemática da comunicação e da 

sua relação com o mundo corporativo, na qual o princípio seja o da Comunicação Estratégica. Para 

isto, durante o curso, irá se relacionar com temas inerentes à comunicação organizacional, desde seus 

conceitos, passando pela função das relações públicas, dos diferentes modos de se comunicar, até o 

planejamento e a crise de imagem. 

 

 

7.2. Objetivos Específicos 

 

Proporcionar ao aluno do Programa de Pós-Graduação Lato Sensu Comunicação Organizacional 

Estratégica uma formação especializada na área e a qualificação necessária para o mercado diante de 

um mundo globalizado. 

 

 

  

 

8. PERFIL PRETENDIDO DO FORMANDO 

 

O Especialista titulado no Programa de Pós-Graduação Lato Sensu Comunicação Organizacional terá a 

capacidade de coordenar e acompanhar a construção da estratégia de comunicação da empresa, aliada a 

sua estratégia global de negócios, bem como, garantir a circulação e o acesso a toda informação de 

interesse da empresa de modo a garantir uma exposição positiva e lidar com situações de crise 

 

 

 

09. CAMPO DE ATUAÇÃO 

 

O especialista em Comunicação Organizacional Estratégica pode vir a atuar na iniciativa pública e 

privada, tanto em empresas nacionais e internacionais que possuem a necessidade de um profissional 

com capacitação comunicacional. 

 

 

 

10. PÚBLICO ALVO 

 

Graduados em todas as áreas 

 

 

 

11. CARGA HORÁRIA TOTAL 

 

360 

 

 

12. DURAÇÃO DO CURSO 

 

Aproximadamente 12 meses 
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13. ORGANIZAÇÃO CURRICULAR  

 

METODOLOGIA DA PESQUISA CIENTIFICA 
CARGA HORÁRIA: 60 h 

TEMA C/H PRÉ-REQUISITO 

METODOLOGIA DA PESQUISA CIENTIFICA  40 H  

METODOLOGIA DA PESQUISA CIENTIFICA 20 H  

COMUNICAÇÃO CORPORATIVA E SEUS FUNDAMENTOS 
CARGA HORÁRIA: 140 h 

TEMA C/H PRÉ-REQUISITO 

MÍDIA: COMO FUNCIONA E COMO 
RELACIONAR-SE COM ELA 

40 H  

COMUNICAÇÃO E RELAÇÕES PÚBLICAS: 
CONCEITOS E DIFERENCIAS 

20 H  

MARKETING COMO ESTRATÉGIA DE 
COMUNICAÇÃO 

20 H  

COMUNICAÇÃO EMPRESARIAL E SUA 
FUNÇÃO ESTRATÉGICA 

40 H  

MARCA IDENTIDADE E IMAGEM NAS 
EMPRESAS 

20 H  

CONSTRUÇÃO DA COMUNICAÇÃO CORPORATIVA 
CARGA HORÁRIA: 40 h 

TEMA C/H PRÉ-REQUISITO 

COMUNICAÇÃO INTERNA NAS EMPRESAS 20 H  

O FENÔMENO NAS MÍDIAS SOCIAIS 20 H  

GESTÃO ESTRATÉGICA DA COMUNICAÇÃO 
CARGA HORÁRIA: 120 h 

TEMA C/H PRÉ-REQUISITO 

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE 
COMUNICAÇÃO CORPORATIVA- TEORIA I E 

PRATICA I 

40 H  

PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO DE 
COMUNICAÇÃO CORPORATIVA- PRÁTICA II 

20 H  

COMUNICAÇÃO CORPORATIVA E SUA 
FUNÇÃO NA CRISE 

40 H  

COMO ELABORAR TEXTOS CRIATIVOS 20 H  

 
 
 
 
 
 
 
14. EMENTA DAS DISCIPLINAS  
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DISCIPLINA: Metodologia Da Pesquisa Científica 

CARGA HORÁRIA: 60 horas 

EMENTA DA DISCIPLINA 

Introdução a metodologia científica, aspectos do conhecimento científico, elementos básicos do 
método, procedimentos e técnicas de pesquisa, de forma a capacitar os alunos á elaboração de um 
projeto de pesquisa e elaboração do trabalho de conclusão de curso. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

O questionamento do problema de pesquisa e os objetivos 

Cronograma 

Revisão da literatura 

Metodologia 

Elaboração do projeto de pesquisa/TCC  

Passo a passo do projeto 

Analise e i Interpretação dos dados 
 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 
SEVERINO, A.J. Metodologia do trabalho científico. 23 ed. São Paulo: Cortez, 2007. 

 

LUDWIG, ANTONIO CARLOS WILL. FUNDAMENTOS E PRATICA DE METODOLOGIA 

CIENTIFICA. 1º Edição. Vozes. Petrópolis, 2009 

 

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. NBR 6023: informação e 

documentação: referências. Rio de 

Janeiro, 2002. 

 

BRAZIELLAS, Maria de Lourdes Motta. Normas para apresentação de trabalho de conclusão de 

curso, monografia, dissertação e tese / Maria de Lourdes Motta Braziellas e Nelza Maria 

Moutinho Ançã ? 3. ed. rev. Rio de Janeiro: Editora Gama Filho, 2010. 

 

FEIJÓ, R. Metodologia e filosofia da Ciência. São Paulo: Atlas, 2003. FEITOSA, V. C. Redação de 

textos científicos. São Paulo: Papirus, 2007. 

                  KOCHE, J. C. Fundamentos de Metodologia Científica. Rio de Janeiro: Vozes, 2003. 

 
 
 
 
 
 
DISCIPLINA: COMUNICAÇÃO CORPORATIVA E SEUS FUNDAMENTOS 

CARGA HORÁRIA: 140 HORAS 
EMENTA 

        Esta disciplina abordará os conceitos de Comunicação e Relações Públicas com a finalidade de 

compreender as diferenças, conhecer as especificidades e funções de cada um dentro da 

sociedade moderna. Isto, aliado ao estudo da Comunicação Empresarial, permitirá uma análise das 

principais atividades, ações, estratégias, produtos e processos desenvolvidos para reforçar a 

imagem de uma empresa ou entidade, pois há a necessidade de trabalhar com diferentes públicos 

e, portanto, diferentes conteúdos, discursos ou linguagens, especialmente em função do 
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acirramento da concorrência, na segmentação da mídia e na introdução acelerada de novas 

tecnologias.  

       A história da Comunicação & do Marketing, onde se cruzam, as diferenças e sua importância 

para as empresas no mundo globalizado também estará presente. Os 4P’s: produto, preço, 

promoção e praça e como alterá-los na busca da eficiência, bem como, a importância de ações 

integradas de Marketing e Comunicação. Com isto, o aluno terá a correta noção entre Marketing e 

Comunicação e como e quando devem estar juntos. 

      Junto ao Marketing, está o Branding já foi incorporado pelas empresas brasileiras tamanha é 

sua importância hoje por enfrentarem um cenário empresarial e mais competitivo. Como os 

produtos e serviços tendem a se equiparar nos aspectos técnicos e funcionais, e a globalização 

acirra ainda mais a concorrência, as empresas precisam gerir bem suas marcas, pois a marca será 

fator decisivo para a diferenciação dos produtos. Assim, este tema tem a intenção de abordar o 

conjunto de atividades que visa otimizar a gestão das marcas de uma organização como 

diferencial competitivo e contribuir para o aprimoramento da construção de marcas no Brasil. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

         O que é Comunicação; o que é Relações Públicas; distintas funções de comunicação e 

relações públicas; a importância da Comunicação e das Relações Públicas na sociedade moderna. 

       O conceito de Comunicação Empresarial; as atividades, ferramentas e ações desenvolvidas; os 

diversos públicos e suas linguagens.  

         O que é Marketing; o que é Comunicação; Os 4 P’s: produto, preço, promoção e praça; 

Quando usar uma ação de Marketing; Quando usar uma ação de Comunicação. Marketing e 

Comunicação Integrada 

        O que é marca; marcas x produtos; porque as marcas são importantes, o que pode e o que 

não pode ser marca; como construir uma marca. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ARGENTI, Paul A.  Comunicação Empresarial – A Construção da Identidade,  
Imagem e Reputação. São Paulo, Elsevier – Campus, 2006.  
 
OLIVERIA,  Djalma de P. Rebouças. Planejamento Estratégico – Conceitos,  
Metodologia, Práticas. São Paulo, Atlas, 2004. 
 
KUNSCH, M.M. K.  Planejamento de Relações Públicas na Comunicação  
Integrada. São Paulo, Summus, 2003 
 
RIES, Al; RIES, Laura. The fall of the advertising and the rise of PR. Estados Unidos. Harper Collins. 
2002 
 
ARGENTI, Paul A.  Comunicação Empresarial – A Construção da Identidade,  
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Imagem e Reputação. São Paulo, Elsevier – Campus, 2006.  
 
ROSA, Mario. A Reputação na Velocidade do Pensamento. São Paulo, Geração,  
2006. 
 
KOTLER, Phillip. Administração de Marketing. São Paulo, Atlas, 2006. 
 
ALMEIDA, Adiel T. de & SOUZA, Fernando M. C. Produção & Competitividade: Aplicações e 
Inovações. Recife, UFPE. 2000. 
 
SERRA, Fernando A. Ribeiro. Administração Estratégica: conceitos, roteiro prático e caos. Rio de 
Janeiro, RA Reichmann & Affonso Editores, 2004. 
 
SOUZA, Francisco Alberto Madia de. Marketing Pleno. São Paulo, Makron Books, 1999 
 
AMBROSIO, Vicente & SIQUEIRA, Rodrigo. Plano de Marketing passo a passo: serviços. Rio de 
Janeiro. RA Reichmann & Affonso Editores, 2002 
 
KELLER, Kevin Lane; MACHADO, Marcos. Gestão Estratégica de Marcas. Pearson Education do 
Brasil. 2005. 
 
COSTA, Joan. A imagem da marca: um fenômeno social.  São Paulo, Rosari, 2008 
 
Hiller, Marcos. Branding: a arte de construir marcas. São Paulo, Trevisan, 2012 
 

 
 
DISCIPLINA: CONSTRUÇÃO DA COMUNICAÇÃO CORPORATIVA 

CARGA HORÁRIA: 40 HORAS 

EMENTA 

         No mundo globalizado, com a informação sendo transmitida com uma velocidade até então 

impensável, saber como os públicos se comunicam e conhecer o funcionamento dos meios de 

comunicação é fundamental para que as relações com a imprensa sejam positivas e assertivas. 

Desta maneira, uma das Ferramentas de Comunicação é a imprensa e , por isso, é preciso mostrar  

a relação entre comunicação e imprensa e como usar a informação de maneira adequada.  

        Da mesma maneira, são muitas as formas de se obter informação e/ou conhecimento e de 

transmiti-los. Com o boom tecnológico que se vive hoje, a informação chega numa velocidade 

inimaginável anos atrás. No entanto, nem sempre a comunicação desta informação e/ou 

conhecimento é realizada de forma adequada. 

       Nas empresas, toda informação causa impacto na vida dos funcionários. E sua correta 

comunicação é que determinará se o impacto é positivo ou negativo, se todos estão esclarecidos 

ou se estão confusos. Por isso, o estudo da Comunicação Interna irá auxiliar na transmissão 

correta das informações, trazendo benefícios tanto para a empresa quanto para seus funcionários. 
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        Outra ferramenta importante são as mídias sócias. O Brasil é o quarto país do mundo com 

mais acesso às redes sociais, 97% dos internautas brasileiros estão em alguma rede social, um a 

cada 8 minutos gastos na internet são gastos no Facebook, 49% das pessoas usam o Facebook 

para compartilhar conteúdo, mais da metade dos usuários ativos do Twitter seguem empresas, 

marcas, ou produtos em redes sociais, 79% dos usuários do Twitter estão mais propensos a 

recomendar marcas que eles seguem e 79% das compras na América Latina são influenciadas por 

recomendações em redes sociais. Desta maneira, saber como administra-las para que amplifiquem 

o conteúdo, o site e a marca de uma empresa é um dos desafios dos profissionais.  

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

         A imprensa; O funcionamento dos veículos de comunicação, A internet e as redes sociais; 

Oportunidades e riscos; Como administrar a comunicação; A comunicação eficaz. 

         O conceito de Comunicação Interna; a importância da Comunicação Interna nas organizações, 

para a sua imagem e reputação; quem são os atores do processo e a função de cada um; as 

ferramentas da Comunicação Interna (jornais, boletins, newsletter, intranet, murais etc). 

        Conhecer, aplicar e monitorar as mídias sociais; Planejamento da marca nas mídias sociais; 

Campanhas nas mídias sociais. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ROSA, Mario. A Reputação na Velocidade do Pensamento. São Paulo, Geração, 
2006. 
 
ROSA, Mario. A Era do Escândalo. São Paulo, Geração, 2003. 
 
ARGENTI, Paul A.  Comunicação Empresarial – A Construção da Identidade,  
Imagem e Reputação. São Paulo, Elsevier – Campus, 2006.  
 
BARBEIRO, Heródoto. Media Training: como usar a imprensa a seu favor. São Paulo. Saraiva. 2008 
 
FRIEDMAN, Thomas L. O mundo é plano: o mundo globalizado do século XXI. Rio de Janeiro. 
Objetiva. 2009 
 
RIES, Al; RIES, Laura. The fall of the advertising and the rise of PR. Estados Unidos. Harper Collins. 
2002 
 
ARGYRIS, Chris; BARTOLOMÉ, Fernandes; ROGERS, Carl e outros. Comunicação Eficaz na empresa. 
São Paulo, Campus, 1999. 
 
BAHIA, Juarez. Introdução à comunicação empresarial. Rio de Janeiro, Mauad, 1995. 
 
ELTZ, Fábio. Qualidade na comunicação. Salvador, Casa da Qualidade, 1994 
GABRIEL, Martha. Marketing na Era Digital. Novatec. 2010 
 
GASPARINI, Claudia; JUNIOR, Eliseu Barreira; COSTA, Thiago. Como pequenas empresas podem 

http://ideas.scup.com/pt/ebooks/guia-facebook-para-pequenas-empresas/
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fazer grandes negócios com o Facebook? Ebook. Scup. 2013  
 
BRAMBILLA, ANA. Um guia prático sobre Social Media Optimization. Ebook. Scup. 2013 
 
DOURADO, Danila. Primeiros passos para fazer campanhas nas mídias sociais. Ebook. Scup. 2013 
 

 
 

DISCIPLINA: Gestão Estratégica da Comunicação  

CARGA HORÁRIA: 100 horas 

EMENTA 

        Discutir a importância da comunicação como fator estratégico para as organizações 

corporativas e refletir sobre a necessidade de um Planejamento de Comunicação Integrado, bem 

como, preparar a empresa para uma crise de comunicação, são os objetivos da disciplinada. Para 

isso, serão abordadas as ações de comunicação que deverão contribuir para a concretização da 

estratégia da empresa, bem como a necessidade de valorizar o público-alvo da empresa e estudar 

diferentes maneiras de mensurar os resultados. 

        Saber o que é imagem e reputação e apresentar cases que explicitem o que é crise, como se 

prevenir de uma e como se comportar durante a crise também fazem parte da disciplina. Além 

disso, em momentos de crise, também é fundamental saber como agir com a imprensa e com os 

públicos-alvo, bem como, o que eles querem e precisam saber e a necessidade de ter atitudes 

assertivas no pós-crise. A importância da Comunicação Corporativa na crise que afeta a imagem da 

empresa. 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

         O Planejamento de Comunicação e a estratégica da empresa; Identificação de pontos fortes e 

fracos, oportunidades e ameaças; Os públicos-alvo e as ações específicas; Elaboração de 

Planejamento de Comunicação; Mensuração de resultados. 

        Importância da comunicação como fator estratégico para as organizações; Imagem e 

Reputação; O que é crise?; É possível se prevenir de uma crise?; O que fazer diante de uma crise?; 

Públicos-alvos: o que querem e precisam saber?; Imprensa: um caso distinto. 

REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

ARGENTI, Paul A.  Comunicação Empresarial – A Construção da Identidade,  
Imagem e Reputação. São Paulo, Elsevier – Campus, 2006.  
 
OLIVERIA,  Djalma de P. Rebouças. Planejamento Estratégico – Conceitos,  
Metodologia, Práticas. São Paulo, Atlas, 2004. 
 
KUNSCH, M.M. K.  Planejamento de Relações Públicas na Comunicação  
Integrada. São Paulo, Summus, 2003 
 
ROSA, Mario. A Reputação na Velocidade do Pensamento. São Paulo, Geração,  

http://ideas.scup.com/pt/ebooks/guia-facebook-para-pequenas-empresas/
http://ideas.scup.com/pt/ebooks/guia-facebook-para-pequenas-empresas/
http://ideas.scup.com/pt/ebooks/um-guia-pratico-sobre-social-media-optimization/
http://ideas.scup.com/pt/ebooks/primeiros-passos-para-fazer-campanhas-nas-midias-sociais-2/
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2006. 
 
ROSA, Mario. A Era do Escândalo. São Paulo, Geração, 2003. 
 
FRIEDMAN, Thomas L. O mundo é plano: o mundo globalizado do século XXI. Rio de Janeiro. 
Objetiva. 2009 
 
RIES, Al; RIES, Laura. The fall of the advertising and the rise of PR. Estados Unidos. Harper Collins. 
2002. 
 
BARBEIRO, Heródoto. Crise e comunicação corporativa. São Paulo. Globo. 2010. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


