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EM E NTA

Assessorias de comuni cação e sua função no contexto da indústria da comunicação. Evolução das
assessorias no Brasil. O lugar das assessorias nas estratégias de comunicação integrada. Assessorias e
seus públicos: modelos da difusão de “pautas” na sociedade em rede. Públicos, target, segmentos e
indivíduos. Impactos do digital nas assess orias. Releases e relacionamento com influenciadores.
Monitoramento e análise de conteúdos da mídia. Perspectivas e desafios atuais das assessorias,

OB JE TI VO S

a. Proporcionar uma compreensão histórica e analítica do lugar das assessorias de comunicação no
contexto da comunicação estratégica;
b. Compreender a s estratégias de uma assessoria de comunicação em sua atuação profissional ;
c. Desenvolver a capacidade de produção de sínteses e planos de ação para influenciar os influenciadores;
d. Entrar em contato com m elhores práticas e conhecer as principais ferramentas usadas nas assessorias .

MET OD OL OGI A

•
•
•

Aulas expositivas ;
Debates com e xibição de material audiovisual ;
Dinâmicas de estudos e práticas realizados em sala .

CO NT EÚ D O P RO GR AM ÁT IC O

1. Assessorias de Comunic ação no contexto atual
a. Conhecimento e especifi cida de da assessoria de comunicação
b. História da indústria da comunicação no Brasil e no mundo
c. Evoluções na história
d. Papel atual das assessorias
e. Perspectivas e desafios atuais
2. Estratégias e ações das assessorias de comunicação
a. O caráter estratégico e i ntegrado do trabalho de assessoria de c omunicação
b. Estratégias de comunicação
c. O planejamento estratégi co em assessoria de comunicação
d. Assessoria de comunicação como integração de variadas modalidades de atividades de
comunicação: jornalismo, publicidade, marketing, relações públicas, eventos e outras
3. Ferramentas e técnicas
a. Estudo de casos de mel hore s práticas no Brasil e no mundo
b. Canvas Communicati on Plan
c. Modelo de p ropagação
d. Mapas de risco de imagem
e. Técnicas de redação e s íntese
f. Relacionamento com i nfl uenciadores e lobby

A VAL IA Ç ÃO

•
•

Avaliação I: prova escri ta (50% );
Avaliação II: apresentação de casos de comunicação estratégica (50% ).
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