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Conhecimento e especificidade da assessoria de comunicação. O caráter estratégico integrado do trabalho de
assessoria de comunicação. Estratégias de comunicação e planejamento estratégico em assessoria de comunicação.
Assessoria de comunicação: divulgação e produção de imagens sociais. O trabalho de assessoria de comunicação e os
públicos diferenciados. Administração e organização de instituições de comunicação. A gestão da comunicação nas
organizações contemporâneas.
OB JE TI VO S

 Possibilitar a compreensão, numa perspectiva histórica e cultural, do surgimento e desenvolvimento da atividade de
assessoria de comunicação em diferentes contextos;
Estimular a identificação dos novos paradigmas e desafios da comunicação organizacional na contemporaneidade,
levando em conta processos e fenômenos midiáticos emergentes e problematizando questões éticas que envolvem a
atividade;
 Construir competências para o uso de estratégias e ferramentas de assessoria de comunicação;
 Simular atuação profissional em condições laboratoriais próximas às do mercado;
 Debater e avaliar criticamente os produtos e resultados obtidos em sala de aula;
 Refletir sobre conceitos, práticas e processos da comunicação organizacional, através de estudos de caso e
atividades práticas, de modo a estimular a percepção crítica e construir parâmetros para a execução profissional.
MET OD OL OGI A

Aulas expositivas e participativas baseadas nas referências bibliográficas indicadas; leitura orientada em grupo e debate;
discussão de conceitos e análise de cases atuais e produtos de comunicação. Exercícios e acompanhamento contínuo
dos trabalhos práticos. Debates com profissionais da área para aprofundar discussões sobre o mercado de trabalho e a
realidade regional.
A VAL IA Ç Ã O

Avaliação I: atividade de AI (release, sugestão de pauta, press kit) + etapa I do plano de comunicação integrado para uma
organização (10)
Avaliação II: etapa II do plano de comunicação + execução de uma ação de comunicação para uma organização, levando em
conta os resultados da AV I (10)
* Os estudantes serão divididos em equipes para a execução das etapas do plano de comunicação e ações.
** As notas das avaliações realizadas pelas equipes serão atribuídas para cada estudante, levando também em conta seu
desempenho e participação nos trabalhos.
***A avaliação tem um caráter continuo e processual, envolvendo presença e participação do aluno em sala de aula e nas

atividades propostas: leitura de textos, produção textual, pesquisa, análise etc. Também poderão ser pontuados os exercícios
realizados individualmente pelos alunos ao longo da disciplina.

CO NT EÚ D O P RO GR AM ÁT IC O

A Comunicação nas organizações contemporâneas e o paradigma da complexidade
Assessoria de comunicação, comunicação corporativa, comunicação empresarial ou comunicação organizacional?
Construção histórica e cultural da assessoria de comunicação: contexto norte-americano e europeu; contexto brasileiro
Estrutura da assessoria de comunicação
Assessoria de Comunicação e o sentido de comunicação integrada (articulação entre campos da comunicação:
produção, jornalismo, publicidade, relações públicas e marketing etc.)
Diagnóstico e planejamento estratégico de comunicação
Comunicação interna: planejamento e produção de house organs, intranet, jornal mural etc.
Ativos inatingíveis, imagem e reputação
Assessoria de Comunicação e relações com a Imprensa: a mídia enquanto público estratégico
A notícia na comunicação organizacional -função e ferramentas da assessoria de comunicação: mailing list, follow up,
sugestão de pauta, releases, notas, qualificação das fontes (media training), coletiva de imprensa, condução de
entrevistas individuais, nota exclusiva etc.
Avaliação diagnóstica estratégica - análise/ imersão nas organizações e levantamento de informações para diagnóstico e
planejamento (visitas, entrevistas e mapeamento de dados); produção de Briefing
Mensuração da comunicação e monitoramento da imprensa
Clipping e monitoramento no espaço digital (visibilidade, interação e engajamento)
Comunicação de crise e o papel da assessoria de comunicação
Mídias sociais e outros ambientes digitais (sites e portais, blog, twitter e facebook): novo paradigma e usos estratégicos
para a assessoria de comunicação
Branded contente; Mídia de fonte/ mídia corporativa
Organizações, democracia e esfera pública
Relações governamentais, institucionais e os grandes temas sociais - Lobbying, Advocacy
Ética na assessoria de comunicação e responsabilidade social
Execução de Plano de Comunicação Estratégico
Execução de ação de comunicação
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