
Gestcorp 
Pós-graduação lato
sensu de Gestão
Estratégica em
Comunicação
Organizacional e
Relações Públicas.



O GESTCORP, Curso de Pós-Graduação de Gestão Estratégica em
Comunicação Organizacional e Relações Públicas da ECA/USP, está
há mais de 20 anos formando gestores aptos a contribuir com
instituições públicas e privadas, de forma crítica e competente no
contexto da sociedade contemporânea.
 
Durante o curso, o aluno tem acesso a conhecimentos técnicos e
teóricos da Comunicação Organizacional Integrada que ampliam sua
visão de sociedade e suas interseções com as Ciências da
Comunicação.  
 
Disciplinas e Corpo Docente
O corpo docente é formado por professores e profissionais do
mundo da Comunicação, altamente qualificados, criativos e atentos
aos desafios da contemporaneidade. 
 
Público Alvo
Egressos das áreas de Comunicação, Administração ou outras áreas,
que atuam ou desejam atuar, em áreas de Comunicação de 
 organizações públicas ou privadas, interessados em desenvolver e
aprofundar suas competências em Gestão da Comunicação
Organizacional e das Relações Públicas.
 
Período do Curso: 
De 16/03/2021 a 16/03/2023 
Nesse período, os recessos serão de 40 dias entre dezembro e
janeiro e 20 dias em Julho.
O Calendário detalhado será divulgado oportunamente.
 
Aulas
Presenciais na ECA/USP,
2 vezes por semana, 3as e 5as, das 19h às 22h30. 

Obs.: Para que estudantes e professores possam disfrutar do curso com a segurança
necessária a este momento de pandemia, o Gestcorp fará a retomada das atividades
acadêmicas de forma remota. O curso seguira o calendário oficial, ministrando a mesma
programação, com seus professores interagindo ao vivo com os estudantes, em ambiente
virtual. As aulas serão ministradas no mesmo horário da aula presencial, pelos próprios
docentes das unidades curriculares. 

Processo Seletivo da Pós-graduação 
Gestcorp - ECA/USP: Turma/2021

Participe! Agora é a hora de aperfeiçoar
seus conhecimentos!



Vagas: Número total - 50

Procedimentos para inscrição: 
1.    Para participar do processo seletivo o candidato deve preencher a
ficha de inscrição que está disponível no site do curso.

2.  Enviar seu currículo, juntando cópia do RG e do Diploma ou
Certificado de conclusão do curso de Graduação para 
 gestcorp@usp.br

3.    Após realizar seu cadastro e fazer o envio dos documentos,
aguardar contato da equipe do GESTCORP para agendar uma
entrevista.
 
Investimento:
R$23.280,00 parcelado em 24 vezes de R$970,00.
  
Etapas da seleção:
1.     Análise do currículo
2.     Entrevista
3.     Prova dissertativa com base no livro:

Comunicação Organizacional
Estratégica: Aportes Conceituais e
Aplicados. Editora: Summus.
Organizadora: Margarida Maria
Krohling Kunsch. Ano Edição: 2016

Para mais informações, o atendimento está sendo 
realizado através dos seguintes contatos: 

E-mail: - gestcorp@usp.br

WhatsApp: - (11) 94569-4778

Localização: Departamento de Relações Públicas, Propaganda e Turismo da ECA/USP
Av. Prof. Lúcio Martins Rodrigues, 443, prédio 3, sala 09. Campus Butantã, Cidade Universitária.

Informações

http://www2.eca.usp.br/gestcorp/inscricao


Estrutura do Curso

I: Sociedade Contemporânea, Mídia e Processos Comunicacionais nas Organizações

II: Administração da Comunicação Organizacional/ Corporativa/Institucional

III: Comunicação Mercadológica/ Comunicação de Marketing: Processos, Criação e Instrumentos

IV: Elaboração da Monografia Final. Orientação e Metodologia de estudos

O curso é composto por 4 módulos temáticos:



Professora titular e pesquisadora da Escola de Comunicações e Artes da
Universidade de São Paulo (ECA-USP), da qual foi diretora de 2013 a 2017. Doutora
em Ciências da Comunicação e livre-docente em Teoria da Comunicação
Institucional: Políticas e Processos, pela ECA-USP. 
Pró-Reitora Adjunta de Cultura e Extensão da Universidade de São Paulo.
Pesquisadora vinculada ao CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento
Científico e Tecnológico.
Representante de área de Comunicação e Informação no Comitê Assessor - CA-AC
do CNPq - Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico
É autora de vasta produção em Ciências da Comunicação e em Comunicação
Organizacional e Relações Públicas, com destaque para Planejamento de relações
públicas na comunicação integrada, 89 capítulos de livros e 33 artigos em
periódicos científicos nacionais e internacionais. Organizou 41 coletâneas destas
áreas.
Suas obras receberam 6145 citações segundo dados do Google Scholar 
Formou 23 mestres e 32 doutores no Programa de Pós-graduação em Ciências da
Comunicação da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo.
Criadora e coordenadora do Curso de Pós-Graduação Lato Sensu de Gestão
Estratégica em Comunicação Organizacional e Relações Públicas, com 20 anos de
existência.
Coordenadora do Centro de Estudos de Comunicação Organizacional e Relações
Públicas (CECORP) da ECA-USP.
Sua trajetória acadêmica e profissional foi e é marcada por uma efetiva
participação nas entidades científicas e associações de classe da área de
Comunicação do Brasil e do Exterior, tendo participado da criação e ocupado
cargos diretivos de diversas delas.
Criadora, diretora responsável e editora de duas revistas científicas: Organicom -
Revista Brasileira de Comunicação Organizacional e Relações Públicas, da ECA-USP;
e Revista Latinoamericana de Ciencias de la Comunicación, da Alaic - Asociación
Latinoamericana de Investigadores de la Comunicación.
 ORCID: 0000-0002-7125-0053e - ORCID iD completa

Profa. Dra. Margarida
Maria Krohling
Kunsch

Coordenadora do Gestcorp



MÓDULO 1
disciplinas do 



Os programas de ética e Compliance e o papel da comunicação para o desenvolvimento
moral na cultura das organizações.Processo humano de significação para o agir moralmente
e a eticidade limitada. Aspectos da cultura brasileira e as influências na ética organizacional.
Contexto legal nacional. Legitimidade e responsabilidade histórica: O Ethics Score da
organização.Análise da cultura organizacional para o planejamento das estratégias de
comunicação. Estratégias de comunicação para o desenvolvimento da ética e do compliance.
Comunicação de manutenção e atualização.

Mestre em Ciências da Comunicação (2013) e especialista
em Comunicação Organizacional (2005) pela Escola de
Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo - USP.
Graduada em Relações Públicas pela Faculdade Cásper
Líbero (2002). Atua como professora da Faculdade Cásper
Líbero, do Centro Universitário Belas Artes de São Paulo e
é Vice-Presidente da Associação Brasileira de Relações
Públicas - Seção São Paulo.

Panorama brasileiro em ética e compliance:
aspectos legais; certificações, selos, prêmios e
índices de reconhecimento organizacionais;
Agentes influenciadores para o
desenvolvimento da moral organizacional:
eticidade limitada, cultura nacional, cultura
organizacional e a responsabilidade histórica
da organização.
Gestão da transparência e confiança das
organizações: o papel dos profissionais de
comunicação.
Códigos de ética e conduta organizacionais:
Processos de construção, compartilhamento
e revisão.

Ética e Compliance Organizacional e a
Gestão da Comunicação

Os programas de ética e compliance:
processos, etapas e abordagens.
Estratégias de comunicação nos
programas de ética e compliance.
Mensuração de resultados em
comunicação para a ética e
compliance.
Manutenção do programa de ética e
compliance e o papel da comunicação
na continuidade do diálogo e
significação.

Profa Ms. Ágatha Eugênio Paraventi

Conteúdo Programático



Os comunicadores e demais profissionais de mercado necessitam de atualização constante no
campo digital, pois esta é uma temática importante para o exercício profissional e, ao mesmo
tempo, de alta volatilidade em termos de inovação. Esta disciplina oferece uma concepção
reflexiva e instrumental do campo da comunicação digital e das mídias interativas.  Discutir os
principais temas e correntes de pensamento que sustentam a sociedade em rede
contemporânea.

Pesquisador pioneiro em gestão análise do risco da
reputação, professor Associado da Faculdade de
Comunicação. Criador da plataforma altaMedia de
monitoramento e análise cognitiva em tempo-real da
qualidade de exposição de marcas na mídia. Possui
doutorado em Tecnologia de Comunicação (1999), pela
Universidade Federal da Bahia. Concluiu pesquisa de pós-
doutoramento na ECA USP como bolsista FAPESP. Primeiro
diretor do capítulo Bahia da ABERJE, fundou o Fórum de
Inovação da Bahia (FGV EAESP UFBA). Ex-Diretor Executivo
da Amcham Salvador. Ex-Diretor de comunicação do
Tribunal Regional do Trabalho 5a Região. Membro da
Intercom, da Abrapcorp, da International Association
Communication (ICA) e da International Association of
Business Communicators (IABC), é também integrante de
conselhos consultivos  de revistas científicas.

Conceitos de base: sociedade da informação,
cibercultura, comunidades virtuais e meios
em transição; 
O conceito e a vida em rede; 
Interatividade e relacionamentos no
ciberespaço; 
O mundo codificado e os protocolos de troca
de informações;  
A ubiquidade e a mobilidade; 
A web semântica e suas implicações; 
Poder e contra poder na sociedade da
informação;

Comunicação digital e seus usos
institucionais

Fundamentos das tecnologias digitais
de informação e comunicação;
Estratégias de comunicação digital e
públicos estratégicos;
Inteligência empresarial;
Análise de arquitetura da informação
e presença digital das organizações;
Critérios de avaliação de websites
inseridos nas estratégias de
comunicação das empresas;  
Mídias sociais: estratégia,
planejamento e mensuração.

Prof. Dr. Claudio Guimarães Cardoso

Conteúdo Programático



A disciplina pretende estimular a reflexão sobre o papel da comunicação pública estatal e sua
relação com os meios de comunicação. A partir da abordagem histórica, situar as políticas e as
ações do poder público no Brasil como emissor de mensagens. Com um panorama sobre os
estudos sistemáticos já consagrados em outros países, municiar os participantes para a
análise crítica dos processos e procedimentos adotados, hoje, na comunicação pública
brasileira política e de prestação de serviços.

Professor Titular da Escola de Comunicações e Artes (ECA-
USP). Membro do Conselho Científico-Cultural do Instituto
de Estudos Avançados da Universidade Estadual de
Campinas (Unicamp). Escreve quinzenalmente na página 2
do jornal "O Estado de S. Paulo". É membro do Conselho
Consultivo da Fundação OSESP (Orquestra Sinfônica do
Estado de São Paulo). Integra o Conselho Consultivo da
Aberje (Associação Brasileira de Comunicação Empresarial)
e o Conselho Consultivo do Instituto Palavra Aberta.
Integra ainda os Conselhos Editoriais das revistas:
Interesse Nacional e Pesquisa Fapesp. Foi professor da
Escola Superior de Propaganda e Marketing (ESPM), entre
2010 e 2014, onde dirigiu o curso de Pós-Graduação em
Jornalismo com Ênfase em Direção Editorial, de 2011 a
2013.

Privado, público estatal, público não estatal.
Estado, sociedade civil, poder.
Panorama histórico da comunicação pública:
o caso brasileiro.
Comunicação pública: conceito, abrangência,
finalidades.

Comunicação Pública e Política

Comunicação Política e Comunicação
de Serviço.
Estratégia de comunicação –
identidade, conceito, imagem.
Opinião Pública, meios e poder:
formas de controle da opinião.

Prof. Eugênio Bucci

Conteúdo Programático

Foi presidente da Radiobrás de 2003 a 2007 e integrou o Conselho Curador da Fundação Padre
Anchieta (TV Cultura de São Paulo) de 2007 a 2010. Na Editora Abril, foi diretor de redação das
revistas "Superinteressante" e "Quatro Rodas", revistas mensais e Secretário Editorial.Ganhou o
prêmio Luiz Beltrão de Ciências de Comunicação, na categoria Liderança Emergente (2011), o
Prêmio "Excelência Jornalística 2011", da Sociedade Interamericana de Imprensa (SIP), o Prêmio
Esso de Melhor Contribuição à Imprensa (2013), concedido à "Revista de Jornalismo ESPM" da qual
é Diretor de Redação, o Prêmio Tese Destaque USP por orientação no trabalho: O príncipe digital:
estruturas de poder, liderança e hegemonia nas redes sociais da Dra. Maíra Carneiro Bittencourt
Maia e foi o Jornalista Homenageado 2017 do Prêmio Especialistas - Negócios da Comunicação.



A disciplina promove uma visão introdutória de como a Ciência Política estuda os fenômenos
políticos a partir da perspectiva de como o poder social se converte em autoridade estatal e
democrática.A conversão recíproca de poder social e autoridade está associada ao
surgimento das hierarquias de autoridade, o tipo mais fundamental nos agrupamentos
humanos, e que, da perspectiva da Ciência Política, implica o surgimento de conflitos, que são
elementos dinâmicos e críticos.A disciplina trata o Estado como uma das formas históricas de
hierarquia de autoridade (a forma típica das sociedades contemporâneas, até o momento), a
Nação como a expressão cultural moderna de comunidade política, e pensa a democracia
como um dos modos de produzir e regrar o conflito político.A teoria democrática, então, é
discutida de dois pontos de vista controversos: a perspectiva realista e a normativa. Por fim, o
curso apresenta a variedade contemporânea das formas de democracia, incluindo o sistema
político brasileiro.

Possui graduação em Ciências Sociais pela Universidade
Federal Fluminense (1992), mestrado (1997), doutorado
(2003) e Pós-doutorado (2005) em Ciência Política pela
Universidade de São Paulo.Atualmente é professora da
Universidade Federal de São Carlos. Tem experiência na
área de Ciência Política, com ênfase em Comportamento
Político, atuando principalmente nos seguintes temas:
sistema de governo, partidos políticos, eleições,
representação política e comportamento eleitoral. Foi
pesquisadora visitante do Centro Latino Americano (LAC)
da Universidade de Oxford (2009), com bolsa Fellowship da
Academia Britânica.

Dar uma visão panorâmica de conceitos
básicos assim como de alguns temas
fundamentais da ciência política
contemporânea.
Conteúdo programático
A dominação política e aspectos do Estado
moderno.
Comunidade nacional e Nacionalismo
Teorias da democracia e do comportamento
político

Introdução à Ciência Política

Aspectos normativos da democracia
A democracia como método de
seleção de lideres Ideais de cidadania
O conceito de poliarquia
Formas contemporâneas de
democracia
Sistemas de governo, eleitorais e
partidários
O sistema político brasileiro

Profa Dra Maria do Socorro Souza Braga

Conteúdo Programático



A presença generalizada dos meios de comunicação social por toda sociedade
contemporânea é hoje fonte fundamental para se entender o tecido social que vem sendo
constituído. A presença da comunicação no interior das organizações também reflete
perspectivas dessa comunicação social mais ampla e toma formas concretas que igualmente
marcam o tecido relacional da cultura organizacional. A disciplina busca aprofundar os
componentes teóricos explicativos sobre comunicação identificando como o mundo
simbólico que rege a construção de sentidos em comunicação é parte integrante da gestão de
processos organizacionais de modo cada vez mais intenso e dentro de padrões de
atualizações constantes.

Possui graduação em Ciências Sociais pela Pontifícia
Universidade Católica de São Paulo (1968), mestrado em
Ciências Sociais pela Universidade de São Paulo (1972) e
doutorado em Ciências da Comunicação pela Universidade
de São Paulo (1986).Atualmente é professor titular da
Universidade de São Paulo e Diretor da Escola de
Comunicações e Artes. Tem experiência na área de Teorias
da Comunicação, com ênfase em Práticas de Comunicação,
Recepção Midiática e Espaço Público, atuando
principalmente nos seguintes temas: comunicação,
recepção mediática, práticas culturais e espaço público.

A comunicação no contexto da sociedade
moderna 
Teorias Fundadoras: A sociedade dos efeitos
O funcionalismo norte americano e sua
influencia na comunicação organizacional
A vertente teórica da relação entre
comunicação e poder – a ideologia
A perspectiva cultural – a organização, a
identidade e a pluralidade cultural

Teoria da Comunicação e a Gestão
Simbólica de Processos Organizacionais

A manipulação coletiva dos meios As
práticas culturais estruturantes
O espaço público e a gestão simbólica
de processos organizacionais
As possibilidades do Espaço público
mediático
As perspectivas da pós -modernidade
e a comunicação no contexto das
organizações

Prof. Dr. Mauro Wilton de Sousa

Conteúdo Programático



A disciplina trata da Comunicação Organizacional, de sua administração, de seu papel e de
sua integração, abordando seu surgimento, evolução, histórico, conceitos, narrativas,
interfaces com outras áreas do conhecimento, aplicações, abrangência, fundamentos,
produção científica, paradigmas, desafios e perspectivas. A Comunicação com os inúmeros
públicos e redes de relacionamento, como parte do composto de Comunicação Integrada
nas organizações, é tratada em termos de processos, níveis de análise, percepções,
barreiras, fluxos, redes e meios de Comunicação tradicionais e inovadores. Outras vertentes
de análise da disciplina incluem organizações tradicionais versus organizações modernas:
conceitos, características e as conexões com a Comunicação Organizacional.

É graduado (1982) em Comunicação Social com habilitação
em Jornalismo pela Pontifícia Universidade Católica de São
Paulo (PUC-SP). É doutor (2006) e mestre (2001) pela Escola
de Comunicações e Artes, da Universidade de São Paulo
(ECA-USP).É professor doutor da Escola de Comunicações e
Artes da Universidade de São Paulo. É diretor da Revista
Comunicação Empresarial e membro do Conselho da
Revista Brasileira de Comunicação Organizacional e
Relações Públicas (Organicom). Pesquisa na área de
Comunicação, principalmente os seguintes temas: memória
organizacional, relações públicas, comunicação
organizacional, relações governamentais, comunicação
empresarial e comunicação interna. É professor orientador
do PPGCOM-ECA-USP.

Organizações: Conceitos, características e
tipologias.
Teoria das organizações e suas
interconexões com a comunicação
organizacional
Comunicação Organizacional: surgimento,
evolução e fundamentos teóricos. 
O sistema de Comunicação nas
organizações: processos, níveis de
análises, barreiras, fluxos de redes e
narrativas. 

Comunicação Organizacional: Conceitos,
Processos, novas interfaces e desafios

Comunicação com os empregados:
fundamentos e técnicas, impactos da
comunicação e dos relacionamentos
digitais nas políticas organizacionais.
Teoria e a prática da comunicação nas
organizações. O Prêmio Aberje: 5 décadas
de referências.
História, Memória e Responsabilidades
Organizacionais: reputação, identidade,
imagem e retórica organizacionais. 
Cases brasileiros e internacionais

Prof. Dr. Paulo Roberto Nassar de Oliveira

Conteúdo Programático



MÓDULO 2
disciplinas do 



A disciplina visa capacitar profissionais da área de comunicação na identificação de aspectos
culturais em organizações tendo em vista seu papel na manutenção ou transformação dos
mesmos.Com abordagens para o estudo da cultura; ponderando aspectos de cognição social
relacionados à cultura organizacional; discussão e bem como do relacionamento entre essas
conceituações e o processo de comunicação.

Doutorado em Administração pela FEA - Universidade de
São Paulo (2004), estágio pós doutoral na Harvard
University, Harvard Medical School, Laboratory of
Neuromodulation, (2010). Mestrado em Administração pela
FEA - Universidade de São Paulo (2000). Graduação em
Psicologia pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo
(1975).É pesquisadora, em regime de período integral, na
Universidade Presbiteriana Mackenzie. Professora do
Programa de Mestrado Profissional em Controladoria
Empresarial da Universidade Presbiteriana Mackenzie.
Professora do curso de especialização em Gestão da
Comunicação na ECA-USP. Trabalha com os seguintes temas
de pesquisa: estudo de processos de Tomada de Decisão
aplicados às decisões econômico-financeiras, considerando
aspectos culturais e modelos oriundos na Neurociência
Cognitiva;

Cultura: diferentes abordagens
Cultura organizacional: definições e sua
proposição como fator de
competitividade
Interioridade, subjetividade e cognição
social
Atitudes e valores: a base da mudança da
cultura organizacional

Cultura Organizacional e
Comunicação

Modelos para avaliação da cultura
organizacional  
O modelo de Hofstede (para análises
interculturais)  
O modelo de Cameron e Quinn (para
análises interorganizacionais)

Conteúdo Programático

Profa Dra Ana Maria Roux Cesar

Adaptação de jogos de decisão aos ambientes de decisão organizacionais. Líder de projetos
apoiados pelo CNPQ e pelo MackPesquisa. Tem trabalhos publicados em periódicos nacionais e
internacionais da área de Gestão e de Contabilidade. É co-autora de livro e autora de capítulos de
livro. Participa de estudo intercultural sobre decisões econômicas, em parceria com Universidades
de 21 países (além do Brasil).



A disciplina visa oferecer ao aluno o conhecimento necessário para refletir sobre as variadas
ferramentas das redes sociais online que convêm ao seu negócio, bem como planejar a
comunicação contemplando tais instrumentos, preocupando- se com métricas e formatos
adequados de avaliação. Também busca apresentar ao aluno os diversos formatos de
relacionamento digital e gestão de crises no ambiente online.

Doutora (2011) e mestre (2007) pelo Programa de Ciências
da Comunicação pela ECA-USP. Possui graduação em
Comunicação Social - habilitação em Rel. Públicas pela
Universidade Estadual Paulista (2001), é especialista em
Gestão Estratégica da Comunicação Organizacional e
Relações Públicas pela ECA/USP (2004).Atualmente
consultora de mídias sociais e professora para os cursos de
Relações Públicas e Publicidade e Propaganda da Fundação
Escola de Comércio Álvares Penteado, de diversos MBAs na
FIA (Fundação Instituto de Administração) e da pós-
graduação em Gestão Integrada da Comunicação Digital, da
ECA/USP. Tem experiência na área de Comunicação, com
ênfase em Relações Públicas/Comunicação Organizacional,
atuando principalmente nos seguintes temas: relações
públicas, comunicação organizacional, relacionamento
organizacional e comunicação digital.

Revisão de conceitos (RP, RP 2.0,
reputação, imagem, identidade, Mídias e
redes sociais)
Conceitos de planejamento de
comunicação e planejamento de
comunicação para mídias sociais

Relações Públicas Digitais e
Mídias Sociais

Gestão de crises em ambientes digitais
Análise de cases
Mensuração

Profa Dra Carolina Frazon Terra

Conteúdo Programático

É editora dos blogs RPalavreando (http://rpalavreando.com.br) e Relações
(http://www.blogrelacoes.com.br) dirigidos à comunidade de interessados nos temas
relativos à comunicação organizacional e relações públicas e autora dos livros "Mídias
Sociais...e agora?" e "Blogs Corporativos - modismo ou tendência?", ambos pela Difusão
Editora em co-edicação com a Editora Senac Rio.Também é autora de diversos capítulos
de livros e ebooks sobre Comunicação, Relações Públicas e Novas Tecnologias.



Profa Dra. Else Lemos Inácio Pereira
Doutora (2017) e mestre (2003) em Ciências da
Comunicação pela Escola de Comunicações e Artes da
Universidade de São Paulo. Graduada em Comunicação
Social, habilitação em Relações Públicas, pela Universidade
Federal de Goiás (1996), com especialização em Gestão
Estratégica em Comunicação Organizacional e Relações
Públicas (ECA-USP; 2001) e em Gestão da Comunicação
Digital (ECA-USP; 2011).Ampla experiência profissional em
Comunicação Institucional/Corporativa, Educação e
Produção Editorial. Docente nos cursos de especialização
Gestcorp e Digicorp, ambos pela ECA-USP. Professora
Adjunta na Faculdade Cásper Líbero (Técnicas de Redação
em Relações Públicas I / II e orientação de trabalhos de
conclusão de curso).

AFundamentos teóricos dos três temas, seus pontos de tangência e diferenciação. Reflexão
sobre os aspectos que conferem vantagens competitivas às organizações quando essas
disciplinas são utilizadas sinergicamente. Mostrar os benefícios de se ter lastro reputacional em
momentos de crise. Ações realizadas pelas empresas em defesa de suas reputações.
Metodologias e ferramentas para o gerenciamento da reputação corporativa e o
gerenciamento de crises. Etapas para a elaboração de um diagnóstico de reputação e de uma
auditoria de vulnerabilidades. Elaboração de exercícios abordando os aspectos apresentados
em sala de aula.

Identidade, reputação e gerenciamento de
crises institucionais

Conteúdo Programático
Como organizar o "gerenciamento das
crises" dentro e fora da organização.
Como determinar as vulnerabilidades de
uma empresa para conhecer os principais
focos potenciais de crises.
Como planificar de forma preventiva as
ações de segurança, emergência e
comunicação.
Comunicação de Risco e Comunicação
Institucional durante uma crise.
Como fazer dos Programas Preventivos de
Administração de Crises um instrumento
de vantagem competitiva.
O papel dos profissionais de comunicação.

Importância da construção consciente e
planejada da identidade corporativa.
Processos e procedimentos para a
construção da identidade e da imagem
corporativa.
Importância da Ética e da Governança na
construção da reputação organizacional.
Processos e procedimentos para a
construção da reputação.
Riscos iminentes na gestão da reputação.
A questão da gestão da reputação dentro
das organizações   dificuldades e
armadilhas.
Mensuração da reputação.



Proporcionar conhecimentos e gerar aprendizado sobre os conceitos, práticas e estado da arte
em estratégia, capacitando os participantes a verificar, analisar, discutir, entender e
compreender os diversos aspectos no campo do tema em questão.Introduzir os participantes
nos conceitos, abordagens e técnicas relacionadas a gestão estratégica das organizações nos
setores público e privado de modo a capacitá los a participar da concepção e execução das
estratégias.

Graduado em Administração de Empresas (1990), Mestre
(2005) e Doutor (2010) em Administração, todos cursados
na Universidade de São Paulo (USP), com passagem pela
Cranfield University (2009). Atual professor do Programa de
Pós-Graduação em Administração da Universidade Nove de
Julho (UNINOVE) e do curso de graduação em administração
da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade
da Universidade de São Paulo (FEA-USP). Ex-professor do
curso de Mestrado em Administração da Universidade
Paulista (UNIP). Tem realizado trabalhos principalmente nos
seguintes temas: estratégia, mensuração de desempenho,
educação corporativa e sustentabilidade.

Surgimento, conceitos e escolas de
estratégia e administração estratégica.
Dimensão analítica: SWOT, PEST,
stakeholders, situacional, setorial,
cenários, previsão, tendências e grupos
estratégicos.
Dimensão das diretrizes: Visão, missão,
valores, propósitos e objetivos.
Dimensão formulativa: corporativa versus
de negócios, estratégica, tática e
operacional

Gestão estratégica das organizações

Dimensão implementadora: Estrutural,
cultural, liderança, poder, BSC, arenas e
forças competitivas, disciplina devalor,
estratégias genéricas, RBV,
hipercompetição, competição, blue ocean,
base da pirâmide, co- criação de
valor,atividades críticas, processos,
projetos e outros tópicos.

Prof. Dr. Flávio Hourneaux Junior

Conteúdo Programático



Abordagem Estratégica no Relacionamento com a Imprensa; construção histórica e conceitual
do campo como atividade dentro do espaço da comunicação integrada e como agente
mediadora dos processos de estabelecimento de relações públicas; opinião pública;
instrumentos de divulgação; técnicas e estratégias de relacionamento com a imprensa; media
training; identidade, imagem, reputação e gerenciamento de conflitos e de crises; risco, conflito
e crise de imagem nos ambientes virtuais.

Pós-doutorado em Comunicação pela Universidade de
Málaga/Espanha (2016). Doutor em Comunicação e Cultura
pelo Programa de Pós-Graduação em Integração da
América Latina (Prolam) da Universidade de São Paulo
(2006); mestre em Comunicação e Mercado (2000),
especialista em Teoria da Comunicação (1995) e graduado
em Relações Públicas (1990) pela Faculdade Casper Líbero;
graduado em Jornalismo pela Universidade Cruzeiro do Sul
(2001). Professor visitante na Universidade de Málaga e
professor conveniado como orientador de Doutorado na
Universidade Nova de Lisboa (Portugal). Dirigiu de dezembo
de 2013 a junho de 2016, a Escola de Comunicação e a
Escola de Educação da Universidade Anhembi Morumbi, e
desde julho de 2017. É diretor Acadêmico das Escolas de
Ciências Humanas e Sociais da Universidade Anhembi
Morumbi (Laureate International Universities), onde
também atua como professor colaborador no programa de
pós-graduação Stricto Sensu em Comunicação.

As organizações e a mídia: visão geral da
empresa, seus modos de relacionamento
com a imprensa, perfil e características;
Definição estratégica de abordagem: o
jornalista como público  fim e não público -
meio; a empresa fonte de informação;
relacionamento com a imprensa;
Estrutura e perfil da mídia na atualidade:
características; o processo de produção
da notícia; mídia segmentada.

Estratégias de relacionamento
com a mídia

O tratamento da comunicação em
situações de crise: aspectos da
administração da comunicação; a
importância do relacionamento
permanente; o controle da situação – crise;
Media Training – treinamento para
relações com a imprensa: imagem da
empresa no noticiário 

Prof. Dr. Luiz Alberto de Farias

Conteúdo Programático

É professor-doutor da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo desde 2003,
onde coordenou o curso de Relações Públicas de 2012 a 2013, e em 2015, e atua no programa de
pós-graduação Stricto Sensu em Ciências da Comunicação como professor permanente desde
2011; foi professor-titular da Faculdade Cásper Líbero, onde coordenou o curso de Relações
Públicas de 2011 a 2013; 



A disciplina possibilita aos alunos uma visão sistemática de planejamento, planejamento
estratégico e planejamento da Comunicação Organizacional, proporcionando  lhes
conhecimentos teóricos e práticos que lhes permitam traçar e executar planos, projetos e
programas específicos no âmbito institucional e estratégico das organizações no contexto
da sociedade contemporânea. Dimensionar o papel das relações públicas no planejamento
e na gestão estratégica da comunicação nas e das organizações.

Planejamento e gestão estratégica de
relações públicas nas organizações
contemporâneas.
Pesquisas e auditorias em comunicação
organizacional e relações públicas.
Planejamento: conceituação geral e
abrangência.
Alternativas no ato de planejar e a
contribuição da teoria e/ou intervenção
apreciativa.
Plano estratégico de Comunicação
Organizacional: princípios, processos e
formulação.

 Planejamento de relações públicas:
função básica, finalidades, tipos e etapas
do processo.
Planejamento de relações públicas
comunitárias e as bases do
planejamento participativo.
Projetos e programas específicos de
comunicação institucional/relações
públicas.
Técnicas de apresentação oral e escrita
de projetos.
Avaliação e mensuração em
comunicação e relações pública

Planejamento estratégico, da Comunicação
Organizacional / Empresarial

Profa. Dra. Margarida Kunsch

Conteúdo Programático



A disciplina trata dos pressupostos teóricos das Relações Públicas identificando as principais
teorias e correntes de pensamento, tanto na perspectiva brasileira, como internacional. Trata
de analisar a atividade de Relações Públicas como “consultora” e promotora dos
relacionamentos das organizações com seus públicos estratégicos. Reflete sobre o verdadeiro
papel do profissional de Relações Públicas nas organizações contemporâneas. A reflexão
desses conceitos permite dimensionar a práxis das Relações Públicas de forma estratégica na
administração dos relacionamentos das organizações com seu universo de públicos, tanto no
nível nacional como internacional. Objetivos:

Possui graduação em Ciências Sociais pela Universidade de
São Paulo (1976), graduação em Relações Públicas pela
Faculdade Anhembi Morumbi (1981), mestrado em Ciências
da Comunicação pela Universidade de São Paulo (1993) e
doutorado em Ciências da Comunicação pela Universidade
de São Paulo (2000). É professora da Escola de
Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo. Foi
Diretora da Faculdade de Jornalismo e Relações Públicas da
Universidade Metodista de São Paulo de 2001 a 2008. Entre
2000 até 2009 foi Coordenadora do Curso de Relações
Públicas da Univ. Metodista de São Paulo. Foi professora do
curso de Relações Públicas de 1987 a 2009. Membro dos
Conselhos Editoriais das seguintes publicações: Strategic
Communication Journal, Revista Dixit, Revista Organicom.
Foi Diretora responsável da Revista Estudos de Jornalismo e
Relações Públicas, de 2003 a 2008. Fundadora da
ABRAPCORP,

Analisar os novos enfoques teórico práticos
da atividade de Relações Públicas.
Refletir sobre o desenvolvimento das
Relações Públicas no Brasil
Identificar os conceitos e abrangências dos
públicos na prática das Relações Públicas
Analisar as dimensões políticas,
econômicas, sociais e culturais dos
ambientes da sociedade para a prática da
comunicação e Relações públicas;
Apresentar a cultura como a interface da
comunicação no gerenciamento de
qualquer processo comunicativo;

Teorias, elementos e estratégias para a
prática das Relações Públicas

Discutir a importância da
responsabilidade social e da ética nos
negócios
Caracterizar os novos ambientes
mundiais e analisar a importância das
Relações Públicas Internacionais/Globais,
assim como suas características e
dimensões;
Refletir sobre a relevância da ética e da
responsabilidade social nas
organizações e sociedade: aparência ou
essência?
Estudar as novas formas de gestão

Profa Dra Maria Aparecida Ferrari

Conteúdo Programático



Mestre em Ciências da Comunicação, na Escola de
Comunicações e Artes da Universidade de Sâo Paulo.
Especialista em Pesquisa de Mercado, Opinião e Mídia pela
Escola Superior de Comunicação e Marketing. Graduada em
Comunicação Social - Habilitação Relações Públicas pela
Fundação Armando Álvares Penteado (1981). Atualmente é
professora da Associação Brasileira de Comunicação
Empresarial, diretora do Instituto Aberje de pesquisa da
Associação Brasileira de Comunicação Empresarial, diretora
- Ideafix Estudos Institucionais. Tem experiência na área de
Comunicação, com ênfase em Pesquisa, atuando
principalmente nos seguintes temas: mensuração de
eficácia da comunicação, avaliação de meios e campanhas
de comunicação, avaliação de retenção de mensagens,
percepção de valores organizacionais.

A disciplina visa fornecer ao aluno conhecimento teórico e prático da área de pesquisa de
mercado e opinião pública; dos diferentes métodos de coleta de dados e, dos diferentes
problemas que afetam um trabalho de pesquisa de mercado. Oferecer conhecimentos atuais
sobre métodos de pesquisas de mercado; percorrer todos os caminhos de um projeto de
pesquisa de mercado e, aprendizado prático do desenvolvimento das ferramentas necessárias
utilizadas em pesquisa de mercado.

O que é Pesquisa de Mercado Estudos de
Mercado
Desenvolvimento de Questionários
Desenvolvimento de escala

Comunicação Organizacional: Conceitos,
Processos, novas interfaces e desafios

Técnicas de Amostragem 
Pesquisa Qualitativa: Discussão em Grupos
e entrevistas em profundidade

Profa Ms. Suzel Garcia L. Figueiredo

Conteúdo Programático



A disciplina tem por objetivo apresentar os modelos e metodologias de avaliação e
mensuração em Comunicação Corporativa, bem como discutir a importância desses processos
para a demonstração de resultados da área e sua contribuição ao alcance dos objetivos
organizacionais.

Doutora e Mestre em Ciências da Comunicação (2005;
1997), possui graduação em Comunicação Social pela
Universidade do Estado do Rio de Janeiro (1992). Atua como
docente dos Cursos de Relações Públicas da Faculdade
Cásper Líbero e da Escola de Comunicações e Artes, bem
como no Curso de Gestão Estratégica em Comunicação
Organizacional e Relações Públicas da ECA-USP.É Diretora
Administrativa da Associação Brasileira de Pesquisadores da
Comunicação - ABRAPCORP, pesquisadora e consultora
dedicada aos temas: planejamento de relações públicas e
mensuração de resultados em comunicação organizacional.

Avaliação, mensuração e valoração:
definindo alguns conceitos.
Principais barreiras e resistências à
avaliação, mensuração de resultados.
A importância do planejamento para a
avaliação e mensuração de resultados.

Mensuração e avaliação de resultados em
comunicação

A pesquisa como ferramenta para
mensuração de resultados.
Métodos de avaliação, mensuração em
Comunicação Corporativa.

Profa Dra Valéria de S. C. Lopes

Conteúdo Programático



A partir de uma visão de contexto (Macrotransição), compreender o papel estratégico da
comunicação no desenvolvimento das pessoas e das organizações. Identificar, analisar e
compreender riscos e oportunidades nas ações de comunicação que impactam na convivência
diária entre: lideranças, liderados e pares. Estimular a percepção do poder e da
responsabilidade em processos de integração e produtividade, com foco na inovação e
sustentabilidade nos negócios.

É Sócia-Diretora da Anima Diálogo e Desenvolvimento.
Mestre em Desenvolvimento Organizacional e Mudanças
Positivas pela Weatherhead School of Management Case
Western Reserve University, Cleveland – Ohio – EUA – 2009.
Foco de pesquisa em Cultura e Identidade Organizacional,
Pensamento Sistêmico e Estratégico, Design Organizacional,
Mudança, Coaching e Sustentabilidade. Pós- graduação em
Comunicação Empresarial Estratégica pela Escola Superior
de Propaganda e Marketing - ESPM/SP – 1997. Graduada em
Comunicação Social - Jornalismo pelas Faculdades
Integradas Alcântara Machado - FIAM/SP – 1984 . Realizou
treinamento em Consultoria em Grupos e Organizações
(CIGO) na Limberg University and Katholeike University of
Leuven – Leuven – Bélgica – 2008 e um Programa avançado
em Consultoria Organizacional na Ashridge Management
College – Berkhamsted – Inglaterra – 2008.

A comunicação na Macrotransição
Novas tecnologias da convivência
Integração da turma

Comunicação para o Desenvolvimento
Organizacional

Profa. Ms. Vânia Bueno Cury

Conteúdo Programático

Possui diversos cursos de especialização, Certificação em Investigação Apreciativa e
Certificação em Inteligência Emocional pela Weatherhead School of Management –
Cleveland – Ohio – EUA – 2009. Atua como consultora na criação, desenvolvimento e
execução de projetos de Comunicação e Desenvolvimento Organizacional para empresas
como Fiat, Nissan, Cyrela, Valor Econômico, CCR, Elgin/Canon, Itautec/Philco, Romi, TMP
Worldwide, Superclubs, Ultragás, Grupo CDN, FIEP, CPFL, dentre outras.



MÓDULO 3
disciplinas do 



A disciplina conceitua a função e contextualiza as atividades de planejamento publicitário no
cenário de convergência e integração, tanto das disciplinas de comunicação mercadológica,
quanto da interrelação com a criação e a mídia. Enfatiza a importância do planejamento
integrado na formulação e no atingimento dos objetivos de comunicação, bem como na
estruturação do posicionamento criativo e na potencialização dos contatos das marcas com
seus públicos.

Mestre e Doutor em Ciências da Comunicação pela Escola
de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo.
Formado em Publicidade e Propaganda pela ECA/ USP e
bacharel em Ciências Jurídicas pela São Francisco - FDUSP.
Professor da ECA/ USP desde 1984 e em RDIDP desde 2010.
Tem experiência na área de Comunicação, com ênfase na
vertente mercadológica, atuando principalmente nos
seguintes temas: publicidade, mídia, mídia digital, marketing
e investimento publicitário.Dedica-se ao estudo e
planejamento da reestruturação necessária ao Ensino da
Comunicação Mercadológica e Institucional no nível da
graduação bem como ao estudo de métodos de avaliação
do ensino de Publicidade e Propaganda.

O novo cenário da Publicidade: a
tridimensionalidade na Comunicação
Mercadológica  O Planejamento: informação e
raciocínio estratégico
Estruturas de Planejamento: os cenários possíveis
e sua adequação;  Importância da Mídia: financeira
e funcional 

Planejamento Publicitário: Alicerces da
Excelência Criativa e da Mídia Eficaz

Prof. Dr. Arlindo Ornelas

Conteúdo Programático
Estratégias Midiáticas 
Meios e Criatividade: potencializando
a conectividade da marca com seus
públicos



A disciplina acontece em três momentos: Primeiro são apresentados conceitos de Comunicação
Visual, como estratégia de marketing empresarial. Partindo-se do princípio que toda peça de
comunicação tem a “assinatura” do anunciante, foca-se nesse elemento como introdução a
análise da comunicação empresarial. No segundo momento são analisadas peças de
comunicação em mídia impressa, mostrando a evolução da mensagem da comunicação
mercadológica, dentro de um breve processo histórico no Brasil. Por último, propomos um
workshop, com o desenvolvimento de uma campanha de comunicação. Ao final da disciplina,
esperamos apurar a capacidade do aluno para a apreciação da comunicação mercadológica.
Aguçar seu olhar para uma análise crítica.

Doutor e Mestre em Ciências da Comunicação, pela Escola
de Comunicações e Artes da Universidade de São
Paulo/USP. Professor de Comunicação Visual e Arte
Publicitária, do Curso de Propaganda da Escola de
Comunicações e Artes da USP/ECA.( Desde 1975). Professor
na Pós-Graduação em Gestão da Comunicação e Marketing
ECA/USP; no Gestcorp / ECA-USP, no MBA em Marketing da
FIA/ FEA-USP, na Pós-Graduação Comunic e Mercado da FIA/
FEA-USP e do INPG / Instituto Nacional de Pós Graduação.
Sócio-Diretor do Estúdio K Arquitetura e Comunicação
Visual.Cartunista, é colaborador da Revista Propaganda, do
jornal PropMark, da Revista ESPM e outros veículos de
comunicação. Desde 1985 é membro efetivo do corpo de
jurados do Prêmio Colunistas de Propaganda. Membro da
Comissão Coordenadora do Curso de Design da FAU-USP.

Conceitos e definições da Comunicação Visual.
Reflexões sobre os elementos da Identidade
Visual
Possibilidades criativas para o Design da Marca.
Breve história da evolução da mensagem
publicitária.

Criatividade: Comunicação Visual
e Direção de Arte

Prof. Dr. Heliodoro Teixeira Bastos Filho

Conteúdo Programático

Obras publicadas: Dona Zezé, A Moça Do Café. São Paulo. CBBA-Propeg, 1990. OutDorinho. Central
de Outdoor. São Paulo,1992. Um Traço Tricolor. São Paulo. São Paulo Futebol Clube,1999. Humor
de Placa, 25 anos De Humor Na Propaganda. São Paulo. Ideiametro, 2001. Marketing Ambiental. In
Comin Vargas, Eliana (org.) Novos Instrumentos de Gestão Ambiental Urbana. São Paulo.
Edusp,2001. Caminhos da Direção de Arte. In Perez, Clotilde & Santo Barbosa, Ivan (orgs.) Signos da
Publicidade. São Paulo. Thomson Learning (no prelo). Psicodinâmica das Cores em Comunicação,
com Modesto Farina e Clotilde Perez. São Paulo. Edgard Blucher. 2006

O pensamento de Roland Barthes: A
polissemia da imagem.
A revolução criativa dos anos 60
Anos 90 : A imagem conta a história.
A comunicação hoje: As peças
vencedoras no festival de Cannes.



A disciplina proporciona aos alunos os conceitos e as ferramentas de Marketing, ao mesmo
tempo posicionar as atividades de Comunicação no contexto estratégico das empresas.
Apresentar conceitos atualizados de gestão de marketing com ênfase em planejamento
mercadológico; modelos de análise e avaliação do portfólio de produtos e de unidades de
negócio; sistemas de informação para operações rotineiras e para solução de problemas
mercadológicos;

Possui graduação em Publicidade e Propaganda pela
Universidade de São Paulo (1978), especialização em
Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas,
mestrado em Master Of Business Administration - Michigan
State University (1983) e doutorado em Ciências da
Comunicação pela Universidade de São Paulo
(1994).Atualmente é professor titular do departamento de
Relações Públicas Propaganda e Turismo da Escola de
Comunicações e Artes da USP. É coordenador do CEACOM
(Centro de Estudos de Avaliação e Mensuração em
Comunicação e Marketing) da ECA-USP. Coordena
programas acadêmicos internacionais em parceria com a
Universidade da Flórida (EUA) e com a Universidade Paris
Descartes Sorbonne. Tem experiência na área de
Comunicação, com ênfase em Relações Públicas e
Propaganda, atuando principalmente nos seguintes temas:
planejamento de marketing, gestão de comunicação
integrada, retorno de investimentos em marketing e
comunicação. Consultor de Empresas e Palestrante.

Marketing

Prof. Dr. Mitsuru Higuchi Yanaze

Conteúdo Programático
Conceitos de Marketing
GE, BCG
Consumismo – Consumerismo –
Globalização
Planejamento Estratégico de MKT
Macroambientes – Segmentação de
Mercados

Níveis de Produtos
Posicionamento Mercadológico
Posicionamento Específico e
Genérico de Marcas Análise do
Ambiente
SWOT



A disciplina abordará os conceitos básicos, as atividades, os métodos e ferramentas para criar,
desenvolver e gerir marcas, procurando apresentar cenários e contextos e situações que
propiciem a discussão das competências e habilidades necessárias ao gestor de marcas
contemporâneo. Dentre os principais influenciadores da tomada de decisão de consume e
engajamento – seja ela pessoal, de pequenos grupos, ou organizacional – a marca é um dos
fatores mais importantes desse processo. Assim sendo, é primordial ao profissional de
Comunicação Organizacional e Relações Públicas o entendimento dos principais conceitos e
fundamentos da gestão de marcas para o desenvolvimento de práticas comunicativas que de
fato agreguem valor à marca sendo, ao mesmo tempo, decisões éticas e socialmente
desejáveis do ponto de vista da comunicação.

Gestão de Marcas

Prof. Dr. Josmar Andrade

Conteúdo Programático
Discutir os conceitos de marca, elementos
de marca, identidade e design de marca,
arquitetura de marca, posicionamento e
patrimônio de marca;
Estudar os diferentes métodos de avaliação
e entendimento da construção de marcas;
Desenvolver as competências e habilidades
necessárias para a gestão estratégica da
marca;
Brand equity e valor de marca;

Decisões de marca, associações
secundárias, reposicionamento e
extensões de marca;
Investigar as metodologias de
avaliação e mensuração da marca,
em seus aspectos tangíveis e
intangíveis. Discutir criticamente e
avaliar seus usos e possibilidades na
gestão de marcas.

Graduado em Comunicação Social (Jornalismo) (1986) e em
Administração pela Universidade de São Paulo (1999).
Possui Mestrado (2004) e Doutorado (2009, aprovado com
menção de distinção e louvor) em Administração pela USP.
É Professor da Escola de Artes, Ciências e Humanidades da
USP, lecionando disciplinas ligadas à Gestão de Marketing
no curso de bacharelado em Marketing da instituição. Foi
Coordenador do curso de Bacharelado em Marketing da
EACH USP por dois mandatos. Atualmente é Assessor da
Agência USP de Inovação para as áreas de Comunicação e
Marketing. Desenvolve pesquisas voltadas a aspectos da
gestão da Comunicação Integrada de Marketing, no
marketing para produtos da economia criativa, com foco no
cinema e em negócios em ambientes digitais. Tem diversos
trabalhos publicados sobre os efeitos da globalização no
Marketing, na linguagem e na estética da Propaganda e em
questões éticas do Marketing. Possui uma carreira de mais
de 25 anos de experiência profissional, trabalhando em
agências de propaganda.



Possui graduação em Licenciatura em Letras, inglês e
português pela Universidade Estadual Paulista Júlio de
Mesquita Filho - UNESP (1970) , mestrado em Comunicação e
Mercado pela Faculdade Casper Líbero (2003),especialização
em linguística pela Universidade Estadual Paulista Júlio de
Mesquita Filho - UNESP (1974) e em Teoria e Técnicas da
comunicação pela Faculdade Casper Líbero (1999),
aperfeiçoamento emThe Teacher Education Program in English
as a Foreign Language pela University of Michigan (1974).
Atualmente é especialista externo da Universidade de São
Paulo e aluna de pós-graduação da Universidade Estadual de
Campinas.Tem experiência na área de Lingüística e
Comunicação. Atuando principalmente nos seguintes
temas:identidade, sujeito, discurso, imagem
social,comunicação oral, comunicação. intercultural e retórica.
Livro publicado: "A Era do EU S/A", Saraiva (2004) .Endereço
para acessar este CV:

Possui graduação em Publicidade e Propaganda pela
Universidade de São Paulo (1978), especialização em
Administração de Empresas pela Fundação Getúlio Vargas,
mestrado em Master Of Business Administration - Michigan
State University (1983) e doutorado em Ciências da
Comunicação pela Universidade de São Paulo
(1994).Atualmente é professor titular do departamento de
Relações Públicas Propaganda e Turismo da Escola de
Comunicações e Artes da USP. É coordenador do CEACOM
(Centro de Estudos de Avaliação e Mensuração em
Comunicação e Marketing) da ECA-USP. Coordena programas
acadêmicos internacionais em parceria com a Universidade da
Flórida (EUA) e com a Universidade Paris Descartes Sorbonne.

 Mestre em comunicação e consumo pela ESPM-SP, Rachel
Polito é formada em Relações Públicas pela Faap-SP, pós-
graduada em Marketing pela ESPM e tem o título de Master
em Tecnologia Educacional também pela Faap-SP.Tem
especialização em Plano Estratégico pela Regis University, é
professora de Comunicação verbal e técnicas de apresentação
em inglês e foi professora de graduação e pós-graduação dos
cursos de Comunicação e Administração da Faap-SP. Além
disso, foi orientadora de trabalhos de conclusão de curso
(TCC), tendo orientado vários trabalhos que receberam o
prêmio nacional Instituto Ethos e prêmios da ABRP -
Associação Brasileira de Relações Públicas.Autora dos livros:
Superdicas para um TCC nota 10! e 29 Minutos para falar bem
em público e conversar com desenvoltura.

Comunicação oral eficiente nas
organizações

Reinaldo Polito

Rachel Polito

Marlene Theodoro

Prof. Ms.

Profa. Ms.

Profa. Ms.



A disciplina é para profissionais de todas as atividades que necessitam se expressar com
desembaraço e segurança. Independentemente da posição hierárquica e da função que
exerçam precisam participar de reuniões, de processos de negociação, apresentar projetos,
debater ideias, conceder entrevistas, comunicar decisões, persuadir, sempre de maneira
clara e eficiente.Todas essas habilidades podem ser desenvolvidas ou aprimoradas a partir
de treinamentos apropriados, permitindo que os profissionais possam falar com técnica e
naturalidade.A disciplina tem por objetivo preparar profissionais das mais diversas
atividades e formações, a falar em público de maneira correta, explorando acima de tudo
seu próprio potencial, estilo e características de comunicação.O curso também irá orientar
sobre os aspectos teóricos mais relevantes da comunicação oral para que os participantes
possam ter uma visão ampla da arte de falar em público.

Combater a inibição e o medo de falar
Falar com naturalidade, técnica e eficiência
Falar de improviso em qualquer situação
Contornar situações difíceis e inesperadas
Projetar uma imagem confiante e simpática
Falar com desembaraço e sem constrangimento
Conversar com desenvoltura em todos os ambientes
Planejar apresentações
Evitar o "branco" e situações embaraçosas
Eliminar cacoetes e vícios
Desenvolver a postura e a gesticulação com harmonia e naturalidade
Conquistar ouvintes hostis e indiferentes
Ativar o relacionamento pela comunicação
Responder perguntas com segurança
Fazer apresentações profissionais
Dirigir e participar de reuniões
Ampliar o vocabulário e corrigir a linguagem
Melhorar a voz e a dicção para falar de maneira agradável
Preparar palestras
Ordenar a exposição de forma lógica

Conteúdo Programático

Comunicação oral eficiente nas
organizações



MÓDULO 4
disciplinas do 



O domínio metodológico rigoroso é uma importante competência do pesquisador. Saberes
práticos de pesquisa devem ser conhecidos e exercidos por todo estudante que se
proponha a frequentar os círculos da educação superior ou da pesquisa organizada. Nesse
sentido, a metodologia da pesquisa científica dá ao pesquisador iniciante os subsídios
necessários para realizar estudos sistematizados e relevantes em seu campo de estudos e,
neste caso, especificamente, no campo da Comunicação.

Metodologia da Pesquisa em Comunicação

Profa Dra. Else Lemos Inácio Pereira

Conteúdo Programático
Conhecimento científico e a pesquisa em Comunicação  
Conhecimento empírico e científico  
Sistema acadêmico brasileiro: especificidades.  
A pesquisa em Comunicação: principais correntes, escolas e abordagens.  
As entidades de pesquisa e os grupos de pesquisa em Comunicação.  
Método científico: indutivo, dedutivo e hipotético- dedutivo.
Prática de pesquisa  
A prática da documentação. Projeto de pesquisa  
O projeto de pesquisa: delimitação do tema, formulação do problema e demais etapas
de uma pesquisa científica. 
Modalidades e metodologias de pesquisa: Pesquisa quantitativa. Pesquisa qualitativa.
Pesquisa etnográfica. Pesquisa participante. Pesquisa- ação. Estudo de caso. Análise de
conteúdo. Pesquisa bibliográfica. Pesquisa documental. Pesquisa experimental.
Pesquisa de campo. Pesquisa exploratória. Pesquisa explicativa.  
Técnicas de coleta de dados.



A definição do orientador será feita de acordo com o
tema escolhido pelo aluno, a qual deverá pertencer
a uma das linhas de pesquisa

Monografias:
orientações individuais.

Todos os professores do curso

Disciplinas e Corpo Docente: 



O atendimento está sendo realizado através dos
seguintes contatos:

E-mail:
gestcorp@usp.br

WhatsApp:
(11) 94569-4778

Localização: 
Departamento de Relações Públicas, Propaganda e
Turismo da ECA/USP
Av. Prof. Lúcio Martins Rodrigues, 443, prédio 3, sala 09.
Campus Butantã, Cidade Universitária.

http://usp.br/

