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I - EMENTA
Instrumentos de comunicação interna e externa. Imagem e conceito organizacional.
Relacionamento com a mídia.
II – OBJETIVOS
Compreender os processos e os instrumentos de comunicação nas organizações e as estratégias
de relacionamento com a mídia.
III – CONTEÚDO PROGRAMÁTICO
1. Conceito de comunicação gerencial, administrativa e social (a comunicação
interna e a comunicação externa)
2. teoria da comunicação (elementos da comunicação e funções da linguagem).
3. Ruídos na Comunicação Organizacional: vícios de linguagem escrita e oral;
4. Barreiras da Comunicação: barreiras gerais.
5. Oratória: técnicas de apresentação oral e escrita (confecção de material para
explanação/ slides).
6. Comunicação Não-Verbal linguagem corporal e postura.
7. Etiqueta Empresarial: uso de telefone e celular na empresa; relacionamento
interpessoal e ambiente de trabalho; hierarquia; a relação vida pessoal X vida
profissional;
8. Ética na empresa: o papel do gestor e do colaborador na empresa missão da
empresa; código de ética; o papel e a imagem da empresa na sociedade;
9. Marketing pessoal: autoimagem; proatividade, empatia e profissionalismo;
entrevista de emprego; currículo, networking; carta de apresentação e de
agradecimento;
10. Condução de reuniões e gerenciamento de conflitos;
12. Documentos empresariais: emails, cartas, memorandos, ofícios e Documentos
administrativos: ata, atestado, comunicado, bilhete, convocação, declaração,
requerimento.
IV – METODOLOGIA
Aulas expositivas; discussões em grupo; socialização de conhecimentos entre acadêmicos
(apresentação de trabalhos orais); análise de textos produzidos pelos alunos.

V – AVALIAÇÃO
Avaliação será feita, primordialmente, através de trabalho escrito, podendo também haver
apresentação oral, tanto em grupo como individual.
VI – CRONOGRAMA
Aula 7:00 às 11 – Apresentação do curso e da bibliografia, do cronograma, avaliação e
metodologia.A Sociedade em Rede e os Desafios.
da Comunicação.
Aula 7:00 às 11 - teoria da comunicação (elementos da comunicação e funções da
linguagem). Ruídos na Comunicação Organizacional: vícios de linguagem escrita e oral;
Barreiras da Comunicação: barreiras gerais.
Aula 7:00 às 11 – Oratória: técnicas de apresentação oral e escrita (confecção de material
para explanação/ slides). Comunicação Não-Verbal linguagem corporal e postura.
Aula 7:00 às 11 – Etiqueta Empresarial: uso de telefone e celular na empresa;
relacionamento interpessoal e ambiente de trabalho; hierarquia; a relação vida pessoal X
vida profissional;
Aula 7:00 às 11 – . Ética na empresa: o papel do gestor e do colaborador na empresa missão
da empresa; código de ética; o papel e a imagem da empresa na sociedade
Aula 7:00 às 11 – Marketing pessoal: autoimagem; proatividade, empatia e
profissionalismo; entrevista de emprego; currículo, networking; carta de apresentação e de
agradecimento;
Aula 7:00 às 11 - 12. emails, memorandos, ofícios e requerimento.
Aula 7:00 às 11 – ata e bilhete.
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