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Objetivos Gerais:  

1. Desenvolver capacidade de gerir, empreender e aplicar projetos que estreitam relações de 

confiança, afinidade e de responsabilidade social com os diferentes públicos, que em sua 

maioria são consumidores dos produtos e/ou serviços disponibilizados pelas empresas. 

2. Permitir o acesso aos conceitos e práticas básicas do trabalho de relacionamento com a 

imprensa, analisando temas importantes como a rotina de um escritório de comunicação; a 

mensuração do trabalho de assessoria de imprensa; o gerenciamento de crises; entre outros 
assuntos, possibilitando ao aluno a vivência da assessoria com o atendimento de  

 

 

 

 

A comunicação como um setor integrado à estrutura organizacional e o seu funcionamento nas 
organizações em geral. Conceito de sistema, organização e comunicação. Perfil e tipologia das 

organizações. O mercado organizacional. A comunicação organizacional e a assessoria de imprensa: 

formas e modelos de planos de comunicação; estrutura e funcionamento de uma assessoria; Produtos e 

Serviços. A relação fonte e jornalistas e as questões éticas.  

 

 

 

 O ambiente organizacional e as novas demandas das organizações (públicas, privadas, não-

governamentais, etc);  

 Comunicação Organizacional contextos e aplicações 
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As novas tecnologias e a comunicação organizacional;  

 Os tipos de comunicação na organização  

 Jornalismo empresarial: uma análise histórica e seus aspectos relevantes;  

 As práticas de relações públicas;  

 Instrumentos: mailing list, telefone, ofícios, cartas, releases, internet (home page, e-mail), press-

kits;  

 House-organ (planejamento, confecção e distribuição);  

 Elaboração de um plano de comunicação integrada.  

 A importância do plano de comunicação para a comunicação organizacional 

 A Avaliação da Comunicação Organizacional Conceito de Assessoria de Comunicação e 

Imprensa; 

 Histórico da Assessoria de Imprensa; 

 A importância da mídia na formação da imagem das organizações; 

 A rotina de um escritório de comunicação; 

 Capacitação de fontes; 

 Gerenciamento de crises; 

 Mensuração dos resultados. 
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