
  Diretoria de Gestão Acadêmica 

 

 

 

   
 

1 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proposta de Curso  

Pós-Graduação Lato Sensu 

Live 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NOME DO CURSO 

MBA em Estratégias de Comunicação Digital 

 

CARGA HORÁRIA 

432 h/a 

 

PROPONENTE DO CURSO 

 

 

ESCOLA CERTIFICADORA 

EBAPE 

 

CÓDIGO DO CURSO 

LMBAECD*21_01 

 

 

 

 

 

 



 Diretoria de Gestão Acadêmica   

 

 

 

   

 

2 
 

 

 

 

JUSTIFICATIVA DA OFERTA 

Em 2018, o Brasil ocupou a terceira posição entre os mercados que mais acessaram o Facebook 

no mundo. Segundo dados da TIC Domicílio 2019, do Centro Regional de Estudos para o 

Desenvolvimento da Sociedade da Informação (Cetic.br), o Brasil possui 134 milhões de 

usuários de internet, o equivalente a 74% da população com 10 anos ou mais, e “as atividades 

de comunicação foram as mais realizadas na rede, sendo o envio de mensagens instantâneas 

realizado por 92% dos usuários de internet, seguido pelo uso de redes sociais (76%) e 

chamadas por voz ou vídeo (73%), em crescimento nos últimos anos". Dados Reuters Institute 

for the Study of Journalism, da Universidade de Oxford, no Reino Unido, indicam ainda que, 

em 2018, existiam, no Brasil, 41 milhões de contas no Twitter e mais de 115 milhões de 

usuários no WhatsApp e Youtube. Quanto ao meio de acesso à internet, segundo um relatório 

de 2017 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, houve uma grande disseminação do 

uso de smartphones, que são o meio de acesso à rede de 97% dos usuários brasileiros.  

 

Ao longo da última década, o país viu-se imerso em uma série de transformações causadas ou 

gestadas em ambientes digitais diversos. A política, a mobilização social, o consumo, a cultura 

e o mercado de maneira geral foram, profundamente, impactados por esse cenário de 

mudança radical dos fluxos de informação e das possibilidades de comunicação. Ao mesmo 

tempo, as transformações comunicativas abriram oportunidades para novos negócios e 

abordagens estratégicas. Na esteira da disseminação tecnológica, diversas associações, 

empresas e instituições públicas fortaleceram as suas marcas e a sua atuação tanto na 

sociedade quanto no mercado a partir do uso inteligente de ferramentas proporcionadas pelas 

plataformas, recursos e meios digitais. 

 

Esse contexto evidencia a crescente demanda por um profissional de comunicação capacitado 

para a elaboração de estratégias de comunicação digital, frente aos crescentes investimentos 

dos veículos de mídia tradicionais, ao surgimento de veículos digitais e à reformulação das 

respectivas áreas de comunicação em instituições públicas e privadas, principalmente nos 

mercados do Rio de Janeiro, de São Paulo e de Brasília. 

 

DESCRIÇÃO DO CURSO 

O curso de MBA em Estratégias de Comunicação Digital proporciona o domínio de novas 

estratégias de comunicação digital em instituições públicas ou privadas, o aprimoramento da 

percepção de riscos, o aproveitamento de oportunidades oferecidas pelas ferramentas de 

comunicação digital e a construção de posicionamentos públicos a quem atua ou deseja atuar 

na área de comunicação, mais especificamente como gestor de comunicação, analista de 

business intelligence ou empreendedor digital. 

 

OBJETIVO DO CURSO 

▪ compreender as recentes mudanças na forma como os brasileiros se informam, 

consomem e se comunicam, a partir da consolidação da internet e das redes sociais 

como centrais no ecossistema de comunicação; 

▪ conhecer as melhores práticas de monitoramento das redes sociais e de uso do big 

data aplicadas à gestão da comunicação em ambientes digitais e 

▪ analisar as estratégias de comunicação contemporâneas junto a instituições públicas 

e privadas.  
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PÚBLICO-ALVO 

O curso MBA em Estratégias de Comunicação Digital é recomendado para gestores de 

comunicação de instituições privadas e públicas, jornalistas, publicitários, relações públicas, 

cientistas políticos, cientistas sociais, profissionais de campanhas políticas, advogados 

especializados em Direito na internet e analistas de rede bem como para outros profissionais 

que queiram expandir os seus conhecimentos de gestão estratégica em comunicação digital. 

 

METODOLOGIA 

Os cursos do Programa MBA Live da FGV têm por objetivo estimular a reconstrução do 

conhecimento por meio da abordagem integrada entre teoria e prática, em consonância com 

os contextos econômicos, sociais e regionais em que os cursos são ministrados.  

 

Os conteúdos das disciplinas são agrupados por eixos temáticos, que visam a atingir objetivos 

de aprendizagem específicos, alinhados ao desenvolvimento das competências necessárias à 

prática profissional dos seus alunos. 

 

As aulas, mediadas remotamente por ferramentas de videoconferência, são planejadas com 

aplicação de diferentes de estratégias de aprendizagem, sob a égide das metodologias ativas. 

Os alunos contam com suporte de um ambiente virtual de aprendizagem, o eClass, no qual 

pode acessar, a qualquer momento, em seus dispositivos eletrônicos, o conteúdo da disciplina, 

fazendo uso irrestrito de reconhecidas bibliotecas virtuais. Além disso, há acesso a outras 

ferramentas que oferecem suporte ao processo de ensino-aprendizagem e facilitam a 

comunicação. 

 

As atividades práticas também podem ser desenvolvidas com o apoio de estudos de casos, 

jogos de negócios e situações que permitam aos alunos simularem a vivência de experiências 

desafiadoras, encorajando-os à aplicação dos seus conhecimentos na resolução dos desafios 

propostos. 

 

AVALIAÇÃO 

A avaliação da aprendizagem tem papel fundamental para o processo de construção de 

conhecimento pelos alunos, por isso, cada disciplina tem um instrumento avaliativo diferente. 

As avaliações construídas pelos professores possuem questões que abordam a aplicabilidade 

dos conceitos trabalhados em sala a contextos empresariais. Os instrumentos de avaliação 

utilizados visam não somente a apoiar o diagnóstico do aprendizado como também a servir 

como reflexão para os alunos quanto à prática dos conceitos, a fim de capacitá-los para 

melhores tomadas de decisão como executivos. 
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DISCIPLINAS ISENTAS DE PROVA 

As disciplinas abaixo possuem trabalho como instrumento avaliativo: 

 

Módulo Comunicação Digital: Fundamentos e Aplicações 

▪ Storytelling 

▪ Empreendedorismo Digital 

▪ Casos de Estratégia Digital 

 

Módulo Práticas de Comunicação Digital 

▪ Pesquisa Aplicada em Comunicação Digital 

▪ Análise de Dados 

▪ Ciência de Dados 

▪ Design e Visualização de Dados 

▪ Gestão de Business Intelligence em Comunicação 

 

Módulo Gestão e Estratégia Digital 

▪ Antropologia das Práticas de Consumo 

 

MÓDULOS 

Comunicação Digital: Fundamentos e Aplicações 144 h/a 

Práticas de Comunicação Digital 144 h/a 

Gestão e Estratégia Digital 144 h/a 
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MÓDULO: COMUNICAÇÃO DIGITAL – FUNDAMENTOS E APLICAÇÕES 

OBJETIVOS  

O objetivo deste módulo é apresentar noções gerais da comunicação digital, fundamentos das redes sociais 

e do ambiente digital, de forma a detalhar o ecossistema das principais plataformas digitais e dos canais de 

comunicação na internet. As seguintes questões atuais serão objeto de debate: algoritmos, fake news, 

plataformas e aplicativos bem como os impasses e as principais tendências no campo de estudos sobre 

internet e as estratégias de gestão digital. 

 

DISCIPLINAS  

1. Comunicação Digital: Teoria e Prática L_M_CDTP_21-24 24 h/a 

2. Comunicação Institucional L_M_CINST_20-24 24 h/a 

3. Sociologia da Comunicação L_M_SC_21-24 24 h/a 

4. Storytelling L_M_S_20-24 24 h/a 

5. Empreendedorismo Digital  L_M_ED_20-24 24 h/a 

6. Casos de Estratégia Digital  L_M_CED_20-24 24 h/a 

 

MÓDULO: PRÁTICAS DE COMUNICAÇÃO DIGITAL 

OBJETIVOS  

Os objetivos deste módulo são capacitar para atuação na comunicação como campo de trabalho do gestor 

de comunicação, apresentar a área teórica e técnica da atividade da comunicação digital em instituições 

públicas e privadas, capacitar para gestão dos processos inerentes ao trabalho de comunicação nas empresas 

e organizações, por meio da visualização de dados, da análise de dados para estratégia de comunicação 

digital e do storytelling. 

 

DISCIPLINAS  

1. Pesquisa Aplicada em Comunicação Digital L_M_PACD_21-24 24 h/a 

2. Pesquisa e Análise em Redes Sociais L_M_PARS_20-24 24 h/a 

3. Análise de Dados L_M_AD_20-24 24 h/a 

4. Ciência de Dados L_M_CD_21-24 24 h/a 

5. Design e Visualização de Dados L_M_DVD_21-24 24 h/a 

6. Gestão de Business Intelligence em Comunicação L_M_GBIC_21-24 24 h/a 
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MÓDULO: GESTÃO E ESTRATÉGIA DIGITAL 

OBJETIVOS  

O objetivo deste módulo é apresentar um panorama do ambiente de negócios e do perfil profissional do 

empreendedor no meio digital. 

 

DISCIPLINAS  

1. Tópicos Avançados em Redes Sociais L_M_TARS_20-24 24 h/a 

2. Economia Política da Internet L_M_EPI_21-24 24 h/a 

3. Tópicos em Economia para Comunicação L_M_TEC_21-24 24 h/a 

4. Antropologia das Práticas de Consumo L_M_APC_21-24 24 h/a 

5. Internet e Práticas de Consumo L_M_IPC_20-24 24 h/a 

6. Economia e Indústria Criativa L_M_EIC_20-24 24 h/a 
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Detalhamento do MÓDULO: COMUNICAÇÃO DIGITAL – FUNDAMENTOS  

E APLICAÇÕES 

 

Disciplina Carga horária 

1. Comunicação Digital: Teoria e Prática 24 horas-aula 

 

Área Subárea 

Marketing e vendas  Negócios digitais 

 

Ementa 

Da comunicação de massa à comunicação digital. Novas práticas de comunicação em ambientes 

digitais. Transformação digital do mercado da comunicação. Plataformas e ecossistema da 

comunicação digital. Democracia e comunicação política on-line. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO MÍNIMO 

Tópicos de conteúdo Objetivos de aprendizagem 

1. Abordagem histórica 

1.1 Definições básicas: comunicação, 

mídia e informação  

1.2 Teorias da comunicação: dos 

clássicos ao contemporâneo   

1.3 Comunicação digital  

▪ descrever a visão histórica das mudanças e 

inovações que ocorreram nas teorias, nas práticas 

e nos processos comunicacionais ao longo do 

século XX; 

▪ debater as implicações da evolução dos objetos de 

estudo da comunicação e a sua relação com o 

campo profissional na área e 

▪ examinar as especificidades da comunicação 

digital enquanto uma prática social 

contemporânea que produz uma reorganização do 

campo teórico e profissional da comunicação. 

2. Tecnologias de comunicação 

2.1 Efeitos da digitalização na 

indústria da comunicação  

2.2 Novas competências digitais no 

mercado da comunicação  

2.3 Transformação digital na 

comunicação   

▪ debater sobre os efeitos das novas tecnologias de 

comunicação na produção de conteúdo; 

▪ conhecer novos modelos de negócios que 

emergem a partir da inserção das tecnologias 

digitais em processos artísticos, jornalísticos e 

comunicacionais e  

▪ analisar o conceito de Transformação Digital e as 

suas implicações para o mercado da comunicação 

mediado pelas tecnologias digitais; 

3. Internet, globalização e mídias 

digitais 

3.1 Globalização mediada pelas 

tecnologias digitais 

3.2 Regulamentação da comunicação 

em ambientes digitais  

3.3 Plataformas e ecossistema de 

novos meios digitais  

▪ analisar o conceito de economia política da 

comunicação de modo a apresentar o seu impacto 

na comunicação digital; 

▪ analisar, a partir de uma perspectiva crítica e 

comparativa, os esforços globais de 

regulamentação dos meios de comunicação em 

ambientes digitais e 

▪ discutir a emergência de novos modelos de 

negócios de comunicação baseados na adoção 

das tecnologias, dos recursos e das ferramentas 

digitais. 
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4. Práticas de comunicação digital  

4.1 Interatividade, colaboração e 

compartilhamento  

4.2 Produção, circulação e acesso a 

conteúdos digitais  

4.3 Construção e experiências 

narrativas em ambientes digitais  

▪ identificar as características da comunicação 

digital buscando compreender o seu impacto nas 

práticas comunicacionais e projetando a 

emergência de tendências futuras na 

comunicação digital;  

▪ caracterizar os processos de produção, circulação 

e consumo de informação em ambientes digitais e  

▪ identificar e examinar práticas inovadoras de 

desenvolvimento de produtos de comunicação em 

ambientes digitais. 

 5. Comunicação digital, 

democracia e política  

5.1 Comunicação e democracia  

5.2 Participação, representação, 

transparência e accountability em 

ambientes on-line  

5.3 Campanhas e política em 

ambientes digitais 

▪ relacionar comunicação digital, política e 

democracia; 

▪ compreender conceitos fundamentais da 

comunicação política em ambientes digitais e 

▪ discutir os efeitos da incorporação das tecnologias 

digitais no setor público e nas práticas políticas 

contemporâneas. 

  

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

▪ MARTINO, L.M.S. Teoria das mídias digitais: linguagens, ambientes, redes. 2. ed. 

Petrópolis: Vozes, 2015. 

▪ D’ANDRÉA, Carlos Frederico de Brito. Pesquisando plataformas online: conceitos e 

métodos. Salvador, BA: Edufba, 2020. Disponível em: 

https://repositorio.ufba.br/ri/handle/ri/32043. Acesso em: 27 mar. 2021.  

 

 BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

▪ JENKINS, H.; FORD, S.; GREEN, J. Cultura da conexão: criando valor e significado por 

meio da mídia propagável. São Paulo: Aleph, 2015. 

▪ MOROZOV, E. Big Tech: a ascensão dos dados e a morte da política. São Paulo: Ubu, 

2018. 

▪ GOMES, Wilson. A democracia no mundo digital: história, problemas e temas. São Paulo: 

Edições Sesc, 2018. 
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Disciplina Carga horária 

2. Comunicação Institucional 24 horas-aula 

 

Área Subárea 

Estratégia e negócios    Comunicação    

 

Ementa 

Comunicação nas organizações. Política de comunicação integrada em organizações públicas e 

privadas. Técnicas de comunicação interna e dirigida nas mídias impressa e eletrônica. 

Instrumentos de assessoria de comunicação. Gestão estratégica da informação. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO MÍNIMO 

Tópicos de conteúdo Objetivos de aprendizagem 

1. Comunicação nas organizações 

1.1 Fundamentos, princípios e 

conceitos 

1.2 Comunicação pública  

1.3 Comunicação em empresas 

privadas e organizações da 

sociedade civil  

▪ identificar os principais conceitos da comunicação 

institucional em organizações públicas e privadas; 

▪ analisar os fundamentos da comunicação pública 

e 

▪ analisar as recentes mudanças nas estratégias de 

comunicação institucional desenvolvidas na 

contemporaneidade. 

2. Comunicação integrada em 

organizações 

2.1 Assessorias de comunicação e 

mídias digitais 

2.2 Estratégia comum e alinhamento 

entre equipes  

2.3 Novas linguagens e 

monitoramento  

▪ descrever os fundamentos da comunicação 

integrada; 

▪ avaliar as práticas de comunicação integradas em 

organizações e 

▪ elaborar peças de comunicação segundo 

estratégias integradas. 

3. Técnicas de comunicação interna 

e dirigida 

3.1 Endomarketing 

3.2 Posicionamento e construção de 

imagem institucional de 

organizações  

▪ analisar técnicas e procedimentos desenvolvidos 

por organizações e 

▪ reconhecer o papel do endomarketing e a 

mobilização institucional em estratégias bem-

sucedidas de comunicação. 

4. Instrumentos de assessoria de 

comunicação institucional  

4.1 Relações públicas e gestão de 

imagem  

4.2 Gestão de mídias digitais  

4.3 Assessoria de imprensa 

▪ identificar os principais instrumentos de gestão da 

comunicação institucional em organizações 

públicas e privadas; 

▪ utilizar os instrumentos de assessoria de 

comunicação e 

▪ elaborar estratégias de comunicação institucional. 

5. Gestão estratégica da 

informação em organizações  

5.1 Gestão de crise   

5.2 Pesquisas de opinião pública 

5.3 Análise de mídias digitais  

▪ identificar os principais instrumentos de gestão 

estratégica da comunicação em instituições; 

▪ descrever o papel estratégico dos instrumentos de 

aferição da opinião pública e análise de reputação 

em organizações públicas e privadas, e 

▪ analisar instrumentos e soluções para o 

gerenciamento de crises. 
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

▪ CAHEN, R. Comunicação empresarial: a comunicação como patrimônio da empresa e 

ferramenta de marketing. São Paulo: Best Seller, 2016. 

▪ KUNSCH, M.M.K. Planejamento de relações públicas na comunicação integrada. 6. ed. São 

Paulo: Summus, 2016. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

▪ DUARTE, J. (org.). Assessoria de imprensa e relacionamento com a mídia: teoria e prática. 

5. ed. São Paulo: Atlas, 2018. 

▪ ESCUDERO, R. Comunicação pública: a voz do cidadão na esfera pública – construindo 

um novo paradigma profissional. Curitiba: Appris, 2015. 
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Disciplina Carga horária 

3. Sociologia da Comunicação 24 horas-aula 

 

Área Subárea 

Educação e humanidades  Educação 

 

Ementa 

Comunicação como fundamento da sociabilidade. Internet e sociedade. Comunicação e a 

Sociologia Digital. Comunicação de massa e os novos media. Atalhos informativos: líderes de 

opinião e comunicação interpessoal on-line. Formação na opinião pública em tempos de mídias 

sociais. Midiatização. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO MÍNIMO 

Tópicos de conteúdo Objetivos de aprendizagem 

1. Comunicação e Sociologia Digital 

1.1 Comunicação como fundamento da 

sociabilidade 

1.2 Interação mediada e construção de 

sentido 

1.3 Ondas de midiatização e midiatização 

profunda 

▪ reconhecer os aspectos comunicativos da 

construção do mundo social e da experiência 

subjetiva; 

▪ analisar como os sentidos são construídos 

intersubjetivamente por meio de processos 

comunicativos mediados e 

▪ avaliar o desenvolvimento histórico das 

sociedades a partir da disseminação das 

interações mediadas. 

2. Identidade e sociabilidade em 

contexto de midiatização profunda 

2.1 Desencaixes e reencaixes identitários 

em ambientes digitais  

2.2 Laços sociais e comunidades virtuais 

2.3 Cooperação e conflito no ambiente 

digital 

▪ analisar como as interações em ambientes 

híbridos e digitais criam novos processos de 

experimentação e identidade; 

▪ identificar o impacto das novas tecnologias de 

comunicação na formação de laços sociais e 

comunidades virtuais e 

▪ avaliar como as interações ocorridas em 

ambientes híbridos e digitais estabelecem 

novas dinâmicas de cooperação e conflito 

social. 

3. Ambientes digitais como estruturas 

de ação 

3.1 Da web às plataformas de mídias 

sociais  

3.2 Poder e coerção em ambientes digitais 

3.3 Comunicação móvel, aplicativos e 

midiatização da vida cotidiana   

▪ reconstruir o processo de surgimento da web 

e as suas transformações até o contexto atual, 

com predomínio das plataformas de mídias 

sociais; 

▪ identificar os mecanismos de poder e coerção 

inseridos na arquitetura das plataformas de 

mídias sociais e 

▪ reconhecer o entrelaçamento da comunicação 

móvel e aplicativos na vida cotidiana, 

projetando os seus efeitos na experiência 

individual e coletiva. 
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4. Esfera pública midiatizada 

4.1 Esfera de visibilidade pública e esfera 

pública política on-line 

4.2 Media effects no contexto das mídias 

sociais 

4.3 Atalhos informacionais: líderes de 

opinião e influenciadores digitais 

▪ identificar como a comunicação digital altera 

as dinâmicas de visibilidade pública; 

▪ definir diferentes efeitos relacionados às 

interações em meios digitais e transformações 

na opinião pública e 

▪ descrever a atuação, o alcance e a relevância 

dos líderes de opinião na esfera pública digital.  

5. Ação coletiva e ambientes digitais 

5.1 Memes, viralização e ação coletiva em 

ambiente digitais 

5.2 Comunicação política e midiatização 

5.3 Novas fronteiras do ativismo digital 

▪ investigar as formas e linguagens da 

comunicação sobre política em meios digitais; 

▪ avaliar o impacto das novas tecnologias de 

comunicação nas práticas e estratégias de 

comunicação política contemporâneas e 

▪ projetar formas de ação e estratégias de 

disseminação de iniciativas de ativismo  

on-line. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

▪ MEDINA MUÑOZ, L. El análisis sociológico de la comunicación: de la Escuela de Chicago 

a la mediatización digital. Espacio Abierto. Cuaderno Venezolano de Sociología, [s. l.], v. 

29, n. 3, p. 10-27, 2020. 

▪ COELHO, P. M. F.; CORREIA, P. A. P.; MEDINA, I. G. Social media: a new way of public 

and political communication in digital media. International Journal of Interactive Mobile 

Technologies, [s. l.], v. 11, n. 6, p. 150-157, 2017. 

▪ POELL, T.; NIEBORG, D.; VAN DIJCK, J. Plataformização. (Portuguese). Revista 

Fronteiras, [s. l.], v. 22, n. 1, p. 2-10, 2020. 

▪ SIBILIA, Paula. O show do Eu: a intimidade como espetáculo. Rio de Janeiro: 

Contraponto, 2016.  

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

▪ SCHROEDER, Ralph. Social theory after the internet: media, technology, and 

globalization. Londres: UCL Press, 2018. 

▪ SANTOS, J G.; CHAGAS, V. A revolução será memetizada: engajamento e ação coletiva 

nos memes dos debates eleitorais em 2014. E-Compós, Brasília, v. 20, p. 1-22, 2017. 

  



  Diretoria de Gestão Acadêmica 

 

 

 

   
 

13 
 

 

 

 

 

Disciplina Carga horária 

4. Storytelling 24 horas-aula 

 

Área Subárea 

Estratégias e negócios    Comunicação     

 

Ementa 

Narrativas, historiografia e produção da história. Mitos, lendas, referências culturais e folclore. 

Papel simbólico de arquétipos e construções estabelecidas. Universalidade da narrativa, atores e 

papéis fundamentais dos gêneros narrativos. Sujeitos, engajamentos, motivações e objetos. 

Estruturas narrativas: conceitos, abordagens teóricas e articulação prática. Técnicas de storytelling 

e roteiro com dados. Concepção de peças publicitárias e de comunicação institucional. Sistemas 

de valor social e identidade narrativa. Novos formatos narrativos para mídias digitais. Técnicas de 

storytelling baseadas em grandes conjuntos de dados. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO MÍNIMO 

Tópicos de conteúdo Objetivos de aprendizagem 

1. Abordagem histórica 

1.1 Pensamento mítico 

1.2 Importância das lendas e do folclore 

para a construção de narrativas 

1.3 Teorias sobre a narratividade: 

oposições, consensos e escolas 

▪ descrever o percurso histórico dos estudos 

sobre storytelling e a construção de narrativas 

em sociedades e culturas; 

▪ reconhecer os conceitos de narratividade e 

▪ esmiuçar a organização estrutural da produção 

de conteúdo. 

2. Arquétipos e modelos 

2.1  Estereotipização, culturas e contexto 

histórico 

2.2 Papéis e funções narrativos 

2.3 Heróis e vilões 

▪ explicar a importância de referências e 

identidades culturais para o storytelling; 

▪ articular cultura e identidade ao alcance 

narrativo e à eficácia da comunicação social e 

▪ discutir, de forma crítica, a reprodução de 

preconceitos, estereótipos e lugares-comuns 

na produção de conteúdo. 

3. Estruturas narrativas 

3.1 Conceitos, abordagens teóricas e 

articulação prática 

3.2 Engajamentos e motivações 

3.3 Objeto da(s) narrativa(s) 

▪ identificar modelos de configuração nas 

estruturas narrativas; 

▪ descrever os gêneros da(s) narrativa(s) 

comerciais e artísticas, e 

▪ demonstrar como opera a identificação de 

objetos e atribuições narrativas de valor em 

storytelling. 

4. Técnicas de storytelling e roteiro 

4.1 Concepção de peças publicitárias 

4.2 Comunicação institucional 

4.3 Prática de escrita e redação para 

jornalismo, publicidade e produção 

de conteúdos audiovisuais 

▪ elaborar roteiros e scripts, apresentações e 

textos descritivos e publicitários; 

▪ avaliar os fundamentos e usos de storytelling 

na comunicação institucional, sobretudo em 

ambientes digitais e 

▪ usar as principais técnicas de storytelling. 
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5. Identidade e construção da 

realidade  

5.1 Estratégias de produção de 

enunciados 

5.2 Recepção, rejeição e alcance 

5.3 Retórica e persuasão 

▪ analisar o impacto de escolhas narrativas na 

composição de histórias para obter os efeitos 

desejados com o storytelling comercial; 

▪ demonstrar como opções narrativas e de 

construção discursiva geram impactos 

positivos e negativos no público-alvo e 

▪ identificar figuras de retórica e princípios de 

construção argumentativa em storytelling. 

 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

▪ McKEE, R. Story: substância, estrutura, estilo e os princípios da escrita de roteiro. São 

Paulo: Arte & Letra, 2017. 

▪ VOGLER, C. A jornada do escritor: estrutura mítica para escritores. Tradução: Petê Rissati. 

3. ed. São Paulo: Aleph, 2015. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

▪ KNAFLIC, C. N. Storytelling com dados. Um guia sobre visualização de dados para 

profissionais de negócios. Rio de Janeiro: Alta Book, 2018. 

▪ LAMBERT, J.; HESSLER, B. Digital storytelling: capturing lives, creating community. 5. ed. 

Nova Iorque: Routledge, 2018. 

▪ SIMMONS, A. The story factor: inspiration, influence, and persuasion through the art of 

storytelling. Nova Iorque: Basic Books, 2019. 
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Disciplina Carga horária 

5. Empreendedorismo Digital 24 horas-aula 

 

Área Subárea 

Marketing e vendas     Negócios digitais   

 

Ementa 

Marketing digital. Gestão de pessoas. Empreendedorismo e inovação. Modelos de negócio digitais 

contemporâneos. Consumo no ambiente digital. Empreendedorismo digital e planejamento de 

negócios. Elaboração de projetos.  

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO MÍNIMO 

Tópicos de conteúdo Objetivos de aprendizagem 

1. Empreendedorismo e inovação  

1.1 Marketing digital e negócios on-line 

1.2 Gestão de pessoas 

1.3 Planejamento e execução 

▪ descrever as principais características, os 

aspectos conceituais e as estratégias de 

desenvolvimento dos negócios digitais; 

▪ identificar as principais etapas de 

planejamento e execução de projetos 

aplicados ao ambiente digital e 

▪ analisar as práticas de gestão de pessoas em 

negócios on-line. 

2. Modelos de negócio digitais  

2.1 Panorama do ambiente de negócios 

2.2 Aspectos legais 

 

▪ traçar um panorama do ambiente de negócios 

em plataformas digitais e 

▪ analisar os aspectos legais a serem 

observados no desenvolvimento de negócios 

digitais.  

3. Consumo no ambiente digital 

3.1 E-commerce 

3.2 Logística aplicada e operações  

 

▪ analisar as principais tendências e práticas de 

consumo no ambiente digital e  

▪ identificar as principais características de 

logística e distribuição de produtos e serviços 

em negócios digitais bem-sucedidos. 

4. Novas fronteiras do 

empreendedorismo digital 

4.1 Inteligência de negócio e introdução à 

ciência de dados 

4.2 Business intelligence  

▪ identificar as novas possibilidades de uso da 

inteligência de dados aplicada ao 

desenvolvimento de negócios e 

▪ descrever noções básicas da ciência de dados 

aplicada a negócios digitais. 

5. Prática de elaboração de projetos  

5.1 Metodologia de elaboração de 

projetos 

5.2 Apresentação de projetos 

▪ elaborar um projeto e 

▪ comentar os projetos propostos. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

▪ DORNELAS, J. Empreendedorismo, transformando ideias em negócios. 8. ed. São Paulo: 

Empreende, 2021. 

▪ TURCHI, S. R. Estratégias de marketing digital e e-commerce. 2. ed. São Paulo: Atlas, 

2018. 

 



 Diretoria de Gestão Acadêmica   

 

 

 

   

 

16 
 

 

 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

▪ ABREU, J. C. Administração financeira I: finanças para empreendedores e iniciantes. Rio 

de Janeiro: FGV Editora, 2015. Disponível em: 

https://sb.fgv.br/catalogo/index.asp?codigo_sophia=127409. Acesso em: 27 mar. 2021. 

▪ HASHIMOTO, M.; BORGES, C. Empreendedorismo: plano de negócios em 40 lições. 2. 

ed. São Paulo: Saraiva Educação, 2019. 

▪ KOTLER, P.; KARTAJAYA, H.; SETIAWAN, I. Marketing 4.0: do tradicional ao digital. Rio 

de Janeiro: Sextante, 2017. 

▪ REZENDE, L. (org.) Direito para empreendedores. São Paulo: Évora, 2016. 

▪ ROWLES, D. Digital branding: estratégias, táticas e ferramentas para impulsionar o seu 

negócio na era digital. São Paulo: Autêntica Business, 2019. 
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Disciplina Carga horária 

6. Casos de Estratégia Digital 24 horas-aula 

 

Área Subárea 

Marketing e vendas     Negócios digitais   

 

Ementa 

Comunicação aplicada a organizações complexas. Agenda setting e desenho de pesquisa com 

bases públicas. Estratégias digitais de think tanks. Pesquisa aplicada. Comunicação aplicada a 

startups. Novas organizações de mídia. Produção de conteúdo audiovisual. 

 

Metodologia de ensino 

Oficinas de comunicação digital realizadas com base nas experiências do DAPP Lab. Apresentação 

e debate de casos de organizações de mídia e veículos digitais. Uso de casos de ensino para 

internalizar conceitos apreendidos nas disciplinas. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO MÍNIMO 

Tópicos de conteúdo Objetivos de aprendizagem 

1. Comunicação aplicada a 

organizações complexas 

1.1 Estrutura organizacional 

1.2 Business intelligence e análise de dados 

para posicionamento em ambiente 

digital 

1.3 Gestão e estratégia de comunicação 

▪ analisar o problema ou processo 

organizacional; 

▪ coletar e analisar dados para 

posicionamento em ambiente digital e 

▪ definir estratégias de comunicação. 

2. Estratégias digitais de think tanks e 

pesquisa aplicada 

2.1 Estrutura organizacional 

2.2 Agenda setting e desenho de pesquisa 

com bases públicas 

2.3 Estratégias de comunicação digital para 

gerar impacto público 

▪ analisar o funcionamento de uma 

organização ou parte dela e 

▪ avaliar a situação vivenciada por um 

profissional ou organização, no caso de 

ensino, em um período determinado. 

3. Comunicação aplicada a startups e 

novas organizações de mídia 

3.1 Estrutura organizacional 

3.2 Produção integrada de conteúdo em 

diversas plataformas digitais 

3.3 Estratégias de negócio e 

posicionamento em ambientes digitais 

▪ analisar um problema de comunicação 

institucional ou processo organizacional de 

produção de conteúdo; 

▪ elaborar um conteúdo, integrando as 

diversas plataformas digitais e 

▪ definir as estratégias de negócio e 

posicionamento em ambientes digitais. 

4. Estratégias de produção de conteúdo 

audiovisual 

4.1 Estrutura organizacional 

4.2 Produção integrada de conteúdo 

audiovisual em múltiplos formatos 

4.3 Estratégias de negócio e 

posicionamento em ambientes digitais 

▪ produzir um conteúdo audiovisual em 

múltiplos formatos, de forma integrada e 

▪ definir uma estratégia de negócio e 

posicionamento em ambiente digital. 
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5. Estratégias digitais de comunicação 

pública 

5.1 Estrutura organizacional 

5.2 Tópicos avançados de comunicação 

pública e gestão de crises 

5.3 Estratégias de posicionamento e 

agenda setting em ambientes digitais 

▪ avaliar estratégias digitais para comunicação 

pública e 

▪ definir estratégias de posicionamento e uma 

agenda setting em ambiente digital. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

▪ RUEDIGER, M. A. (org.). Nem tão #simples assim: o desafio de monitorar políticas 

públicas nas redes sociais. Rio de Janeiro: FGV DAPP, 2017. 

▪ RUEDIGER, M. A. (coord.). Robôs, redes sociais e política no Brasil. Rio de Janeiro: FGV 

DAPP, 2017. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

▪ ALBERTON, A.; SILVA, A. B. Como escrever um bom caso para ensino? Reflexões sobre o 

método. RAC, Rio de Janeiro, v. 22, n. 5, art. 6, p. 745-761, set./out. 2018. 

▪ ROESCH. S. M. A. Casos de ensino em Administração. Notas sobre a construção de casos 

para ensino. RAC, v. 11, n. 2, p. 213-234, abr./jun. 2007. 
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Detalhamento do MÓDULO: PRÁTICAS DE COMUNICAÇÃO DIGITAL 

 

Disciplina Carga horária 

1.  Pesquisa Aplicada em Comunicação Digital 24 horas-aula 

 

Área Subárea 

Educação e humanidades  Educação 

 

Ementa 

Aplicação prática da ciência: paradigmas, conceitos e fundamentos. Desenho da pesquisa aplicada 

no campo da Comunicação. Métodos científicos tradicionais e digitais. Comunicação e a divulgação 

científicas.  

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO MÍNIMO 

Tópicos de conteúdo Objetivos de aprendizagem 

1. Fundamentos da pesquisa aplicada 

1.1 Natureza da pesquisa aplicada 

1.2 Noções sobre métodos científicos e 

níveis de pesquisa  

1.3 Delimitando objetos e fenômenos 

digitais  

▪ discutir o fazer científico com base em 

problema práticos e no impacto social; 

▪ discutir as principais abordagens, métodos e 

níveis de pesquisas científicas e aplicadas, e 

▪ identificar problemas, dilemas e focos de 

análises que resvalam no ou surgem do 

digital. 

2. Desenho da pesquisa aplicada 

2.1 Formulando um problema de 

pesquisa  

2.2 Procedimentos metodológicos  

2.3 Composição do corpus e construção 

de amostras  

▪ estruturar um desenho de pesquisa que 

responda às questões propostas;  

▪ formular questões de pesquisa e hipóteses 

relevantes para o campo e para a sociedade e 

▪ identificar diferentes conjuntos de dados com 

as suas formas distintas de compreensão de 

um fenômeno. 

3. Métodos tradicionais e métodos 

digitais  

3.1 Desafios dos objetos digitais 

3.2 Abordagens mistas e 

multimetodológicas 

3.3 Técnicas quantitativas e qualitativas  

▪ discutir a ideia de objetos e dados digitais; 

▪ debater sobre os principais usos e técnicas de 

pesquisas e como elas podem ser adotadas 

de forma conjugada e 

▪ reconhecer a importância da triangulação de 

métodos para estudar fenômenos digitais. 

4. Desafios dos estudos em 

plataformas digitais  

4.1 Plataformização e intercâmbio de 

dados  

4.2 Ação algorítmica e experiência do 

usuário 

4.3 Políticas das plataformas e questão 

da limitação do estudo  

▪ refletir sobre as infraestruturas e affordances 

das plataformas de mídias sociais e os 

impactos delas na pesquisa social; 

▪ discutir as interferências dos códigos 

matemáticos nos fluxos de informação e nos 

processos comunicacionais e 

▪ reconhecer o impacto das principais políticas 

de moderação de conteúdo das plataformas 

digitais na pesquisa aplicada e o problema da 

limitação de estudos baseados em dados 

coletados em redes sociais digitais. 
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5. Divulgação científica  

5.1 Funções da divulgação científica  

5.2 Tipos de publicações em pesquisa 

aplicada  

5.3 Meios e modos de popularização do 

conhecimento científico  

▪ diferenciar comunicação e divulgação 

científica; 

▪ reconhecer as especificidades das publicações 

voltadas à propagação do conhecimento 

científico focado em pesquisa aplicada; e 

▪ planejar desenhos de pesquisa que integrem 

produção de conhecimento e divulgação 

científica.  

 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

▪ RECUERO, R; BASTOS, M; ZAGO, G. Análise de redes para a mídia social. Porto Alegre: 

Suline, 2015. 182 p. (Coleção Cibercultura) 

▪ OMENA, Janna Joceli. Métodos digitais: teoria-prática-crítica. Lisboa: Icnova, 2019.  

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

▪ MOURA, C. P.; LOPES, M. I. V. Pesquisa em comunicação: metodologias e práticas 

acadêmicas. Porto Alegre: EDIPUCRS, 2016.  

▪ SILVA, T.; BUCKSTEGGE, J.; ROGEDO, P. Estudando cultura e comunicação com mídias 

sociais. Brasília: Instituto Brasileiro de Pesquisa e Análise de Dados – IBPAD, 2018.   
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Disciplina Carga horária 

2. Pesquisa e Análise em Redes Sociais 24 horas-aula 

 

Área Subárea 

Marketing e vendas  Negócios digitais  

 

Ementa 

Conceito de rede social. Laços fortes e laços fracos. Comunidades e interação virtual. Diferentes 

tipos de centralidade em rede. Conexão preferencial. Individualismo, cooperação e redes sociais. 

Principais modelos de análise de redes sociais. Algoritmos, plataformas e aplicativos.  

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO MÍNIMO 

Tópicos de conteúdo Objetivos de aprendizagem 

1. Conceitos fundamentais 

1.1 Consolidação e desenvolvimento dos 

estudos sobre internet 

1.2 Metodologia de pesquisa e dados de 

redes sociais 

1.3 Laços fortes e laços fracos 

▪ identificar as bases gerais da pesquisa atual – 

acadêmica e voltada ao mercado de trabalho 

– em redes sociais; 

▪ aplicar os principais aspectos teóricos e 

conceituais da pesquisa social aplicada e 

▪ avaliar a relevância (de pesquisa e 

socioeconômica) do debate público na web. 

2. Redes sociais e plataformas digitais  

2.1 Definições e diferenças entre as fontes 

de informação digital 

2.2 Digital landscape: articulação entre 

bases de dados de informação 

2.3 Twitter, Facebook, Instagram, 

Youtube e WhatsApp: os eixos 

centrais 

 

▪ analisar o ambiente digital a partir dos 

principais eixos de informação e do impacto 

na esfera pública; 

▪ reconhecer as grandes redes sociais e as 

principais plataformas digitais e 

▪ descrever as possibilidades e limitações do 

uso de distintas bases de dados para a 

produção de análises. 

3. Análise de redes sociais I 

3.1 Disponibilidade de dados e bases 

públicas ou privadas 

3.2 Softwares gratuitos, acessibilidade e 

construção de estruturas de 

monitoramento 

3.3 Escolha de bases de dados e 

elaboração de projetos de pesquisa 

em redes sociais 

▪ detalhar a configuração de projetos de 

pesquisa aplicada a redes sociais para fins 

acadêmicos e comerciais; 

▪ categorizar os custos, as necessidades e as 

opções disponíveis para a elaboração de 

pesquisas no ambiente digital e 

▪ descrever opções de escopo, reconhecimento 

de público-alvo e organização de orçamentos. 

4. Análise de redes sociais II   

4.1 Políticas de confidencialidade e 

restrições no acesso a dados de 

plataformas 

4.2 Metadados e tipos de abordagem 

sobre a informação coletada na web 

4.3 APIs, operadores lógicos simples e 

concepção de regras de pesquisa 

 

▪ contextualizar os mecanismos de coleta e 

processamento de dados; 

▪ descrever os procedimentos e competências 

necessários à pesquisa na web e 

▪ esmiuçar as etapas gerais da análise de 

redes sociais – que informações são obtidas 

em cada fonte de dados, para que servem e 

em que casos são utilizadas. 
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5. Questões atuais   

5.1 Legislação e posicionamento das 

plataformas quanto à democracia 

digital 

5.2 Convergências e divergências entre 

métodos de análise de redes sociais 

5.3 Objetivos e formatos de produção de 

relatórios e estudos 

▪ discutir impasses e temas atuais de reflexão 

sobre a pesquisa em redes sociais; 

▪ debater o papel das plataformas e das 

instâncias democráticas e 

▪ avaliar o resultado comercial da atuação 

nesse campo de trabalho. 

 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

▪ RECUERO, R. Introdução à análise de redes sociais online. Salvador: EDUFBA, 2017. 

▪ SILVA, T.; STABILE, M. (orgs.). Monitoramento e pesquisa em mídias sociais: 

metodologias, aplicações e inovações. Brasília, DF: IBPAD, 2017. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

▪ LAITINEN, M.; LUNDBERG, J.; LEVIN, M.; LAKAW, A. Revisiting weak ties: using present-

day social media data in variationist studies. In: SAILY, T.; NURMI, A.; PALANDER-

COLLIN, M.; AUER, A. (eds.). Exploring future paths for historical sociolinguistics. 

Amsterdam: John Benjamins, 2017. p. 303-325. 

▪ RUEDIGER, M. A. (org.). Nem tão #simples assim: o desafio de monitorar políticas 

públicas nas redes sociais. Rio de Janeiro: FGV DAPP, 2017. 
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Disciplina Carga horária 

3. Análise de Dados 24 horas-aula 

 

Área Subárea 

Tecnologia e ciência de dados Métodos quantitativos 

 

Ementa 

Revisão de probabilidade. Estatística básica. Estatística descritiva.  Estimadores e modelo 

estatístico. Testes de hipótese. Estimação de intervalos. Análise de variância. Desenho e avaliação 

de testes A/B e surveys. Fundamentos do modelo de regressão linear. Método dos mínimos 

quadrados e hipóteses sobre o modelo linear. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO MÍNIMO 

Tópicos de conteúdo Objetivos de aprendizagem 

1. Probabilidade e estatística básica 

1.1 Revisão de probabilidade 

1.2 Estatísticas descritivas, representação 

gráfica e análise exploratória de 

dados 

1.3 Modelo estatístico, estatística 

suficiente e família exponencial 

1.4 Propriedades dos estimadores: 

distribuição, consistência, viés e 

eficiência 

▪ descrever os conceitos básicos de 

probabilidade; 

▪ sumarizar uma base de dados a partir de 

estatísticas descritivas; 

▪ aplicar métodos de aproximação de 

parâmetros de estimadores e 

▪ utilizar os critérios de avaliação de 

estimadores. 

2. Teste hipótese 

2.1 Distribuição amostral, cálculo de 

precisão e tamanho da amostra 

2.2 Abordagem de Neyman-Pearson e 

Teoria da Decisão Estatística 

2.3 Teste da razão de verossimilhanças e 

teste de Wald 

2.4 Tipos de erro, função de poder e 

testes uniformemente mais 

poderosos  

▪ realizar cálculos de amostragem e precisão 

dos resultados; 

▪ validar ou rejeitar hipóteses a partir da 

observação de evidências de dados 

amostrais; 

▪ comparar e selecionar estimadores de 

verossimilhança e 

▪ identificar os tipos de erros presentes em 

testes de hipótese. 

3. Intervalo de confiança e análise de 

variância 

3.1 Estimação de intervalo 

3.2 Métodos da inversão, método pivot e 

aproximação assintótica 

3.3 Anova 

▪ estimar intervalos de confiança para 

estimadores; 

▪ analisar diferentes métodos para o cálculo 

dos intervalos de confiança e 

▪ realizar teste de variância e comparar médias 

de população amostral. 

4. Avaliação de Testes A/B e Surveys 

4.1 Definições e conceitos 

4.2 Implementação de pesquisas 

4.3 Avaliação e interpretação de 

resultados de pesquisas 

▪ definir testes A/B e surveys para validação de 

questões de negócio; 

▪ avaliar a melhor estratégia na aplicação de 

cada metodologia e 

▪ validar os resultados utilizando métodos 

estatísticos. 
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5. Modelo linear     

5.1 Fundamentos do modelo de regressão 

linear e logística 

5.2 Método dos mínimos quadrados e 

hipóteses sobre o modelo linear 

5.3 Aplicações   

▪ descrever os fundamentos da regressão 

linear e logística; 

▪ estimar e avaliar os parâmetros de um 

modelo linear e 

▪ aplicar modelos lineares. 

 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

▪ BUSSAB, W. O.; MORETTIN, P. A. Estatística básica. 9. ed. São Paulo: Saraiva uni, 2017. 

▪ Gil, A. C. Métodos e técnicas de pesquisa social. 7.ed. Rio de Janeiro: Atlas, 2019.   

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

▪ Bruce, A.; Peter, B. Estatística prática para cientistas de dados: 50 conceitos essenciais. 

Rio de Janeiro: Alta, 2017.  

▪ WASSERSTEIN, R. L.; SCHIRM, A. L.; LAZAR, N. A. Moving to a world peyond “p < 0.05”. 

The American Statistician, v. 73, n. 1, p. 1-19, 2019. 
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Disciplina Carga horária 

4. Ciência de Dados 24 horas-aula 

 

Área Subárea 

Tecnologia e ciência de dados   Métodos quantitativos  

 

Ementa 

Conceitos relativos a dados. Dados experimentais e observacionais.  Pré-processamento de dados. 

Modelos não supervisionados e as suas aplicações. Construção de modelos de classificação para 

solucionar problemas de negócio e pesquisa. Softwares e ferramentas de MD. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO MÍNIMO 

Tópicos de conteúdo Objetivos de aprendizagem 

1. Conceito relativos a dados 

1.1 Variáveis e tipos 

1.2 Dados e metadados 

1.3 Sistema de gerenciamento de bancos 

de dados 

▪ listar os tipos de variável utilizados em um 

banco de dados; 

▪ definir os conceitos de dados e metadados em 

uma base e 

▪ explicar o funcionamento e as características 

de um sistema de gerenciamento de banco de 

dados. 

2. Pré-processamento   

2.1 Limpeza 

2.2 Avaliação de outliers 

2.3 Seleção de variáveis 

▪ analisar subconjuntos de dados incompletos ou 

ruidosos; 

▪ analisar a distribuição de variáveis presentes 

na base de dados e identificar valores atípicos, 

e 

▪ avaliar as variáveis presentes no conjunto de 

dados e identificar aquelas que trarão maior 

acurácia aos modelos. 

3. Modelos não supervisionados 

3.1 Modelos de agrupamento 

3.2 Modelagem de tópicos 

3.3 Redução de dimensão 

3.4 Modelos de ranqueamento 

 

 

 

▪ categorizar modelos de ciência de dados; 

▪ aplicar modelos de agrupamento para 

encontrar grupos em dados tabulares; 

▪ aplicar modelos de processamento de 

linguagem natural para identificar tópicos em 

uma base de dados textual e 

▪ avaliar técnicas de redução de dimensão e as 

suas aplicações. 

4. Modelos de classificação 

4.1 Aprendizagem baseada em instâncias 

4.2 Naive-Bayes 

4.3 Árvores de decisão e Florestas 

Aleatórias 

4.4 Máquina de vetores de suporte (SVM) 

4.5 Combinação de modelos 

▪ aplicar modelos de classificação à solução de 

problemas do negócio; 

▪ construir modelos de aprendizagem de 

máquina baseados na distância entre vetores e 

▪ aplicar métodos de combinação de modelos. 
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5. Estudos de caso    

5.1 Domínios de aplicação 

5.2 Aplicação em questões de negócio 

5.3 Aplicação na pesquisa de redes 

sociais 

▪ descrever cenários de aplicação de técnicas de 

ciência de dados; 

▪ planejar a aplicação de técnicas de ciência de 

dados a problemas do negócio e 

▪ desenvolver técnicas de ciência de dados para 

pesquisa de redes sociais. 

 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

▪ GOLDSCHIMDT, R.; PASSOS, E.; Bezerra, E. Data mining: conceitos, técnicas, algoritmos, 

orientações e aplicações. 2.ed. Rio de Janeiro: GEN LTD, 2015. 

▪ PROVOST, F.; FAWCETT, T. Data science para negócios. Rio de Janeiro: Alta Books, 2016. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

▪ AMARAL, F. Aprenda mineração de dados: teoria e prática. Alta Books Editora, 2016. 

▪ DE REZENDE FRANCISCO, E. Big data analytics e ciência de dados: pesquisa e tomada de 

decisão. RAE, v. 57, n. 2, p. 199-200, 2017. 
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Disciplina Carga horária 

5. Design e Visualização de Dados 24 horas-aula 

 

Área Subárea 

Tecnologia e ciência de dados   Métodos quantitativos   

 

Ementa 

Visualização de dados, sociedade e campo da Comunicação. Literacia em dados (tipos de dados, 

boas práticas de organização e taxonomia dos gráficos). Literacia visual (Design da Informação, 

codificação visual e UI/UX). Abordagem centrada no usuário (definição do público, roteiro e 

storytelling).  Produtos de dados (formatos de visualização e prototipação). 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO MÍNIMO 

Tópicos de conteúdo Objetivos de aprendizagem 

1. Introdução à visualização de dados     

1.1 Dataficação da sociedade 

1.2 Definições exemplos históricos e 

cases atuais no campo da 

Comunicação 

1.3 Humanismo de dados 

 

 

▪ analisar o big data e identificar como os fluxos 

de coleta e extração de informações refletem 

nas estruturas de compreensão social; 

▪ compreender o alcance e o escopo da 

visualização de dados no campo da 

comunicação e 

▪ diferenciar as abordagens de big data e small 

data. 

2. Literacia de dados     

2.1 Tipos de dados 

2.2 Organização de bases de dados  

2.3 Taxonomia dos gráficos 

▪ identificar a natureza e escala dos dados e 

compreender como impactam a concepção e 

avaliação da visualização de dados; 

▪ conceituar tidy data e formatações adequadas 

para armazenamento, coleta, exploração e 

análise de dados e 

▪ conhecer diferentes tipos de gráficos de acordo 

com as suas funções cognitivas e saber 

selecioná-los de forma adequada. 

3. Literacia visual 

3.1 Design da informação  

3.2 Percepção visual e codificação visual 

3.3 Design de interface (UI) e experiência 

do usuário 

 

 

▪ identificar os conceitos gerais de design da 

informação; 

▪ utilizar os princípios da codificação e 

decodificação visual (cor, tamanho, forma, 

direção, posição, etc.) e  

▪ utilizar princípios de design de interface 

(tipografia, grid, hierarquia, peso, ordem de 

leitura e agrupamento) e de experiência do 

usuário (UX) para projetar interfaces nas quais 

visualizações de dados estão imersas. 
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4. Camadas do contexto e uso 

4.1 Definição do público e briefing do 

projeto 

4.2 Princípios de roteiro e storytelling 

4.3 Acessibilidade 

 

 

▪ identificar o público final de uma visualização 

de dados bem como os seus objetivos de uso 

e expectativas;  

▪ aplicar princípios de narrativa, roteiro e 

storyboard, e 

▪ avaliar a legibilidade, composição e semântica 

de visualização dos dados, levando em 

consideração aspectos de acessibilidade. 

5. Produtos de dados 

5.1 Output, formato e usuário 

5.2 Roteiro e narrativa visual 

5.3 Prototipação 

 

  

▪ reconhecer diferentes produtos de dados; 

▪ identificar o formato de visualização 

(infográfico, visualização web, dashboard, 

vídeo, apresentação, relatório, instalação, etc.) 

mais adequado para cada contexto; 

▪ desenvolver um roteiro e uma narrativa visual 

de dados; 

▪ esboçar um storyboard tendo em vista o 

público-alvo e o briefing do projeto e 

▪ desenvolver um protótipo de visualização de 

dados, a partir de ferramentas que serão 

apresentadas em aula. 

 

Bibliografia básica 

▪ BROWN, T. Design thinking: uma metodologia poderosa para decretar o fim das velhas 

ideias. Rio de Janeiro: Alta Books, 2018. 

▪ KNAFLIC, C. N. Storytelling com dados: um guia sobre visualização de dados para 

profissionais de negócios. Rio de Janeiro: Alta Books, 2017. 

 

Bibliografia complementar  

▪ ANDREWS, R. J. Info we trust: how to inspire the world with data. Hoboken: Wiley, 2018. 

▪ LUPI, G.; POSAVEC, S. Dear data. Nova Iorque: Princeton Architectural Press, 2016. 

▪ RENDGEN, S. Information graphics. Colônia: Taschen, 2018. 

▪ RENDGEN, S. History of information graphics. Colônia: Taschen, 2019. 

▪ ROSLING, H. Factfulness: ten reasons we’re wrong about the world and why things are 

better than you think. Nova Iorque: Flatiron, 2018.  

▪ YAU, N. Visualize this: the flowing data guide to design, visualization, and statistics. 

Berkeley: New Riders, 2016. 
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Disciplina Carga horária 

6. Gestão de Business Intelligence 

em Comunicação 

24 horas-aula 

 

Área Subárea 

Marketing e vendas  Negócios digitais  

 

Ementa 

Integração dos processos empresariais aos modelos de monitoramento e acompanhamento. 

Elaboração e implantação de indicadores e painéis de controle. Ferramentas de business 

intelligence e big data. Integração dos níveis tático e operacional à estratégia empresarial. 

Planejamento estratégico e metodologias de gestão estratégica. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO MÍNIMO 

Tópicos de conteúdo Objetivos de aprendizagem 

1. Bases de dados 

1.1 Importância da construção de bases 

de dados para o processo de BI  

1.2 Armazenamento e integração de 

bases de dados 

1.3 Limpeza e tratamento de dados  

▪ reconhecer a importância da construção de 

bases de dados sólidas, íntegras e limpas 

para a realização do processo de business 

intelligence; 

▪ listar conceitos técnicos relativos à 

infraestrutura de armazenamento e à 

integração de bases de dados e 

▪ explicar a importância da remoção de 

anomalias das bases de dados. 

2. Justificativas do processo de 

business intelligence 

2.1 Estudo de caso de negócio 

2.2 Estudo de caso técnico 

2.3 Planejamento do framework de 

implementação 

▪ analisar a implementação do framework de 

business intelligence frente a uma 

necessidade de negócio; 

▪ analisar o processo técnico de gerenciamento 

e visualização de dados envolvido na 

implementação de um framework de 

business intelligence e 

▪ planejar a implementação do processo de 

business intelligence. 

3. Modelagem da base de dados 

3.1 Estrutura de dados 

3.2 Modelagem dimensional 

3.3 Modelagem entidade relacionamento 

▪ listar tipos de modelagem de bases de 

dados; 

▪ explicar a modelagem de bancos de dados 

projetada em terminologia de negócios e 

▪ descrever a modelagem de bancos de dados 

relacionando entidades a processos de 

negócio. 

4. Integração de bases de dados 

4.1 Importância da integração de bases 

de dados 

4.2 Ferramentas de integração de bases 

de dados  

4.3 Prática de integração de bases de 

dados 

▪ descrever a importância da conexão entre 

bases de dados; 

▪ apresentar ferramentas de integração de 

bases de dados e 

▪ construir novas bases de dados com o uso de  

ferramentas de integração. 
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5. Business intelligence design 

5.1 Ferramentas de business intelligence 

5.2 Construção de indicadores 

5.3 Visualização de dados 

▪ listar as principais ferramentas de business 

intelligence disponíveis no mercado e as suas 

principais características; 

▪ computar indicadores de performance de 

negócio e 

▪ construir dashboards de visualização de 

indicadores. 

 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

▪ BARBIERI, C. Governança de dados: práticas, conceitos e novos caminhos. Rio de Janeiro: 

Alta Books, 2019. 

▪ SILVA, T.; STABILE, M. Monitoramento e pesquisa em mídias sociais: metodologias, 

aplicações e inovações. São Paulo: IBPAD, 2016.  

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

▪ BONEL, C. Metodologia e engenharia de requisitos para projetos de business 

intelligence. Joinville: Clube de Autores, 2021.  

▪ HALPER, F. TDWI analytics maturity model: assessment guide. TDWI, 2020. Disponível 

em: https://tdwi.org/research/2020/06/ppm-all-tdwi-analytics-maturity-model-

guide.aspx. Acesso em: 27 mar. 2021. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  Diretoria de Gestão Acadêmica 

 

 

 

   
 

31 
 

 

 

 

 

Detalhamento do MÓDULO: GESTÃO E ESTRATÉGIA DIGITAL 

 

Disciplina Carga horária 

1. Tópicos Avançados em Redes Sociais 24 horas-aula 

 

Área Subárea 

Marketing e vendas   Negócios digitais    

 

Ementa 

Estruturas de organização e comunicação em redes sociais. Interlocução entre práticas culturais, 

pontos de vista e relações de poder para a produção, disseminação e recepção de informações no 

ambiente digital. Desinformação e ameaças à democracia: regulação, identificação e proteção. 

Fundamentos de linguística aplicada para a pesquisa em redes sociais e análise de big data. 

Procedimentos e métodos de pesquisa em plataformas digitais. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO MÍNIMO 

Tópicos de conteúdo Objetivos de aprendizagem 

1. Redes sociais on-line e off-line 

1.1 Redes sociais nascem da internet ou 

são anteriores à web? Conceitos e 

abordagens 

1.2 Produção e disseminação de 

conteúdos em redes sociais on-line e 

off-line: semelhanças, diferenças e 

problemas 

1.3 Esferas de influência, cultura e 

interações entre redes sociais 

▪ identificar os conceitos gerais sobre a 

formação de redes sociais, estruturas de 

comunicação e relações de poder na internet; 

▪ relacionar alcance e produção de conteúdo na 

web e 

▪ explicar o impacto das culturas no processo de 

formação de redes de influência. 

2. Sobre o discurso 

2.1 Natureza do discurso periférico e do 

discurso hegemônico 

2.2 Intencionalidade, abrangência e 

exclusão na construção de discursos 

da(s) sociedade(s) em rede  

2.3 Discurso passional e regimes de 

crença 

▪ conceituar linguagem e discurso; 

▪ demonstrar como os conceitos de linguagem 

e discurso exercem influência nas redes 

sociais e plataformas digitais e 

▪ descrever os usos, as abordagens e as funções 

da prática discursiva para a formação de 

opiniões e para a manifestação de pontos de 

vista na internet. 

3. Desinformação 

3.1 Robôs, automação e redes de 

interferência estrangeira 

3.2 Notícias falsas (fake news) e noções 

de verdade e mentira no debate 

público 

3.3 Problema do anonimato 

▪ demonstrar os principais métodos, práticas e 

objetivos das estratégias de desinformação; 

▪ discutir questões associadas à liberdade de 

expressão e regulação do ambiente digital e 

▪ descrever a responsabilidade de instituições e 

atores públicos e privados na web. 
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4. Linguística aplicada em redes 

sociais 

4.1 Elaboração de pesquisas: hipóteses, 

escolha de objetos temáticos de 

estudo e definição da pergunta de 

pesquisa 

4.2 Semântica e categorização 

4.3 Narratividade 

▪ categorizar abordagens metodológicas e 

científicas das ciências da linguagem aplicadas 

à comunicação digital; 

▪ descrever o processo de categorização e 

identificação de objetos de pesquisa sob a 

perspectiva linguística e 

▪ reconhecer a importância da Linguística para 

a pesquisa e a comunicação em redes sociais. 

5. Percepção social e sentimento 

5.1 Importância do ponto de vista sobre a 

ação narrativa e de comunicação 

5.2 Interações entre plataformas digitais 

5.3 Representatividade das redes sociais 

▪ articular os problemas, as limitações e as 

abordagens possíveis na construção de análise 

de sentimento; 

▪ avaliar os usos e resultados esperados da 

pesquisa social na internet e 

▪ relacionar pesquisa social na web e métodos 

tradicionais de pesquisa de opinião. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

▪ RUEDIGER, M. A. (org.). Nem tão #simples assim: o desafio de monitorar políticas 

públicas nas redes sociais. Rio de Janeiro: FGV DAPP, 2017. 

▪ RUEDIGER, M. A. (coord.). Robôs, redes sociais e política no Brasil: estudo sobre 

interferências ilegítimas no debate público na web, riscos à democracia e processo 

eleitoral de 2018. Rio de Janeiro: FGV DAPP, 2018. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

▪ MARGETTS, H.; JOHN, P.; HALE, S.; YASSERI, T. Political turbulence: how social media 

shape collective action. Princeton: Princeton University Press, 2016. 

▪ RUEDIGER, M. A. (org.). Desinformação na era digital: amplificações e panorama das 

eleições 2018. Rio de Janeiro: FGV DAPP, 2018. 
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Disciplina Carga horária 

2. Economia Política da Internet 24 horas-aula 

 

Área Subárea 

Estratégias e negócios    Comunicação     

 

Ementa 

Economia Política da Comunicação. Datificação da sociedade, trabalho informacional e novos 

modelos de negócios digitais. Capitalismo informacional e o fechamento da internet. 

Plataformização, governança algorítmica e economia da atenção. Contestando o capitalismo de 

vigilância: movimentos-rede, comunicação de guerrilha e guerras híbridas. Democracia digital. 

Respondendo a forças disruptivas: autorregulação versus regulação. Respostas corporativas para 

um ambiente global em mudança. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO MÍNIMO 

Tópicos de conteúdo Objetivos de aprendizagem 

1. Economia política da 

comunicação na era dos dados 

1.1 Datificação da sociedade: novas 

formas e novos tempos de 

circulação de produtos culturais e 

de comunicação 

 1.2 Trabalho digital e trabalho 

informacional 

 1.3 Novos modelos de negócios 

baseados em dados: uma análise 

sob a perspectiva da EPC 

 1.4 Papel do algoritmo nos modelos de 

negócios digitais 

1.5 Participação dos usuários 

▪ debater sobre Economia Política da 

Comunicação, o modelo de negócios das big 

tech da internet; 

▪ confrontar visões de “commoditização da 

audiência” e de “trabalho gratuito do usuário”; 

▪ compreender como a datificação da vida 

contemporânea transforma a noção de 

mercadoria e o seu tempo de circulação na área 

da Comunicação, Informação e Cultura; 

▪ compreender a transformação de dados em 

palavras-chave para leilão de publicidade digital 

e o papel do algoritmo neste processo e 

▪ analisar casos reais, explorando as implicações 

da participação dos usuários nos modelos de 

negócios das big tech. 

2. Capitalismo informacional 

2.1 Digitalização da economia 

2.2 Trabalho informacional na internet 

2.3 Trabalho informacional na indústria 

2.4 Walled gardens: fechamento da 

internet 

2.5 Domínio das big tech  

 

▪ conhecer historicamente o processo de 

digitalização da economia: de Bretton Woods às 

criptomoedas; 

▪ compreender o papel da informação na geração 

de valor de empresas em diferentes setores; 

▪ identificar correlações e causalidades entre o 

fechamento da internet e a commoditização dos 

dados e 

▪ caracterizar o processo de plataformização, 

discutindo o cenário atual do capitalismo 

informacional e o papel das big tech no estágio 

atual de desenvolvimento da internet. 
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3.  Plataformização da internet 

 3.1 Governança algorítmica na era da 

vigilância 

 3.2 Login e sociedade do controle 

 3.3 Dados como valor 

 3.4 Economia da atenção e venda de 

dados 

▪ compreender como os algoritmos governam 

parte da esfera pública e as suas implicações na 

vigilância estatal e privada; 

▪ reconhecer o valor econômico do dado e o seu 

processo de valorização nos jardins murados das 

plataformas digitais; 

▪ analisar a inferência de dados para a definição 

de perfis agregados ou individualizados; 

▪ reconhecer a função econômica do login para a 

valorização econômica dos dados e 

▪ identificar modos de funcionamento das 

plataformas e debater práticas dos usuários no 

contexto da economia da atenção e da 

commoditização dos dados. 

4. Contestando o capitalismo de 

vigilância 

4.1 Movimentos-rede, primaveras e 

guerras híbridas 

4.2 Comunicação de guerrilha em 

tempos de instabilidade política e 

econômica 

4.3 A utopia da Democracia Digital 

▪ reconhecer, por meio de casos, as dinâmicas das 

manifestações convocadas ou disseminadas 

pelas plataformas digitais; 

▪ analisar a relevância das plataformas das big 

tech para o ativismo global (pós-2009);  

▪ identificar as forças em conflito na relação 

plataformas das big tech para o ativismo global 

(pós-2009); 

▪ discutir o impacto global de táticas e estratégias 

de comunicação de guerrilha usadas pelo 

ativismo dos anos 2010 e 

▪ analisar o estágio atual e as contradições da 

ideia de Democracia Digital. 

5. Respondendo a forças disruptivas 

5.1 Autorregulação 

5.2 Regulação 

5.3 Respostas corporativas 

▪ categorizar as propostas de autorregulação das 

plataformas digitais; 

▪ justificar a regulação das plataformas digitais e 

▪ desenvolver um modelo de respostas 

corporativas para os desafios da digitalização.   

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

▪ CRARY, J. 24/7: capitalismo tardio e os fins do sono. São Paulo: Ubu, 2016. 

▪ VALENTE, J. Tecnologia, informação e poder: das plataformas online aos monopólios 

digitais. Tese (doutorado), Departamento de Sociologia, Universidade de Brasília/UnB, 

Brasília, 2019. Disponível em: 

https://repositorio.unb.br/bitstream/10482/36948/1/2019_JonasChagasL%c3%bacioVal

ente.pdf. Acesso em: 28 mar. 2021. 
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

▪ GERBAUDO, P. Redes e ruas: mídias sociais e ativismo contemporâneo. São Paulo: 

Funilaria, 2021.  

▪ VAN DIJCK, J.; JACOBS, B. Electronic identity services as sociotechnical and political-

economic constructs. New Media & Society, v. 22, n. 5, p. 896-914, 2020. Disponível 

em: https://journals.sagepub.com/doi/full/10.1177/1461444819872537. Acesso em: 28 

mar. 2021. 

▪ VAN DIJCK J.; POELL, T.; WAAL, M. The platform society: public values in a connective 

world. New York: University Press, 2018. Disponível em: 

https://books.google.com.br/books?id=xLhwDwAAQBAJ&printsec=frontcover&dq=The+

platform+society+public+values+in+a+connective+world&hl=pt-

BR&sa=X&ved=2ahUKEwijsLPqg-

_uAhVFK7kGHXJMA7YQ6AEwAHoECAYQAg#v=onepage&q=The%20platform%20societ

y%20public%20values%20in%20a%20connective%20world&f=false. Acesso em: 28 

mar. 2021. 
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Disciplina Carga horária 

3. Tópicos em Economia para 

Comunicação 

24 horas-aula 

 

Área Subárea 

Estratégias e negócios    Comunicação     

 

Ementa 

Conceitos fundamentais de Economia. Concorrência e estrutura de mercado. Falhas de mercado 

e regulação. Tecnologia da Informação e externalidade de rede. Tópicos especiais para 

Comunicação.   

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO MÍNIMO 

Tópicos de conteúdo Objetivos de aprendizagem 

1. Conceitos fundamentais de Economia 

1.1 Teoria do Consumidor  

1.2 Equilíbrio de mercado (oferta e 

demanda) 

1.3 Bem-estar e eficiência alocativa 

▪ conceituar Teoria do Consumidor; 

▪ compreender conceitos básicos de mercado, 

como oferta, demanda e equilíbrio de 

mercado e 

▪ identificar elementos da teoria do bem-estar 

e de eficiência alocativa. 

2. Concorrência e estrutura de mercado 

2.1 Mercados competitivos 

2.2 Eficiência de mercado 

2.3 Monopólio e oligopólio 

2.4 Poder de mercado e interação 

estratégica 

2.5 Concorrência schumpeteriana 

▪ compreender os diferentes tipos de 

mercado; 

▪ diferenciar os conceitos de monopólio e 

oligopólio; 

▪ compreender as estruturas competitivas de 

mercado e 

▪ identificar os elementos da concorrência 

schumpeteriana. 

3. Falhas de mercado e regulação 

3.1 Falhas de mercado: bens públicos e 

externalidades 

3.2 Regulação econômica 

3.3 Informação assimétrica: seleção 

adversa e risco moral 

3.4 Limites da firma 

3.5 Teoria dos contratos 

 

▪ compreender os diferentes tipos de falha de 

mercado; 

▪ explicar a não eficiência econômica; 

▪ analisar o efeito da regulação econômica 

sobre mercados; 

▪ debater conceitos de informação 

assimétrica: sinalização, screening e 

problema do agente-principal e 

▪ compreender as noções da Teoria da Firma 

e da Teoria dos Contratos. 

4. Tecnologia da Informação 

4.1 Externalidades de rede 

4.2 Custos de migração 

4.3 Mercados bilaterais 

 

▪ discutir o papel da transformação digital e 

os efeitos de rede nas análises econômicas; 

▪ analisar a dinâmica dos custos de migração 

associados à tecnologia e 

▪ discutir o impacto da formação de mercados 

bilaterais na economia. 
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5. Tópicos especiais para Comunicação 

5.1 Economia digital  

5.2 Direitos de propriedade intelectual 

5.3 Papel das inovações 

▪ discutir fenômenos associados à economia 

digital; 

▪ reconhecer elementos de propriedade 

intelectual e 

▪ reconhecer a importância do papel das 

inovações. 

 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

▪ MANKIW, N. G. Introdução à economia. 8. ed. São Paulo: Cengage Learning, 2019. 

▪ TIROLE, J. Economia do bem comum. Rio de Janeiro: Zahar, 2020. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 

▪ ALLCOTT, H.; GENTZKOW, M.; YU, C. Trends in the diffusion of misinformation on social 

media. Research & Politics, v. 6, maio, 2019. Disponível em: 

https://doi.org/10.1177/2053168019848554. Acesso em: 27 ago. 2019. 

▪ ANDERSON, Simon P.; WALDFOGEL, Joel; STROMBERG, David (eds.). Handbook of 

media economics. Rio de Janeiro: Elsevier, 2016. 

▪ STRÖMBERG, David. Media and politics. Annual Review of Economics, v. 7, n. 1, p. 173-

205, 2015. 
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Disciplina Carga horária 

4. Antropologia das Práticas de Consumo 24 horas-aula 

 

Área Subárea 

Marketing e vendas     Marketing    

 

Ementa 

Mito, ritual e ideologia. Etnocentrismo. Cultura como sistema de significação. Meios, mediações e 

comunicação de massa. Consumo, publicidade e Antropologia na contemporaneidade. 

Pensamento antropológico aplicado ao comportamento do consumidor. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO MÍNIMO 

Tópicos de conteúdo Objetivos de aprendizagem 

1. Conceitos fundamentais  

1.1 Mito e rituais 

1.2 Etnocentrismo  

1.3 Cultura como sistema de 

significação  

▪ identificar conceitos fundamentais do campo da 

Antropologia; 

▪ traçar um panorama dos debates sobre mito, ritual, 

ideologia e etnocentrismo na era moderna e 

▪ analisar os conceitos de cultura. 

2. Meios e mediações  

2.1 Comunicação de massa 

2.2 Mídia, poder e democracia 

2.3 Bens e mercadorias 

 

▪ identificar as principais questões relacionadas ao 

debate sobre comunicação na modernidade e 

▪ analisar as implicações dos meios de massa para a 

democracia e as relações de poder na 

contemporaneidade. 

3. Consumo e publicidade  

3.1 Publicidade, produção e 

consumo  

3.2 Pensamento mágico e 

publicidade 

 

▪ relacionar publicidade, consumo e produção no 

âmbito da sociedade contemporânea e 

▪ avaliar as principais discussões sobre consumo e 

publicidade. 

4. Práticas de consumo  

4.1 Hábitos culturais e de consumo  

4.2 Universo dos bens  

▪ identificar os principais hábitos e práticas culturais 

relacionados ao consumo e à distribuição de bens 

na modernidade e 

▪ analisar as práticas de consumo contemporâneas. 

5. Debates contemporâneos e 

Antropologia do consumo 

5.1 Consumo e internet 

5.2 Microtendências  

5.3 Consumo e informação  

▪ discutir o consumo no âmbito da teoria 

antropológica; 

▪ analisar as inovações mais recentes em termos de 

segmentação de público e o uso de informação na 

oferta de produtos e serviços, e 

▪ identificar as microtendências nas experiências de 

consumo. 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

▪ GOIADANICH, M.E, MEZABARBA, S. R. Etnografias possíveis: experiência etnográficas 

sobre consumo no ambiente urbano. Rio de Janeiro: Ponteio, 2016.  

▪ LEVI-STRAUSS, C. Antropologia estrutural dois. São Paulo: Ubu, 2017. 
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

▪ MAUSS, M. Sociologia e Antropologia. São Paulo: Ubu, 2017. 

▪ SOLOMON, M.R. O comportamento do consumidor: comprando, possuindo e sendo. Porto 

Alegre: Bookman, 2016. 
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Disciplina Carga horária 

5. Internet e Práticas de Consumo 24 horas-aula 

 

Área Subárea 

Marketing e vendas   Negócios digitais    

 

Ementa 

Globalização, internet e consumo. Web 2.0 e emergência das mídias digitais. Plataformas de 

colaboração. Pirataria e modificações estruturais. Tendências em publicidade, trabalho e negócios 

digitais. Big data. Novos modelos de negócio. Reestruturações publicitárias e relações de trabalho. 

Comunicação centrada no usuário. Gigantes tecnológicas e cenário econômico global. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO MÍNIMO 

Tópicos de conteúdo Objetivos de aprendizagem 

1. Globalização, internet e 

consumo 

1.1 Emergência do capitalismo 

cognitivo 

1.2 Trabalho imaterial e economia de 

dados 

1.3 Inclusão digital e digital divide 

▪ analisar as mudanças sociais e econômicas no 

contexto da globalização e do advento da internet; 

▪ analisar as novas dinâmicas econômicas 

características da sociedade da informação e do 

conhecimento e 

▪ identificar os desafios à plena integração dos 

indivíduos ao universo digital e as suas dinâmicas 

sociais e econômicas. 

2. Web 2.0 e novos padrões do 

consumo 

2.1 Redes sociais e consumo  

2.2 Colaboração e relacionamento  

2.3 Pirataria, compartilhamento e 

dinâmicas de “saque e dádiva” 

no meio digital  

▪ identificar as novas formas de relacionamento 

entre marcas e consumidores, e as suas 

implicações para a prática publicitária; 

▪ avaliar a comunicação no âmbito das 

organizações, à luz dos novos arranjos econômicos 

proporcionados pelas mídias digitais e 

▪ analisar os efeitos negativos e o potencial das 

diferentes apropriações que os consumidores 

fazem de produtos e negócios no ambiente digital. 

3. Tendências em publicidade  

3.1 Comunicação e negócios digitais  

3.2 Estratégias publicitárias 

contemporâneas 

3.3 Comunicação centrada no 

usuário 

▪ analisar as principais tendências no mercado da 

comunicação; 

▪ discutir o papel da publicidade no âmbito da 

sociedade em rede e 

▪ analisar casos bem-sucedidos de estratégias de 

comunicação em empresas e negócios digitais. 

4. Uso de metadados na 

publicidade 

4.1 Microtargeting e consumo 

4.2 Big data e comunicação de 

massa contemporânea  

4.3 Grandes plataformas de 

distribuição de conteúdo e 

novas práticas de consumo 

▪ identificar e analisar o uso de metadados em 

estratégias de publicidade contemporâneas; 

▪ discutir as recentes mudanças na forma como as 

empresas e marcas analisam mercados e 

potencializam vendas com base na segmentação 

do público e no direcionamento de conteúdo, e 

▪ analisar o impacto das megaplataformas de 

distribuição de conteúdo sobre a publicidade 

contemporânea. 
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5. Cenário econômico global  

5.1 Grandes modelos de negócio da 

contemporaneidade 

5.2 Empresas de base tecnológica 

5.3 Estudo de casos  

▪ identificar as principais tendências em negócios 

digitais e 

▪ analisar casos bem-sucedidos de relacionamento 

com o consumidor no meio digital. 

 

 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

▪ CAMPANELLA, Bruno; BARROS, Carla. Etnografia e consumo midiático: novas tendências 

e desafios metodológicos. Rio de Janeiro: E-papers, 2016. 

▪ MICELI, André; SALVADOR, Daniel. Planejamento de marketing digital. Rio de Janeiro: 

Brasport, 2017. 

 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

▪ KOTLER, Phillip; KARTAJAYA, Hermawan; SETIAWAN, Iwan. Marketing 4.0. Rio de 

Janeiro: Sextante, 2017.  

▪ KARHAWI, Issaaf. De blogueira a influenciadora: etapas de profissionalização da 

blogosfera de moda brasileira. Porto Alegre: Sulina, 2020.  
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Disciplina Carga horária 

6. Economia e Indústria Criativa 24 horas-aula 

 

Área Subárea 

Marketing e vendas     Marketing    

 

Ementa 

Indústria criativa: definição e conceitos. Modelos de negócio e indústria criativa. Economia 

colaborativa. Políticas públicas e indústria cultural. 

 

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO MÍNIMO 

Tópicos de conteúdo Objetivos de aprendizagem 

1. Indústria criativa: definição e 

conceitos 

1.1 Criatividade como mercadoria 

1.2 Cultura e inovação 

1.3 Tecnologia e criatividade 

▪ conceituar economia e indústria criativa; 

▪ analisar o conceito de cultura e a sua relação 

com a inovação ao longo do tempo e 

▪ analisar a crescente relação entre os 

conceitos de tecnologia e criatividade. 

2. Transformações da indústria criativa 

no século XX 

2.1 Arquitetura, design e moda 

2.2 Audiovisual, editoração, artes cênicas 

e patrimônio 

2.3 Pesquisa e inovação 

▪ analisar o surgimento e o desenvolvimento 

de áreas da indústria criativa relacionadas à 

moda, ao design e à arquitetura; 

▪ justificar, historicamente, o desenvolvimento 

de diferentes campos da indústria criativa e 

▪ debater o lugar da pesquisa e da inovação na 

indústria criativa. 

3. Políticas públicas, mercado e 

indústria criativa 

3.1 Mercado da criatividade no Brasil e no 

mundo 

3.2 Transformações do financiamento 

público da cultura 

3.3  Consumo e perfil de consumidores 

▪ analisar o mercado da indústria criativa no 

Brasil e no mundo; 

▪ identificar oportunidades de financiamento e 

incentivo para os novos modelos de 

economia criativa e 

▪ mapear o perfil dos consumidores e as 

oportunidades de abertura de novos 

mercados. 

4. Modelos de negócio  

4.1 Consumo e segmentação 

4.2 Economia sob demanda 

4.3 Economia colaborativa e 

crowdsourcing 

▪ descrever os principais modelos de negócio 

da indústria criativa ao longo do tempo; 

▪ avaliar o crescimento da economia sob 

demanda em comparação com o modelo de 

distribuição em massa e  

▪ analisar modelos de negócio emergentes 

aplicados à indústria criativa. 

5. Novas tecnologias e indústria 

criativa 

5.1 Interatividade e imersão 

5.2 Streaming 

5.3 Dados, segmentação e microtargeting 

▪ debater os impactos e oportunidades que as 

novas tecnologias trazem para a economia e 

a indústria criativa; 

▪ avaliar o lugar e o futuro do mercado de 

streaming na indústria criativa e 

▪ criar estratégias de mercado a partir de 

dados de microssegmentação. 
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BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

▪ GUINDANI, J.; SILVA, M. (orgs.). Comunicação e indústria criativa: políticas, teorias e 

estratégias. Jaguarão: Claec, 2018. 

▪ VALIATI, L.; MIGUEZ, P.; CAUZZI, C.; SILVA, P. P. Economia criativa e da cultura: 

conceitos, modelos teóricos e estratégias metodológicas. In: VALIATI, L.; FIALHO, A. L. 
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

▪ FIRJAN. Mapeamento da indústria criativa no Brasil. Rio de Janeiro: Firjan, 2019. 

Disponível em: 
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Stanford: Stanford University Press, 2017. 

▪ VALIATI, L.; FIALHO, A. L. N. (orgs.). Atlas econômico da cultura brasileira: metodologia 

I. Porto Alegre: UFRGS, 2017. Disponível em: 
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%20Atlas%20volume%201%20digital.pdf. Acesso em: 28 mar. 2021. 

▪ SILVA, F. A. B. S.; ZIVIANI, P. (orgs.). Políticas públicas, economia criativa e da cultura. 

Brasília: Ipea, 2020. Disponível em: https://garimpodesolucoes.com.br/wp-

content/uploads/2020/09/Politicas_publicas_economia_criativa-e-da-cultura.pdf. Acesso 

em: 28 mar. 2021. 

 

 


