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Plano de ERE (Ensino Remoto Emergencial) 
 

 
 

Disciplina: Assessoria de Comunicação e Imprensa Código: TCI127 

Natureza:  
( X ) Obrigatória  
(  ) Optativa 

(X) Semestral      (  ) Anual (  ) Modular  

Pré-requisito:  Co-requisito:  Modalidade: (  ) Presencial     (  ) Totalmente EaD   (  )_________ *C.H.EaD 
CH semanal síncrona: 2 
CH semanal assíncrona: 8 
CH total semanal: 10 
CH Total disciplina: 60 

Padrão (PD): 45 Laboratório (LB): 
15 Campo (CP): 0 Estágio (ES): 0 Orientada (OR): 0 

 

Prática 
Específica 
(PE): 0 

 

Estágio de Formação 

Pedagógica (EFP): 0 
Extensão 
(EXT): 0 

Prática como 
Componente 
Curricular 
(PCC): 0 

     

 
EMENTA (Unidade Didática)  

 
Comunicação integrada. Públicos de interesse das diferentes organizações. Principais atividades 
de uma assessoria de comunicação. Fundamentos do jornalismo e da imprensa. Rotina produtiva 
e relacionamento com a mídia na assessoria. Mídia training. Gerenciamento de crises.  

 
 

PROGRAMA (itens de cada unidade didática) 
 
Módulo 1. Comunicação integrada 
Módulo 2. Assessoria de comunicação e assessoria de imprensa 
          2.1 Comunicação interna 
          2.2 Comunicação externa 
          2.3. Stakeholders 
Módulo 3. Serviços prestados pela assessoria de imprensa        
Módulo 4. Release 
Módulo 5. Gerenciamento de crises 
Módulo 6. Assessoria de Comunicação no setor público (Executivo, Legislativo e Judiciário). 

 
OBJETIVO GERAL 

Formar o comunicador institucional capaz de atuar como gestor de assessorias de comunicação 
e de imprensa e com conhecimentos para produzir e executar planejamentos de comunicação em 
instituições públicas, privadas e do terceiro setor. 

OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
• Diferenciar assessoria de comunicação e assessoria de imprensa e as características de 

ambas no composto de comunicação integrada;  
• Introduzir o futuro profissional de Comunicação Institucional ao cotidiano das organizações 

privadas e públicas no que tange às políticas de comunicação;  
• Apresentar os principais serviços de assessoria de imprensa e demais funções 

desempenhadas por comunicadores institucionais nas organizações; 
• Promover trabalhos com o intuito de introduzir a rotina produtiva de uma assessoria;  
• Formar o comunicador gestor, capaz de planejar e executar planos de comunicação interna e 

externa, aplicados a diferentes organizações; 
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• Dotar o aluno de conhecimentos teóricos e práticos que o capacitem a prestar 
assessoramento de comunicação integrada e assessoria de imprensa.  

 
 

PROCEDIMENTOS DIDÁTICOS 

A disciplina será desenvolvida em 6 semanas de aulas, de 03/11/2020 a 12/12/2020, mais uma 
semana para exame (de 14/11/2020 a 18/12/2020), totalizando 7 semanas. Será utilizado o 
ambiente virtual de aprendizagem (AVA) na plataforma Moodle da UFPR (o UFPR Virtual – 
https://ufprvirtual.ufpr.br) com conteúdos para aprofundamento teórico e de apoio no 
desenvolvimento do conteúdo sobre assessoria de comunicação e imprensa (textos, slides, 
vídeos, links, podcasts, artigos acadêmicos e e-books servirão como base para o 
desenvolvimento de atividades relacionadas à produção de materiais de interesse da 
Comunicação Institucional). Para as aulas síncronas semanais de 2 (duas) horas cada (que 
incluirão revisão de conteúdos e esclarecimento de dúvidas), poderão ser utilizados os 
softwares Microsoft Teams, WebConf da RNP ou Jitsi. Todos via UFPR Virtual. Todos os 
materiais e conteúdos das atividades das aulas síncronas serão disponibilizados para os alunos 
que não puderem participar da aula em tempo real. As aulas síncronas acontecerão todas as 
terças-feiras, das 10h às 12h. 

a) sistema de comunicação: o professor vai acompanhar a participação dos alunos nas atividades 
propostas pelos relatórios, postagem de tarefas e ferramentas de feedback disponíveis na UFPR 
Virtual, além de contato por e-mail, no endereço institucional da professora 
(anacarolaraujosilva@ufpr.br).  

b) modelo de monitoria digital: o atendimento tutorial aos alunos nas atividades remotas será via 
demandas no próprio sistema on-line e também no horário reservado à disciplina dentro da grade 
horária do curso para encontros síncronos. O monitor ajudará o professor nesse processo (estará 
cadastrado na UFPR Virtual), atendendo demandas dos alunos, além de auxiliar na elaboração 
de conteúdos destinados ao subsídio das atividades.  

c) infraestrutura de suporte tecnológico, científico e instrumental à disciplina: tanto o professor 
quanto os alunos têm acesso ao suporte tecnológico necessário ao desenvolvimento da disciplina 
na modalidade ERE, pois os discentes que não possuem computadores ou acesso à internet 
podem solicitá-los via editais de inclusão digital da PRAE (Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis) 
da UFPR. 

d) previsão de período de ambientação dos recursos tecnológicos a serem utilizados pelos 
discentes: o plano e o programa da disciplina serão apresentados e disponibilizados aos alunos 
no primeiro dia de aula. No planejamento da disciplina, o período de ambientação com os recursos 
tecnológicos acontece junto ao Módulo 1, na primeira semana de aula, quando os alunos terão 
acesso a conteúdo para estudos e dos tutoriais do UFPR Virtual, além de suporte na aula síncrona 
e auxílio do monitor.  

e) identificação do controle de frequência das atividades: o registro de frequência será computado 
pela conferência dos relatórios do UFPR Virtual (acesso aos conteúdos disponibilizados), 
postagem de tarefas das atividades propostas e ferramentas de feedback disponíveis no UFPR 
Virtual, além da obediência aos prazos de postagem das tarefas. Cada atividade será avaliada e 
pontuada, sendo notas e comentários inseridos em campo próprio disponível na área de tarefas 
da UFPR Virtual.  
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FORMAS DE AVALIAÇÃO 
 

Média entre três notas: 

1) Nota 1 (100 pontos): Séries de exercícios referentes aos conteúdos dos Módulos 1, 2, 3 e 
6. Serão 4 séries de exercícios (uma para cada módulo), valendo 25 pontos cada; 

2) Nota 2 (100 pontos): Release com informações coletadas em coletiva de imprensa online; 
3) Nota 3 (100 pontos): Trabalho em duplas sobre gerenciamento de crise. 50 pontos para 

trabalho escrito e 50 pontos para apresentação. 

BIBLIOGRAFIA BÁSICA  

Bureau de Programas de Informações Internacionais. Uma assessoria de imprensa responsável na 
era digital. EUA: Bureau Governo EUA, 2012. (Manuais). 
 
FENAJ - FEDERAÇÃO NACIONAL DOS JORNALISTAS. Manual de Assessoria de Comunicação. 4. ed. 
Brasília-DF: Fenaj, 2007. 
 
GONÇALVES, Elizabeth Moraes; GIACOMINI FILHO, Gino (org.). Comunicação Orgânica na 
Sociedade. São Caetano do Sul: USCS, 2015. (Comunicação & Inovação). Disponível em: 
https://bit.ly/34Zm9Wy. Acesso em: 14 out. 2020. 

BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR  

DUARTE, Jorge Antonio Menna (Org.). Assessoria de imprensa e relacionamento com a mídia: teoria 
e técnica. 3. ed. São Paulo, Atlas, 2011.  
 
FERRARETTO, Elisa Kopplin; FERRARETTO, Luiz Artur. Assessoria de imprensa: teoria e prática. 5. 
ed. São Paulo: Summus, 2009. 

MATOS, HELOIZA (org.). Comunicação pública: interlocuções, interlocutores e perspectivas. São Paulo: 
ECA/USP, 2012. 

REGO, Francisco Gaudencio Torquato do. Tratado de comunicação organizacional e política. 2. ed., 
rev. e ampl São Paulo: Cengage Learning, 2011. 

SILVA, Ana Carolina de Araújo. Assessoria de Imprensa e Comunicação Pública no Governo de 
Fernandópolis. 2011. 116 f. Dissertação (Mestrado) - Mestrado em Comunicação, Universidade de 
Marília, Marília-SP, 2011. 
 
 

 

 
Professor da Disciplina: Ana Carolina de Araújo Silva 
 

Assinatura: __________________________________________ 

 

Coordenadora do Curso:   Ana Carolina de Araújo Silva 
 

Assinatura: __________________________________________ 
 
 
 
 

 
 
 
 



CALENDÁRIO

8

N
ov

em
b
ro

03 Início do Módulo 1. Material para estudo disponível na UFPR Virtual.
Aula síncrona sobre o módulo 1.

07 Prazo final para fazer atividades do Módulo 1. Fim do Módulo 1.

09 Início do Módulo 2. Material para estudo disponível na UFPR Virtual.

10 Aula síncrona sobre o módulo 2.

14 Prazo final para fazer atividades do Módulo 2. Fim do Módulo 2.

16 Início do Módulo 3. Material para estudo disponível na UFPR Virtual.

17 Aula síncrona sobre o módulo 3.

21 Prazo final para fazer atividades do Módulo 3. Fim do Módulo 3.

23 Início do Módulo 4. Material para estudo disponível na UFPR Virtual.

24 Aula síncrona sobre módulo 4. Coletiva de imprensa.

28 Prazo final para envio do release. Fim do Módulo 4.

30 Início do Módulo 5. Material para estudo disponível na UFPR Virtual.

D
ez
em

b
ro

01 Aula síncrona sobre módulo 5: apresentação dos seminários sobre
gerenciamento de crise.

05 Prazo final para entrega do trabalho escrito sobre gerenciamento
de crise. Fim do Módulo 5.

07 Início do Módulo 6. Material para estudo disponível na UFPR Virtual.

08 Aula síncrona sobre módulo 6.

12 Prazo final para fazer atividades do Módulo 6. Fim do Módulo 6.

15 Última aula síncrona para fechamento da disciplina.

17 Exame


