Curso: Pós-Graduação em Comunicação Digital
Duração: 275h
Área formativa:

Sobre o curso
A Comunicação está em mudança em todas as suas vertentes. O crescimento do digital está a
modificar o comportamento do consumidor e os meios disponíveis para chegar ao mercado.
A Comunicação e a Comunicação Digital são duas áreas que, apesar de se complementarem, são
distintas na ênfase que colocam na abordagem ao mercado. A Comunicação Digital posiciona-se no
ambiente online que se despoletou com o aparecimento da World Wide Web (WWW). O mundo da
comunicação mudou para digital e hoje é essencial estar munido de novas ferramentas que nos ajudam
a trabalhar esta área.
A Pós-Graduação em Comunicação Digital foi concebida por profissionais de Marketing Digital,
Estrategas Digitais e Social Media Managers reconhecidos na área e a atuar na indústria digital nacional
e internacional. O input de profissionais é essencial ao desenvolvimento conceptual, criativo, teórico e
prático dos alunos.
A Pós-Graduação em Comunicação Digital confere a atribuição de 50 ECTS a todos os participantes.
&nbsp
Esta formação tem como objetivos:
A Pós-Graduação em Comunicação Digital visa munir os alunos de conhecimentos teóricos, mas
essencialmente experienciais, sobre o mundo da comunicação digital.
Estas competências irão permitir-lhes estruturar projetos, tomar decisões sobre a criação de projetos
online, institucionais ou comerciais.

Destinatários
Esta Pós-Graduação em Comunicação Digital é destinada a gestores de comunidades, estratega de
Redes Sociais analista de dados diretores de Comunicação Digital gestores de publicidade online
bloggers Web Copywritter gestores de Projectos web.

Pré-requisitos
Para a certificação em Pós-Graduação em Comunicação Digital, como habilitação de acesso o
Candidato deverá possuir uma licenciatura conferida ou reconhecida por Instituição de Ensino Superior
Nacional.
Para a certificação em Curso de especialização, o requisito de habilitação mínima de acesso é o 12º
ano.
O candidato que não possua um título de licenciatura ou equivalente, poderá, desde que aceite pela
FLAG, após análise do seu currículo profissional, frequentar o curso. Tendo aproveitamento receberá
um Diploma de Curso de Especialização.
São valorizados, a partir de uma entrevista com o candidato, a motivação, o conhecimento e a
experiência anterior no setor.

Metodologia
A Pós-Graduação em Comunicação Digital está dividida em 13 unidades didácticas. É efectuado em
b-Learning (Blended learning: presencial replicado e complementado numa plataforma de e-learning).
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Apresentação do Curso (1h)
Seminário de abertura (3h)
Networking (12h)
Marketing Digital (24h)
Social Media (16h)
Semiótica Digital (comunicação Gráfica) (16h)
Web Copywriting (24h)
Search Engine Optimization (SEO) (24h)
Seminário 2 (3h)
Publicidade Online (24h)
R.P. Blogging e Youtubing (16h)
Mobile/Email Marketing (24h)
E-Commerce (20h)
Customer Relationship Management (CRM) (20h)
Seminário 3 (3h)
Medição de Resultados (20h)
Projeto (25h)

Apresentação do Curso
Seminário de abertura
Networking

●
●
●
●
●
●
●
●
●

Introdução
Networking
O novo paradigma do marketing e da comunicação
Gestão do marketing pessoal
Ferramentas de marketing
Estratégia de conteúdos
Medição de resultados
Conclusões
23 estratégias de ação

Marketing Digital
●

B2B:
Introdução ao Marketing
Impacto do Digital no Marketing
A importância do Marketing digital na comunicação B2B
❍
❍
❍

●

B2C:
A importância do Marketing digital na comunicação B2C
Comportamento do Consumidor Digital
Os constituintes do Plano de Marketing Digital
❍
❍
❍

Social Media
●

Redes sociais:
Paradigma atual
Social média vs social networking
O que é uma comunidade
Potencialidades das redes sociais
Tipologia das redes sociais
As principais redes sociais em Portugal
❍
❍
❍
❍
❍
❍

●

Estratégias e resultados:
Dados estatísticos
Estratégia de comunicação digital
Promoção nas redes sociais
Monitorização de resultados
❍
❍
❍
❍

Semiótica Digital (comunicação Gráfica)
●

Semiótica digital e Design Interativo: Comunicação Gráfica digital

Web Copywriting
●
●
●

Introdução ao Web Copywriting
Importância de um bom copy na web
Modelos de web copywriting: programação

●
●
●
●
●
●
●
●
●

Escrita para diferentes formatos
Noções de storytelling: transmedia storytelling
Copywriting para sites
Copywriting para landing pages
Copywriting para newsletters
Copywriting para motores de pesquisa
Copywriting para campanhas PPC
Copywriting para redes sociais
Edição: treino

Search Engine Optimization (SEO)
Seminário 2
Publicidade Online
●
●
●
●
●
●

Contextualização de Publicidade on line
Importância da publicidade on line no B2C e B2B
Instagram
Facebook Ads
Google Adwords
Youtube

R.P. Blogging e Youtubing
●
●
●
●

Fundamentos do Blogging e Youtubing
Funções dos Blogs e Youtube como ferramenta de comunicação
Razões do sucesso/nº seguidores
Estratégias de blogging e youtubing

Mobile/Email Marketing
●
●
●
●
●
●
●
●
●
●

Realidade do Email Marketing
2016 Predictions
O que é o email Marketing? E o que não é?
A importância do Email Marketing
Como criar uma campanha de Email Marketing?
Bases de Dados
Construir uma lista
Legislação
Anatomia do Email Marketing
Métricas

E-Commerce
●
●
●
●

Introdução ao e-Commerce
Legislação
Modelos de negócio
Plano de Negócios

●
●
●

Plataformas para e-Commerce
Pontos-chave num e-Commerce
Estratégias de Comunicação

Customer Relationship Management (CRM)
●

B2B:
Introdução ao CRM
Impacto do CRM no B2B
A importância do CRM na comunicação B2B
❍
❍
❍

●

B2C:
CRM em contexto B2C
Campanhas dirigidas em B2C
Gestão das campanhas em CRM
Demonstração de um programa CRM (Microsoft e Vtiger)
❍
❍
❍
❍

Seminário 3
Medição de Resultados
●
●
●
●
●
●
●

Web analytics
Case Studies
Google Analytics
Navegação no GA
GTM E GA
REGEX
Facebook insights

Projeto

