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Objetivos do programa: capacitar o gestor de comunicação de marketing na 

articulação da estratégia da empresa com os processos criativos de meio e men-

sagem. 

Programação* 

1st week: Managing Integrated Marketing Communications  

Identifying the Target Audience, Determining the Communication             

Objectives, Designing the Message, Selecting Communication Channels. 

2nd week: Communication Design 

Design and Communication, Graphic Design versus Visual Communication 

Design, Perception and Meaning, Language and Signification,                

Communication, Aesthetics.  

3rd week: Innovation & New Trends in Business Communication 

Overcoming the Innovation Barrier, Strategy Innovation, Integrated        

Communication in the Innovation Communication Process. 

Leituras prévias: os alunos receberão um conjunto de artigos para leitura, 

com 4 meses de antecedência, possibilitando sua melhor preparação para 

as aulas. 

*Sujeito a alterações de acordo com a coordenação sem aviso prévio. 

Turma de julho 2017 

Instituição parceira da IBS-SP: California 

State University, Northridge - CSUN — Esta-

dos Unidos 

Data: Janeiro e Julho  

Carga horária: aulas e atividades em perío-

do integral durante 3 semanas—75h/aula e 

5h/atividades extra sala 

Corpo docente: professores PhDs da própria 

universidade, com grande experiência acadê-

mica e executiva 

Dinâmica das aulas: aulas expositivas, 

discussão de casos e  atividades práticas  

Público alvo: graduandos e graduados com 

interesse na área de comunicação 

 

Atividade adicional: módulo de Business 

English incluso no programa com 27h/aula 

Dupla Certificação: Certificate in Executive 

Management e Business English 

Número de alunos em sala: de 15 a 30 

Investimento: U$ 6.289,50 + matr. U$ 90—

ver programa de bolsas de estudos e convênios 

com empresas 

Condições de pagamento: até 16 x sem 

acréscimo. 

PROGRAMA 

COMMUNICATION, DESIGN & 
INNOVATION 

Visão Estratégica e Inovadora na Comunicação   
de Marketing  

CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 
ATIVIDADES VINCULA-
DAS AO PROGRAMA 

O programa prevê dois encon-

tros com executivos america-

nos dentro da grade de ativida-

des. O grupo irá visitar uma 

empresa ou receberá em sala 

de aula um executivo local 

para propiciar uma oportuni-

dade de interação ao vivo com 

a realidade de negócios dos 

Estados Unidos. Os alunos 

receberão ainda sugestões de 

visitas a organizações e even-

tos para serem desenvolvidas 

mediante escolha dos alunos 

em seus horários livres. 

 

 


