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EMENTA / PROGRAMA DE DISCIPLINA 

 
CURSO ANO / SEMESTRE LETIVO 

Administração 2016.1 

DISCIPLINA
  

CÓDIGO DA DISCIPLINA
 

Comunicação Organizacional ADM 043 

CARGA HORÁRIA SEMESTRE DE OFERTA 

68h 1º 

 
EMENTA 

Linguagem no ambiente organizacional. Sistemas de comunicação organizacional interna e externa. 

A comunicação como fator de formação da imagem corporativa. Comunicação e a reputação 

corporativa. Planejamento da comunicação. Comunicação e comportamento. Relações públicas e o 

consumidor. Assessoria de comunicação. A comunicação e o gerenciamento de crises. 

Compromissos e redes sociais das empresas. O uso de novas tecnologias na comunicação 

organizacional. 

 
OBJETIVOS 

Capacitar o aluno a elaborar relatórios de natureza técnica e aprimorar suas habilidades de 

comunicação no ambiente de trabalho e na sociedade como um todo.  Especificamente, busca-se: 

habilitar o futuro profissional Administrador para comunicar-se de maneira eficiente com 

fornecedores, clientes, colaboradores, meios de comunicação e comunidade; utilizar as 

comunicações para conseguir uma identidade organizacional positiva; integrar a comunicação e a 

cultura organizacional, utilizando os instrumentos de comunicação. 

 
PERFIL DO EGRESSO 

O curso de Administração da FAT objetiva a formação de um profissional generalista-humanista 

capaz de empreender transformações com competência técnico-científica, com espírito crítico, lógico 
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e analítico; com atitudes e habilidades centradas em aspectos como: flexibilidade; capacidade de 

trabalhar em equipe, norteado pelo princípio da alteridade; responsabilidade ética; visão sistêmica e 

multidisciplinar; adaptabilidade; capacidade analítica para implementar ações inovadoras e criativas. 

 
CONTEÚDO PROGRAMÁTICO 

UNIDADE 1 

 Conceitos em Comunicação Organizacional: panorama histórico, definição e principais 

elementos; 

 Linguagem Organizacional; 

 Sistemas de comunicação organizacional; 

 Ambientes organizacionais; 

 Cultura Organizacional e Relações de poder nas organizações contemporâneas; 

 Canais e Ferramentas de comunicação organizacional – ambientes interno e externo; 

 O plano de comunicação como ferramenta organizacional; 

 Responsabilidade Social Empresarial e Capital Social Corporativo; 

UNIDADE 2 

 Identidade, Imagem, Reputação corporativas; 

 Assessoria de comunicação e Gestão de Imagem; 

 As Relações Públicas na gestão da imagem corporativa; 

 Crises Corporativas: definição, elementos, gerenciamento; 

 Tecnologias digitais de comunicação nas organizações; 

 Comunicação organizacional em mídias sociais eletrônicas 

 
METODOLOGIA 

O desenvolvimento dos estudos será realizado por Exposições dialogadas em sala de aula seguida de 

debates. Estudos dirigidos e execução de Atividades práticas. Serão incentivados a resolução de 

situação problemas instigados por estudo de caso e projeto interdisciplinar. Também, desenvolver-

se-á em sala de aula debates, consultas bibliográficas e interpretação de artigos científicos e visitas 

técnicas.  

 
AVALIAÇÃO 

As avaliações do discente matriculado na disciplina COMUNICAÇÃO ORGANIZACIONAL 

obedecerão aos seguintes critérios, por unidade: 

a) Até 7 pontos correspondentes ao desempenho do discente nas provas escritas 
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b) Até 2 pontos correspondentes aos testes e avaliações intermediárias de cada unidade. 

c) Até 1 ponto – Projeto de Comunicação 
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