
  

 

MINICURSO: PRÁTICAS COMUNICATIVAS: A ATMOSFERA DE UMA ASSESSORIA DE 
COMUNICAÇÃO DE CULTURA 

CARGA HORÁRIA: 3h DIA E HORÁRIO: 22 e 23/03 – das 17:30h às 19h 

PROPONENTES: Marize Torres Magalhães e André Oliveira Santos 

EMENTA 

 
O minicurso tem como objetivo capacitar estudantes e profissionais de comunicação e áreas 

afins a atuar em assessorias de comunicação de instituições culturais, como também facilitar a 
divulgação de seus projetos culturais e/ou de terceiros, além de ampliar conceitos básicos de 
assessoria tendo a cultura como foco, diversificado repertório e habilidades. O minicurso 
proporcionará aos interessados noções de uma rotina de assessoria, apresentando a praticidade de 
atividades como clipping, criação de mailing, sugestão de pauta, press-kit, elaboração de releases e 
notinhas, envio e disparo para imprensa e outros públicos, follow-up (vendendo o evento para 
imprensa), cobertura de eventos até a transformação do mesmo em notícia, concepção de sala de 
imprensa, elaboração de campanhas (desde a comunicação textual a planos de comunicação visual - 
articulando os diversos profissionais - concepção, criação, elaboração de plano, orçamentos, 
produção de sinalizações físicas, parâmetros e modelos), a qual ele poderá sentir a atmosfera deste 
tipo de ambiente de trabalho.  Será possível também que o estudante conheça como funciona a 
estrutura de uma assessoria desde a comunicação interna (a exemplo dos jornais-murais) às devidas 
funções dos profissionais envolvidos no campo como equipe de design, publicidade, jornalismo, 
relações públicas, assessor de imprensa, assessor-chefe, fotógrafo, estagiário, secretário, produtor, 
entre outros.  Estratégias de divulgação de eventos culturais, como inserção nas agendas culturais, 
articulação e mobilização com diversos públicos (governamentais e da sociedade civil), 
conhecimento sobre instituições culturais de cultura e representações artísticas, utilização de redes 
sociais, noções de fortalecimento de imagem institucional e formação de redes estratégicas também 
estão entre as propostas do curso.  

BREVE CURRÍCULO DOS AUTORES 

 
Marize é doutoranda do programa de pós-graduação em Comunicação e Culturas 

Contemporâneas pela Faculdade de Comunicação da Universidade Federal da Bahia. Graduada em 
Comunicação Social/habilitação em Relações Públicas pela Universidade do Estado da Bahia (UNEB) 
(2009) e mestre em Ciências Sociais: Cultura, Desigualdades e Desenvolvimento pela Universidade 
Federal do Recôncavo da Bahia (2013), Marize atuou em diversos projetos envolvendo cultura e 
suas transversalidades, principalmente no que diz respeito à política dos pontos de cultura, uma das 
principais ações do Ministério da Cultura. É criadora do Teia do Recôncavo, projeto de intercâmbios 
entre Pontos de Cultura do Recôncavo da Bahia, atuou como jornalista da Secretaria de Cultura do 
Estado da Bahia (2012/2016), foi relações públicas do Conselho Estadual de Cultura da Bahia 
(2013/2014) e jornalista do Teatro Castro Alves e recentemente atuou como assessora de 
comunicação da Fundação Cultural do Estado da Bahia. Atualmente Marize se dedica ao grupo de 
pesquisa Comunicação e Política - Redes do programa de doutorado, sob a coordenação de Othon 
Jambeiro e Fábio Ferreira, sendo este último seu orientador da pesquisa em desenvolvimento.  

André Oliveira é produtor cultural e graduando em comunicação. Desenvolve atividades 
relacionadas a produção executiva, planejamento, monitoramento e produção de conteúdo com 
ênfase em redes sociais integradas. Já atuou em diversas instituições culturais, como Secretaria de 
Cultura do Estado da Bahia e no Instituto de Radiodifusão Educativa da Bahia. Atualmente é 
coordenador de projetos culturais com foco em economia criativa, social e eventos. 



  

 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

Computador e projetor datashow. 

REFERÊNCIAS 

Não indicada na proposta, devendo ser apresentada durante o curso. 

PRÉ-REQUISITOS 

É importante que cada estudante tenha seu notebook para facilitar a prática das atividades. Aquele 
que não tiver computador deverá sentar-se ao lado de quem tem. Muitas das atividades serão 
dinâmicas e feitas em grupo. 

VAGAS 

25. 

 


