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Por que oferecemos 
o curso?

PREPARE-SE PARA SER O PROFISSIONAL
QUE O MERCADO PROCURA
Para você, esporte é paixão, estilo de vida ou profissão? Para 

qualquer uma dessas alternativas, saiba que é possível considerar 

o esporte como ativo econômico, capaz de gerar engajamento 

e agregar valor para marcas que são diretamente associadas 

às práticas esportivas, além de poder servir como diferencial 

de relacionamento entre marcas e seus públicos. Neste curso, 

você irá entender como aplicar estratégias de marketing e de 

comunicação digital na produção de ações e conteúdos espor-

tivos, tanto no contexto de organizações quanto na gestão de 

pequenos negócios e prestação de serviços direcionados à 

promoção de atividades físicas e do bem-estar. A especialização 

em Comunicação e Marketing Esportivo é voltada para profissio-

nais de diversas áreas e aborda aspectos centrais, considerando 

as dimensões econômica e social do esporte. O curso fará com 

que você desenvolva uma visão ampla e complexa sobre a área e 

seja capaz de criar planos de comunicação, pautas e conteúdos 

esportivos relevantes para diferentes públicos.
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Programa do Curso
DURAÇÃO: 2 semestres

TITULAÇÃO: Pós-Graduação Lato Sensu

1. Comunicação Corporativa

 » Comunicação, poder e sociedade;

 » Comunicação corporativa, comunicação organizacional e comunicação empresarial;

 » Cultura e identidade das organizações; 

 » Comunicação e seus reflexos na imagem e reputação das corporações;

 » Sistema complexo de comunicação, fluxo e redes de informação;

 » Processos comunicacionais, barreiras e mídias corporativas; 

 » Estratégias de comunicação interna;

 » Estratégias de comunicação externa;

 » Estratégias de comunicação digital e novas tecnologias;

 » Composto de Comunicação Corporativa; 

 » Gestão estratégica da Comunicação e definição de políticas.

2. Linguagens das redes sociais

 » As linguagens da Comunicação; 

 » Linguagens, cultura, cognição e construção do discurso;

 » Efeito da mensagem;

 » Construção de sentido no texto;

 » Linguagem e interação; 

 » Linguagens transmídia, multimídia e hipermídia;

Para quem é o curso?
Jornalistas, assessores de imprensa e demais profissionais de 

Comunicação que já atuam ou que têm interesse em se especializar 

em planejamento de comunicação e produção de conteúdos 

esportivos; educadores e preparadores físicos, personal trainers, 

atletas, empreendedores de pequenos negócios vinculados ao esporte, 

como academias, estúdios e grupos de assessoria esportiva; além de 

prestadores de serviços na área esportiva e de segmentos correlatos 

às práticas esportivas, como nutricionistas e fisioterapeutas.
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4. Comunicação digital

 » Técnicas, códigos e ambientes da comunicação digital;

 » Relacionamento e diálogo;

 » Informação em novas mídias;

 » Coletivização e personalização da informação;

 » Comunicação digital imersiva;

 » Conectividade, usabilidade e navegabilidade;

 » Arquitetura da informação;

 » Comunicação e design de interação;

 » Planejamento da comunicação digital; 

 » Ecossistema do conteúdo;

 » Consumidor digital;

 » Engajamento e conveniência; 

 » Interação e experiência.

5. Marketing de relacionamento

 » Conceituação de relacionamento nas organizações; 

 » Marketing de relacionamento como estratégia corporativa e profissional; 

 » Ciclos do público; 

 » Vínculos e engajamento; 

 » Perfil de público e de relacionamentos; 

 » CRM – Customer Relationship Management; 

 » Marketing de Relacionamento no contexto do Marketing 4.0; 

 » Usuários e consumidores; 

 » Interações e motivações; 

 » Ambientes, marcas e produtos; 

 » Relacionamento em rede; 

 » Estudos de caso. 

 » Funcionamento do discurso nas redes sociais;

 » Construção de sentidos pelas linguagens verbal, sonora e visual;

 » Oralidade e textualidade;

 » Construção de sentido sonoro;

 » Desenho de som;

 » Música e efeitos sonoros;

 » Definição de público versus mídia;

 » Construção da imagem;

 » Humor; 

 » Memes;

 » Animação;

 » Gamificação.

3. Economia do esporte

 » Produção, distribuição e consumo de bens e serviços esportivos; 

 » Noção de recursos no esporte; 

 » Relação lucro x desempenho; 

 » Teoria de competições e Teoria de jogos; 

 » Economia das competições; 

 » Remuneração pública e remuneração do público; 

 » Eventos esportivos; 

 » Valor de marcas e valor de desempenho; 

 » Comunicação e megaeventos esportivos;

 » Mercado profissional no esporte; 

 » Desempenho e remuneração; 

 » Posicionamento público do atleta, do time e da marca; 

 » Estudos de caso.
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 » Atleta comunicador e influenciador;

 » Comunicação da equipe; 

 » Patrocínio.

8. Jornalismo esportivo

 » O esporte no Jornalismo; 

 » Jornalismo esportivo no mundo e no Brasil;

 » Divulgação do esporte e da prática esportiva; 

 » Agenda esportiva; 

 » Ciclo de produção e circulação da informação esportiva;

 » Formatos de produção de conteúdo;

 » Gêneros do jornalismo esportivo: reportagem e comentários; 

 » A linguagem esportiva;

 » Informação e merchandising;

 » Formação de opinião sobre esporte nos meios de comunicação;

 » Cobertura de eventos esportivos;

 » Jornalismo esportivo na internet e nas novas mídias;

 » Jornalismo e influenciadores digitais;

 » Ética na divulgação de resultados.

6. Gestão de carreiras esportivas

 » Conceitos integrados de profissão, carreira, trabalho e emprego; 

 » Carreira esportiva e projeto de vida; 

 » Ciclo de carreira no esporte; 

 » Competências e habilidades profissionais; 

 » Hard skills e soft skills; 

 » Competências individuais, coletivas e organizacionais; 

 » Valores, personalidade, âncoras, interesses e perspectivas de profissão; 

 » Planejamento de carreira; 

 » Estratégia e ferramentas de gestão profissional; 

 » Redes de relacionamento; 

 » Transferência e compartilhamento do conhecimento; 

 » Inovação; 

 » Expatriação de carreira, liderança e cenário global;

 » Aposentadoria no esporte.

7. Planejamento de comunicação esportiva

 » Papel da comunicação no esporte;

 » Mídia e esporte; 

 » Indústria do entretenimento e esporte;

 » Informação versus opinião;

 » Ação comunicacional e efeitos nos resultados;

 » Ética na comunicação esportiva;

 » Comunicação esportiva digital e redes sociais; 

 » Estratégias de comunicação direcionadas ao esporte;

 » Comportamento do público, torcedor e consumidor; 

 » Eventos esportivos como canal de comunicação;
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Conheça nossa metodologia
Apostando no ensino 100% digital, mesclamos 
conteúdos disponíveis em ambiente digital 
e encontros ao vivo, explorando ao máximo 
as potencialidades e benefícios de ambos.

 � A pós-graduação UNIFACS equilibra hard skills, absor-
vidas por meio das trilhas disponíveis na plataforma, 
com o desenvolvimento de soft skills, com encontros 
ao vivo e on-line, no formato de 6 e 12 meses.

Estudo no 
ambiente digital
Os benefícios do estudo no 
ambiente digital começam 
pela flexibilidade de horário 
que esse modelo oferece 
 
Ao ter o conteúdo já disponível no 
ambiente virtual, o aluno consegue 
controlar o seu próprio tempo de 
estudo, respeitando o seu tempo 
e ritmo de aprendizagem.

Encontros on-line  
“ao vivo” e em grupo

auxiliam no seu aprendizado 
e  c o m p l e m e n t a m  o 
conhecimento com a troca de 
experiências e o networking.
 
Nos encontros on-line, no modelo ao 
vivo, é possível desenvolver as soft 
skills (competências comportamentais), 
como pensamento crítico, comunicação 
clara e eficiente, mediação de conflitos 
e características de liderança.

MÓDULOS
Para os cursos de 12 meses, são 
quatro módulos de estudo. Cada 
um dos Módulos é formado por 
dois nanodegrees e um nanodegree 
experience, totalizando 90 horas 
de estudos síncronos (ao vivo) 
e assíncronos (autoestudo).

Nossa Pós-Graduação 
é composta por 
diversos formatos, 
todos com muito 
conteúdo e 
desenvolvimento. Para os cursos de seis meses, são 

oito nanodegrees, os quais possuem 
momentos assíncronos (autoestudo) 
e momentos síncronos (ao vivo) 
em grupo, totalizando 240 horas. 
As demais horas que compõem 
o currículo são trabalhadas por 
meio das Experiências, as quais 
trarão oportunidades de muita 
interatividade e networking.
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NANODEGREES

� VÍdeo

� Leituras

� Podcasts

� Infográficos

� Experiências  
on-line síncronas

FORMATOS:

Os nanodegrees objetivam o 
desenvolvimento de competências 
específicas, associadas ao seu 
curso de formação, e conferem 
certificações profissionais e rápidas 
ao estudante. 

Além disso, a cada Nanodegree, 
você participa de encontros virtuais 
e síncronos (ao vivo) com um 
mentor da área de conhecimento 
do seu curso.

Os Nanodegrees 
integram a sua 
pós-graduação, 
conferindo 
certificação 
ao longo da 
sua jornada.

NANOEXPERIENCE

PLENÁRIA: A cada Nanodegree teremos um 
momento de interação síncrono com um expert 
(professor especialista no assunto), no qual o 
estudante pode aprofundar seu conhecimento, 
esclarecer suas dúvidas, trocar experiências etc. 
Nesta Experiência, o estudante é matriculado 
automaticamente e a oferta ocorre ao fim de cada 
um dos Nanodegrees.

PROBLEMATIZAÇÃO: Trata-se de uma metodologia 
de aprendizagem da nova era do conhecimento, 
onde o estudante, em grupos de trabalho, 
irá experienciar a identificação de questões-
chave e fazer o mapeamento de problemas, 
desenvolvendo suas hard skills (habilidades 
técnicas). 
 
VIAGEM: É uma forma de aprender explorando as 
softs skills, que são habilidades comportamentais, 
indispensáveis ao profissional do mundo atual e 
muito requeridas pelas empresas.

RODA VIVA: São debates temáticos, que 
acontecem com a presença de um profissional 
(figura central da Roda Viva) que dialoga com 
mediadores convidados. A Roda Viva articula 
várias áreas de conhecimento e está diretamente 
relacionada com o cenário atual da profissão. 

DUAL: Oferece experiências de aprendizagem 
em ambientes reais do mercado de trabalho, em 
parceria com empresas e instituições, apoiando 
o estudante na sua preparação para enfrentar os 
desafios profissionais cotidianos.
 
EXTENSÃO: Amplo portfólio de cursos de curta 
duração e com temáticas inovadoras, de todas 
as áreas do conhecimento, que possibilita uma 
jornada personalizada ao estudante.

As habilidades mais técnicas se encontram nos estudos em ambiente 
digital, e o desenvolvimento das soft skills acontecem nos encontros on-line 
ao vivo e em grupo, essas experiências são: Plenária, Problematização, 
Roda Viva, Dual, Viagem e Extensão. Conheça algumas delas:

Os Nanodegrees Experience também são realizados 
por meio de encontros virtuais e síncronos (ao vivo), 
que propiciam momentos de interação e networking.

As Experiências constituem excelentes oportunidades para 
networking (ampliação da rede de relacionamento), trocas 
de conhecimentos, experiências etc. Essas Experiências são 
compostas por:

PARA OS CURSOS DE 6 MESES: 
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ENCONTRO COM O ESPECIALISTA (ND):  
A cada Nanodegree (ND) teremos um momento 
de interação síncrono com um professor 
especialista no assunto, no qual o estudante 
pode aprofundar seu conhecimento, dirimir suas 
dúvidas, trocar experiências etc.
 
PROBLEMATIZAÇÃO (ND EXP): Trata-se de uma 
metodologia de aprendizagem da nova era do 
conhecimento, onde o estudante, em grupos 
de trabalho, irá experienciar a identificação 
de questões-chave e fazer o mapeamento de 

problemas, desenvolvendo suas hard skills 
(habilidades técnicas). 
 
VIAGEM (ND EXP): É uma forma de aprender 
explorando as softs skills, que são habilidades 
comportamentais, indispensáveis ao profissional 
do mundo atual e muito requeridas pelas 
empresas.
 
PLENÁRIA (ND EXP): Conduzida por um expert, 
é o momento de sistematização do conteúdo, 
encerrando o Nanodegree Experience.

PARA OS CURSOS DE 12 MESES: 
As Experiências constituem excelentes oportunidades para networking (ampliação da rede de 

relacionamento), trocas de conhecimentos, experiências etc. Essas experiências são compostas por:

* Consultar disponibilidade dos formatos por curso em catálogo.

Quem somos
Fundada em 1972, com o nome de Escola de Administração de Empresas da 

Bahia, a UNIFACS se tornou Faculdade Salvador (FACS) em 1980. Em 1997, foi 

credenciada como universidade junto ao Ministério da Educação, com conceito 

máximo. Única universidade privada da Bahia em 2017, foi recredenciada com 

nota máxima.

Reconhecida pela tradição, qualidade acadêmica, internacionalidade, empre-

gabilidade e compromisso com o desenvolvimento regional, a UNIFACS oferece 

um ensino para além do espaço da universidade, considerando o atendimento às 

demandas da sociedade como uma das prioridades institucionais.

A UNIFACS oferece cursos de graduação nas modalidades presencial, semipre-

sencial e a distância e cursos de pós-graduação lato sensu (especializações e 

MBAs) e stricto sensu (mestrados e doutorados), além de desenvolver atividades de 

pesquisa e de extensão à comunidade e oferecer cursos de formação profissional 

e de idiomas. A instituição já formou mais de 55 mil estudantes e conquistou o 

reconhecimento sólido que a ratifica como a melhor universidade privada da Bahia.

A UNIFACS é a única universidade privada da Bahia que pertence ao seleto grupo 

de universidades no Brasil que possui Conceito Institucional (CI) 5, Índice Geral de 

Cursos (IGC) 4 e esteve por 10 anos consecutivos no ranking dos melhores MBAs 

do Brasil pela Revista VOCÊ S/A.

A UNIFACS faz parte do ecossistema Ânima, o maior ecossistema de educação 

de qualidade do país. O compromisso da Ânima é de sempre oferecer qualidade 

e inovação para os estudantes, colaboradores e professores, e isso só reafirma a 

nossa missão: Transformar a sociedade por meio da educação.
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Nossas Unidades
Reconhecida pela tradição, qualidade acadêmica, internacionalidade, 

empregabilidade e compromisso com o desenvolvimento regional, a UNIFACS 

oferece um ensino para além do espaço da universidade. Conheça nossas 

unidades.

Tancredo Neves 
MAP-MARKER-ALT Av. Tancredo Neves, 2131

Caminho das Árvores, Salvador - BA

Campus Prof. Barros – Torre 

Sul
MAP-MARKER-ALT Av. Luís Viana Filho, 3146 / 3100

Pituaçu, Salvador – BA 

Campus Prof. Barros – Norte
MAP-MARKER-ALT Av. Luís Viana Filho, 3146 / 3100

Pituaçu, Salvador – BA

Campus Comércio
MAP-MARKER-ALT Rua Miguel Calmon, 22
Comércio, Salvador – BA

Prédio de Aulas 6
MAP-MARKER-ALT Av. Juracy Magalhães Junior, 209

Rio Vermelho, Salvador - BA 

Campus Lapa
MAP-MARKER-ALT Rua da Mangueira, 33
Nazaré, Salvador – BA

Campus Santa Mônica
MAP-MARKER-ALT Rua Rio Tinto, 152

Santa Mônica, Feira de Santana – BA

Centro de Empreendedorismo e 

Inovação
MAP-MARKER-ALT Rua Santos, 380

Caseb, Feira de Santana – BA

Campus Getúlio Vargas
MAP-MARKER-ALT Av. Getúlio Vargas, 2.734

Parque Getúlio Vargas, Feira de 
Santana – BA

Getúlio Vargas Unidade 2
MAP-MARKER-ALT Av. Getúlio Vargas, 471, Galeria 

Avenida Center, Térreo
Feira de Santana – BA



WhatsApp | 0800 284 0212

Saiba mais sobre o 
curso e sobre nossa 
metodologia.
Acesse pos.unifacs.br

Pós-graduação UNIFACS

porque um novo mundo vem aí.

https://api.whatsapp.com/send/?phone=558002840212&text=Ol%C3%A1%21+Estava+navegando+no+site+da+P%C3%B3s-Gradua%C3%A7%C3%A3o+da+UNIFACS+e+gostaria+de+saber+mais+informa%C3%A7%C3%B5es.&app_absent=0
http://pos.unifacs.br/

