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A Pós-Graduação em Mídias Digitais visa preparar o aluno para dominar os conceitos,

técnicas e ferramentas relacionados ao mundo digital, principalmente redes sociais,

buscadores de pesquisa e startups. O estudante vai entender a lógica da produção de

conteúdo na nova economia e em uma sociedade que é transformada pela inovação e

disrupção.

Entre as principais competências desenvolvidas no curso estão: ousadia e

experimentalismo na proposição de produtos e formatos para as mídias digitais e startups;

domínio de técnicas e conteúdos relacionados à redes sociais, YouTube, usabilidade e

gameficação; visão criativa, estratégica, identificação de tendências, percepção de formatos

emergentes, empreendedorismo e inovação; compreensão do funcionamento de empresas

disruptivas e startups; domínio das técnicas de mecanismos de busca como Google, Ads e

inbound.

Por que fazer este curso?



Quem pode fazer?

UNIDADE

Ecoville

DURAÇÃO

19 meses

INVESTIMENTO

24 parcelas de R$ 495,00

MATRIZ CURRICULAR

360 horas

PERIODICIDADE

Quinzenal

DIA 1

SEXTA-FEIRA

19h às 22h30

DIA 2

SÁBADO

8h30 às 12h30 e 

13h30 às 16h30

Estão aptos a ingressar no curso graduados em Jornalismo,

Publicidade e Propaganda, Design, Web Design, Fotografia,

Letras, Marketing e profissionais que atuam em startups.

Profissionais que desejam atuar em agências de conteúdo,

social media, publicidade, startups, veículos de comunicação,

área de comunicação ou marketing.



Coordenação

FELIPE HARMATA MARINHO

felipeharmata@up.edu.br

Coordenador dos cursos de pós-graduação

em Mídias Digitais e Assessoria, Gestão de

Comunicação e Marketing da Universidade

Positivo. Integrante do comitê de pós-

graduação da UP. Também na Positivo é

professor dos cursos de Jornalismo,

Publicidade e Propaganda e de disciplinas

de extensão. Coordena projetos

multimídia/web desde 2003. Integrante da

Curitiba Angels, rede de apoio para startups.

Atua como investidor anjo em 5 startups. É

doutor em Ciências da Informação, na

Universidade Fernando Pessoa, em Porto,

Portugal.

Coordenação

mailto:felipeharmata@up.edu.br


Clique aqui para saber mais

PROGRAMA

do Curso



Clique aqui para saber mais

INFLUENCIADOR DIGITAL, YOUTUBE E AUDIOVISUAL NA INTERNET – 28H

O conceito de influenciador digital. A teoria da cauda longa aplicada ao influenciador. Pós-

verdade, fake news e implicações nos influenciadores. Youtube e a construção de conteúdos na

plataforma. Algoritmo do YouTube. A linguagem audiovisual: as características do audiovisual

nas novas plataformas: web e mobile.

FACEBOOK, INSTAGRAM, PINTEREST E LINKEDIN: ESTRATÉGIA, MENSURAÇÃO E

CRESCIMENTO EM SOCIAL MEDIA E SOCIAL ADS – 28H

Metodologia para planejamento estratégico em Redes Sociais. Foco nas redes mais utilizadas:

Facebook, Instagram, Pinterest e Linkedin, baseada no conceito de Growth Marketing e

Branding. Algoritmos de exposição de conteúdo, análise de dados e últimas tendências das

redes em questão, para marcas, creators e profissionais que desejam aumentar o nível de

habilidades e argumentações fundamentadas.

SEO E ADWORDS – 28H

História do Google e dos buscadores. SEO (Search Engine Optimization): a busca, palavras-

chave, pilares de SEO, ferramentas úteis, mensuração de resultados, técnicas de otimização de

conteúdo. Google Ads: Princípios, como funciona e overview da plataforma. Boas práticas,

correspondências de palavras-chave, tipos de anúncios, estrutura das campanhas,

agrupamentos de termos e redação de anúncios.

INBOUND MARKETING, ANALYTCS E MÉTRICAS – 28H

✓ Personas e comportamento do consumidor;

✓ Inbound marketing: funil, conteúdo e automação;

✓ Mídia paga para Inbound Marketing (Google Ads, Facebook Ads, e outras);

✓ Google Analytics e medição de audiência na internet;

✓ Relatórios: interpretação e otimizações.



Clique aqui para saber mais

STARTUP – 28H

O conceito de startup. Processo e formatação de projetos no formato startup. Método canvas.

Formatos de negócio na web. Escalabilidade. Pitching. Aceleração e Investimento-Anjo. O

aluno será iniciado na lógica de criação e produção de projetos na web e capacitado a

compreender a aplicação dos conceitos em novos produtos.

PODCASTS – 14H

O conceito de podcast. Principais características e formatos. Cases de sucesso em podcast.

Tipos de produção de conteúdo em áudio para a web.

USABILIDADE E UX – 28H

Interação humano-computador. Interface. Experiência do usuário. Planejamento e aplicação de

métodos focados na experiência do usuário. Conceito, aplicações e critérios de usabilidade.

Recomendações de acessibilidade e navegabilidade. Projeto, métodos e técnicas de análise e

concepção interfaces.

DIREITO E INTERNET – 28H

Marco Civil da Internet. Panorama jurídico das novas exigências e regras de conduta que

envolvem a evolução do direito (direito digital); proteção da privacidade, segurança da

informação e governança corporativa. Novos e antigos princípios fundamentais e elementos do

pensamento jurídico. Os alunos irão desenvolver senso crítico para analisar questões éticas e

do direito na produção de conteúdos.

STORY TELLING E TRANSMÍDIA – 28H

Conceito, técnicas, estrutura das histórias, ponto de virada, construção de personagens e

storytelling para marcas, convergência e os pilares da cauda longa. A inteligência coletiva e os

processos colaborativos. Mind map para linhas editoriais de marcas. Conceitos, técnicas e

aplicação de transmedia storytelling. Estudos de casos, ferramentas e plataformas. Níveis de

aaaa
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consumo e aplicação.

WEBWRITING E PRODUÇÃO DE CONTEÚDO – 28H

Como o usuário lê na internet. Escrita para a internet. Tipos de conteúdo. Objetividade,

navegabilidade, visibilidade e usabilidade. Texto para internet e dispositivos móveis. Conteúdo

multimídia. Textos para redes sociais. Gestão de crise na internet. O aluno estará capacitado a

desenvolver conteúdos em texto para as diversas plataformas das mídias digitais.

GAMEFICAÇÃO – 14H

Conceito de games e de gameficação. Mobilidade, smartphones e consumo de conteúdos em

novas plataformas. Aplicativos para a mobilidade e possibilidades de transmitir informação.

CRIATIVIDADE E INOVAÇÃO – 14H

Processos de inovação em comunicação, mudanças de paradigmas e transformações. O aluno

será incentivado a pensar em soluções para propostas em comunicação fora do que já é

praticado pelo mercado gerando oportunidades inovadoras. Visa o desenvolvimento do

potencial criativo e profissional dos participantes, vivenciando ferramentas de criatividade

buscando suas aplicações dentro da comunicação.

REDES DE CONSUMO DIGITAL – 14H

Antropologia do consumo. Necessidade, supérfluo e consumo ao longo da história.

Conceituação de rede. Sociologia das redes. Redes de consumo e de consumidores. Análise de

redes de consumo e de consumidores. Prática de Netnografia.

PRODUÇÃO DE CONTEÚDO E MODELOS DE NEGÓCIO NA ERA PÓS-INDUSTRIAL – 14H

A realidade da era pós-industrial promove alterações significativas na formatação de modelos

de negócios sustentáveis para produtores de conteúdos digitais, que impacta diretamente o

processo criativo e leva a uma reavaliação das formas de relacionamento com o público.

proposta
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A proposta é entender o cenário geral dessas transformações e analisar criticamente as

soluções que surgem nas mídias digitais.

E-COMMERCE E LOJAS VIRTUAIS – 14H

Cenário e tendências no varejo. Workflow, processos de e-commerce. Três pilares: visitantes,

taxa de conversão e ticket médio. Gateways de pagamento. Estrutura de e-commerce e de

processos.

HACKATHON – 24H

O conceito de Hackathon e a aplicação em projetos de Mídias Digitais. Hacktathon como

técnica para desenvolver projetos. Disciplina prática, com metodologia ativa, com a

participação dos alunos em todo o processo. Os alunos propõem um projeto digital e

apresentam ele no fim do módulo.
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CONHEÇA A 

UP

Unidade Ecoville



Clique e 

Clique e fale com nossos 
especialistas

Ou pelo e-mail:
queroseralunopos@up.edu.br

https://bit.ly/3kZGd17
https://inscricoes.up.edu.br/s/ficha-de-inscricao?utm_term=%28none%29&utm_campaign=%28direct%29&g=MCJ5NL&utm_medium=%28none%29&_ga=2.129499211.674627095.1626370579-728873036.1625846206&c__processo=29401PROCESSO_SELETIVO&utm_content=%28none%29&utm_source=%28direct%29

