


Módulo I | Gestão e Planejamento em Marketing 

O marketing, com suas principais vertentes e tendências, é apresenta-
do e desenvolvido como uma atribuição abrangente e essencial para as 
organizações. Disciplinas específicas, como Planejamento Estratégico e 
Marketing e Canais de Comunicação,  atualizam o conceito de marketing 
e sua importância para os negócios no século XXI, além de discutirem as 
melhores práticas da área com atividades que desenham um panorama 
da atuação profissional e sua relação estreita com a comunicação, com os 
processos de gestão e com o planejamento estratégico, suscitando habili-
dades fundamentais. Ainda neste módulo, a disciplina de Neuromarketing 
prepara os alunos para uma compreensão ampla e aplicada de conceitos 
e ferramentas de neuromarketing, como instrumentos de aplicação e re-
cepção das ações organizacionais pelos públicos com os quais cada insti-
tuição relaciona-se.
Ao final do módulo, o conteúdo Projeto Integrador em Extensão I é uma 
aplicação das temáticas de forma prática, tendo o marketing como ferra-
menta estrutural de gestão. Esta etapa será orientada por profissionais e 
gestores que executam ou já realizaram projetos nas áreas de comunica-
ção e marketing em âmbito nacional.

Módulo II | Gestão em Marketing, Comunicação e Informação

Esta etapa percorre um importante viés do marketing, que diz respeito 
ao seu vínculo com a gestão de processos de comunicação e informação, 
tendo em vista que os diversos assuntos – sejam eles provenientes de 
veículos jornalísticos, canais próprios de conteúdos ou mesmo dos dados 
empresariais – podem ser potencializados sob a égide das ferramentas de 
marketing. Assim, os conteúdos trabalham desde a gestão institucional do 
marketing, os posicionamentos organizacionais e a gestão estratégica de 
uma informação que pode ser transformada em oportunidades de negó-
cios.
Na conclusão do módulo, o conteúdo Projeto Integrador em Extensão II 
também é uma aplicação das temáticas de forma prática. Novamente, 
este momento contará com a  orientação de profissionais e gestores com 
experiência comprovada na área.

Módulo III | Ferramentas de Marketing 

É um módulo totalmente prático. O aluno conhece e experimenta diversas 
ferramentas relevantes do marketing da contemporaneidade, e insere-as 
em seu rol de habilidades. Isso incrementa o repertório do profissional 



para: o uso adequado e eficaz das mídias sociais; a produção de conteúdo re-
levante e com potencial de gerar engajamento e conversões; a aplicação dos 
meios mais efetivos para a gestão da marca em todos os pontos de contato 
com os stakeholders, o desenvolvimento de senso crítico e estético para a 
avaliação de serviços e soluções em publicidade, propaganda e design; entre 
outras atribuições.
Neste módulo que encerra o curso, o conteúdo Projeto Integrador em Ex-
tensão III aprimora o currículo e torna mais afiadas algumas competências 
essenciais aos profissionais de marketing. Naturalmente, este processo será 
desenvolvido sob a supervisão de experientes e bem-sucedidos nomes do 
mercado mineiro.

Conheça nossa Matriz Curricular:

Módulo I: Gestão e Planejamento em Marketing

Disciplinas Carga Horária presencial Total
Planejamento Estratégico 32 32
Marketing e Canais de Comunica-
ção 32 32

Neuromarketing 32 32
Projeto Integrador em Extensão I: 
Estratégias de Gestão 24 24

Carga Horária 120 horas

Módulo II: Gestão em Marketing, Comunicação e Informação

Disciplinas Carga Horária presencial Total
Gestão de Marketing Institucional, 
Comercial e Multimercados 32 32

Planos, Ferramentas e Posiciona-
mento em Marketing 32 32

A Informação como Processo de 
Marketing 32 32

Projeto Integrador em Extensão II: 
Estratégias de Marketing 24 24

Carga Horária 120 horas

Módulo III: Ferramentas de Marketing 

Disciplinas Carga Horária presencial Total
Ferramentas de Marketing para 
Mídias Digitais 32 32



Marketing e Produção de Vídeo 32 32
Marketing e Design Gráfico  32 32
Projeto Integrador em Extensão III: 
Ferramentas de Marketing 24 24

Carga Horária 120 horas
Carga Horária total do curso 360 horas


