
COMUNICAÇÃO ESTRATÉGICA E INCIDÊNCIA POLÍTICA PARA ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL 
Curso na modalidade Educação a Distância – On-line
06 de outubro até 05 de dezembro de 2014

Patrocínio:

O curso traz uma abordagem da comunicação estratégica direcionada a organizações, movimentos e projetos sociais, considerando sua estrutura, contexto 
em que estão inseridas e suas metas. Os conteúdos enfocam o uso das diferentes ferramentas e linguagens da comunicação, visando o desenvolvimento 
institucional, a articulação de parcerias, a mobilização e o engajamento social.

 Contribuir na formação de profissionais que atuam em Organizações da Sociedade Civil a partir do aprimoramento de suas práticas de 
comunicação. O curso ajudará na elaboração de um planejamento estratégico de comunicação visando o desenvolvimento institucional e o diálogo com 
diferentes públicos e setores.

60 horas a distância - EaD/online (em 9 semanas), com média de 6 horas de estudo/atividade por semana.
60

profissionais que atuam em organizações da sociedade civil no campo da defesa de direitos e bens comuns.
É necessário que o/a inscrito/a seja integrante da equipe de trabalho de organização da sociedade civil (OSC). Será aceita a inscrição de uma 

pessoa por organização da sociedade civil.
Contextualização histórica; Planejamento estratégico de comunicação; Comunicação como direito; Comunicação organizacional; A 

comunicação transparente e espaço de diálogo; Divulgando resultados; Comunicar para outros setores e públicos e articulação de parcerias; Mobilização 
social e mídia advocy; Estrutura da grande mídia e relacionamento com imprensa; Mídias sociais e gestão de conteúdos.

Para fazer sua inscrição, acesse: 

A partir das inscrições, será realizado um processo de seleção, com base nos critérios pré-estabelecidos de equilíbrio geográfico, diversidade de porte e 
temas das OSC´s. O  será divulgado em 

A formação é gratuita e o selecionado/a deve assumir o compromisso de participação e realização das atividades.
Qualquer dúvida entre em contato através do e-mail: 

Objetivo do curso:

Carga horária: 
Vagas: 
Perfil do público: 
Requisito: 

Conteúdo Programático: 

Inscrição e processo seletivo:
https://docs.google.com/forms/d/19TXLXT-adCz03hhPL-ic2CKH84Q4XJIXLOkUI8HqaQs/viewform

Até o dia 20 de setembro de 2014. 

resultado da seleção 30 de setembro de 2014
Investimento: 

comunicacao.ead@abong.org.br
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