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Por que oferecemos 
o curso?
VOCÊ CONECTADO COM O PRESENTE 
E O FUTURO DA COMUNICAÇÃO

Conexão de pessoas, ideias e espaços. Essa é a base da trans-

formação digital, que rompeu a antiga forma de pensar, de se 

relacionar e de agir no mundo, gerando um nível de conectividade 

humana nunca antes vivenciado. Nesse cenário, estão presentes 

empresas, instituições, profissionais e usuários que precisam 

se comunicar. Mas não basta estar na rede, é preciso saber se 

expressar e ganhar espaço com conteúdos relevantes, participa-

ção na economia de informações, representação nas redes sociais, 

personalização de presença, narrativas transmídias, ferramentas 

de telepresença e estratégias de marketing. 

O curso de pós-graduação em Comunicação Digital e Redes 

Sociais não apenas aborda essas temáticas, mas leva você ao 

centro do cenário da transformação digital. No curso, os estudos 

sobre o presente e o futuro da tecnologia conectam-se ao conhe-

cimento da comunicação e à produção e análise de dados, per-

mitindo que você desenvolva habilidades relacionadas à criação 

de conteúdos inovadores, para diferentes plataformas e mídias 

sociais, e à mensuração de resultados.
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Programa do Curso
DURAÇÃO: 2 semestres

TITULAÇÃO: Pós-Graduação Lato Sensu

1. Big data analytics

» Definição e histórico;

» Mineração de dados;

» Evolução no tratamento dos diferentes modelos de bancos de dados;

» Big Data: definição, características e gerenciamento;

» Do processo de coleta ao processamento e à geração de conhecimento e sabedoria;

» Novos tipos de dados em Big Data: semi e não estruturados;

» Tratamento e gerenciamento;

» Tecnologias fundamentais para Big Data: infraestrutura e interfaces;

» Desafios estruturais: fundamentos do ecossistema Hadoop (Map Reduce, Data
Lake, HDFS);

» Big Data Analytics;

» Computação em nuvem;

» Computação distribuída;

» Internet das Coisas;

» Bancos SQL e NoSQL;

» Soluções em Big Data/Consumo;

» Estudos de Caso;

» Cientista de dados: perfil do novo profissional de dados;

» Mercado atual e tendências.

Para quem é o curso?
O curso de Pós-Graduação em Comunicação Digital e Redes Sociais é 

voltado para profissionais com formação superior em todas as áreas de 

conhecimento e especialmente para você que deseja marcar presença no 

ambiente digital e nas redes sociais de forma assertiva. Como especialista 

em Comunicação Digital e Redes Sociais você terá um amplo espaço de 

atuação, desde o setor público até a gestão do seu próprio negócio. 
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4. Gestão do conhecimento e inteligência competitiva

 » Conceito de inteligência competitiva; 

 » Conceitos envolvidos em inteligência competitiva: dado, informação, comunicação, 
conhecimento; 

 » Subsídios teórico-metodológicos sobre gestão do conhecimento; 

 » Processos envolvidos na criação e sustentação de vantagens competitivas.

5. Design Thinking

 » Senso comum e teorias sobre criatividade; 

 » Dinâmicas do pensamento; 

 » O processo criativo; 

 » Características individuais e influências sociais e criatividade; 

 » Inovação: conceitos e principais modelos; 

 » Inovação incremental e disruptiva e o pensamento abdutivo; 

 » Pensamento criativo nos negócios; 

 » Cultura colaborativa e cocriação; 

 » Design Thinking como diferencial competitivo; 

 » Princípios do Design Thinking; 

 » Design centrado no usuário e user experience; 

 » Métodos e processos; 

 » Levantamento de informações; 

 » Detecção de problemas reais; 

 » Jornada e experiência do usuário; 

 » Fases do processo de Design Thinking; 

 » Imersão, ideação e prototipagem; 

 » Ferramentas para Design Thinking; 

 » Casos de sucesso na indústria, no governo e em serviços e de impacto social.

2. Marketing de conteúdo

 » Teorias sobre a revolução digital e as transformações na comunicação, na cultura 
e no uso das linguagens; 

 » Matrizes de linguagem e semiótica; 

 » Comunicação multimídia, hipermídia e transmídia; 

 » Narrativas e universos transmidiáticos; 

 » Conteúdos digitais e relação com o sujeito/consumidor contemporâneo; 

 » Narrativas de informação e convencimento; 

 » Público gerador de conteúdo; 

 » Ética no marketing de conteúdo.

3. Comunicação digital

 » Teorias, 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; 

 » Processos envolvidos no planejamento da comunicação digital; 

 » Ecossistema do conteúdo; 

 » Consumidor digital; 

 » Engajamento e conveniência; 

 » Interação e experiência.
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8. US Mobile

 » Dispositivos digitais como extensão do corpo; 

 » Comunicação em dispositivos móveis; 

 » Interação e relacionamento por mobile; 

 » Influência e fidelização a partir de funcionalidades; 

 » Mobile marketing e mobile content; 

 » Temporalidade e proximidade; 

 » Públicos e segmentação; 

 » Regionalização e geolocalização; 

 » Conteúdos de comunicação e informação; 

 » Entretenimento; 

 » Gamificação; 

 » QR Code; 

 » Conteúdo responsivo;

 » Conteudo para redes sociais; 

 » Ética em usabilidade móvel.

6. Ferramentas de busca SEO

 » O mundo da Web Analytics;

 » Dados e interação da navegação; 

 » Marketing de busca; 

 » Busca de público, busca 
de aquisição e busca de 
comportamento; 

 » Otimização de plataformas e mídias 
digitais para ferramentas de busca; 

 » Busca paga e busca orgânica;

 » Search Engine Optimization (SEO); 

 » Princípios do SEO: reputação, 
autoridade e popularidade; 

 » Níveis de SEO: estrutural, on-page e 
on-SERP; 

 » Tageamento; 

 » Formulação e respostas das 
pesquisas; 

 » Ferramentas de web analytics; 

 » Segmentação; 

 » Busca e interpretação de relatórios; 

 » SEO para mídias sociais.

7. Linguagens das redes sociais

 » Matrizes da linguagem da 
comunicação; 

 » Linguagens multimídia e hipermídia; 

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

 » Linguagem e interação; 

 » Definição de público versus mídia; 

 » Oralidade e textualidade;

 » Elementos da literacia digital; 

 » Perspectiva da cultura, cognição e 
construção do discurso; 

 » Construção de sentido no texto; 

 » Construção de sentido sonoro; 

 » Desenho de som; 

 » Música e efeitos sonoros; 

 » Construção da imagem; 

 » Humor; 

 » Memes; 

 » Animação; 

 » Gamificação; 

 » Storytelling 

 » Brand persona; 

 » Buyer persona; 

 » Efeito da mensagem.
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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.

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 UnP equilibra hard skills, absorvidas 
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.

MÓDULOS

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.

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.
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NANODEGREES

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.

FORMATOS:

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

� Vídeo

� Leituras

� Podcasts

� Infográficos

� Experiências  
on-line síncronas

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: 



* Consultar disponibilidade dos formatos por curso em catálogo.
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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.

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 12 MESES: Quem somos
Fundada em 1981, a Universidade Potiguar é a única universidade privada do 

Rio Grande do Norte e possui conceito máximo pelo MEC.

Como formadora de profissionais, a UnP tem firme compromisso com a cida-

dania, consubstanciada nos valores éticos, sociais, culturais e profissionais, e esse 

compromisso direciona o desenvolvimento e a prática de seu projeto institucional 

e dos projetos pedagógicos dos cursos que oferece. A UnP, acreditando na força 

transformadora da ciência e nas avançadas tecnologias para a realização das 

potencialidades humanas, assumiu um compromisso social com o desenvolvimento 

sustentável do Rio Grande do Norte e da região:

• pela disseminação de conhecimentos e tecnologias;

• pela promoção do ensino, da pesquisa e da extensão;

• pela prestação de serviços à comunidade;

• pela qualidade do atendimento a demandas dos setores públicos e privados;

• pela formação de pessoas para o exercício dos direitos e deveres da cidadania.

A UnP 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
A Universidade Potiguar tem como foco oferecer a melhor qualidade aca-

dêmica e experiência universitária das regiões onde atua, com Campi e Polos 

no Rio Grande do Norte e Ceará. Fazemos parte da história de mais de 60 mil 

pessoas que se formaram conosco em cursos de Graduação e Pós-Graduação 

Lato Sensu e Stricto Senso.

Campus Mossoró 
MAP-MARKER-ALT Av. João da Escócia, 1561 - 
Nova Betânia

Campus Natal - Unidade 
Roberto Freire

MAP-MARKER-ALT Av. Eng. Roberto Freire, 2.184 - 
Capim Macio

Campus Natal - Unidade 
Salgado Filho

MAP-MARKER-ALT Av. Sen. Salgado Filho, 1610 - 
Lagoa Nova

Campus Natal - Unidade Zona 
Norte

MAP-MARKER-ALT Av. Dr João Medeiros Filho, 2300 - 
Potengi`

Polo Caicó
MAP-MARKER-ALT Rua Tonheca Dantas, 255 - 
Penedo

Polo Limoeiro do Norte
MAP-MARKER-ALT  Rua Sabino Roberto de Freitas, 3098 
- Centro

Polo Currais Novos
MAP-MARKER-ALT Av. Tungstênio, 69 - JK

Polo Pau dos Ferros
MAP-MARKER-ALT Rua Alexandre Pinto, 743, 
Princesinha do Oeste



WhatsApp | (84) 4020-7890

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

Pós-graduação UnP

porque um novo mundo vem aí.

https://api.whatsapp.com/send/?phone=558440207890&text=Ol%C3%A1%21+Estava+navegando+no+site+da+P%C3%B3s-Gradua%C3%A7%C3%A3o+da+UNP+e+gostaria+de+saber+mais+informa%C3%A7%C3%B5es.&app_absent=0
http://pos.unp.br



