CURSO ONLINE

comunicação para igrejas
GRADE DE AULAS
AULA 01
O PRINCÍPIO DE TUDO: A DEFINIÇÃO DO PÚBLICO-ALVO E O
PLANEJAMENTO ESTRATÉGICO
Abordará a definição e identificação de público-alvo para comunicação. Desenvolverá os caminhos para o planejamento estratégico da comunicação.
-

Conceito de planejamento estratégico
Como fazer um planejamento de comunicação.
Definindo o público-alvo.
Montando um plano de ação.

AULA 02
PÚBLICO X LINGUAGEM E PÚBLICO X PLATAFORMA
Panorama da relação entre perfis do público-alvo e seu comportamento comunicacional nos universos online e offline.
- Panorama das principais plataformas digitais de conteúdo, no Brasil e no mundo
- As plataformas digitais e suas características peculiares de linguagem
- Relação entre público e plataforma

AULAS 03 A 06
NOÇÕES DE CRIAÇÃO E DESIGN GRÁFICO
Desenvolvimento de habilidades de criação para os diversos meios de comunicação
a partir das noções de design gráfico. Abordará a gestão de Branding para igrejas
e projetos.
AULA 01
Cores, imagens e tipos
AULA 02
Identidade visual e branding
AULA 03
Técnicas de composição

AULA 04
Referências e cases

AULA 07
FERRAMENTAS DIGITAIS
Noções e estratégias das principais ferramentas digitais de criação, construção de
sites, posts em redes sociais, captação de leads, compressão de imagens e mapa de
calor.
-

Noções básicas das principais redes sociais.
Criando um site institucional.
Sua igreja no Google.
Captando leads e profissionalizando o envio de email marketing.
Dicas

AULA 08
CONSTRUÇÃO DE CONTEÚDO
O conceito de roteiro de produção de conteúdo, suas particularidades e abordagens na esfera das comunicações online e offline
-

O que é produção de conteúdo?
Conceitos básicos de marketing de conteúdo
Planejamento de conteúdo
Redação para podcasts, vídeos e material gráfico
Revisão
Apresentação de cases de sucesso

AULA 09 A 11
VÍDEO E ÁUDIO DIGITAL
O processo de construção de um produto em áudio ou vídeo, da concepção da ideia
até a entrega final, passando pela escolha do equipamento, preparação da equipe,
captação, edição e pós-produção.
AULA 1
- Principais equipamentos e recursos e captação de som e imagem
- Conceitos básicos de direção de fotografia: enquadramento e movimento de
câmera
- Iluminação
- Captação direta e indireta de som
- Exercício prático
AULA 2
- Construção do roteiro para vídeo e podcast
- Planejamento de produção
- O cenário como parte da mensagem audiovisual
- Exercício prático

AULA 3
- Princípios da edição não-linear de som e imagem
- Exercício prático

AULA 12
LIVESTREAMING DE SOM E IMAGEM
As principais ferramentas e técnicas na concepção de transmissões ao vivo via
internet, suas configurações básicas e exemplos práticos de aplicação
-

As principais plataformas de streaming e suas particularidades
Escolhendo a plataforma de acordo com o produto e o público-alvo
Softwares de streaming de som e imagem: configuração
Exercício prático de transmissão

