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Com o intuito de incentivar a busca por conhecimento sobre as profissões, lançaremos 
semanalmente nos grupos de WhatsApp das turmas e coordenação, links, informações, 
dados e curiosidades sobre diversas profissões e atividades profissionais. 

Comunicação  
 

O(a) profissional de comunicação precisa entender as diferentes formas de gerar e transmitir uma 
informação e como as pessoas recebem e interpretam uma mensagem. Esta formação exige muita 
leitura, criatividade, curiosidade e boa cultura geral. A faculdade de Comunicação, ou Comunicação 
Social, oferece diferentes habilitações reconhecidas pelo Ministério da Educação (MEC). Os cursos são 
encontrados em grau de bacharelado ou tecnológico, na modalidade presencial e a distância, 
dependendo da habilitação. 
 

1. ALGUMAS POSSIBILIDADES DE ATUAÇÃO DO/A PROFISSIONAL DE COMUNICAÇÃO: 
. Cinema – Realiza produções audiovisuais para cinema, televisão e internet. Escreve roteiros, prepara 
cenários, dirige o elenco e cuida da edição de som e imagem. Um dos setores que têm crescido muito nesta 
área é o de produção de vídeos corporativos para lançamentos de novos produtos, fortalecimento de 
marca, vídeos institucionais ou até de treinamentos para funcionários. 
. Jornalismo – Atua na divulgação de notícias. Escreve colunas e artigos para jornais, revistas e internet, 
realiza entrevistas e apresenta telejornais. Este profissional investiga a veracidade de fatos e transmite 
informações adequando sua linguagem aos diferentes meios de comunicação e ao público alvo. Um 
jornalista pode atuar também na comunicação empresarial. 
. Publicidade e Propaganda – Promove novos produtos e serviços. Realiza pesquisas de mercado e 
cria campanhas publicitárias para os mais diversos meios de comunicação. Também faz a arte de 
embalagens de produtos e desenha logotipos. Cria textos e imagens para anúncios, banners para a internet, 
comerciais para a TV, etc. 
. Relações Públicas – Constrói e promove a imagem de empresas e instituições perante o público geral. 
Precisa conhecer bem a empresa, seus valores e objetivos para então construir uma boa imagem para os 
próprios funcionários e clientes. Desenvolve canais de comunicação com os clientes, organiza eventos para 
divulgação da marca, realiza pesquisas de opinião e atua em projetos sociais da organização. Além de 
representar empresas, um profissional da área de Relações Públicas pode trabalhar para pessoas físicas, 
como políticos, atletas ou artistas. 
Além destas, existem outras áreas onde um profissional de Comunicação Social pode atuar, tais como: 
Produção Editorial, Multimídia, Mídia Eletrônica, Rádio, Televisão, Internet e muito mais. 

 
Fonte: https://www.guiadacarreira.com.br/cursos/faculdade-de-comunicacao/  

 
2. O CURSO DE COMUNICAÇÃO NO BRASIL 

  O mercado de trabalho para as mídias tradicionais como televisão, jornal e rádio, principalmente 
nas capitais do país, está saturado. Porém, o profissional que acompanha as novas tecnologias e 
tendências do setor encontra melhores oportunidades de emprego. 

 
3.  O CURSO DE COMUNICAÇÃO EM JUIZ DE FORA 

UFJF: https://www.ufjf.br/facom/  
ESTÁCIO:https://portal.estacio.br/unidades/centro-universit%C3%A1rio-est%C3%A1cio-juiz-de-
fora/cursos/gradua%C3%A7%C3%A3o/bacharelado-e-licenciatura/jornalismo/   

CES: https://www.uniacademia.edu.br/curso/jornalismo  
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