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A disciplina Comunicação Empresarial contribui para que o estudante e futuro profissional
de Ciências Contábeis compreenda as funções e os aspectos dos processos comunicativos na
empresa. Para tanto, possibilita ao aluno o desenvolvimento de competências para
relacionamentos interpessoais por meio das linguagens oral, corporal e escrita. A disciplina
ressalta, ainda, a importância do uso adequado da norma culta da língua portuguesa e de suas
variantes linguísticas como instrumento de integração e interação social e política.
3. OBJETIVO GERAL DA DISCIPLINA:
A disciplina tem por objetivo possibilitar ao aluno o conhecimento e a aplicação de técnicas
de comunicação para a execução plena de diferentes eventos e mensagens institucionais
respeitando o público alvo, bem como o desenvolvimento de uma visão crítica dos limites,
dos efeitos e do poder da comunicação; planejar meios de comunicação considerando as
novas tecnologias; fazer com que o aluno seja apto a desenvolver o discurso oral,
preparando-o para falar e se expressar adequadamente, exercitando constantemente o texto,
o discurso falado, a criatividade e a ordenação de ideias.
4. OBJETIVO (S) ESPECÍFICOS (S) DA DISCIPLINA:
Identificar os ruídos da comunicação e as formas de solucioná-los; conhecer as funções do
sistema de comunicação; comparar diferentes estruturas de documentos técnicos; conhecer
os conceitos da comunicação empresarial; organizar dados e informações necessárias ao
processo de comunicação; redigir com efetividade; ler e interpretar textos técnicos; sintetizar
ideias e redigir parágrafos; ler e interpretar manuais técnicos da área; comparar diferentes
estruturas textuais; utilizar corretamente editores de texto e de apresentação.
UNIDADE I –
O processo de comunicação empresarial
1. Definição: comunicação gerencial, comunicação administrativa, comunicação social (a
comunicação interna e a comunicação externa)
2. Processo Comunicacional: teoria da comunicação (elementos da comunicação e funções da
linguagem).
3. Problemas de Comunicação Organizacional: vícios de linguagem escrita e oral; crônicas
empresariais abordando o assunto.
4. Barreiras da Comunicação: barreiras gerais, mecânicas, fisiológicas, semânticas,
psicológicas, etc.
5. Comunicação Verbal: técnicas de apresentação oral e escrita
6. Comunicação Não-Verbal: postura e linguagem corporal.
UNIDADE II –
Comunicação nas Organizações

1. Comunicação Gerencial e Administrativa: definição de pauta e condução de reuniões;
gerenciamento de conflitos;
2. Comunicação Interna e Externa: qualidade no atendimento; comunicação pessoal e
profissional; agenda, comunicação telefônica; mensagens orais e escritas; imagem pessoal e
imagem da empresa; relações públicas - etc.
UNIDADE 3 –
A Redação Empresarial Moderna
1. Abordagem negocial e desenvolvimento do gênero dissertativo-argumentativo oral e
escrito: fundamentação de argumentos e defesa de ponto de vista. Estratégias de leitura e de
escrita.
2. Preparação do texto: tópico frasal e ideia secundária.
3. Objetividade, concisão, clareza, coerência e coesão.
4. Documentos empresariais: redação de emails, cartas e memorandos.
5. Documentos administrativos: ata, atestado, comunicado, bilhete, convocação, declaração,
requerimento.
6. Correspondência oficial: uniformização, ofício e memorando oficial.
7. Grau de dificuldade de leitura: interpretação adequada e entendimento de textos.–
Atualização gramatical – Enade
 Estudo da gramática normativa por meio de textos e de exercícios de concursos
públicos;
 Estudo de exercícios de formação geral – atividades de proficiência para a prova do
Estudo de exercícios de formação geral – atividades de proficiência para a prova do
Enade.
6. METODOLOGIA DO TRABALHO:
Aula expositiva e debates; leitura e discussão de textos; exercícios e estudos dirigidos;
seminários.
7. SISTEMA DE AVALIAÇÃO:
AVALIAÇÃO:
1ª Etapa:
 Avaliação processual (assiduidade, pontualidade, compromisso, entrega de
trabalhos) 10,0
 Estudos dirigidos - 10,0
 Avaliação Institucional - 10,0
2ª Etapa:




Avaliação processual (assiduidade, pontualidade, compromisso, entrega de
trabalhos) 10,0
Estudos dirigidos - 10,0
Avaliação Institucional - 10,0
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