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O QUE É UM COLETIVO?



O QUE É UM COLETIVO?

Grupos de pessoas que se juntam 
em prol de um objetivo comum

A organização deste grupo tem como 
premissa básica a horizontalidade e o 

diálogo aberto.

Soma de esforços para fomento 
de ideias e desenvolvimento de 

ações integradas

empenho coletivo e organizado 
para promover atitudes positivas 
para a comunidade (acadêmica)



POR QUE ACADÊMICO?



POR QUE ACADÊMICO?

Para juntar pessoas interessadas 
nas diversas faces das Relações 
Públicas dentro da comunidade 

acadêmica do FIAM-FAAM

Para divulgar a profissão dentro da 
faculdade.

Para fortalecer a atuação do 
relações-públicas, sem qualquer 

vínculo religioso, político ou 
partidário, dentro do ambiente 

acadêmico.

Para discutir temas importantes 
das Relações Públicas sob o ponto 

de vista prático e teórico



OBJETIVOS

GERAL
• Fomentar as Relações Públicas entre os membros da comunidade acadêmica.

ESPECÍFICOS
• Desmistificar as Relações Públicas para o público geral
• Apresentar as diversas faces das Relações Públicas, de modo prático e 

complementar à grade curricular da faculdade  (com foco no ENADE).
• Integrar alunos e professores acerca das Relações Públicas
• Criar produtos/materiais que fomentem a atividade no ambiente acadêmico
• Dar visibilidade para o curso de Relações Públicas do FIAM-FAAM
• Captar novos alunos para o curso



PÚBLICO-ALVO E PARCEIROS DE NEGÓCIOS

Alunos
Egressos
Professores
Colaboradores
Futuros alunos
Outros coletivos de RP
Profissionais do mercado de RP



AÇÕES COLETIVO

• Grupo de discussão
• Elaboração de novas propostas 
• Glossário de Relações Públicas
• Geração de conteúdo

• Blog
• Artigos
• Matérias

• Pesquisas sobre o universo acadêmico das Relações Públicas
• Entrevistas

• Com alunos
• Com profissionais do mercado

• Informações sobre o mercado
• Eventos para divulgação da profissão e do curso

• Aproximação com alunos do Ensino Médio
• Parceria com escolas



COLETIVO


