
Programas 2016

Programa para empresas de Comunicação que têm desafios 
pontuais ou constantes de desenvolvimento para os 
profissionais das áreas de operação e que não contam com uma 
estrutura interna de gestão de cursos e programas de 
treinamento.   

Universidade corporativa parte de uma avaliação das 
necessidades de desenvolvimento ou atualização da empresa e 
cria programas específicos, focados nessas necessidades e 
adequados às características da organização e das equipes 
participantes. 

Este programa parte da experiência de três anos na 
coordenação de cursos in company para o Instituto Internacional 
de Ciências Sociais - IICS, instituição que promove o Master em 
Jornalismo. Nesse período, coordenamos programas de 
desenvolvimento criados especialmente para empresas como 
Infoglobo (O Globo e Extra) e Rede Gazeta (TV Gazeta, Gazeta 
Online e G1). Interatores coordenou também, com apoio da 
Odebrecht, programa de treinamento no Colégio Nacional de 
Periodistas do Panamá. 
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Universidade corporativa
Criação, coordenação e curadoria de programas para 
desenvolvimento de profissionais e equipes de empresas de 
Comunicação

Programa de desenvolvimento 
para as equipes de comunicação 
do PSB em Brasília



Programas 2016

 A reconhecida experiência e uma ampla rede de profissionais 
de comunicação digital, que estão entre os mais renomados do 
país, capacita-nos a assumir a curadoria de universidades 
corporativas de empresas de comunicação e, por consequência, 
a criação e a gestão de programas de educação continuada de 
curta e média duração. 

Os programas podem ser criados a partir de necessidades 
específicas ou usar módulos já pré-formatados como estes:  

1. Programa Avançado em Jornalismo Digital (40 horas) 

2. Jornalismo de Dados e Visualização (40 horas) 

3. Mídias sociais e Relacionamento com a Audiência (24 horas) 

4. Novas Narrativas Digitais (16 horas) 

5. Produtos Digitais Inovadores (16 horas) 

Universidade corporativa é coordenado por Sérgio Lüdtke e conta 
com o suporte de profissionais reconhecidos no mercado da 
comunicação digital na América Latina.  

Peça uma apresentação: sergio@interatores.com.br 

Interatores.com | Sérgio Lüdtke 
Interatores.com é uma empresa especializada em avaliações e 
consultoria em treinamento. Entre nossos clientes estão 
empresas e instituições como O Estado de S. Paulo, Odebrecht,  
Busca Vida Produtora e Instituto Internacional de Ciências 
Sociais (IICS). 

A empresa é dirigida por Sérgio Lüdtke, jornalista com 
passagens pelo Grupo RBS e Editora Globo, com especialização 
em gestão de empresas de comunicação (CEU/Universidade de 
Navarra) e MBA em marketing digital (FGV). Para o IICS, 
coordena o Master em Comunicação e Mídias Digitais e o 
Programa de Jornalismo de Dados e Visualização. Participou de 
programas de treinamento no Grupo RBS, Editora Globo, O 
Estado de S. Paulo e PSB Nacional. Coordenou programas in 
company na Rede Gazeta (Espírito Santo), O Globo e Colegio 
Nacional de Periodistas do Panamá.  

Contato:  (11) 99951-6369
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Programa de Jornalismo Digital 
realizado para o IICS na Rede 
Gazeta em Vitória (ES)

Direção de Sérgio Lüdtke, 
jornalista com especialização em 
gestão de empresas de 
comunicação e mídias digitais 

mailto:sergio@interatores.com.br

