
LinkedIn - Oficina de gestão de perfil e conteúdo
Data
6 de maio de 2017 (sábado), 9h às 15h.

Carga horária
5 horas. 

Investimento
R$110,00

Descrição
O LinkedIn é a maior rede de profissionais, com 433 milhões de usuários em mais de 200 países e 
territórios em todo o mundo. Aprenda a se destacar e a se relacionar com empresas e profissionais 
e também a realizar a gestão de conteúdo dentro da rede.

Objetivos
Lançada em maio de 2003, a rede social profissional LinkedIn já possui mais de 25 milhões de 
usuários cadastrados no Brasil. Muitos desses usuários acreditam que a rede é ideal para a 
procura de empregos. “Há alguns anos, percebemos que teríamos mais valor como negócio se 
investíssemos também em conteúdo voltado para profissionais”. Levando em conta essa declaração 
de Jeff Weiner, CEO da empresa, é cada vez mais importante que profissionais ligados à área de 
comunicação e mídias sociais conheçam as funcionalidades e possibilidades da ferramenta. Este 
curso tem por objetivo orientar os participantes a explorar o máximo do potencial dessa rede, 
como foco no aumento da visibilidade do profissional diante do mercado e otimização de perfil 
para oportunidades de recrutamento e também como realizar a gestão de conteúdo dentro do 
LinkedIn, seja através das conexões, grupos ou company pages.



Público alvo
Estudantes/Professores de cursos de comunicação e áreas afins.

Professor
Cristiano Santos
Jornalista, palestrante e consultor de mídias sociais da Editora Globo, empresa onde trabalha há 
mais de oito anos. Já atuou na área financeira e de pesquisa iconográfica, antes de se dedicar 
integralmente à área digital. Desde 2012 atua na estratégia digital de 17 marcas da Editora Globo 
e Edições Globo Condé Nast nas redes sociais. É coautor do ebook “Para Entender as Mídias 
Sociais - vol. 2” e coorganizador do 3º volume, lançado recentemente. Entusiasta e especialista em 
mídias sociais, ministra cursos e palestras em diversas instituições e empresas, como Mercedes-
Benz, Jornal O Globo, Facebook, entre outras, além de palestrar em eventos relacionados ao 
universo digital. É entusiasta e especialista da rede social profissional LinkedIn e criador de um 
grupo no Facebook chamado “LinkedIn Brasil – De A a Z”, que já reúne mais de 6.800 profissionais 
de diversas áreas que discutem diariamente assuntos relacionados ao universo dessa rede no 
Brasil e no mundo. Numa pesquisa divulgada no Paraná, Cristiano foi indicado como um dos 
principais influenciadores sobre mídias sociais do país, e em novembro de 2015 foi premiado 
como Profissional Destaque no Ano na categoria Fomento do Mercado no Prêmio Share Social 
Media 2015.

Programa de Aula
- Breve história do LinkedIn 

- DNA da rede: currículo X conteúdo

- Perfil pessoal: conhecendo as configurações e funcionalidades na prática

- Company Pages: gerando conteúdo de marcas e empresas

- Showcase Pages: criando páginas de produtos

- Exemplos de Conteúdo e de boas práticas

- Métricas e Relatórios de Company Pages

- LinkedIn Pulse: descobrindo notícias e influenciadores

- Por que participar dos grupos de discussão?

- Como procurar emprego no LinkedIn



Forma de pagamento
Pessoa física
Boleto - Valor integral. O boleto tem 5 dias úteis para vencimento. 
Cartão de Crédito - Parcelas com valor mínimo de R$ 200,00.
Pessoa jurídica
No caso de pagamento por empresa, o próprio responsável financeiro deve conduzir o cadastro 
(com os dados da empresa) para que a nota saia com os dados da empresa; além de poder 
pagar com boleto (valor integral) ou pelo cartão de crédito corporativo (com possibilidade de 
parcelamento também).

Alunos, ex-alunos e funcionários da Fundação Cásper Líbero têm 10% desconto.

Informações importantes
I. A quantidade de vagas disponíveis é controlada de acordo com o número de inscrições pagas. 
Caso o participante efetue o pagamento após o preenchimento das vagas, terá o reembolso de 
100% do valor pago em até 15 dias úteis. 
II. A confirmação de vaga ocorrerá via e-mail a ser enviado pelo Centro de Eventos Cásper Líbero. 
III. O horário do curso deverá ser seguido rigorosamente. O aluno só poderá faltar em 25% das 
aulas, ou não receberá o certificado. 
IV. Em caso de cancelamento do curso por falta de quórum será devolvido 100% do valor pago 
pelo participante. 
V. Em caso de desistência, a devolução do valor pago seguirá os seguintes procedimentos: 
- Desistência antes do início do curso: ressarcimento de 85% do valor pago em até 15 (quinze) 
dias úteis. 
- Desistência após o início do curso e com até 50% de aulas transcorridas: ressarcimento de 50% 
do valor pago. 
- Desistência após o início do curso e depois de transcorridos mais de 50% das aulas: não haverá 
ressarcimento do valor pago.
VI. A inscrição estará devidamente aceita após a confirmação do pagamento até o início do curso.
VII. O curso poderá ser cancelado por falta de quórum com até 48 horas de antecedência da data 
prevista para seu início.
VIII. A Faculdade Cásper Líbero não se responsabiliza por custos extras do aluno, como por 
exemplo hospedagem, passagem, combustível, estacionamento e alimentação.

Todos os reembolsos terão o prazo de 15 dias úteis (após o envio dos dados bancários) para 
serem realizados e podem ser solicitados pelo e-mail eventos@fcl.com.br.

Av. Paulista, 900 - São Paulo - SP
(11) 3170-7995  eventos@fcl.com.br  casperlibero.edu.br


