
Monitoramento de Mídias Sociais
Data
3 e 10 de agosto de 2019 (sábados), 9h às 17h.

Carga horária
14 horas. 

Investimento
R$550,00

Apresentação
Acompanhar o que seu público está falando nas redes sociais é a chave para entender melhor 
como sua marca deve se posicionar e se comunicar nesses canais. São esses insights que o 
monitoramento em mídias sociais proporciona tanto para planejamento de marca quanto para 
conteúdo em tempo real.

Justificativa:
O monitoramento em mídias sociais é crucial para qualquer marca entender quais assuntos estão 
em alta para realizar conteúdo em tempo real e se conectar ainda mais com sua audiência.

Objetivos
Capacitar o aluno a começar uma operação de monitoramento, estruturando projetos, 
configurando ferramentas e produzindo relatórios.



Público Alvo
Profissionais que procuram extrair insights das mídias sociais para seus trabalhos

Professor
Gabriel Ishida
Gabriel Ishida é consultor em inteligência em marketing digital e influencer marketing, liderando 
projetos de Absolut, Chivas Regal, Coca-Cola, Itaú, Visa e outros clientes de grande porte. Já 
participou e foi curador de diversos eventos de social media, como Social Media Brasil, Share e 
Social Analytics Summit. Foi indicado quatro vezes como uma das cinco referências dentro do 
mercado de monitoramento e métricas em pesquisa feita com profissionais da área e duas vezes 
para o Prêmio Share. Também é criador do blog Midializado, co-criador do projeto Atlas Media 
Lab e dono do Atlas Hub.

Importante - Caso haja imprevistos na agenda do professor e a turma esteja confirmada (atinja o número mínimo de matriculados), a 
Instituição garante a prestação do serviço na agenda proposta com substituição docente trazendo profissional de mesma qualificação

Programa de aula
• Como funciona o monitoramento em mídias sociais: funções, ferramentas e 

formas de trabalho

• Como começar um projeto de monitoramento

• O que monitorar: Facebook, Twitter, Instagram, Blogs, Youtube

• Como classificar e analisar os dados

• Parte prática: simulando um monitoramento
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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.
II. A inscrição estará devidamente aceita após a confirmação do pagamento até o início do curso.
Para matrícula via boleto bancário o pagamento do boleto deverá ser realizado em até 2 dias úteis 
antes do início do curso. 
III. A confirmação de vaga ocorrerá via e-mail a ser enviado pelo Centro de Eventos Cásper Líbero. 
IV. Caso o participante efetue o pagamento após o preenchimento das vagas, terá o reembolso 
de 100% do valor pago. 
V. O horário do curso deverá ser seguido rigorosamente. O aluno só poderá faltar em 25% das 
aulas, ou não receberá o certificado.
VI. O curso poderá ser cancelado pela Instituição por falta de quórum com até 48 horas de 
antecedência da data prevista para seu início. 
VII. A Faculdade Cásper Líbero não se responsabiliza por custos extras do aluno, como por 
exemplo hospedagem, passagem, combustível, estacionamento e alimentação. 
VIII. Os reembolsos seguirão os seguintes procedimentos:
- Desistência do aluno, no prazo de 7 dias contados da data de contratação e que não tenha 
utilizado o serviço: ressarcimento de 100% do valor pago.
- Desistência do aluno, antes do início do curso: ressarcimento de 100% do valor pago.
- Desistência do aluno, com até 50% de aulas transcorridas: ressarcimento de 50% do valor pago.
- Desistência do aluno, após o início do curso e depois de transcorridos mais de 50% das aulas: 
não haverá ressarcimento do valor pago.
- Desistência pela Instituição por falta de quórum na turma: ressarcimento de 100% do valor pago.
IX. Os reembolsos referentes a pagamento via boleto terão o prazo de 15 dias úteis (crédito em 
conta bancária do contratante, a contar do envio dos dados bancários) para serem realizados.
Os reembolsos referentes a pagamento via cartão de crédito terão o prazo de 15 dias úteis para 
estorno na fatura do cliente. Em ambos os casos, devem ser solicitados pelo e-mail eventos@fcl.
com.br.
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