
Conhecida pela excelência nos cursos de 
Publicidade e Propaganda e Marketing, a 
ESPM entrou em um novo ramo dentro da 
comunicação. A faculdade criou, recente
mente, o curso de Jornalismo, que foi de
senhado a partir de duas grandes linhas: 
a análise das melhores práticas dos mais 
consagrados cursos de Jornalismo do Bra
sil e uma ouvidoria das principais lideran
ças e empresas nacionais empregadoras 
de profissionais de jornalismo: empresas 
jornalísticas, agências de comunicação, as
sessorias de imprensa. 
Mas, para criar o curso, foi utilizada uma 
ferramenta exclusiva: o Brand Sun. A pes
quisa foi realizada em São Paulo, Porto 
Alegre e Rio de Janeiro com vestibulan-
dos ESPM, alunos de graduação e pós-
-graduação ESPM e concorrentes, profis
sionais de RH, marketing, administração, 
coordenadores de cursinhos e jornalistas. 
A pesquisa mostrou que o curso de Jor
nalismo teve uma aceitação da maioria 
do público entrevistado, tanto como gra
duação como pós-graduação 
Para a graduação foi realizada uma palestra com Tiago 

Leifert para apresentar e divulgar o 
curso para captação de alunos e vesti-
bulandos de Jornalismo. Estavam pre
sentes 200 pessoas. A pós-graduação 
realizou um evento de lançamento 
para apresentar o curso aos profissio
nais e empresas mais influentes do 
mercado de Jornalismo e uma aula 
inaugural. 
Em relação à divulgação do curso, foram 
utilizados todos os meios de comunica
ção, com materiais novos, exclusivos de 

Jornalismo e adaptações nos materiais atuais dando desta
que ao novo curso. Já para a pós-graduação foi desenvol
vida dois anúncios para a mídia impressa, uma pasta com 
lâmina explicativa para visitas comerciais e encarte para a 
revista ESPM. 
E os resultados dessa iniciativa estão nos mais de 100 
alunos em graduação. Além disso, foi criada em 2011 a 
Agência de Jornalismo ESPM-SR que se constitui em um 
espaço experimental voltado à produção jornalística do 
curso e à reflexão sobre o que é produzido. Com a parce
ria com a Columbia Journalism Review, criou-se a Revista 
de Jornalismo ESPM, que propõe discutir de forma séria 
e profunda o jornalismo no Brasil e no mundo. A tiragem 
atual é de 15 mil exemplares. Com menos de dois anos 
de existência, o curso de Jornalismo já foi considerado o 
melhor pelo Ranking Universitário da Folha. 
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Text Box
Fonte: Marketing, São Paulo, ano 46, n. 480, p. 49, jan. 2013. 




