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APRESENTAÇÃO



DESTAQUES

CARGA HORÁRIA: 

O programa é composto por um total de 60 horas, sendo: 

O curso abordará estratégias de comunicação e o

desenvolvimento de possíveis planos de comunicação

para diferentes plataformas, dentre elas o Facebook,

Twitter, YouTube, Instagram, entre outras. O programa

será dividido em 2 módulos, sendo o primeiro o módulo

virtual e o segundo o módulo presencial, e o

participante poderá optar por aderir apenas ao módulo

virtual ou ao programa completo (módulo virtual +

módulo presencial)

• 24h de aulas e conteúdos assíncronos disponíveis virtualmente;

• 6h de aulas síncronas disponíveis virtualmente;

• 30h de aulas, palestras e visitas técnicas presenciais – para 

aqueles que optarem pelo programa completo;

OBJETIVOS: 



•

•

•

Informações importantes



PROFESSORES E PALESTRANTES

MERCEDES RODRÍGUEZ

Codiretora do Mestrado Oficial TELVA &

YO DONA em Comunicação de Moda e

Beleza desde 2010. Professora de

marketing digital na licenciatura em Design

de Moda da Universidade Politécnica de

Madrid, além de Consultora de Moda e

palestrante regular em programas

avançados e cursos de especialização em

moda, tanto na área acadêmica quanto

empresarial.

JAVIER MELERO

Consultor de comunicação em redes

sociais para diversas marcas The Social

Fresh. Anteriormente, diretor de Estratégia

e Pesquisa em Mídias Sociais da Isobar. Já

trabalhou para clientes como Hoss

Intropia, Coca Cola, BMW, Endesa España e

Latam, Grupo Mahou San Miguel, etc.

VERÓNICA GONZÁLEZ 

Gerente de Comunidade da revista Telva.

Atualmente, ela possui seu próprio blog

de crônicas de moda e tendências em

TELVA.com: “Las Pasarelas desde Mi

Smartphone” e gerencia e supervisiona

os conteúdos da blogosfera da TELVA.

Ele estudou Direito e Jornalismo na

Universidade Carlos III de Madrid.

GLORIA VÁZQUEZ

Escritora de beleza da Telva.com.

Anteriormente, atuou como editora na

Antena 3 e Europapress, entre outras

mídias. Blogger e estilista. Graduada em

Comunicação Audiovisual e Jornalismo

pela Universidade CEU San Pablo.



PROFESSORES E PALESTRANTES

AMÉRICA VALLEJO

Há mais de 8 anos trabalha em marketing

digital na Espanha, desenvolveu sua

carreira na Pronovias, Grupo L'Oréal

(L'Oréal Paris, Vichy, Innéov, SkinCeuticals,

La Roche Posay), no Grupo Puig (Carolina

Herrera, Comme des Garçons, Shakira). Em

2012 criou a América Land a partir de onde

desenvolveu estratégias de conteúdo

online para Joliebox, Carolina Herrera,

Backstage Hair Salon, Armiñan Catering,

Items d'ho, Grupo Casa Viva, L'Oréal

Professionnel, Instituto de Empresa.

MIRIAM MASCAREÑAS

Editora-chefe da revista TELVA. Licenciada

em Jornalismo pela Universidade

Complutense de Madrid, desde 2006

desenvolve a sua carreira profissional em

meios digitais. Nos últimos seis anos, ela

fez parte da equipe editorial da

TELVA.com, o site feminino da revista

feminina de luxo mais vendida na Espanha,

que alcançou mais de 2.070.000 usuários

únicos em maio de 2012.

MARTA BLANCO

Consultora de estratégia digital de marca

no setor de moda com clientes como Hugo

Boss, Aristocrazy, Suárez, Soloio ou

Stylelovely. Cum Laudem European PhD

em Literatura e Moda e MBA pela ISEM

Fashion Business School. Pesquisadora

visitante nas universidades de Harvard e

Cambridge. Presidente do Museu Amigos

do Traje.

RAQUEL MÁS

Licenciada em Administração de Empresas

pela IQS (Ramon Llull University),

Barcelona. Especialista em Publicidade e

Relações Públicas pela UOC. Mestre Oficial

em Comunicação de Moda e Beleza Telva

& Yo Dona. Ligada ao mundo online desde

2008, quando criou seu blog Romântico e

Chic, que mantém até hoje. Criou a

Associação Espanhola de Blogs de Moda e

Beleza.



MÓDULO VIRTUAL- 30h

•

•

•



17 de julho
Sábado

- Voo do Brasil para  Madrid conforme passagem aérea individual

18 de julho
Domingo

- Chegada em  Madrid e transfer para a acomodação (em grupo);

- Tarde livre

- Jantar de boas-vindas (não incluso);

19 de julho
Segunda-feira

- 09:30-10:00: Presentación del curso. Representación institucional de nuestras revistas, Rosario González Martínez (Gerente de la 
Escuela de Periodismo y Comunicación de Unidad Editorial). Y visita instalaciones Unidad Editorial.

- 10:00-11:45: Branding de moda.

- 12:00-14:00: Blogs internacionales del ámbito de la moda

- TARDE: Visita a centro logístico

20 de julho 
Terça-feira

- 10:00-11:45: Las relaciones de las marcas con los Influencers

- 12:00-14:00: PR digital: Influencer de moda

- TARDE: Junto a una Personal Shopper, de compras por Madrid.

21 de julho
Quarta-feira

- 10:00-14:00: Elaboración de un plan de comunicación digital. Comunicación audiovisual. Caso práctico: CURVES de ASOS

MÓDULO presencial - 30h



22 de julho
Quinta-feira

- 10:00-11:45: El blog corporativo de una marca de moda.

- 12:00-14:00: Claves para la comunicación de un desfile de moda.

- TARDE: Conferencia por algún diseñador/modista del sector de la moda

23 de julho
Sexta-feira

- 10:00-11:45: Gestión de crisis: crisis de reputación y resolución de conflictos diarios.

- 12:15-14:00: Conferencia de clausura: El sector internacional de la moda: los grandes diseñadores de hoy.

- 17:00 – 18:00: Brinde de encerramento com pizza (não incluso)

24 de julho
Sábado

- Check-out na acomodação até as 12:00, transfer em grupo para o aeroporto e fim do programa. 

IMPORTANTE:

• Itinerário sujeito a alteração sem aviso prévio;
• Devido à pandemia de Covid-19 as datas poderão sofrer reajustes de acordo com o cenário próximo ao embarque. Qualquer alteração neste âmbito será 

comunicada com ao menos 3 meses de antecedência ao embarque, sendo o estudante livre para seguir ou não com a participação.



EUR 320

INVESTIMENTO
E PAGAMENTO

PAGAMENTO

Taxa de inscrição no valor de EUR 150 (dedutível do valor do programa) à vista + saldo em:

a) À vista, até 30 dias antes do início do programa;

b) Parcelado em até 6x sem juros via boleto bancário, proporcionalmente aos meses que antecedem ao 

programa. Todo o saldo deverá estar quitado até 30 dias antes do início do programa;

Importante: os valores serão convertidos conforme câmbio turismo vigente na data de pagamento.

EUR 2.210

ALUNOS SANTA MARCELINA – 30% DE DESCONTO

ALUNOS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES

EUR 1.547

EUR 457

MÓDULO VIRTUAL MÓDULO VIRTUAL + PRESENCIAL 

MÓDULO VIRTUAL MÓDULO VIRTUAL + PRESENCIAL 



OS VALORES INCLUEM :

MÓDULO VIRTUAL

• 30 horas/aula oferecidas pela instituição ESCUELA DE UNIDAD EDITORIAL, conforme descrito no itinerário;
• Palestra introdutória sobre a cidade de Madrid;
• 3 aulas de espanhol com vocabulário específico para o curso;
• Acompanhamento e tutoria de professor indicado pela Faculdade Santa Marcelina ao longo de todo o

programa;

MÓDULO PRESENCIAL

• 30 horas/aula oferecidas pela instituição ESCUELA DE UNIDAD EDITORIAL, conforme descrito no itinerário
• Acomodação pelo período de 6 noites em hostel central em Madrid em quarto compartilhado com até 3

participantes de mesmo gênero;
• Transfer de chegada e retorno do Aeroporto de Madrid-Barajas (MAD) para a hospedagem;
• Seguro saúde e viagem com cobertura dentro do Tratado de Schengen pelo período de 9 dias;
• Cartão de transporte público com crédito para 10 viagens de metrô;
• Acompanhamento e tutoria de professor indicado pela Faculdade Santa Marcelina ao longo de todo o

programa;

INSCREVA-SE EM:

https://campusb.typeform.com/to/niyRkD

https://campusb.typeform.com/to/niyRkD


Dúvidas?
Fale com a 
gente!

info@campusb.org

(11) 96980-8677


