
 
  

CURSO CURTA DURAÇÃO – IMAGEM CORPORATIVA 
 

Com a ideia de trazer para os participantes uma visão bastante prática da atuação do profissional de 
comunicação como um facilitador da Imagem corporativa, a ABRP optou por realizar 2 módulos e trazer cases de 
sucesso, através de 2 profissionais experientes na área que farão uma análise importante do mercado. 

 
DATA: 17/10/2015 – sábado 

Horário: das 8h30min às 17h30m com 1h de intervalo 

Local: Instituto CDL (Rua Senhor dos Passos, 235 – Porto Alegre/RS 

*Será fornecido certificado de participação 8h/a.  

 

Programação: 

8h 10 min - Credenciamento 

8h30min - Início do Módulo I – BLIBLIOTECA SOBRE TRILHOS, com Fernando Noronha 

10h - Intervalo para Coffee 

12h30min - Intervalo para Almoço (não incluso)  

13h30min – Início do Módulo II – CASE RANDON, com Kelen Turmina 

15h - Intervalo para Coffee  

17h30min - Finalização e Sorteio 

 

 

MÓDULO I: BIBLIOTECA SOBRE TRILHOS 

O curso trata do case Biblioteca Livros Sobre Trilhos da Empresa de Trens Urbanos de Porto Alegre S.A. - 

TRENSURB, que ligada à Gerência de Comunicação Integrada, propicia o acesso à cultura literária aos usuários do 

sistema metroviário da região metropolitana de Porto Alegre. O case recebeu o prêmio Top Cidadania da 

Associação Brasileira de Recursos Humanos – Seção RS, em 2014, habilitado à apresentação em nível nacional. 

Será apresentado o case no contexto das ações sociais e culturais 

 

Objetivo: 

Refletir sobre as ações de comunicação institucional, no contexto da Comunicação Organizacional e suas 

repercussões para a organização. 

 

Conteúdo programático: 

A Comunicação da TRENSURB: história e evolução do relacionamento com os públicos. 

As ações institucionais, no âmbito cultural da TRENSURB 

O case: Biblioteca Livros Sobre Trilhos 

O reconhecimento e suas repercussões 

 

 

MÓDULO II: CASE RANDON 

O curso trata da atuação do profissional de Relações Públicas na prática, de modo a promover a imagem 
corporativa para o público interno. Serão apresentados os canais de comunicação que podem ser utilizados pelo 
profissional, além de programas internos e campanhas para promover as ações e realizações da organização. O 
curso terá uma abordagem teórica e com apresentação de cases com vistas a ampliar a visão do profissional 
sobre a aplicação prática de seus conhecimentos nas corporações. 



 

Objetivos:  

- Refletir sobre a atuação do profissional de Relações Públicas dentro das organizações; 
- Destacar a importância deste profissional para trabalhar a imagem corporativa. 
 

Conteúdo programático: 

-Reflexão sobre a importância da comunicação e sua aplicação na indústria; 
-Abordagem teórico-prática sobre os Canais de Comunicação Interna; 
-Programas de Comunicação; 
-Campanhas Internas.  
 

 

Ministrantes:  

 

FERNANDO ROGÉRIO K. NORONHA é graduado em Comunicação Social, habilitação em 
Relações Públicas pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul (UFRGS), em 1993. 
Oficializou o setor de Comunicação Social da Trensurb, do qual foi coordenador por quatro 
anos. Implantou, coordenou e atuou nas áreas de Comunicação Social no Departamento 
Nacional de Estradas de Rodagem (DNER/RS), depois Departamento Nacional de 
Infraestrutura de Transportes (DNIT-RS) e no Departamento Autônomo de Estradas de 
Rodagem (DAER/RS), permanecendo por doze anos na coordenação de comunicação desses 
órgãos rodoviários, inclusive com trabalhos de planejamento de comunicação junto à 
Assessoria de Comunicação do Ministério dos Transportes. Por um ano atuou como cerimonialista na Assembleia 
Legislativa do Estado e voltando à Trensurb, coordenou a Biblioteca Livros Sobre Trilhos. É professor licenciado da 
Universidade Luterana do Brasil, onde ministrou aulas por quinze anos. Hoje, já aposentado pela Trensurb, 
ministra aulas sobre Atualidades para o Ensino Fundamental II e Ensino Médio em Arcos – Minas Gerais, onde 
também realiza trabalhos específicos de assessoria e consultoria de comunicação, em apoio às atividades dos 
colégios do Sistema Anglo de Ensino, naquela região mineira. Pelo DAER/RS, conquistou prêmios de Colunista do 
Ano e, com trabalhos desenvolvidos na Trensurb, conquistou premiações e distinções em trabalhos na área social 
e cultural junto à ABRP Nacional, Festival de Publicidade de Gramado e na Associação Brasileiro de Recursos 
Humanos/RS. 
 

 

KELEN TURMINA é Graduada em Relações Públicas pela Universidade de Caxias do Sul - 
UCS, Especialista em Marketing pela Fundação Getúlio Vargas - FGV. Possui três anos de 
experiência em Marketing. Há seis anos atua na área de Endomarketing promovendo a 
comunicação interna em empresa de pequeno, médio e grande porte. Em 2015, recebeu a 
outorga da Insígnia do Mérito da Honra, honraria que é reconhecida e registrada na 
Câmara de Títulos e Méritos do Sindicato dos Cerimonialistas e Mestres de Cerimônias do 
Brasil – SINCMC Brasil. Atualmente, trabalha na Comunicação Interna da Randon 
Implementos, onde atende quatro plantas industriais. 


