CURSO DE FORMAÇÃO

Analista de
Facebook
Ads
112 HORAS

I N ST I T U TO E D U C AC I O N A L

Nós do Instituto Educacional Polo Criativo, buscamos sempre nos
manter atualizados na construção de novos cursos que foquem no
desenvolvimento criativo e proﬁssional de nossos alunos e alunas. A nova
onda tecnológica espera que sejamos cada vez mais ﬂexíveis e criativos
em nossos trabalhos, principalmente quando nos inserimos no meio do
marketing, no qual precisamos manter uma relação mais próxima entre
a marca e seu público.
Vemos que o Facebook, maior rede social dos últimos tempos, tem um
grande potencial e se torna essencial como ferramenta de trabalho para
quem atua na área do marketing.
Com isso, o Curso de Formação de Analista de Facebook Ads, surge
para proporcionar a alunos e alunas experiências especializadas de
como utilizar e compreender as funcionalidades do Facebook Ads,
enfatizando do entendimento conceitual até as análises, mensuração e
otimização dos resultados alcançados. Com duração de 7 meses, você
poderá aprofundar seu conhecimento com a mediação de nossos
professores e professoras proﬁssionais com grandes experiências no
mercado atual, que ministrarão as aulas focando na troca de
conhecimento e sempre auxiliando no cotidiano do curso.
Você terá acesso ao nosso Computer Lab (Laboratório de Informática)
equipado com computadores individuais programados especialmente
para as aulas, pois acreditamos que o processo ensino-aprendizagem
deve ser majoritariamente focado na concretude constante para que o
desenvolvimento educacional seja mais efetivo e signiﬁcativo.
Por isso, convidamos você que já trabalha na área e quer se atualizar ou
você que só estava esperando uma oportunidade para entrar no meio, à
se capacitar diariamente através do contato com proﬁssionais, assim
conseguindo obter cada dia mais conﬁança e conhecimento para atuar
como Analista de Facebook Ads de forma prazerosa e CRIATIVA.
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PROGRAMA DO CURSO FORMAÇÃO
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Facebook Ads

Plano de Curso
Analista de Facebook Ads
Informações Gerais
Curso: Analista de Facebook Ads
Carga horária: 112h
Período: 07 meses (56 encontros)
Dividido em: 04 disciplinas

Ementa
Conceitos de Marketing Digital; Conceitos e funcionalidade do Facebook;
Gestão do Facebook; Planejamento, criação, organização de estratégias e
mensuração de campanhas utilizando o Facebook Ads.

Objetivos
O objetivo geral do curso é desenvolver experiências através das práticas em
sala de aula e no laboratório de informática sobre as formas de utilização do
Facebook Ads, focando nas melhores estratégias e ferramentas utilizadas para
potencializar a divulgação, como Gerenciador de Anúncios, segmentação de
público, orçamento, prazo de veiculação e métricas, entendendo todo o
processo do planejamento à prática da divulgação online no Facebook.
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Objetivos Especíﬁcos
Compreender os conceitos e funcionalidade do Facebook;
Entender os diferentes tipos de anúncios e seus objetivos;
Saber utilizar o Audience Insights para conhecer seu público;
Compreender os objetivos, segmentações e retargeting;
Entender as diferentes ferramentas do Facebook Ads;
Planejar uma campanha no Facebook buscando impacto e engajamento;
Compreender o processo de gerenciamento de custos (leilões);
Entender as métricas de mensuração e otimização do Facebook Ads;
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Componentes Currículares
Código | Disciplinas | Carga horária
FAFD1

Gestão no Facebook
15 aulas / 30h

FAFD2

Planejamento e criação de Campanhas
14 aulas / 28h

FAFD3

Estratégia e mensuração no Facebook
15 aulas / 30h

FAFD4

Projeto Final de Facebook Ads- Mentoria
12 aulas / 28h
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Conteúdos Programáticos
FAFD1 - Gestão no Facebook (15 aulas/ 2h)
Objetivo: Compreender a estrutura do Facebook e aprender a deﬁnir uma
persona.

• O cenário do Marketing Digital no mundo
• Redes sociais e seus impactos
• Os novos consumidores
• O Facebook como mídia mutante
• Funcionalidade e objetivo do Facebook;
• Principais termos e conceitos;
• Tendências e oportunidades no mix de conteúdos e formatos
• Processo de criação de Fanpage no Facebook;
• Inbound Marketing;
• Audience Insights: entendendo seu público;
• Jornada de compra do usuário;
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FAFD2 - Planejamento e criação de Campanhas (14 aulas/ 2h)
Objetivo: Compreender o processo de planejamento e criar campanhas de
divulgação.

• Entendendo os diferentes anúncios e seus objetivos;
• Calendário de postagens;
• Inﬂuenciadores digitais;
• Objetivos, Segmentações e Retargeting.
• Hashtag e sua funcionalidade;
• Utilização de ferramentas auxiliares (vídeos, fotos, entre outros.);
• Custom Audience;
• Look Alike;
• Éticas e aspectos legais;
• Planejamento e criação de uma campanha ﬁctícia ou real;
FAFD3 - Estratégia e mensuração no Facebook Ads
(15 aulas/ 2h)
Objetivo: Analisar as métricas das campanhas através do Facebook Ads.

• Ferramentas gratuitas versus pagas;
• Conversão no Facebook;
• SAC 2.0
• Formatos e Posicionamento;
• Formatos Premium;
• Como utilizar o Power Editor da melhor maneira?
• O gerenciador de negócios do Facebook;
• Otimização e Relatórios.
• Métricas para Facebook: o que e como mensurar?

(Concorrência,

performance, engajamento, impacto, publicações orgânicas versus
publicações pagas);
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FAFD4 - Projeto Final de Facebook Ads - Mentoria
(12 aulas/ 2h)
Objetivo: Articular todos os conhecimentos e etapas de idealização, execução e
análise das campanhas e otimizar os resultados.

• Apresentação de cases de sucessos no Facebook;
• Apresentação da análise da campanha considerando todo o processo de
planejamento e execução (Marca/produto, objetivo, justiﬁcativa, público,
persona, conteúdos, calendário de postagens, estratégias escolhidas,
mensuração, melhorias);
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Corpo Docente

FAFD1
Gestão no Facebook

Em breve
FAFD2
Planejamento e criação de Campanhas

Em breve
FAFD3
Estratégia e mensuração no Facebook

Em breve
FAFD4
Projeto Final de Facebook Ads

Em breve
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Metodologia
Para melhor sistematização e entendimento dos conteúdos, o curso terá
composição expositiva através das explicações realizadas pelo(a) educador, e
prática, através da produção constante de trabalhos individuais e em grupos
que os(as) alunos(as) farão no decorrer de cada disciplina. Serão utilizados nas
aulas práticas o laboratório de informática equipada com um computador para
cada estudante, assim otimizando melhor seu aprendizado sobre o
desenvolvimento das atividades propostas.
As discussões geradas, têm o intuito de despertar o senso de autonomia e
participação dos(as) alunos e alunas para que reﬂitam sobre suas práticas
proﬁssionais na utilização do Facebook e entendam os fundamentos que
constroem e sustentam essa ferramenta. O curso é composto por 04 disciplinas
que tratam de aspectos importantes do Facebook e apresenta duração total de
56 aulas. A metodologia se organiza da seguinte forma:

• Aula inaugural de boas-vindas;
• 50% de exposição de conteúdos (teoria);
• 50% atividades práticas;
• Cada disciplina desenvolverá, obrigatoriamente, uma avaliação
que resultará em uma nota;

• Trabalhos em grupo;
• Trabalhos individuais;
• Projeto Final desenvolvido ao longo da última disciplina;
• O curso adota valores numéricos como parâmetro em suas avaliações;
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Metodologia
A disciplina de Projeto Final de Facebook Ads - Mentoria será majoritariamente
prática, tendo como foco a produção do Projeto Final que consiste no
planejamento e criação de uma Campanha considerando todos os trabalhos
elaborados nas disciplinas anteriores, tendo que obter a análise de seu público
até a análise de otimização dos resultados adquiridos. Será necessário que
alunos e alunas criem uma Fanpage para que consigam acompanhar passo a
passo de seu marketing.
Porém, será de escolha dos mesmos criarem uma Fanpage para um
produto/marca ﬁctício ou, caso haja, implementar em sua marca/produto real.
Neste processo, o(a) educador(a) será o mentor(a) das construções,
relembrando os aspectos centrais e importantes para a construção do trabalho.

Avaliação
A avaliação será processual, formativa e cumulativa, realizada ao longo de cada
disciplina. Obrigatoriamente, cada disciplina terá uma avaliação a ser realizada
em datas pré-agendadas no calendário oﬁcial.
Cada avaliação resultará em uma nota que ao ﬁnal do curso gerará a média ﬁnal
de cada aluno(a), tendo que resultar um número igual ou maior que 07 - média
padrão.
Entende-se avaliação como um processo contínuo da relação ensino
aprendizagem, no qual busca veriﬁcar se os objetivos traçados para o curso
estão sendo alcançados.
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Avaliação
Ao adotarmos as notas numéricas como padrão, buscamos mensurar de forma
mais qualitativa o desenvolvimento de cada aluno e aluna e ao mesmo tempo
institucionalizar nosso processo educacional. Modos de avaliação:

• Trabalhos individuais;
• Trabalhos em grupo;
• Seminários;
• Presença;
• Participação nas discussões das aulas;
• Projeto Final.
As avaliações serão deﬁnidas pelo(a) educador(a) de acordo com os critérios
acordados com a turma e o Instituto Educacional Polo Criativo. A presença e
participação em discussões realizadas durante as aulas são incluídas na
avaliação sendo importantes para compor a nota ﬁnal. Os trabalhos para casa e
os realizados em sala de aula, serão desenvolvidos e organizados pelo(a)
educador(a). O(A) mesmo(a) avaliará os projetos ﬁnais dando um retorno com
observações e orientações de possíveis melhorias, quando necessário.

Certiﬁcado
Receberá certiﬁcado de conclusão de curso aqueles(as) que tiverem 75% de
presença, ou mais, em todo o curso, tiver frequentado todas as disciplinas e ter
realizado as avaliações, o Projeto Final é obtido nota maior ou igual que 7.0.
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Recursos
Disponibilizados pelo Instituto Educacional Polo Criativo:

• Material Didático (04 Apostilas impressas + Caneta)
• Material Digital (eBooks)
• Computer LAB (Lenovo - Core i5 / 8GB / Monitor 19'' / HD 1TB)
• Internet (Link dedicado 30MB)
• Mentoria
• Certiﬁcado impresso
• Portal do Aluno
• Biblioteca
• Associação de Alunos (Clube de vantagens)
• Brindes: Bolsa de algodão Criar é uma Paixão + Agenda + Brownie <3
Laboratório de Informática
O Polo Criativo disponibilizará o Laboratório de Informática equipado com
computadores contendo todos os programas necessários para o
desenvolvimento dos conteúdos do curso.
O curso de Analista de Facebook Ads necessita de uma estrutura informatizada
que possibilite a concretização das atividades que serão desenvolvidas durante
boa parte das aulas para que assim, alunos e alunas possam emergir no
processo de aprendizagem de forma mais signiﬁcativa e coerente com o
trabalho de um(a) proﬁssional da área.

Disponibilizado por alunos e alunas (recurso individual)
Cada estudante poderá investir até R$ 50,00 nas disciplinas para a aplicação do
Facebook Ads.
16
© INSTITUTO EDUCACIONAL POLO CRIATIVO

PROGRAMA DO CURSO FORMAÇÃO

Analista de
Facebook Ads

Investimento
Aluno(a) Polo Criativo
> Matrícula: R$ 89,90
> Mensalidade:
- R$ 399,00 no cartão (parcelado ou cobrança recorrente)
- R$ 449,00 no boleto ou cheque
Primeira Inscrição
> Matrícula: R$ 89,90
> Mensalidade:
- R$ 449,00 no cartão (parcelado ou cobrança recorrente)
- R$ 499,00 no boleto ou cheque

Política de Descontos
Oferecemos descontos para pagamento a vista, para grupos e também para
alunos que tem interesse em estudar em mais de um curso.

Como se inscrever
Para se inscrever, envie seus dados (Nome completo, e-mail e telefone) para
algum dos meios abaixo ou acesse o nosso site www.polocriativo.com.br
Whatsapp: 21 98180-4863
Central de atendimento: 21 2242-5941
E-mail: atendimento@polocriativo.com.br
Redes Sociais: /polocriativo
Endereço: Av. Graça Aranha, 57 - 3º andar - Centro - Rio de Janeiro
Na altura da Cinelândia, ao lado da Ancine, em frente ao Palácio Capanema, em cima do Galeto Diplomata
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