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Resumo 

 

O tema da comunicação e Instituições de Ensino Superior (IES) tem estado presente nos 

estudos de mestrado e doutorado realizados nos Programas de Pós-Graduação brasileiros. 

Neste contexto, este trabalho tem como objetivo mapear o panorama da produção 

acadêmica brasileira em comunicação organizacional, a partir de um recorte sob a ótica 

das pesquisas de mestrado e doutorado produzidas nos últimos 10 anos sobre 

comunicação e Instituições de Ensino Superior (IES). Foram analisados 28 trabalhos 

acadêmicos e chegou-se à conclusão que a maioria (62,7%) provêm de programas de pós-

graduação de outras áreas do conhecimento que não a Comunicação; que três 

universidades concentram quase a maior parte dos trabalhos (42,8%); e que a 

comunicação na ambiência digital é o tema com maior número de trabalhos realizados. 
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Introdução 

 

As discussões sobre comunicação nas/das universidades e demais Instituições de 

Ensino Superior (IES) têm estado presente em dissertações de mestrado e teses de 

doutorado defendidas em Programas de Pós-Graduação brasileiros; em publicações de 

artigos em congressos e em revistas científicas; e, também, na realização de eventos 

profissionais da área.  

Nas IES públicas, a gestão da comunicação de forma estratégica torna-se 

fundamental no cerne destas instituições, seja na perspectiva de socialização dos saberes 

produzidos, da comunicação pública, da accountability, do acesso à informação, da 

promoção da cidadania, da divulgação científica e da comunicação pública da ciência, na 

 
1 Trabalho apresentado no GP Relações Públicas e Comunicação Organizacional, XXI Encontro dos Grupos de 

Pesquisas em Comunicação, evento componente do 44º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. 

 
2 Mestranda no Programa de Pós-Graduação em Ciências da Comunicação (PPGCOM) da Escola de Comunicações e 

Artes (ECA) da Universidade de São Paulo (USP). Especialista em Gestão Pública Universitária (Udesc) e em Gestão 

da Comunicação Pública e Empresarial (UTP). Jornalista na Universidade do Estado de Santa Catarina (Udesc).  

E-mails: laismoser@usp.br / laiscmoser@gmail.com  
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percepção pública das universidades junto à sociedade, entre tantas outras questões que 

perpassam a universidade pública enquanto organização. Neste contexto, Margarida 

Kunsch posiciona-se sobre a importância da comunicação estratégica nas universidades: 

 

Defendo a necessidade da existência de uma filosofia e de uma política 

comunicacional e que a área de Comunicação seja estabelecida como 

um setor estratégico na estrutura organizacional da Universidade. Isto 

é, a Universidade tem que se valer de serviços integrados de 

Comunicação, pautados por uma política global que privilegie a 

abertura das fontes, a popularização do conhecimento científico gerado 

e o estabelecimento de canais permanentes de interação com todos os 

segmentos sociais. A comunicação deve estar a serviço e à disposição 

da comunidade interna, da opinião pública e da sociedade em geral. 

(KUNSCH, 2019, p. 14). 

 

Diante do exposto, esta pesquisa tem como objetivo mapear o panorama da 

produção acadêmica brasileira em comunicação organizacional, a partir de um recorte 

sob a ótica das pesquisas de mestrado e doutorado produzidas nos últimos 10 anos sobre 

comunicação e Instituições de Ensino Superior (IES). O estudo justifica-se na medida em 

que procura sistematizar informações sobre esta área específica, identificando o 

panorama atual, as lacunas e oportunidades de pesquisa. Dessa forma, poderá auxiliar 

pesquisadores interessados nesta abordagem, assim como profissionais de comunicação 

que atuam em IES interessados em aprofundar-se sobre o tema. 

Como procedimento metodológico, foi realizado um estudo exploratório e 

descritivo por meio de pesquisa bibliográfica na plataforma “Catálogo de Teses e 

Dissertações”, da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior 

(Capes). Este estudo se caracteriza, portanto, como uma investigação de “estado da arte” 

ou “estado do conhecimento”. Sobre tal tipo de pesquisa, Ferreira (2002, p. 252) afirma: 

 
Definidas como de caráter bibliográfico, elas parecem trazer em comum 

o desafio de mapear e de discutir uma certa produção acadêmica em 

diferentes campos do conhecimento, tentando responder que aspectos e 

dimensões vêm sendo destacados e privilegiados em diferentes épocas 

e lugares, de que formas e em que condições têm sido produzidas certas 

dissertações de mestrado, teses de doutorado, publicações em 

periódicos e comunicações em anais de congressos e de seminários. 

Também são reconhecidas por realizarem uma metodologia de caráter 

inventariante e descritivo da produção acadêmica e científica sobre o 

tema que busca investigar, à luz de categorias e facetas que se 

caracterizam enquanto tais em cada trabalho e no conjunto deles, sob 

os quais o fenômeno passa a ser analisado. 
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A primeira parte do artigo aborda brevemente o tema da comunicação 

organizacional e da comunicação em universidades, com autores que discorrem sobre a 

importância da comunicação no âmbito de tais organizações. Na segunda parte, são 

apresentados e discutidos os resultados da pesquisa realizada no portal de teses e 

dissertações da Capes. Por fim, tem-se as considerações finais e referências utilizadas. 

 

Comunicação organizacional e universidades 

 

Vital em qualquer organização - seja em empresas privadas, instituições públicas, 

terceiro setor etc. - a comunicação assume cada vez mais centralidade no âmbito das 

mesmas, sobretudo, frente a uma realidade de desafios cada vez mais complexos perante 

a sociedade. Para Margarida Kunsch (2003, p. 149), a comunicação organizacional “[...] 

analisa o sistema, o funcionamento e o processo de comunicação entre a organização e 

seus diversos públicos”. A autora também afirma: 

 
A comunicação organizacional deve ser entendida de forma ampla e 

holística. Pode-se dizer que é uma disciplina que estuda como se 

processa o fenômeno comunicacional dentro das organizações e todo 

seu contexto político, econômico e social. Como fenômeno inerente à 

natureza das organizações e aos agrupamentos de pessoas que a 

integram, a comunicação organizacional envolve os processos 

comunicativos e todos os seus elementos constitutivos. (KUNSCH, 

2020, p. 90). 

 

Para Kunsch (2003), a comunicação organizacional compreende a comunicação 

institucional, mercadológica, interna e administrativa, compondo o que ela conceitua 

terminologicamente como “comunicação organizacional integrada”. 

Paulo Nassar (2008, p. 64) fala sobre o processo de comunicação nas organizações 

e considera-o como 

 
o componente mais importante para o estabelecimento de 

relacionamentos da organização com os mais diversos públicos, as 

redes de relacionamento e a sociedade. É por meio da comunicação que 

ela estabelece diálogos a respeito de suas políticas, suas ações e suas 

pretensões; informa, organiza e reconhece os seus públicos de interesse, 

entre os quais seus colaboradores; legitima a sua existência; e trabalha 

pela melhoria do ambiente de trabalho, entre outros objetivos.  
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Dennis Mumby (2013, p. 15, tradução nossa) define comunicação organizacional 

como "o processo de criação e negociação de sistemas coletivos e coordenados de 

significado através de práticas simbólicas orientadas para o alcance dos objetivos 

organizacionais.”. 

Rudimar Baldissera, à luz do paradigma da Complexidade, pontua que a 

comunicação organizacional vai além da comunicação oficial realizada pelas 

organizações: 

 

[...] a comunicação organizacional não é reduzida à comunicação 

produzida pelo setor de comunicação (aliás, essa, cada vez mais, é a 

menor parcela desses fluxos). Assim, diante dessa conformação, 

ampliamos a compreensão de comunicação organizacional até 

contemplar aquilo que consideramos “a dimensão da organização 

falada” (BALDISSERA, 2009; 2010; 2014), isto é, aquela comunicação 

que se materializa de modo indireto, fora dos ambientes organizacionais 

(aqui compreendidos em sentido amplo – estrutura física, mídias 

sociais, página, enfim, qualquer lugar oficial da organização), mas que 

tem a organização como seu referente. Ou seja, apesar de os 

interlocutores não estarem em relação direta com a organização (por 

meio de algum canal/ambiente oficial da organização), discorrem sobre 

ela, circulam sentidos sobre ela. (BALDISSERA, 2017, p. 71). 

 

Em relação às universidades e demais Instituições de Ensino Superior (IES), 

percebe-se a extrema importância da comunicação organizacional no âmbito das mesmas, 

principalmente frente a um cenário cada vez mais complexo e desafiador para as IES, 

sobretudo públicas. Para Kunsch, a comunicação é peça fundamental no que ela denomina 

como “nova universidade”: 

 

A concepção que se deve ter de Universidade hoje, na sociedade 

contemporânea global, é a da “nova Universidade”, sem fronteiras, 

caracterizada como uma instituição aberta, que interage com a 

sociedade, os cidadãos, a mídia e o sistema produtivo. É a Universidade 

que extrapola os “muros” e as “ilhas do saber”, para chegar ao cidadão 

comum, utilizando todos os meios de Comunicação disponíveis. É a 

universidade que ouve a sociedade, que atende às demandas sociais, 

procurando, por meio da produção de novos conhecimentos e da 

ciência, amenizar os problemas cruciais da população ligados à saúde, 

moradia, mobilização urbana, transporte público e exclusão social. 

(KUNSCH, 2019, p. 14). 

 

Portanto, é importante que a comunicação seja encarada como estratégica no cerne 

e nos organogramas das instituições, devendo estar incluídas nos documentos norteadores 
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das IES e sendo consideradas nos planejamentos que asseguram suas estruturas em termos 

de equipe, equipamentos e espaço físico. 

Henriques (2019) pontua três dimensões fundamentais da Universidade: a 

Universidade como organização; a Universidade como comunidade; a Universidade 

como projeto. Neste contexto, ele reflete sobre a complexidade do fazer comunicacional 

na Universidade, que contemple todos esses aspectos: 

 
Se tomarmos a visão da Universidade por essas três dimensões não 

excludentes, devemos, de partida, admitir a amplitude e complexidade 

da tarefa de estruturarmos uma Comunicação profissionalizada que dê 

conta de todos esses aspectos de maneira integral. Mesmo assim, é 

importante que toda a instituição esteja atenta aos vários aspectos 

comunicacionais que essas dimensões ensejam em sua relação com a 

sociedade. Dessa forma, uma política de Comunicação voltada para 

apenas uma ou outra dimensão e, dentro delas, apenas para alguns 

desses aspectos, acaba por ser, obviamente, muito precária. 

(HENRIQUES, 2019, p. 96). 

 

 

Em relação aos estudos sobre comunicação e universidades, Christina Musse 

(2019) afirma que Manuel Chaparro e Margarida Kunsch são pioneiros ao estabelecer a 

relação entre comunicação e universidade: 

 
Chaparro foi pioneiro a destacar a importância do jornalismo científico 

no ensino superior e ainda chegou a prestar consultorias para a 

implementação de modelos de planejamento estratégico nas 

instituições, entre elas a UFJF. Kunsch surge como a principal 

referência nos estudos de Comunicação e Universidade. É de sua 

autoria a tese pioneira, que investigou as Assessorias de Comunicação 

e de Imprensa das Universidades brasileiras. (MUSSE, 2019. p. 9) 

 

Musse (2019, p. 10) complementa que “na contemporaneidade, Eugênia 

Barrichello é a herdeira intelectual e a referência ao pensar as relações entre a 

Universidade e a Comunicação”.  

Destaca-se, também, a produção acadêmica da própria Christina Musse, e de 

Cleusa Scroferneker, Mariluce Moura, Jacques Marcovitch, Márcio Simeone Henriques 

e Wilson Bueno sobre o tema, a partir de diferentes abordagens, ângulos e pontos de vista. 
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Pesquisas acadêmicas em comunicação organizacional: um recorte para os 

trabalhos sobre comunicação e Instituições de Ensino Superior (IES) 

 

Em pesquisa no “Catálogo de Teses e Dissertações”3, da Coordenação de 

Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (Capes), o tema da comunicação em 

universidades e demais IES é encontrado em dissertações de mestrado e em teses de 

doutorado de diferentes áreas e sob diferentes perspectivas. Por vezes, os estudos têm 

como viés principal o campo da comunicação pública, ou da comunicação organizacional, 

ou das relações públicas, ou da divulgação científica, ou ainda algum outro não aqui 

citado. Para o presente estudo, entretanto, foi realizada uma análise a partir dos trabalhos 

vinculados apenas ao termo “comunicação organizacional” no banco de teses e 

dissertações da Capes.  

Inicialmente foi realizada uma pesquisa no referido banco de dados online da 

Capes com a palavra-chave “comunicação organizacional” (entre aspas). A pesquisa 

resultou em 612 trabalhos listados, sendo que, na sequência, foi refinada para o período 

compreendido entre 2010 e 2020, o que resultou em 420 trabalhos.  

Foi realizada, então, a leitura dos títulos correspondentes a cada um destes 420 

trabalhos e elencados aqueles que dizem respeito à comunicação em Instituições de 

Ensino Superior (IES)4. Em caso de dúvidas sobre a abordagem do trabalho, realizou-se 

também a leitura do resumo e de demais elementos, como por exemplo o sumário e a 

introdução. Esta etapa resultou em 75 trabalhos, entre teses e dissertações, 

correspondendo a 17,85% das pesquisas em comunicação organizacional nos últimos 10 

anos.  

Constatou-se que os referidos trabalhos são oriundos de diversas áreas do 

conhecimento, para além da Comunicação: Administração, Ciências da Informação, 

Design, Educação, Gestão do Conhecimento, Gestão Pública, Gestão de Processos 

Institucionais, Sistemas de Gestão, Políticas Públicas, entre outras. 

Em seguida, procurou-se identificar os trabalhos oriundos de cursos de Pós-

Graduação em Comunicação, segundo a Capes, o que resultou em uma amostra de 28 

 
3 https://catalogodeteses.capes.gov.br/ 
4 Foram incluídos trabalhos referentes à comunicação em universidades públicas, privadas e institutos federais. Não 

foram considerados os trabalhos referentes à comunicação em hospitais universitários, por entender-se que constituem 

outro objeto de análise. 
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pesquisas entre teses e dissertações. O diagrama a seguir apresenta o percurso de pesquisa 

no banco de teses e dissertações da Capes até o número final da amostra. 

 

Figura 1 - Percurso de pesquisa no banco de teses e dissertações da Capes para 

definição da amostra 

 
Fonte: a autora. 

 

Chama a atenção que a maioria dos trabalhos (62,7%) produzidos sobre as IES, 

na área de comunicação organizacional, provém de programas de pós-graduação de outras 

áreas do conhecimento (relatadas anteriormente), que não a Comunicação. Apenas 37,3% 

dos trabalhos provém de programas em Comunicação.  

A tabela a seguir apresenta a amostra detalhadamente, ou seja, as 28 teses e 

dissertações (de Programas de Pós-Graduação da área de Comunicação) sobre 

comunicação e IES a partir da palavra-chave “comunicação organizacional”. 

 

Tabela 1 - Teses e Dissertações (de Programas de Pós-Graduação da área de 

Comunicação) sobre comunicação e IES a partir da palavra-chave “comunicação 

organizacional” 

Autor Título Curso Universidade Ano 

FILHO, 

Milton 

Pereira 

Barros 

Comunicação organizacional 

digital: interação e 

visibilidade online da 

Universidade Federal do 

Amazonas (UFAM) 

Mestrado em 

Ciências da 

Comunicação 

Universidade 

Federal do 

Amazonas 

(UFAM) 

2020 

FLORES, 

Amanda 

Cristina 

A eficiência e a eficácia do 

Facebook para a comunicação 

organizacional de uma 

Mestrado em 

Ciências da 

Comunicação 

Universidade 

Federal do 

Amazonas 

(UFAM) 

2020 

    420 75 28 

Teses e dissertações em Comunicação 

Organizacional (2010 a 2020) 

Teses e dissertações em Comunicação 

Organizacional (2010 a 2020) sobre IES 

Teses e dissertações em Comunicação 

Organizacional (2010 a 2020), sobre IES, 

produzidas nos programas de Pós-Graduação 

em Comunicação 
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Oliveira 

Mota  

universidade pública na 

Amazônia  

SILVA, 

Azenilton 

Melo da 

Ecossistema UFAM: a 

complexidade da cultura 

organizacional em interface 

com a comunicação 

Mestrado em 

Ciências da 

Comunicação 

Universidade 

Federal do 

Amazonas 

(UFAM) 

2020 

NEVES, 

Luiz Felipe 

Fernandes 

Memes como estratégia de 

comunicação organizacional: 

relacionamento e produção de 

sentidos de universidades 

federais brasileiras no 

Facebook 

Mestrado em 

Comunicação 

Universidade 

Federal de 

Goiás (UFG) 

2019 

MADRU-

GA, Renata 

Afonso 

Ferreira 

Madeira 

Comunicação e estratégia em 

uma instituição pública de 

ensino do Distrito Federal  

Mestrado 

Profissional 

em 

Comunicação 

Universidade 

Católica de 

Brasília (UCB) 

2018 

MOREIRA, 

Elizabeth 

Huber 

Os dispositivos de vigilância 

em sites de redes sociais 

digitais como estratégia de 

comunicação organizacional: 

análise da ambiência da 

Universidade de Santa Cruz 

do Sul no site de rede social 

Facebook  

Doutorado 

em 

Comunicação 

Universidade 

Federal de 

Santa Maria 

(UFSM) 

2017 

NAKAZA-

TO, 

Michele 

O uso de mídias sociais como 

recurso estratégico de 

comunicação em instituições 

públicas federais de ensino de 

Mato Grosso do Sul 

Mestrado em 

Comunicação 

Universidade 

Federal de 

Mato Grosso 

do Sul 

(UFMS) 

2017 

SILVA, 

Carine 

Simas da 

Comunicação nas plataformas 

digitais: um estudo sobre 

universidades brasileiras com 

conceito institucional cinco 

Mestrado em 

Comunicação 

Social 

Pontifícia 

Universidade 

Católica do 

Rio Grande do 

Sul (PUC-RS) 

2017 

LIMA, 

Pedro 

Augusto 

Farnese de 

Visibilidade do conhecimento 

e deliberações públicas: uma 

análise das fanpages de 

universidades federais 

mineiras 

Mestrado em 

Comunicação 

Universidade 

Federal de Juiz 

de Fora (UFJF) 

2017 

SCHEID, 

Daiane 

A visibilidade da UFSM no 

Facebook: (inter)relações 

entre universidade, jornais e 

usuários-mídia 

Doutorado 

em 

Comunicação 

Universidade 

Federal de 

Santa Maria 

(UFSM) 

2017 

NASCI-

MENTO, 

Gesialdo 

Silva do 

O movimento Open Access 

em universidades públicas 

brasileiras: uma reflexão 

crítica sobre as estratégias de 

reconstrução da comunicação 

Mestrado em 

Comunicação 

e Semiótica 

Pontifícia 

Universidade 

Católica de 

São Paulo 

(PUC-SP) 

2017 



 

Intercom – Sociedade Brasileira de Estudos Interdisciplinares da Comunicação 
44º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação – VIRTUAL – 4 a 9/10/2021 

 

 9 

organizacional e científica na 

cibercultura 

VICENTE, 

Claudia 

Aparecida 

da Costa  

IFTM Campus Uberaba em 

face à sociedade digitalizada: 

uma proposta de 

desenvolvimento de um plano 

de comunicação digital 

Mestrado 

Profissional 

em 

Tecnologias, 

Comunicação 

e Educação 

Universidade 

Federal de 

Uberlândia 

(UFU) 

2016 

SILVA, 

Rose 

Mendes da 

Comunicação, cultura e 

biblioteca: uma reflexão 

sobre o modelo de 

comunicação do Sistema de 

Bibliotecas da Universidade 

Federal de Goiás 

Mestrado em 

Comunicação 

Universidade 

Federal de 

Goiás (UFG) 

2015 

OLIVEIRA, 

Rosangela 

Azedo de 

A influência da cultura 

organizacional nas práticas 

comunicacionais de uma 

instituição de ensino superior 

católica no Amazonas 

Mestrado em 

Ciências da 

Comunicação 

Universidade 

Federal do 

Amazonas 

(UFAM) 

2015 

ROSSETTI, 

Emili 

Adami 

Divulgação científica para 

empoderamento institucional: 

o discurso da revista Darcy e 

a midiatização da academia 

Mestrado em 

Estudos da 

Mídia 

Universidade 

Federal do Rio 

Grande do 

Norte (UFRN) 

2015 

FARIA, 

Cláudia 

Sousa 

Oriente de  

A comunicação no contexto 

da mudança cultural: um 

estudo de caso do Instituto 

Federal de Educação, Ciência 

e Tecnologia Goiano 

Mestrado em 

Comunicação 

Universidade 

Federal de 

Goiás (UFG) 

2015 

PORTO, 

Detley 

Moreira  

Campanhas de Vestibular no 

Facebook: Uma Abordagem 

Mercadológica e Semiótica 

Mestrado em 

Comunicação 

Pontifícia 

Universidade 

Católica de 

Brasília (PUC-

BR) 

2015 

SILVEIRA, 

Perolah 

Caratta 

Macedo 

Portella  

Comunicação, promoção da 

saúde e espaço social 

alimentar: um estudo 

exploratório na ECA-USP 

Mestrado em 

Ciências da 

Comunicação 

Universidade 

de São Paulo 

(USP) 

2015 

CARMO, 

Vanessa 

Aparecida 

do 

A divulgação científica nas 

universidades do Grande 

ABC: inovações ou repetição 

de formatos?  

Mestrado em 

Comunicação 

Universidade 

Municipal de 

São Caetano 

do Sul (USCS) 

2015 

ALVES, 

Cristiano 

Alvarenga 

Gestão da comunicação das 

Universidades Federais: 

mapeamento das ações e 

omissões 

Mestrado em 

Comunicação 

Universidade 

Estadual 

Paulista 

(Unesp) 

2015 

CAMATTI, 

Tassiara 

Baldissera  

A ouvidoria na universidade 

pública: probabilidades e 

Doutorado 

em 

Pontifícia 

Universidade 

Católica do 

2014 
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improbabilidades da 

comunicação 

Comunicação 

Social 

Rio Grande do 

Sul (PUC-RS) 

CASTILHO

, Alessandra 

de 

A construção discursiva da 

imagem da organização em 

um contexto regional político: 

o caso da UFABC 

Mestrado em 

Comunicação 

Social 

Universidade 

Metodista de 

São Paulo 

(Umesp) 

2014 

PESSOA, 

Mirella 

Arruda  

O desenvolvimento de 

eventos como estratégias da 

comunicação organizacional: 

um estudo de caso da 

Universidade Metodista de 

São Paulo 

Mestrado em 

Comunicação 

Social 

Universidade 

Metodista de 

São Paulo 

(Umesp) 

2014 

SPERB, 

Nanachara 

Carolina  

Redes sociais e comunicação 

organizacional: o caso do 

Instituto Federal Catarinense 

Mestrado em 

Comunicação 

e Linguagens 

Universidade 

Tuiuti do 

Paraná (UTP) 

2013 

SILVA, 

Diego 

Wander 

Santos da 

As mídias sociais no contexto 

da comunicação digital das 

universidades brasileiras  

Mestrado em 

Comunicação 

Social 

Pontifícia 

Universidade 

Católica do 

Rio Grande do 

Sul (PUC-RS) 

2012 

LIMA, 

Silvania de 

Cassia 

A política de comunicação da 

UFG: contextos a partir da 

Assessoria de Comunicação 

Mestrado em 

Comunicação 

Universidade 

Federal de 

Goiás (UFG) 

2011 

SILVA, 

Claudemir 

Martins da 

Panorama comunicacional da 

avaliação institucional nas 

IES do ABC Paulista 

Mestrado em 

Comunicação 

Universidade 

Municipal de 

São Caetano 

do Sul (USCS) 

2010 

Cruz, 

Cassiana 

Maris de 

Lima 

A comunicação interna na 

perspectiva da avaliação 

institucional em 

universidades no Rio Grande 

do Sul 

Doutorado 

em 

Comunicação 

Social 

Pontifícia 

Universidade 

Católica do 

Rio Grande do 

Sul (PUC-RS) 

2010 

Fonte: a autora, a partir de dados coletados no banco de teses e dissertações da Capes. 

 

 

Com relação à amostra, foram identificadas 24 dissertações e 4 teses, indicando 

que ainda há espaço para a produção de teses sobre o objeto analisado nos programas de 

pós-graduação em Comunicação. Em relação às universidades de origem dos trabalhos, 

eles provêm de 16 universidades diferentes. A Universidade Federal do Amazonas 

(UFAM), Universidade Federal de Goiás (UFG) e Pontifícia Universidade Católica do 

Rio Grande do Sul (PUC-RS) aparecem em 1º lugar com quatro trabalhos cada, seguidas 

das Universidade Metodista de São Paulo (Umesp), Federal de Santa Maria (UFSM) e 

Municipal de São Caetano do Sul (USCS), com dois trabalhos cada uma, conforme 

detalhado na tabela 2. 
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Interessante notar que a UFAM e a UFG, que aparecem entre as universidades 

com maior número de trabalhos, não estão entre as instituições de maior tradição na área 

de Comunicação Organizacional e Relações Públicas, segundo exposto por Kunsch no 

fragmento abaixo. 

 
Os programas de pós-graduação em comunicação com maior tradição 

que abrigam nas suas linhas de pesquisas as áreas de Comunicação 

Organizacional e Relações Públicas são da ECA-USP, Umesp e PUC-

RS. Entretanto, a partir do ano 2000, novos programas passam a 

contemplar estas áreas, como a PUC-Minas, UFMG, UFRGS, UFSM, 

UFPR, UnB, Unesp-Bauru entre outros que contemplam essas áreas 

diretamente ou indiretamente em suas linhas de pesquisa. (KUNSCH, 

2021, p. 2574.). 

 

Tabela 2 - Universidades de origem dos trabalhos analisados 

Universidade Nº trabalhos 

Universidade Federal do Amazonas (UFAM)  04 

Universidade Federal de Goiás (UFG) 04 

Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS) 04 

Universidade Metodista de São Paulo (Umesp) 02 

Universidade Federal de Santa Maria (UFSM) 02 

Universidade Municipal de São Caetano do Sul (USCS) 02 

Universidade de São Paulo (USP) 01 

Universidade Estadual Paulista (Unesp) 01 

Pontifícia Universidade Católica de São Paulo (PUC-SP) 01 

Pontifícia Universidade Católica de Brasília (PUC-BR) 01 

Universidade Católica de Brasília (UCB) 01 

Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) 01 

Universidade Federal de Juiz de Fora (UFJF) 01 

Universidade Federal de Uberlândia (UFU) 01 

Universidade Federal do Rio Grande do Norte (UFRN) 01 

Universidade Tuiuti do Paraná (UTP) 01 

Fonte: a autora, a partir de dados coletados no banco de teses e dissertações da Capes. 

 

 

Considerando as universidades de origem das pesquisas analisadas, pode-se 

identificar, também, que a região brasileira com maior número de trabalhos é a Sudeste, 

com nove pesquisas (32%); seguida das regiões Centro-Oeste e Sul, com sete trabalhos 

cada (25%); e por fim, as regiões Norte, com quatro trabalhos (14,2%), e Nordeste (3,5%), 

com um trabalho. 

Em relação aos temas centrais de pesquisa, questões que envolvem a comunicação 

na ambiência digital - como mídias sociais e planejamento de comunicação digital - 

tiveram o maior número de trabalhos realizados, totalizando 12 pesquisas e um percentual 
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de 42,8%. O tema da cultura organizacional e sua relação com a comunicação interna, 

assim como a divulgação científica, aparecem na sequência, com dois trabalhos cada.  Os 

demais temas identificados são: cultura organizacional, estratégia organizacional, gestão 

da comunicação, política de comunicação, comunicação interna, imagem e discurso 

organizacional, avaliação institucional, eventos, comunicação pública, ouvidoria, 

comunicação em bibliotecas. A tabela a seguir apresenta o exposto: 

 

Tabela 3 - Temas centrais de pesquisa dos trabalhos investigados 

Temas Nº de trabalhos 

Comunicação na ambiência digital  12 

Cultura organizacional em relação com a comunicação interna 02 

Divulgação científica 02 

Cultura organizacional 01 

 Comunicação interna  01 

Estratégia organizacional 01 

Gestão da comunicação  01 

 Política de Comunicação  01 

Imagem e discurso organizacional  01 

Comunicação pública 01 

Ouvidoria 01 

Eventos 01 

Avaliação institucional 01 

Open Access 01 

Comunicação em bibliotecas 01 

Fonte: a autora. 

 

Considerações finais 

 

Com este breve estudo teve-se o intuito de mapear as produções acadêmicas (teses 

e dissertações) sobre comunicação e Instituições de Ensino Superior a partir do viés da 

comunicação organizacional. Constatou-se que 17,85% das pesquisas em comunicação 

organizacional nos últimos 10 anos (período analisado) têm como tema a relação entre 

comunicação e IES. Interessante destacar que, neste período, a maioria dos trabalhos 

(62,7%) em comunicação organizacional produzidos sobre as IES provêm de programas 

de pós-graduação de outras áreas do conhecimento que não a Comunicação, como, por 

exemplo, Administração, Ciências da Informação, Educação, Gestão Pública etc. Os 

trabalhos de programas de pós-graduação em Comunicação correspondem a 37,3%. 

Na amostra estudada, de 28 pesquisas, predominam as dissertações (24) em 

relação às teses (4), provindas de 16 universidades diferentes, sendo que a Universidade 
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Federal do Amazonas (UFAM), Universidade Federal de Goiás (UFG) e a Pontifícia 

Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUC-RS) concentram quase a maioria dos 

trabalhos (42,8%). Identificou-se, também, que a região brasileira com maior número de 

trabalhos é a Sudeste. 

Em relação aos temas centrais de pesquisa, questões que envolvem a comunicação 

na ambiência digital - como mídias sociais e planejamento para a comunicação digital - 

tiveram disparadamente o maior número de trabalhos realizados, configurando um 

percentual de 42,8%. 

Sugere-se que em possibilidades futuras o assunto possa ser estudado em maior 

profundidade, procurando identificar nos trabalhos os principais autores utilizados na 

conceituação teórica sobre comunicação organizacional, bem como os procedimentos 

metodológicos empregados. 
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