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Rapidinhas
Famecos - Curso de Desenho de Imprensa
8/10/2009 15:10:43 - Rio Grande do Sul
Reconhecer a teoria e desenvolver na prática o desenho de imprensa, que
tem como principal produto a charge, são alguns dos objetivos do Curso de
Extensão Desenho de Imprensa. A atividade será ministrada pelo chargista
Neltair Abreu, o Santiago, e a promoção é da Faculdade de Comunicação
Social da PUCRS (Famecos).
Os encontros, voltados a estudantes de comunicação social e público em
geral, serão realizados entre os dias 7 e 28 de novembro, sempre aos
sábados, das 9 à 12h. Dentre os conteúdos previstos estão "Contexto
Histórico da Charge"; "Teoria e Prática" e "Mostra de Charges Históricas e
Discussão".
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Últimas
• Malwee - "Um abraço brasileiro"
• Botando Banca traz agência experimental
da Universidade Positivo
• Mk3 Marketing organiza limpeza da Praça
XV
• Evento lança Windows 7 na Colombo
• Arno aposta em merchandising
• Gustavo Leão desfila para Ecko Boys & Girls
• Múltipla Comunicação comemora 15 anos
• UNISAL realiza X Semana da Publicidade e
Propaganda
• Rolling Stone Brasil comemora 3 anos
• O mundo visto através de uma Varilux
• Y&R cria filme para o sistema DDA Bradesco
• Lupaluna tem espaço no Crystal Fashion
• Coral lança novo simulador de ambientes
• Anunciantes da Brawn GP comemoram
retorno em mídia
• DM9DDB cria filme para a Honda
• MCD 2010 na Califórnia lado B
• Lua Branca arrebatou um dos Effie Awards
• Smirnoff realiza concurso cultural
• Globe Awards homenageia Future Group
• Flávio Gonçalves expõe na ESPM
• Sukita lança Sukita Vitaminada
• Maestra Comunicação conquista
Efep-Febramec
• Comunicado do Conselho Deliberativo da
ESPM
• Fundamentos para Atendimento” do GAP novas datas
• Zanna Sound incrementa equipe
• NBB busca espaço na mídia
• Petybon promove ação para o Dia Mundial
da Massa
• NBS reforça sua equipe digital
• Festo na Brazil Design Week
• Hiperfarma apoia sacolas ecológicas
• Grupo TV1 traz ao Brasil o criador do
Twitter
• Campanha de Narciso Rodriguez Essence
• Marketing18 realiza ação para Épura
• MAZAH vence no Globes Awards
• Paulo Castro em evento da UFF
• Outform DROID cria para Samsung
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