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"É estranho olhar para trás e ver que muita coisa se passou em pouco tempo". Dentro do Campus de
Foi assim que o estudantes do 3º semestre do curso de jornalismo da Faculdade hoje
de Comunicação Social (Famecos) da PUCRS Rodrigo Adams classificou o seu
primeiro ano de blog no ClicRBS, que se completará no próximo dia 14 de
novembro. O Vida de Universitário (www.kzuka.com.br/vidadeuniversitario) foi uma idéia sua para retratar todos
os acadêmicos. "A idéia era fazer um blog sobre a vida universitária, as angústias, alegrias, um Big Brother da
vida acadêmica", diz
A ideia do blog surgiu mesmo quando Adams trabalhava na Rádio Rural, veículo do grupo RBS, e percebeu que
não havia nada que tratava da vida universitária. Lançou a ideia e, em dois dias, tinha seu blog hospedado no
ClicRBS. Hoje ele trabalha na área de comunicação com redes sociais da Fundação Tiago de Moraes Gonzaga,
instituição onde já atuou entre 2004 e 2009 como voluntário.
Através do Vida de Universitário, o futuro jornalista faz uma espécie de ligação entre mídias sociais quando, por
exemplo, coloca no ar uma rádio virtual que funciona aos sábados, às 21h, no seu Twitter (@rodrigoadams). A
Hora do Digão transmite notícias, previsão do tempo e bom humor, além de interagir e receber pedidos de
música da galera que está no twitter naquele momento.

Carteira ISEMIX

Também no seu blog o estudante já se deparou com momentos em que teve de utilizar muitas das ferramentas
que a internet oferece, o que para ele só aumentou o seu conhecimento. "Hoje eu sei utilizar de maneira
correta o Youtube, o Flicker, Slideshare entre outras ferramentas que possibilitam que meu blog seja um espaço
legal e atraente para o público". E revela um sonho: "O meu projeto é entregar o blog no dia da minha
formatura, com um vídeo da cerimônia. Esse é meu sonho neste momento", completa um entusiasmado
Rodrigo.
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Universia Play
Cine Universia
CLUBE UNIVERSIA

PRÊMIO FEBRABAN
U>ROCK

www.unisinos.br

Vestibular: Direito
Estude Faculdade
Direito É hora de
Conectar sua Vida!
Direito.Unerj.br

Estudar na Suíca:
Estude
na universidade
internacional St
Gallen.Uma
oportunidade de elite
www.unisg.ch

Universidade a
Distância
22 cursos de
graduação na Unisul
Diploma reconhecido
pelo MEC.
www.Virtual.Unisul.br

Garanta seu Futuro aqui

Vestibular Jornalismo

Vestibular Verão 2010 Uniamérica. Faça
inscrição Online sem Taxa!
biomedicina.Uniamerica.br

Vestibular de Verão Feevale. Faça sua
inscrição Online!
www.feevale.br

Links
Patrocinados

Curso Comunicação
Social
Pós EAD em
Comunicação na UGF
Cursos Reconhecidos
pelo MEC
www.PosEAD.com.br

Com o
apoio do

Av. Paulista, 2073, CEP 01311-300
Conjunto Nacional, Horsa II
15º Andar, Cj. 1503
São Paulo, SP, Brasil

Código de ética
Política de confidencialidade
Fale conosco

