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Projeto de pesquisa reúne Famecos, MIT e
Grupo RBS

» PUBLICIDADE

Denominado Locast, trabalho envolve a construção de um site de notícias
através de nova tecnologia

» CINEMA

ÚLTIMAS NOTÍCIAS
PopMulticom lança campanha da
Skysulbra
Ciclo de Cinema Fronteiras
encerra o ano

Nesta segunda-feira, 16, professores e alunos da Faculdade de Comunicação Social (Famecos) da
PUCRS, representantes do Massachusetts Institute of Technology (MIT) e jornalistas do Grupo RBS, que
estarão envolvidos na construção e manutenção de um site com notícias feitas através da tecnologia
Android, estiveram reunidos para dar início a uma pesquisa sobre tecnologias móveis. O objetivo é fazer
um tipo de cobertura jornalística que trabalhe com o ultralocalismo.

» COMUNICAÇÃO

Notícias serão produzidas focadas em públicos menores com interesses em comum e o site será aberto
ao público em uma plataforma chamada Locast. "Este projeto é visto por nós como mais uma forma de
fazer jornalismo. Enxergamos isso como algo suficientemente maduro para ir além de um experimento",
esclarece o coordenador de projetos on-line do Grupo RBS, Thiago Medeiros.

+ notícias

Rock gaúcho encerra temporada
de Encontros com o Professor
» MARKETING

DZ Estúdio recebe Prêmio Top
Revelação

Os pesquisadores do MIT David Boardman e Steve Pomeroy ministraram o workshop que detalhou o
projeto aos participantes e explicou o funcionamento do aplicativo que será utilizado para a postagem
de vídeos. Além disso, o roteiro da semana foi apresentado como forma de retratar a intensidade dos
trabalhos da semana. Espalhados pelo campus da PUCRS, todos darão início à produção de conteúdos.
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