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Alunos criam peças para o Vida Urgente

Artigos

Estudantes da Famecos desenvolveram campanha para a Fundação Thiago de
Moraes Gonzaga
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Os estudantes da disciplina de Projeto de Campanha, do curso de Publicidade e Propaganda, da
Famecos, receberam, pelo segundo ano consecutivo, a tarefa de desenvolver uma campanha para a
Fundação Thiago de Moraes Gonzaga. Nesta edição, o desafio foi criar um programa de atividades para
serem desenvolvidas em Centros de Formação de Condutores (CFC), “com uma abordagem mais
humana”, conforme a professora Cristiane Mafacioli.

» PUBLICIDADE

Diversos trabalhos foram apresentados a um júri formado pela equipe do Vida Urgente. O vencedor
deste ano foi o trabalho Efeito Borboleta, elaborado pelos alunos Eliege Pereira, Luciano Balestreri,
Marcela Moura, Niwra Krepzchmann, Ricardo Kroeff e Roger Ilha Moreira. “Os estudantes tiveram a
oportunidade de criar uma campanha para um cliente real”, enfatiza Cristiane.
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A presidente da Fundação Thiago de Moraes Gonzaga, Diza Gonzaga, destaca: “este projeto é uma via
de duas mãos, pois para os jovens é uma chance de um trabalho acadêmico ser veiculado. Para o Vida
Urgente é uma oportunidade de apresentar uma campanha voltada para um público jovem com a
linguagem deles”. E sobre os resultados da campanha, Diza é enfática: “a campanha não apresenta
resultados imediatos, mas acelera o processo de mudança de comportamento”.
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