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Famecos recebe três, dos quatro prêmios
acadêmicos
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Seg, 14 de Dezembro de 2009 16:07

Institutos de Pesquisa

Um fato especial para a Faculdade de Comunicação Social (Famecos) da PUCRS

Mídia Exterior

ocorreu nesta quinta-feira, 10 de dezembro. Das quatro premiações da categoria
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acadêmico do XXVI Prêmio Direitos Humanos de Jornalismo, três ficaram com a
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faculdade. Sob o slogan “30 anos da Anistia, 25 anos das Diretas Já! e a construção da

Produtoras de Vídeo

Democracia”, a TV Foca obteve o segundo lugar, o Diário do Campus o terceiro e o

Web

aluno Samir Rosa de Oliveira, do sexto semestre de Jornalismo, recebeu o título de
menção honrosa. Os estudantes receberam as premiações na sede da OAB do Rio
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Grande do Sul. O evento é promovido pela OAB/RS juntamente com o Movimento de
Justiça e Direitos Humanos.
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A coordenadora do curso de Jornalismo e da TV Foca Cristiane Finger acompanhou os
estudantes na entrega dos prêmios. “Foi um momento muito especial. É interessante
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saber que os alunos da Famecos, além da técnica, possuem também conteúdo. A
maturidade com que essa garotada fez os seus discursos foi impressionante”, afirma.
Ela ainda destacou o reconhecimento por parte dos colegas de profissão da imprensa
nacional: “Vários colegas da Zero Hora e da imprensa do centro do país vieram nos
parabenizar pela qualidade do trabalho realizado”.
Luiz Antônio Barbará, estudante do quinto semestre de Jornalismo, orgulha-se de ter
sido premiado pela TV Foca. “Foram dois meses de muita pesquisa, entrevistas e de
um resgate histórico do Brasil”, destacou. Segundo Barbará, foi possível contextualizar
o Regime Militar com a atualidade. “A ditadura e a censura permanecem existindo. A
tortura ainda é perceptível quando vemos, em Brasília, diversos estudantes sendo
pisoteados e, embora o que a gente fez constitua um resgate da história, percebemos
que a situação no presente é triste”, completa.
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