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PUCRS - Pós em Cinema Expandido recebe inscrições
29 de dezembro de 2009
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A Faculdade de Comunicação Social da PUCRS (Famecos) está com inscrições
abertas para o novo curso de especialização "Cinema Expandido - Estratégias e
Conceitos Audiovisuais". As aulas buscam orientar os profissionais na complexidade
do universo audiovisual e suas múltiplas manifestações, bem como as inter-relações
estabelecidas a partir deste campo. A proposta, inédita no audiovisual, traz o
conceito de cinema expandido e a convergência de linguagens em diferentes artesmídias.
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Insper - Ibmec São
Paulo
Cursos de PósGraduação. Inscrições
Abertas. Turma em
Fevereiro de 2010
www.Insper.org.br

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

Mba Pós Graduação
MBA com Qualidade
Fipecafi e Anefac
Professores USP.
Inscrições abertas
www.Fipecafi.org/Controller

Cursos Online só R$
69,90
+ de 300 opções.
Com Certificado Taxa
Única. Garanta o Seu
Futuro

De acordo com a coordenadora do curso, Maria Henriqueta Satt, a modalidade é
uma forma de designar o audiovisual que transcende a ideia de cinema exibido
apenas em salas escuras e telonas. São várias expressões de imagem em movimento e diversos
dispositivos de exibição, arranjos de linguagem e estética. Outra preocupação é acompanhar a
evolução das mídias digitais, portáteis e móveis que fazem parte do cenário contemporâneo.
O diferencial da pós-graduação é o enfoque teórico-reflexivo, mas que não exclui a possibilidade
de exercícios práticos com o suporte de infraestrutura do Curso Superior de Tecnologia em
Produção Audiovisual, Cinema e Vídeo (Teccine). O aluno vai desenvolver o trabalho de conclusão
no decorrer dos semestres, alinhando o projeto com as disciplinas vistas. João Guilherme Barone,
coordenador do Teccine, reforça que a atividade atende às solicitações dos próprios estudantes,
que desejavam ampliar conhecimentos e competências na área.
Inscrições e informações pelo telefone (51) 3320-3658, no site www.pucrs.br/ famecos/pos/
cinemaexpandido ou na Secretaria do Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social, sala
319 do prédio 7, no Campus Central (avenida Ipiranga, 6681 - Porto Alegre).
Assessoria de Comunicação Social - PUCRS / ASCOM

Pós-graduação no Inatel
Especialize-se em Redes e Telecom São Paulo e
Campinas, inscreva-se!
www.Inatel.br/pos

Curso PsicologiaEconômica
Certificado a Distância, 12 meses Estudo do
Comport. Econômico
www.cienciameditativa.com

MBA Gestão Governamental
Curso c/3 Módulos. Duração 18 meses Excelente
Corpo Docente. Confira!
www.EPDireito.com.br/Governamental

Ibmec Online Novas Turmas
Cursos livres para enriquecer seu conhecimento e
seu currículo.
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Provas Vestibular
Unicamp Vestibular
Vestibular Unesp
Pre Vestibular
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Últimas mais lidas
UFMG - Segunda etapa
do Vestibular 2010
começa no dia 4 com
prova de redação
Comvest divulga
resultado final do
Vestibular 2010 da UEPB
UAB e UECE abrem
inscrições para seleção
de Tutores
USJT realiza processo
seletivo
UFPR - Festa do
resultado do Vestibular
2010 da UFPR no dia 22
de janeiro
Curso Pré-Vestibular
UECEVest está com
inscrições abertas
Concurso para professor
da Uenf: 35 vagas
Ufla cria cursos
presenciais e a distância
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www.IbmecOnline.com.br/Cursos
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www.EducaMundo.com.br

Assessoria Textual
Em todas as áreas
Gradução e Pósgraduação
www.orientaa.com.br

Bovespa acentua alta e
giro passa de R$ 7
bilhões em função das
opções (Último...
Meu Diário (Diário do
Grande ABC)
Bovespa mantém
recuperação em dia de
agenda vazia; dólar
vale R$ 1,76 (Folha
Online)
Bovespa sobe 0,55% e
dólar custa R$ 1,773;
Gradiente salta 25%
(Globo Online)
Meu Diário (Diário do
Grande ABC)

Perfil do visitante
Notícias univers. SP

Por favor, dedique alguns
minutos para responder
esta pesquisa, a
informação
disponibilizada nos será
muito útil para conhecer
melhor nossos visitantes.
LINK

Unicamp aplica provas
de aptidão a partir
desta segunda-feira
(Folha Online)
Unicamp começa a
aplicar provas de
aptidão nesta segunda
(Terra Notícias)
USP monta centro para
receber lixo eletrônico
da comunidade (O
Liberal)
Estudantes da Unicamp
dizem que embaixatriz
brasileira negou abrigo
ao grupo (O Estado de
S....
Pesquisa da USP
aponta mudança da
bactéria causadora da
diarreia no Brasil
(Gazeta Online)

Notícias por email

Receba as atualizações de
notícias por e-mail.
Digite aqui seu e-mail:
Assine
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Notícias univers. RJ
Incubadora de
Empresas realiza
cursos gratuitos em
parceria com a PUC Rio
(A Voz Da...
UFF divulga notas da
segunda etapa do
vestibular 2010 (Globo
Online)
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