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ÚLTIMAS NOTÍCIAS

Vitor Necchi assume coordenação de
Jornalismo da Famecos

» IMPRENSA

Classificados do CP completam
10 anos
» PUBLICIDADE

3YZ assina com Lojas Renner

Professora Cristiane Finger deixa o cargo após cinco anos

» TELEVISÃO

Versão da Hora

O professor Vitor Necchi assume a partir de 1º de
julho a coordenação do curso de Jornalismo da
Faculdade de Comunicação Social (Famecos) da
PUCRS. O anúncio foi feito na tarde desta
segunda-feira, 14, pela diretora da faculdade,
Mágda Cunha. Nos últimos cinco anos, o cargo era
ocupado pela professora Cristiane Finger, que
continua no corpo docente da Famecos.

» JORNALISMO

Congresso dos Jornalistas está
com 20% de desconto

+ notícias

Conforme informou a Coletiva.net, Vitor Necchi
pretende enfatizar dois aspectos do curso de
Jornalismo. O primeiro é a defesa radical da
especificidade da profissão de jornalista,
associada à importância da formação superior. O
segundo ponto é ressaltar a capacidade da PUC
enquanto universidade. Necchi destacou ainda
que “é uma grande responsabilidade assumir o
curso de Jornalismo da PUC, uma vez que parte
do corpo docente é composta por excoordenadores. Será um desafio, sem dúvida”.
Vitor Necchi tem 39 anos, formou-se em
Jornalismo na Universidade Federal do Rio Grande
do Sul (Ufrgs), e obteve o título de mestre em
Comunicação Social pela PUCRS. Leciona no
ensino superior desde 1994 e ingressou no corpo
docente da Famecos em agosto de 2000. Foi
repórter, chefe de reportagem e editor assistente
do jornal Zero Hora, além de assessor de
imprensa do vice-prefeito de Porto Alegre e da
presidência do Banrisul. Atualmente, é editor da
revista Norte – livros, artes e ideias.

Vitor Necchi é o novo coordenador de Jornalismo da
Famecos

Em funcionamento há 58 anos, o curso de Jornalismo da PUCRS tem cerca de 700 alunos matriculados e
45 professores.
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