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Portal Eu Sou Famecos completa um ano
Sex, 13 de Agosto de 2010 17:01

O Portal Eu Sou Famecos completa um ano de existência, no dia 17 de agosto
com a marca de mais de 70 mil visitantes. O site é composto por conteúdo
multimídia produzido por alunos da Faculdade de Comunicação Social
(Famecos) da PUCRS, contendo notícias, fotos, vídeos, podcasts e programas
de rádios da faculdade. O portal também faz parte das redes sociais. No
twitter possui mais de 1.400 seguidores, número que dobrou desde janeiro,
quando tinha cerca de 700 pessoas.
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Uma nova ferramenta adotada pelo portal é a Central de Estágios, em que são
divulgadas todas oportunidades de estágios para os cursos de Jornalismo,
Publicidade e Propaganda e Relações Públicas. Em dois meses houve mais de 5 mil visitas.
No dia em que o Portal completará um ano será aberta no site uma área com uma
contagem regressiva para a abertura de um espaço com vídeos e notícias especiais em
comemoração ao aniversario do site.
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