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ÚLTIMAS NOTÍCIAS

SET Universitário prorroga inscrições

» PUBLICIDADE

Shirley Mallmann estrela
campanha da e21

Alunos têm até quarta-feira para inscreverem seus trabalhos

» FOTOGRAFIA

As inscrições para a Mostra Competitiva do 23º SET Universitário, promovido pela Famecos, foram
prorrogadas até o dia 1º de setembro. Interessados em participar devem cadastrar seus trabalhos pelo
site da promoção. A exibição da mostra acontece entre os dias 21 e 23 de setembro. O objetivo do
concurso é incentivar a produção universitária e integrar o meio acadêmico ao mercado de trabalho.
Durante seus 22 anos, o SET revelou diversos talentos, entre eles a jornalista Eliane Brum, formada pela
Famecos, autora dos livros ‘A Vida que Ninguém Vê’, prêmio Jabuti em 2007, ‘O Olho da Rua – uma
repórter em busca da literatura da vida real’ e ‘Coluna Prestes – O Avesso da Lenda’.
Eliane participou da primeira edição do Set em 1988. Parte do prêmio era um estágio de 30 dias na
redação do jornal Zero Hora. Após esse tempo, foi chamada para trabalhar como freelancer nas
eleições e permaneceu no jornal durante 11 anos.

Fotografia digital é tema de
palestra e workshop
» TECNOLOGIA

Portais do Grupo Sinos passam a
monitorar a BR-116
» INTERNET

3YZ cria hotsite para concurso
cultural da Renner

+ notícias

Especiais
Cadastro

Imprimir

Envie para um amigo

COMENTÁRIOS

Envie sua matéria

ENVIE O SEU COMENTÁRIO

Receba a newsletter

NOTÍCIAS RELACIONADAS

Não existe nenhum comentário disponível para esse conteúdo no momento. Se quiser adicionar um
comentário, utilize o botão acima.

Como são produzidas as células vermelhas?
www.google.com.br
Anúncios de serviços públicos - Google

ENCONTRE NA COLETIVA
Sobre a Coletiva.net | Expediente | Fale Conosco | Privacidade | Anuncie | Cadastro

Todos os direitos reservados © 1998.2009 - Coletiva.net.
A reprodução não autorizada é crime, fale conosco e evite constrangimentos.

BUSCAR EM

notícias

RSS

Clique e faça o seu login

Desenvolvido por dzestudio

