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PUCRS - 23º SET Universitário
Dom, 11 de Julho de 2010 17:50

A Faculdade de Comunicação Social (Famecos) da PUCRS realizará o 23º SET
Universitário entre os dias 21 a 23 de setembro. O evento, que conta com
Monster.com.br/Vagas_Comunicacao palestras e oficinas para as áreas de comunicação, tem também um dos
principais concursos de trabalhos de graduação em comunicação do Brasil. A
Mostra Competitiva premia alunos e criadores dos melhores trabalhos
Palestras
acadêmicos. As inscrições poderão ser feitas a partir do dia 2 de agosto pelo
Conceitos básicos e
site do evento.
avançados do

mercado de ações.
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O SET tem o intuito de incentivar a produção universitária e integrar o meio
acadêmico ao mercado de trabalho. Durante os 22 anos de existência, vários
profissionais renomados participaram realizando palestras e oficinas tornando
o evento referência para estudantes e professores de comunicação de todo o
país.
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Não vá ficar de fora dessa. Fique ligado para fazer sua inscrição.
Então anota aí:
O que: Inscrição para a Mostra Competitiva do 23ª SET Universitário
Quando: de 2 a 27 de agosto de 2010
Como: pelo site www.pucrs.br/famecos/set
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