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Gremista e Relações Públicas, isso é fato! Uma pessoa
curiosa, comprometida, detalhista e feliz. Dentro da
minha loucura, acredito que tudo tem que estar
certinho. Na melhor maneira possível. Relações Públicas
nata. Acho que se não tivesse escolhido essa profissão,
pessoas me parariam nas ruas dizendo-me para fazer
RP e olheiros, iriam me encontrar. Acho que estou no
caminho certo, um passo de cada vez, procurando
fazer o melhor ao que me proponho. Amo falar,
conversar com todo mundo, sobre qualquer assunto,
principalmente futebol, é claro. Sim, sou quase um
guri, pelo menos neste aspecto.
Visualizar meu perfil completo
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Está chegando mais um SET Universitário da Famecos!
Comunicadores de plantão!

Semana que vem teremos o 23º Set Universitário. Para quem ainda não conhece este evento, é focado em
estudantes de comunicação de qualquer cidade/estado/país, sendo promovido pela Faculdade de Comunicação
da PUCRS (Famecos). O Set traz como atrações palestras (tanto pela manhã quanto à noite), oficinas (tarde) e
a Mostra competitiva (a qual divulguei via post no mês de julho) tudo isso entre os dias 21 e 23 de setembro.
Hoje, a partir das 14h abrem as inscrições para as oficinas. Mas corra, pois às 15h certamente você já não
conseguirá mais escolher muitas opções, se é que ainda terão vagas (é sério!).
Seguem aqui as oficinas disponíveis para inscrição.
Telejornal do SET
Produção Audiovisual para a Web
Relações Públicas na gestão empresarial – uma abordagem prática
Jornalismo de transformação: existe voz para quem mora nas ruas?
Técnica de cartoon e caricatura
Music Branding – A utilização da música na construção das marcas
Comunicação, Cultura e Identidade em tempos fluidos
Pauta no jornal popular
Poéticas sonoras e práticas experimentais em radiodifusão
Marketing à flor da pele – oficina dos sentidos
Digital PR: A prática da atividade na Internet e o uso das Redes Sociais para agregar valor positivo às marcas
Fotografia – pensando e vendo com as objetivas
Um panorama dos Novos Cinemas dos anos 1960
Produção e comunicação cultural
Assessoria de comunicação em órgãos governamentais
Valor-notícia: a importância do jornalismo para a equidade de gênero, raça e etnia
Vou tentar me inscrever, but sei que é meio difícil, mas se pegar uma já está uma beleza!
Inscrevam-se!
OBS.: Acabei de editar esse post 20h53min e a Profª Neka Machado declarou que as turmas estão quase
lotadas!
Amanhã publicarei as palestras.
Postado por Dienyffer Perin às 20:54
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