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Rapidinhas
Mostra Competitiva do 23º SET Universitário da
PUCRS
24/8/2010 14:42:05 - Rio Grande do Sul

Estão abertas as inscrições para a Mostra Competitiva do 23º SET
Universitário, um dos principais concursos de trabalhos de graduação em
comunicação do Brasil. Os trabalhos podem ser inscritos até o dia 27 de
agosto pelo site do evento (www.pucrs.br/famecos/set).
Realizado pela Faculdade de Comunicação Social (Famecos) da PUCRS, o 23º
SET Universitário acontece entre os dias 21 e 23 de setembro.
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• Kasa estreia no mercado
• Destaques do Programa Reclame
• Rae,MP cria para Interlar Aricanduva
• Americanas.com lança novo site
• Prêmio de Mídia Estadão
• BOA do Samba da Antarctica realiza
concurso cultural
• WMcCann cria para Nestlé
• Oi Pontos - "Aeromoça"
• BorghiErh/Lowe cria para CAIXA
• Upsurge cria para Espaço K
• Tatticas cria campanha para o Senac reduzir
o E-lixo
• Batavo divulga Petit Suisse no PDV
• Grey conquista Senac Rio
• Blu cria para Centro de Ação Voluntária
• ViajaNet incentiva viagem de avião
• Pedro Tourinho estará no EBP 2010
• Peugeot/SP - “Promoção Direto ao Ponto”
• GlobalComm cria para Chevrolet
• Shirley Mallmann em campanha da Colcci
• Four Play divulga coleção da Natura
• Bronx cria para Meu Móvel de Madeira
• F.biz cria para Brilhante Multitecidos
• Carlos Alberto Carvalho Filho no Estúdio
GAV
• Listo! conquista Guararapes
• Lata temática da Schin para a Oktoberfest
• Oi Kabum! - ATuaAção Transforma
• Mês das crianças da TOTVS
• Tetra Pak investe em merchandising
• MNiemeyer será responsável pela
assessoria do Réveillon de Copacabana
• 3YZ cria hotsite para concurso cultural da
Lojas Renner
• NBS assina campanha da Eskala
• Tiago Leifert ministra palestra na ESPM
• Festival de Media LatAm
• BorghiErh/Lowe cria para Rubbermaid
• Últimas vagas para curso da Abracom
• Supernova cria para Honda
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programador de interface
máqina internet
assistente de vendas
máqina internet
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mixmidia
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ilustrador ou designer grá
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fortaleza
free vinhetas 3d, 2d e dir
canoas/porto alegre
um copo e meio de idéias
porto alegre
fotografia e design
novo hamburgo

