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ÚLTIMAS NOTÍCIAS

Famecos dá início ao +SET

» COMUNICAÇÃO

Jornalista Sérgio Xavier Filho abre temporada e lança livro em evento gratuito

» PUBLICIDADE

A abertura da temporada 2010 do +SET, que ocorre na próxima terça-feira,18, às 10h, no auditório da
Famecos, conta com a participação do jornalista e diretor de redação das Revistas Placar e Runner’s
World, Sérgio Xavier Filho. Além de ser gratuito, o evento é uma oportunidade a quem quiser conferir
seu novo trabalho ‘Operação Portuga: Cinco homens e um recorde a ser batido’, da Arquipélago
Editorial.
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Entrega do Prêmio Imprensa é
hoje à noite

Para o professor da Faculdade de Comunicação e um dos coordenadores do projeto, Vitor Necchi, o
programa, que surgiu em 2008, é uma espécie de ‘contagem regressiva’ ao Set Universitário. “O +Set
prepara sempre duas ou três palestras por mês, trazendo convidados relacionados a todas as áreas da
Famecos”.

+ notícias

A 23ª edição do Set Universitário, evento realizado pela Faculdade de Comunicação Social (Famecos) da
Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS), ocorre entre os dias 21 e 23 de
setembro. O encontro estimula a interação e integração entre alunos, pesquisadores e profissionais
voltados ao cinema, audiovisual, vídeo e demais vias da comunicação do Cone Sul.
Além de palestras, mostras competitivas e oficinas, o evento estimula a troca de experiências entre os
participantes. O +SET, que é fruto dessa integração social, realiza atividades durante o ano todo.
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