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ÚLTIMAS NOTÍCIAS

Famecos promove ‘Casamento Coletivo’
Instituição realiza encontro entre alunos e agências em formato de ‘quick dating americano’
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Integrar os alunos de Publicidade e Propaganda com as agências gaúchas é o objetivo da Famecos na
promoção do ‘Casamento Coletivo’. O evento consiste em um encontro dos estudantes com
representantes das agências AMA, Competence, Dez Propaganda, Duplo M, Integrada, GlobalComm,
Paim Comunicação, São Jorge e Escala. A iniciativa, que ocorre nesta quinta-feira, 25, às 18h30, no
saguão da faculdade, seguirá a forma do ‘quick dating americano’: os profissionais convidados serão
divididos em três áreas da publicidade – Criação, Atendimento e Mídia – e ficarão em mesas separadas,
recebendo os alunos inscritos.
Cada estudante terá dois minutos para se apresentar ao agenciador, levando apenas seu portfólio (o
currículo é enviado juntamente com a inscrição). Um alarme sonoro avisará quando o estudante deve
deixar a mesa que se encontra e apresentar-se para outra agência. Ao todo, serão duas rodadas de
entrevistas. “A questão é rolar uma química entre o aluno e o agenciador”, explica o professor e
coordenador do curso, Ilton Teitelbaum. “É uma oportunidade para os estudantes se venderem para as
agências”, reforça.
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As inscrições dos alunos podem ser feitas pelo endereço www.pucrs.br/famecos/casamentocoletivo.
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Não existe nenhum comentário disponível para esse conteúdo no momento. Se quiser adicionar um
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