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Núcleo de Especiais da Famecos-PUCRS desenvolve
programas com alunos e professores
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O Centro de Produção Multimídia (CPM) da Faculdade de Comunicação Social
Dentro do Campus de
(Famecos) da PUCRS, criou o Núcleo de Especiais, que tem como objetivo fazer hoje
um jornalismo diferente e mostrar um pouco mais sobre alunos e professores da
universidade. O núcleo lança três programas que estarão disponíveis no portal Eu
Sou Famecos (http://eusoufamecos.pucrs.br): Cápsula do Conhecimento, que entrevista professores da
faculdade a fim de traçar um perfil da vida profissional e pessoal dos mesmos; o Cápsula do Futuro, com o
mesmo propósito, dessa vez com alunos; e terceiro, o Cinefam, que focará nos trabalhos produzidos pelos
alunos de cinema da Famecos, debatendo a produção, os bastidores e as técnicas aplicadas nos filmes. Na
quinta-feira, dia 2 de dezembro, a primeira edição do Cinefam estará no ar e contará com a presença do exaluno de cinema da Famecos Davi Pretto, para falar sobre seu curta-metragem, o Quarto de Espera.
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"A idéia é fazer um jornalismo diferente, mais dinâmico, com programas voltados para a rede", explica o aluno
de jornalismo Leonardo Cardoso, um dos responsáveis pelo projeto. A intenção do núcleo, coordenado pelo
professor Eduardo Wannmacher, é mostrar os trabalhos desenvolvidos dentro do campus. Cada programa terá
duração de dois minutos, e contará sempre com algum convidado. A primeira edição do Cápsula do
Conhecimento conta com a presença do escritor e professor da Famecos Juremir Machado da Silva. O programa
estará disponível no portal na próxima terça-feira, dia 7 de dezembro.
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Os programas Cápsula do Conhecimento e Cápsula do Futuro estarão disponíveis todas as terças-feiras e serão
intercalados. Na próxima semana vai ao ar o Cápsula do Futuro, com a aluna Kana Okamoto, intercambista
japonesa que contará algumas de suas experiências no Brasil. O Núcleo de Especiais é formado por três alunos e
um professor da Famecos: Leonardo Cardoso, Aline Mello, Márcia Simões e o professor Eduardo Wannmacher.
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Fonte: Assessoria de Comunicação da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul
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