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ÚLTIMAS NOTÍCIAS

Famecos cria Núcleo de Especial

» COMUNICAÇÃO

Abigraf-RS realiza festa em
Canela

Iniciativa desenvolve programas com alunos e professores

» DESIGN

Com o objetivo de fazer um jornalismo diferente e mostrar mais sobre alunos e professores da PUC, o
Centro de Produção Multimídia (CPM) da Faculdade de Comunicação Social (Famecos) criou o Núcleo de
Especial. “A ideia 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.
O núcleo lança três programas que estarão disponíveis no portal Eu Sou Famecos. O ‘Cápsula do
Conhecimento’, que entrevista professores da faculdade a fim de traçar um perfil da vida profissional e
pessoal deles; o ‘Cápsula do Futuro’, com o mesmo propósito, dessa vez com alunos; e o ‘Cinefam’, que
focará nos trabalhos produzidos pelos alunos de cinema da Famecos, debatendo a produção, os
bastidores e as técnicas aplicadas nos filmes.

247id chega a Porto Alegre
» TELEVISÃO

SBT convida mídias e clientes
para o ‘Aquece 2011’
» FOTOGRAFIA

P. F. Gastal recebe Mostra de
Audiovisual Fotográfico

+ notícias

Nesta quinta-feira, 2, a primeira edição do Cinefam estará no ar e contará com a presença do ex-aluno
de cinema da Famecos Davi Pretto, para falar sobre seu curta-metragem, o ‘Quarto de Espera’. Já 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, 7.
Os programas ‘Cápsula do Conhecimento’ e ‘Cápsula do Futuro’ estarão disponíveis todas as terçasfeiras 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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