Pautas

Coletivas

Eventos

Cursos
Digite a palavra

Buscar em

Capa > Matéria- Prima > Pautas

Curso de RP da Famecos-PUCRS convida para debate online

( Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil - Comunique-se - )
JORNALISTAS
Listar
. Pautas
. Coletivas
. Eventos
. Cursos
Buscar por Editoria
. Pautas
. Coletivas
. Eventos
. Cursos
. Todos
. Buscar Assessorias
ASSESSORIAS
Inserir
. Pautas

Curso de RP da Famecos-PUCRS convida para debate online
Por Raphael Seabra
Amanhã, dia 2 de dezembro, acontece o RRPP Debate, espaço online
disponibilizado pelo Departamento de Relações Públicas da Faculdade de
Comunicação Social (Famecos) da PUCRS. A iniciativa conta com a participação
de alunos e professores da área para discutirem ideias sobre o documento
Proposta de Diretrizes Curriculares, relatório da Comissão de Especialistas
instituída pelo Ministério da Educação.
O objetivo é reunir ideias, opiniões e sugestões de alunos e professores da
Famecos. Como o documento é preliminar, pode ser modificado. A coordenadora
do curso de Relações Públicas da Famecos, Cláudia Moura, diz: “Agora as pessoas
precisam ver o documento e dizer se aprovam ou não, e se querem sugerir
mudanças”. A professora quer saber qual o posicionamento da comunidade
acadêmica ao ler o relatório. “Cada um avalia conforme o momento de sua vida”,
justifica.
O funcionamento será online, através do site RRPP Debate
(www.pucrs.br/famecos/rrppdebate), e na mesma página o aluno ou professor
pode deixar seu comentário e fazer o download do documento, que já está
disponível. A colaboração de cada aluno e professor do curso de RP é importante
para que, assim, o documento possa ser atualizado e possa ser usado para
melhorias no curso.
Pauta postada em: 01/12/2010 17:52
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Muito interessante, com grande chance de aproveitamento.
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Interessante, mas sem chance de aproveitamento no momento.
Corresponde ao foco do meu veículo, porém não a considero útil.
Não corresponde ao foco do meu veículo.
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