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ÚLTIMAS NOTÍCIAS

Estudantes de jornalismo acompanham o
lançamento do iPad

» TELEVISÃO

Versão da hora
» COMUNICAÇÃO
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Parade deu vitória à Vonpar

Em Porto Alegre, evento ocorre na loja iPlace, no Shopping Iguatemi

» RÁDIO

Na madrugada desta quinta para sexta-feira, 3, à meia noite, acontece em todo o Brasil o lançamento
do iPad, mais novo dispositivo tecnológico da empresa americana Apple. Em Porto Alegre, o lançamento
ocorre na loja iPlace, no Shopping Iguatemi. A cobertura do evento será feita exclusivamente por
quatro alunos da Faculdade de Comunicação Social (Famecos) da PUC: Adriano Pinzon, Fernando Agert,
Sheila Uberti e Tiago Boff.

Torcedores colorados poderão
ouvir a Gaúcha em Abu Dhabi
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SBT RS lança ‘Gigante Torcedor’
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A oportunidade apareceu para os quatro estudantes do primeiro semestre de Jornalismo quase por
acaso. Tiago Boff conta que o grupo entrevistava o gerente da loja iPlace para uma reportagem da
cadeira de Técnicas de Reportagem e Formas Narrativas, quando foi convidado para organizar a
cobertura. Os quatro jovens farão vídeos, textos e fotos do evento, inclusive dos bastidores e da
preparação da loja para receber os clientes.
As informações serão divulgadas nos twitters @Adrianopinzon, @Tiago_Boff, @FHDagert e @ubertisheila,
com a hashtag #famecosipad, e no portal Eu Sou Famecos.
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Não existe nenhum comentário disponível para esse conteúdo no momento. Se quiser adicionar um
comentário, utilize o botão acima.
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