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Famecos-PUCRS promove Oficinas de Verão Para Calouros

( Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil - Comunique-se - )
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O clima de férias não impediu que, na última quinta-feira, dia 16 de dezembro,
15 jovens – em sua maioria recém formados no Ensino Médio – viessem à
Faculdade de Comunicação Social (Famecos) da PUCRS para as Oficinas de Verão.
O evento teve como objetivo ambientar os calouros no local que freqüentarão a
partir de março de 2011. Os bixos conheceram professores, os futuros colegas,
as instalações da Famecos e os alunos veteranos, além de realizarem oficinas
práticas. “A transição do colégio para a faculdade é uma mudança muito grande”,
explica o professor da Famecos Fábian Chelkanoff. “A idéia é que os calouros
passem por algumas experiências que eles vão enfrentar no futuro”.
O dia começou às 9h da manhã, quando os novos alunos foram recepcionados
pelos professores Fábian Chelkanoff e Cristiane Mafacioli. “Quem faz parte deste
dia volta em março diferente”, Chelkanoff diz aos calouros. “Já conhece a
Famecos, o estilo. Enfim, as coisas ficam mais fáceis”. Depois da introdução, na
qual os professores falaram sobre o amor à Comunicação e o que é “ser
Famecos”, a relações públicas e ex-aluna Maíra Rolim conversou com os futuros
famequianos sobre mídias digitais, em especial as redes sociais.
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Depois da palestra, os calouros seguiram para um tour pela faculdade, visitando
estúdios de vídeo e áudio, o saguão e, por fim, o bar. Após um intervalo para o
almoço, os estudantes forem ao estúdio de TV para fazer a oficina de captação de
vídeo com celular, com os professores Cláudio Mércio e Roberto Tietzmann. A
seguir, os calouros foram ao estúdio de Fotografia Publicitária para realizar a
oficina de Fotografia. A professora Cristina Lima apresentou aos alunos os
principais equipamentos e técnicas da foto publicitária, enfocando também as
demais áreas – Jornalismo, Relações Públicas e Produção Audiovisual.
A última oficina foi a de produção de áudio, com o professor Ticiano Paludo. Os
calouros foram convidados a montar um programa de rádio sobre suas primeiras
impressões sobre a Famecos. A satisfação foi unânime: “só tenho mais vontade
de vivenciar todas essas experiências”, comenta a bixo de Relações Públicas
Natália dos Reis Ferreiro.
Às 17h30min, as Oficinas de Verão terminaram com a entrega de certificados aos
participantes e muita expectativa por parte dos calouros. “Mal posso esperar para
que as férias terminem e eu possa voltar”, diz Bruna Lauermann, bixo de
Jornalismo. “Quero aproveitar todas essas oportunidades”, comenta animada.
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