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Alunas da Famecos são finalistas na seleção POAxIdea
Busca pelo nome:
Uma rede social que promova o encontro entre profissionais da área de cinema, jornalismo,
televisão e produção audiovisual como um todo. Seria possível, a partir dessa rede, que
trabalhos fossem criados à distância.
Essa é a ideia do Portal Oficine, projeto que foi criado por alunas da Faculdade de
Comunicação Social (Famecos) da PUCRS na disciplina de Jornalismo Online II, e está entre
os onze finalistas do POAxIdea. Proporcionado pela organização TED e pela agência Mazah, é
uma seleção que vai dar para o vencedor a oportunidade de receber assessoria para
desenvolver a ideia como negócio. ?
Bruna Martins, Flávia Mu, Gabriela Andreotti, Júlia Preis, Mariana Garela, Marina Ciconet e
Sabrina Ribas, estudantes do oitavo semestre do curso de Jornalismo, desenvolveram o
trabalho durante as aulas e o inscreveram no concurso no início do ano. Os finalistas serão
escolhidos por júri popular, a partir de votos no site dos organizadores.
A ideia de criar essa rede surgiu a partir das dificuldades encontradas pelas próprias
realizadoras de entrar em contato com pessoas do meio audiovisual. “Seria um espaço
bastante segmentado e específico, que agregaria o maior número de pessoas interessadas
possível”, explica Flávia Mu. A partir de perfis e comunidades, os participantes conseguiriam
criar projetos colaborativos.
As votações se encerram no dia 30 de abril, e os três trabalhos mais votados irão para a
final, na qual uma comissão julgadora escolherá o vencedor.
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