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Famecos-PUCRS recebe visita do presidente da Assembleia
Legislativa
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( Porto Alegre, Rio Grande do Sul, Brasil - Comunique-se - ) A
Faculdade de Comunicação Social (Famecos) da PUCRS recebeu o presidente da
Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul, Adão Villaverde, nesta segundafeira, dia 4 de abril. Os alunos da cadeira de Jornalismo Especializado, ministrada
pelos professores Almir Freitas e Gilberto Oliveira Leal, tiveram a oportunidade de
realizar uma entrevista coletiva com o deputado estadual.
O encontro começou com uma apresentação do cenário político atual no Rio
Grande do Sul e no Brasil. Em seguida, o deputado respondeu as perguntas dos
alunos, em uma simulação de entrevista coletiva. “Sou o representante de 55
deputados, portanto procuro ouvir todos os lados, pedir convocatórias e impedir
que o debate fique restrito a quatro paredes, sem a presença da imprensa”,
comentou ao explicar qual a sua função na Assembleia.
Os estudantes finalizaram a atividade com a produção de um texto em forma de
notícia a respeito dos principais tópicos discutidos.
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Muito interessante, com grande chance de aproveitamento.
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Interessante, mas sem chance de aproveitamento no momento.
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Corresponde ao foco do meu veículo, porém não a considero útil.
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Não corresponde ao foco do meu veículo.
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