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Relações Públicas | Quinta-feira, 28 de Abril de 2011 | 13:35

‘Áudio Promocional e Institucional’ é tema de
curso
Especialização é inédita na Famecos

Pela primeira vez na Famecos será ministrado o curso de extensão ‘Áudio Promocional e Institucional
para Relações Públicas’. Ministradas pelo professor da faculdade Ticiano Paludo, as aulas acontecem
entre 18 e 22 de julho, das 14h às 18h. "Acredito que este curso seja não só inédito na Famecos como
também no Brasil", diz Ticiano, que também é produtor musical, sound designer e remixer. O objetivo
é abordar o Sound Design para Relações Públicas, focando na utilização do som como ferramenta
conceitual e promocional para os profissionais da área. Como atividade prática, será desenvolvida a
‘Colagem Sonora’ e ‘Sound Design conceitual’, além de ‘Audio Branding’.
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As inscrições vão até 12 de julho e podem ser realizadas na sala 212 do prédio 15 da PUCRS, localizada
na Av. Ipiranga, 6681. O curso é aberto ao público, com foco nos estudantes e profissionais de
Comunicação Social habilitados em Relações Públicas. Outras informações podem ser obtidas no blog do
professor Ticiano Paludo.
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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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