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Famecos
abre
inscrições
para
competição do SET Universitário

As inscrições para a Mostra Competitiva do 24º SET
Universitário, evento promovido pela Faculdade de
Comunicação Social (Famecos) da PUCRS, estão abertas até
30 de julho. Alunos de cursos superiores de Comunicação e de
Cinema e Audiovisual podem participar com trabalhos
realizados em atividades curriculares nos semestres de 2010/2
e 2011/1. Desde agora, o regulamento e a ficha de inscrição já
estão disponíveis no site www.pucrs.br/famecos/set
O concurso premia os alunos autores dos melhores trabalhos
desenvolvidos em atividades acadêmicas e os professores
orientadores. São mais de 40 categorias de todos os cursos da
área da comunicação. Em várias delas, matriculados em
cursos diferentes concorrem juntos.
Todos os trabalhos devem ser acompanhados da ficha de
inscrição disponível no site, completamente preenchida. Para
as peças da categoria Publicidade, é necessário apresentar um
briefing de no máximo 15 linhas, conforme detalhamento
constante no regulamento. Os filmes da categoria Cinema e
Audiovisual precisam de ficha técnica, conforme o modelo
disponível no link de inscrições. Os trabalhos que precisarem
ser impressos, podem ser entregues pessoalmente na Famecos
ou postados no correio até 30 de julho.
Cabe lembrar que, além do início das inscrições de forma
antecipada, para várias categorias o aluno poderá submeter os
trabalhos via internet, não sendo necessária a impressão e
envio do material via correio. O que não elimina a necessidade
de enviar a ficha de inscrição, assinada.
Salientamos, aqui, a importância da colaboração dos senhores
em divulgar a Mostra entre seus alunos. Ela se coloca entre as
mais importantes do Brasil, atualmente. Em anexo, segue o
modelo do cartaz da Mostra Competitiva que pode ser
utilizado pelos senhores na sua faculdade ou mesmo nas redes
sociais, para fazer a divulgação junto aos seus alunos.

Sobre o 24º SET Universitário
Poucos – ou talvez nenhum outro – evento voltado para
alunos de Comunicação e de Cinema do Brasil seja tão
longevo e tradicional quanto o SET Universitário. Desde 1988,
o campus central da universidade, em Porto Alegre, recebe
milhares de estudantes provenientes de diversos municípios
gaúchos, Estados, países do Cone Sul e de Portugal que têm a
oportunidade de trocar experiências com professores,
pesquisadores e profissionais que atuam fora da academia.
Todos buscam sintonia com as tendências da área, além de
aprofundar as possibilidades de reflexão e de experimentação.
A cada edição, ocorrem palestras, oficinas e a Mostra
Competitiva. Em duas décadas, tornou-se uma referência para
estudantes e profissionais de todo o país. Neste ano, o SET
acontecerá entre os dias 12 e 14 de setembro. E como
parceiros, já temos a GloboSat, o Grupo RBS e a empresa
FIAT, o que nos confere mais responsabilidade ainda para a
estruturação do evento.

Informações
www.pucrs.br/famecos/set

Qualquer necessidades, estamos à disposição.

Att.;

Fábian Chelkanoff Thier
Professor de Jornalismo
Equipe do Coordenação do SET Universitário
Coordenador do Espaço Experiência
http://eusoufamecos.pucrs.br
51 - 99996820

Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul (PUCRS)
Av. Ipiranga, 6.681 - Prédio 7 - sala 106
Porto Alegre - RS - Brasil
51 - 33203569 r. 4121
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