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ÚLTIMAS NOTÍCIAS

Famecos aposta em redes sociais

» PUBLICIDADE

Prefeitura de Porto Alegre
convida gaúchos a cuidarem da
cidade

Página no Facebook foi transformada em perfil

Desde o início deste mês, a página do Facebook da Faculdade de Comunicação Social (Famecos) da PUC
transformou-se em um perfil. A ideia do Espaço Experiência, que realizou a mudança, foi de promover
maior interação entre alunos, ex-alunos, calouros, funcionários e professores. A data de lançamento
marcou o início das comemorações relativas ao aniversário de 59 anos da faculdade, que é oficialmente
celebrado no dia 31 de julho.
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A partir de agora, a novidade disseminará conteúdos relacionados às áreas de Jornalismo, Publicidade e
Propaganda, Relações Públicas e Produção Audiovisual, além de divulgar informações sobre eventos
ligados à comunicação.

Lixo eletrônico diminuiu mais de
80% nos últimos meses
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Foi realizada, antes da apresentação do perfil, uma campanha para os professores aderirem à rede
social. Atualmente, mais de 60% do corpo docente da Famecos já está conectado ao Facebook,
participando das interações com a comunidade.
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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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