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Estão abertas até 04 de março as inscrições para o curso de especialização em Jornalismo Digital da PUC
RS.

Entrevista

P curso pretende proporcionar aos alunos conhecimento a respeito da cultura e das mídias digitais e as
habilidades de redação e edição específicas para a web.
Além disso, é a primeira especialização na área concebida visando a integração das redes sociais no
cotidiano do jornalismo.
O currículo compreende mídias tradicionais – texto, áudio e vídeo – além de abordar noções de design de
web, sistemas de informação e mobilidade, entre outras.

Andres Rueda Garcia

É a segunda turma a participar do programa. A primeira formase na metade de 2011.
“Esperamos que os alunos saiam do curso como gestores de conteúdo, com capacidade para gerenciar
projetos na web”, afirma o coordenador do curso, o professor Marcelo Träsel.
A especialização tem duração de dois anos: três semestre de aulas teóricopráticas e um semestre para a
realização do trabalho de conclusão.
Os encontros começam em 8 de abril serão quinzenais, às sextasfeiras, das 18h às 22h30, e aos
sábados, das 8h às 12h30.
Mais informações pelo telefone (51) 3320.3658, pelo email jornalismodigital@pucrs.br, pelo twitter
@posdigital ou pelo link relacionado abaixo.
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