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Alunos da Famecos preparam cobertura do processo
seletivo da PUCRS
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Nos dias 3 e 4 de dezembro, será realizado o Vestibular de Verão da PUCRS, e alunos da
Famecos farão cobertura exclusiva do processo seletivo. A ideia de cobrir o vestibular partiu
do aluno do segundo semestre de Jornalismo Marcos Westermann. “A cobertura permite que
os alunos acessem a rádio online para saber o que está acontecendo antes e depois das
provas”, diz Westermann.
A partir disso, o estudante conversou com Iasmine Lopes, estudante do mesmo curso, porém
do quarto semestre, que topou o desafio para montarem o projeto, aprovado
posteriormente pela faculdade.
A cobertura terá transmissão via Ustream pelo Portal Eu Sou Famecos. “Já estamos
contatando a EPTC e os cursinhos pré-vestibular para termos uma cobertura mais ampla”,
adianta Iasmine. Segundo ela, a primeira parte do trabalho (das 13h às 16h) terá
informações de trânsito, locais das provas e a densidade de cada curso. A segunda etapa
(das 16h às 18h) trará boletins de atividades dos pais, número de abstenção de cada curso e
os primeiros alunos a terminarem a prova. Por último (das 18h às 20h), o portal irá
apresentará entrevistas e bate-papo com responsáveis pelo vestibular, professores de
cursinhos e vestibulandos. "Tudo isso é importante para o aluno já se sentir parte da
universidade", completa Westermann.
Além de Westermann e Iasmine, participarão da cobertura os alunos Eduardo Deconto (2º
semestre), Felipe Nogueira (1º semestre), Fernanda Becker (4º semestre) e Júlia Lewgoy (4º
semestre). As provas do Vestibular de Verão da PUCRS acontecem sempre das 16h às 20h. A
lista dos aprovados será divulgada dia 7 de dezembro. Mais informações, acesse
www.pucrs.br/vestibular.
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