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24º SET Universitário da Famecos começa nesta
segunda-feira
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A programação do maior evento de comunicação do Brasil, em nível de graduação, está
disponível. Com atrações nacionais e internacionais, o 24º SET Universitário ocorre entre os
dias 12 e 14 de setembro, na Faculdade de Comunicação Social (Famecos), da PUCRS.
Com o tema “Encontros Improváveis, Universo de Ideias”, personalidades da área de
Comunicação estarão presentes nos três dias do evento. O início das atividades é na
segunda-feira (12), às 20h, com o RBS Debates.
Dentre as principais atrações da terça-feira (13) estão o narrador do SporTV e da Rede
Globo, Milton Leite, que debate sobre o tema “Copa do Mundo no Brasil: estamos
prontos?”, às 9h. Às 20h, Pato del Sante, eleito Publicitário do Ano da Argentina em 2010,
fala de “Publicidade para Todos”. Simultânea a essa conversa, Geneton Moraes Neto,
escritor e jornalista da GloboNews e da Rede Globo, e Luiz Cláudio Cunha, jornalista
investigativo e político, discutem acerca de um assunto que há muito tempo gera polêmica:
“Liberdade de expressão: vale tudo?”.
O último dia, quarta-feira (14), começa com Eraldo Carneiro, diretor de comunicação da
Petrobrás. “Valor de uma marca: aposta no relacionamento” é a pauta da palestra. No
mesmo horário, o rapper e presidente da Central Única das Favelas (CUFA), Preto Zezé, fala
sobre a forma que algumas favelas encontraram para se mobilizar: “Mudanças na sociedade:
a comunicação na periferia”.
Pela primeira vez dentro da programação do SET, a Mostra Circuito Cine Universitário ocorre
a partir das 15h.
A programação das oficinas e as inscrições para o evento estarão disponíveis a partir da
próxima quarta-feira (31), às 13h. Cada pessoa pode participar do número de palestras ou
oficinas que quiser, desde que não haja sobreposição de horário.
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Confira abaixo a programação completa.
Segunda-Feira – 12 de Setembro
20h – Centro de Eventos
RBS Debates
22h30min – Saguão do Prédio 7
Pocket Show surpresa

iPod

Terça-Feira – 13 de Setembro
9h – Auditório Prédio 7
Como comunicar nas novas plataformas. Informação Transmidiática.
Pedro Tourinho (publicitário, especialista em entretenimento e mídia), Sérgio Lüdtke (editor
da Época online)
9h – Teatro do Prédio 40
Copa do Mundo no Brasil: estamos prontos?
Marcelo Outeiral (editor e produtor da Rede Globo)
Milton Leite (narrador do Sportv e Rede Globo)
20h – Auditório do Prédio 9
Publicidade para todos
Pato del Sante (agência Madre Buenos Aires, Publicitário do Ano na Argentina em 2010)
20h – Teatro do Prédio 40
O papel do repórter no jornalismo sem papel
Geneton Moraes Neto (escritor e jornalista da GloboNews e Rede Globo)
Luiz Cláudio Cunha (jornalista investigativo e político)
22h20min – Saguão do Prédio 7
Pocket Show surpresa

iPad

iMac e/ou MacBook
iPhone

Quarta-Feira – 14 de Setembro
9h – Auditório do Prédio 7
Valor de uma marca: a aposta no relacionamento
Eraldo Carneiro (Gerente de planejamento e gestão de comunicação da Petrobras)
Analisa de Medeiros Brum (relações públicas, sócia diretora da Happy House Brasil)
9h – Auditório do Prédio 9
Mudanças na sociedade: a comunicação na periferia
Preto Zezé (rapper, escritor, produtor cultural e presidente nacional da Central Única das
Favelas –CUFA)
Aline Custódio (jornalista, repórter da Baixada Fluminense do Jornal Extra)
15h – Auditório do Prédio 7
Mostra Circuito Cine Universitário
Documentário “El ultimo carnaval”, de Federico Lemos (com a participação do diretor)
18h – Teatro do Prédio 40
Cerimônia de encerramento
Banda dos Professores
Entrega dos troféus aos vencedores da Mostra Competitiva
Espaço Experiência - Famecos - PUCRS
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