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Professores da Famecos avaliam projetos para Fórum
Petrobrás
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O 6º Fórum Petrobrás de Soluções de Comunicação acontecerá em Porto Alegre e conta com
uma participação importante da Faculdade de Comunicação Social (Famecos) da PUCRS. Os
alunos do Espaço Experiência participam da organização do evento e três professores da
faculdade fazem parte da comissão julgadora dos projetos apresentados.
O Fórum tem como objetivo integrar os empregados e também funciona como uma espécie
de capacitação para os profissionais de comunicação. De acordo com a Agente de Eventos
da Petrobrás e Coordenadora do Fórum, Martha de Oliveira, o evento é bastante concorrido.
“Os projetos são divididos em seis categorigas, e três trabalhos são escolhidos dentro de
cada uma para serem apresentados”, explica ela. Este evento acontece desde 2005, cada
ano em uma cidade brasileira diferente. Em 2011, Porto Alegre será a sede e profissionais
de comunicação da cidade foram convidados a participar da comissão julgadora externa.
Fábian Chelkanoff, Neka Machado e Cleusa Scroferneker, professores da Famecos, fazem
parte da equipe composta por seis jurados e também participarão como mediadores durante
o evento.
A avaliação dos concorrentes está sendo realizada na PUCRS e os três trabalhos vencedores
de cada categoria serão apresentados no Fórum, nos dias 8, 9 e 10 de agosto no Hotel
Deville. Em cada ano, o evento é realizado a partir de um conceito diferente. Para essa
edição, foi escolhido o conceito “Valor”, que ressalta a importância da reflexão a respeito
do valor das atividades realizadas no dia-a-dia. O Fórum visa a maior integração e troca de
experiências entre os profissionais da Petrobrás, que vêm de diversas partes do Brasil e do
mundo.
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