USCS realiza I Feira de Comunicação
As atividades que vão até esta sexta-feira (30), incluem palestras, workshops e uma exposição
fotográfica, entre outras atividades.
27/10/2015
De 26 a 30 de outubro, a Escola de Comunicação da Universidade Municipal de São Caetano
do Sul (USCS) realiza a I Feira de Comunicação. As atividades acontecem no Campus
Barcelona (Av. Goiás, 3400, Barcelona, SCS) com participação gratuita para toda a
comunidade.
Com a intenção de aproximar os estudantes do dia a dia das profissões, a USCS oferece
atividades como palestras, workshops e oficinas, com profissionais de veículos como Editora
Globo, Agência DM9, TV Gazeta e Portal R7. Empresas da região também participam da
semana, como por exemplo, o Diário do Grande ABC (parceria) e a Insane Marketing e
Comunicação. Premiada neste ano como a Agência do Ano no 3º Prêmio ABC da
Comunicação, a Insane é composta, em sua maioria, de alunos e ex-alunos da USCS.
Outras atividades que integram alunos e ex-alunos à Feira também estão programadas, como
a exposição “[Re]missão: Retratos de um sistema penitenciário”, um registro do universo da
ressocialização dos detentos em diversas penitenciárias do estado de São Paulo. Trata-se do
trabalho de conclusão de curso dos ex-alunos de jornalismo Ana Paula Igual e Armando Lima,
que fica exposto no pátio da Universidade até 10 de novembro. O trabalho foi premiado como
Melhor Produto Jornalístico no Prêmio TCC da USCS 2013; Melhor Produção em
Fotojornalismo o Expocom Sudeste, Vila Velha (ES); e na mesma categoria no Expocom
Nacional, em Foz do Iguaçu.
Concurso
Ainda integrando o público interno à semana, a Escola de Comunicação da USCS lançou o
Concurso Interno de Comunicação 2015. A partir do tema Bullying, a Escola recebeu trabalhos
inscritos em até 10 categorias (fotojornalismo, outdoor, mídia alternativa, entre outras). A
divulgação dos vencedores e premiação ocorre nesta sexta-feira (30), junto ao encerramento
da Feira. As peças serão divulgadas em mídias parcerias da USCS.

SERVIÇO:
I Feira de Comunicação da USCS
De 26 a 30/10/2015 (período noturno)
USCS - Campus Barcelona (Av. Goiás, 3400, Barcelona, SCS)
Agenda das atividades em http://www.uscs.edu.br/feira/
Grátis. Aberto ao público.
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