Programação

18h às 21:30h
Sexta-feira 08/05

Cerimônia de Abertura
18h-Coquetel de Lançamentos
Exposição fotográfica
Lançamento da marca do dcos
lançamento do site do dcos
Exposição produção do Jornalismoedição especial do contexto
19h-Mesa de Abertura
coordenação: Prof. Carlos Franciscato.
Tema: “Imprensa sergipana no
Relatório da Violência contra
Jornalistas 2014 da Fenaj”
convidados: paulo sousa (Sindijor/se),
Raquel almeida(infonet),
Cristian Góes
sábado 09/05

14h
oficina de maquiagem especial para
filmes de baixo orçamento
proponente: Camilla pedrosa
19h

Mostra de filmes
terça-feira 12/05

8h às 12h
seminários de pesquisa
08h às 10h Gt1-estudos da recepção e
audiência
(coordenação: Prof. Mario cesar oliveira)
10h às 12h Gt2-análise de produtos
audiovisual
(coordenação: Profª. erna barros)
14h às 16h
oficina: Mashup propaganda eficaz
na era digital
(rodrigo menezes)
oficina: mídia e diversidade
(bárbara nascimentojornalista e mestranda do
ppgcom/ufs)
18h às 21:30h
Mostra de filmes
quarta-feira 13/05

empreendedorismo cultural: como
e quando empreender cultura
proponente: ruhan victor oliveira,
alisson oliveira (feirinha da gaMbiarra)
e victor balde (festival zons)
Segunda-feira 11/05

9h às 12h
orientação pedagógica para o curso
jornalismo
(coordenação: Greice schneider e vitor braga)
14h às 16h
oficina: Foto ufs cidadão
workshow: trajetória de uma empresa
Júnior (Agência officina)
orientação pedagógica para os cursos
de publicidade e audiovisual
(coordenação: raquel carriço, bia
colucci, renata malta e tatiana Aneas)

8h às 12h
seminários de pesquisa
08h às 10h Gt3-usos de publicidade e
propaganda
(coordenação: Profª. Renata malta)
10h às 12h Gt4-estudos em cibercultura
(coordenação: Profª. aline lisboa)
14h às 16h
oficina: crítica cultural
(suyene correia-mestranda do
ppgcom/ufs e membro Abraccine)
oficina: mídia e diversidade.
(bárbara nascimentojornalista e mestranda do
ppgcom/ufs)
18h às 21:30h
Mostra de filmes

quinta-feira 14/05

8h às 12h
seminários de pesquisa
08h às 10h Gt5-Análise de conteúdoRevistas impressas
(coordenação: Prof. vitor braga)
10h às 12h Gt6-usos do jornalismo
(coordenação: Prof. josenildo guerra)
14h às 16h
oficina: crítica cultural
(suyene correia-mestranda do
ppgcom/ufs e membro Abraccine)
oficina: mídia e etnia
(laila oliveira-mestranda
do ppgcom/ufs)
18h às 21:30h
Mostra de filmes
sexta-feira 15/05

9h às 12h
seminários de pesquisa
09h às 11h Gt7-comunicação, economia
e política
(coordenação: Profª. michele tavares)
oficina: atendimento publicitário:
da “faixa de gaza” ao briefing
(jamil rosemberg-base propaganda)
14h às 16h
moda e cidade: estilo pessoal e
paisagem urbana
Ruhan victor oliveira, ruy vasconcelos
e alex san’t anna (naurêa)
oficina: Mídia e ciência
(saulo coelho-jornalista,
embrapa/se)
18h às 21:30h
cerimônia de encerramento
festa de encerramento (dacs)

