Sexta-Feira, 27 de Maio de 2022 - 20:19 (Educação)

Cursos das áreas de tecnologia, comunicação e
direito promovem Talk Show sobre as Eleições 2022
O Talk Show contará com a participação de convidados para debater
sobre as eleições
Os cursos de Direito, Comunicação Social e Sistema da Informações da União das
Escolas Superiores de Rondônia (Uniron), com apoio dos alunos estão promovendo o 1°
Talk Show sobre as Eleições de 2022.

Durante o Talk Show, temas como as novas regras do pleito eleitoral deste ano, uso dos
meios digitais para comunicação política e combate a fake news serão debatidos por
profissionais das áreas, professores e acadêmicos.

“A Finalidade é ser um evento descontraído e interativo com o nosso
público. O tema abordado será as eleições de 2022, já que estamos em ano
de disputas eleitorais e nesse sentido precisamos discutir e explicar ao
público quais são as regras e limites jurídicos na comunicação de
campanhas deste ano. Assunto esse que é de importância não só para a
comunidade acadêmica, bem como para a sociedade”, afirmou a
coordenadora do curso de Direito, Nirlene Oliveira.
De acordo com a estudante de Jornalismo Marcela Bomfim, o Talk Show tem como
objetivo de "conscientizar tanto sociedade quanto aos pré-candidatos, sobre as novas
regras eleitorais deste ano, uso dos meios digitais para comunicação política e o
combate às fakes news, trazendo mais transparência a todos sobre um assunto tão
relevante à sociedade”.
A estudante destacou ainda a relevância do Talk Show para o meio acadêmico e a
gratificação que tem sido participar da organização do evento.
“A importância deste evento para nós acadêmicos de jornalismo é a
capacidade de podermos vivenciar de forma prática o que temos estudado
na teoria e, poder ver todo o processo se concretizando, é o que mais tem
nos inspirado a entregar um evento de alta qualidade para todos”, declarou.
Flemeng Medeiros, professor dos cursos de Comunicação Social, falou sobre a
importância da prática no meio acadêmico.
“É importante que eles tenham a experiência real de como executar um
evento. Uma acadêmica de publicidade precisa já ter noção de como deve
se comportar como uma publicitária e um estudante de jornalismo precisa
entender sobre como se comportar como profissional dentro do mercado
de trabalho. Organizar o Talk Show da turma de direito, um evento com
grandes influências do meio, tem proporcionado essa oportunidade aos
alunos”, destacou.

Ainda segundo a organização, diversas personalidades influentes nas áreas da tecnologia,
comunicação e direito devem estar presentes para debater sobre os mais diversos temas.
Nomes como Nelson Canedo, advogado e coordenador jurídico de campanhas eleitorais;
José Vitor, juiz eleitoral; Maríndia Moura, jornalista e Filipe Jeferson, especialista em T.I
são alguns confirmados para o Talk Show “Eleições 2022”.
As inscrições estão sendo realizadas no site: uniron.edu.br/eventos

