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RP SUSTENTÁVEL

Os alunos do 3° semestre de
relações públicas realizam
eventos com a temática
sustentável.

#sustentabilidadecriativa

INTERCOM SUL 2019

No último dia 20 ocorreu, em
Porto Alegre, o INTERCOM
Regional Sul. Confira as
premiações que a Unipampa
levou para casa.

#unipampe-se

FONTE: BLOG FUNDAÇÃO VANZOLINI

FONTE:PÁGINA INTERCOM REGIONAL SUL

COPA FEMININA

O protagonismo feminino
empoderando mulheres e
abrindo espaço à discussão de
equidade de gênero.

#protagonismofeminino

FONTE: BLOG GUARANÁ ANTARCTICA



SAÚDE MENTAL NA
UNIPAMPA

Roda de conversa busca
estimular o debate sobre saúde
mental no ambiente
acadêmico.

#respiranãopira

AGERP INDICA

Acredita que eu tenho as
playlists perfeitas para o seu
dia e ainda te mostro uma
oportunidade imperdível?

#ficaadica

FONTE: INSTAGRAM PROJETO SAÚDE MENTAL UNIPAMPA

FÉRIAS À VISTA!

As férias estão prestes a
começar! Fique atento ao
calendário acadêmico e não
perca nenhum prazo.

#deolhonocalendário



Intercom Sul 2019
 

Unipampa
conquista quatro
premiações no
Intercom Regional
Sul

No dia 20/06 os acadêmicos
dos cursos de Comunicação da
Unipampa apresentaram  21
trabalhos, nos quais 4 foram
premiados, sendo eles:
 
- “A Mostra de Cinema da
Unipampa: transformando a
arte, a cultura e o audiovisual
na Fronteira Oeste do Rio
Grande do Sul” - Acadêmicos
do Curso de RP: Gabriel
Bolzan, Nicole Costa e
professora orientadora
Elisa Lübeck.
 
- ‘ ’Design Thinking como
metodologia para o
Planejamento de Relações
Públicas

e de Comunicação
Organizacional: o caso
do Programa de Pós-
Graduação em Comunicação e
Indústria Criativa da
Unipampa” - Acadêmica do
Curso de RP: Eduarda
Campanholi, professores
orientadores Fábio Fernandes e
Marcela Guimarães." 
 
- “Produto de comunicação
audiovisual (avulso)’’, com o
vídeo “Vem para a Unipampa:
Os melhores anos de sua vida ’ ’
- Acadêmicos do Curso de RP:
Gabrielle Yasmin, Carol
Moreira, Helena Christofari,
Thiago Lourenço e professora
orientado Carmen Abreu.
 
"Campanha desenvolvida para
a coleta seletiva do lixo,
Projeto Transformar da
Prefeitura Municipal de São
Borja" - Acadêmicos do Curso
de PP: Gabriel Prestes, João
Victor Souza, Levi Carvalho,
Luana Kasper, Pedro Cobra e
professora orientadora Sara
Feitosa.



RP Sustentável
 

Eventos
estimulam uma
vida mais
sustentável

Os alunos do 3° semestre do
Curso de Relações Públicas
planejaram eventos voltados a
questões de sustentabilidade,
criatividade e inovação. Ao
total foram realizados seis
eventos: Páscoa Solidária de
RP; Repaginando;
Sustentabilize; Eco Pampa;
RPcnic; Lounge RP
 
O @pascoarp realizou oficinas
para confecção de cestas de
páscoa com garrafas pet, que
foram doadas às crianças do
CRAS Centro de São Borja.

Aliando alimentação e moda, o
@_repaginando_ proporcionou,
para a comunidade, um bate-
papo sobre veganismo e moda
sustentável.
 
Sustentabilidade e
empreendedorismo foram
temas do @sustentabilizerp que
abordou a reciclagem como
forma de gerar renda, com a
parceria do Centro Tereza
Verzeri.
 
No workshop realizado pelo
@ecopampaa foram
confeccionados puffs , que
atualmente estão pela
Unipampa, estimulando o
consumo consciente. 
 
Piquinique e lixo zero. O
@rpcnic veio para mostrar que
é possível realizar um dia lazer,
com muita cultura e de forma
sustentável.
 
O @loungerp promoveu uma
noite descontraída com a
apresentação dos relatórios
dos eventos produzidos pelos
discentes durante o semestre.



Copa Feminina
 

Mulheres como
protagonistas
dentro e fora
do campo

A oitava edição da copa
feminina de 2019, celebrou
muito mais do que somente
futebol!
 
O evento, que contou com o
apoio de grandes marcas,
como Guaraná Antárctica e
Nike, encorajou mulheres a se
posicionarem como
protagonistas, não somente
dentro dos campos, mas,
também, na vida pessoal e
profissional.

Marta, que já é estrela no
futebol, ganha agora destaque
como referência do movimento
feminista, inspirando mulheres
à lutarem pela causa.
 
O Guaraná Antárctica,
patrocinador oficial da
seleção brasileira, se uniu à
causa e convocou marcas para
apoiarem o futebol feminino
através da campanha "Seleção
feminina é #coisanossa".
 
Assim como o Guaraná,
convoque você também
pessoas para abraçarem o
movimento que luta pelos
direitos e reconhecimentos das
mulheres.
 
 

FONTE: SITE UNIVERSA



Saúde mental na Unipampa
 

Acadêmicos
saudáveis, vida
universitária
ativa

Se preocupar com a saúde
física é importante, mas não
podemos deixar de lado a
saúde e o equilíbrio mental.
Apesar de ser um assunto que
tem sido cada vez mais
discutido em sociedade, o
tema também se faz essencial
no ambiente acadêmico.
 
Foi pensando nisso que o
“Projeto saúde mental e bem-
estar” realizou seu primeiro
encontro no dia 13 de junho.

A atividade aconteceu de
forma descontraída em que os
alunos tiveram oportunidade de
interação em uma roda de
conversa, contando também
com apresentações de teatro e
música, além da presença das
psicólogas Chaiane Ajala
Gauna e Sofia Priscila Weber
que dialogaram com os
discentes sobre o tema.
 
O Projeto, coordenado pela
psicóloga e professora Juliana
Lima Moreira, realizará outros
encontros e atividades visando
o bem estar psicológico na
universidade, mas pode ficar
tranquilo(a) que a gente avisa
você!



Agerp Indica :)
 

Playlists que fazem o seu dia
melhor, do início ao fim:

Atenção, RPs! 
 
Oportunidade de estágio
remunerado em Relações
Públicas na empresa TXAI, em
São Borja.
Interessados enviar currículo
para:
txai@txaidesenvolvimento.com.br
 
 
 

Inicie sua manhã com
os hits nacionais em
versões acústicas e
prepare-se para ter o
melhor dia da sua
semana!
 
l ink: https://spoti.fi/2Xn2nmk

Depois de um dia
trabalhoso, relaxar a
musculatura e a mente
é crucial! E nada
melhor que fazer isso
ao som de clássicos! 

l ink: https://spoti.fi/31L2OGm

A 3ª edição da Mostra de Cinema da Unipampa acontecerá
no próximo semestre, mas as ações do projeto não param!
Confira as dicas de filmes da Netflix que a equipe da
organização separou para você já ir aquecendo nessas
férias: Mary Shelley (Temática Feminista - Drama); Hoje Eu
Quero Voltar Sozinho (Temática LGBTTQI+ - Romance); 
A gente se vê ontem (Temática Questão Negra - Ficção); 
A rede social (Comunicação - Ficção Histórica).



Férias à vista!
 

 

08 a 19/07: diários de
classe e notas ferentes ao
semestre letivo de 2019/1
pelo portal do professor -
GURI.

 
13/07: Término do período
letivo 2019/1.

 
15/07 a 02/08: Período
letivo Especial Inverno 2019.

 
26 e 27/07: Solicitação de
matrícula referente ao
semestre letivo 2019/2 via
Portal GURI.

29/07 a 01/08: Solicitação
de ajuste de matrícula
referente ao semestre letivo
2019/2 via Portal GURI.

 
 
 
 
Desejo à você um bom final de
semestre e ótimas férias!
 
Aproveite seu tempo,
invista em seus hobbies, leia
aquele livro que está na sua
lista de espera e aproveite sua
família!

Você está contando os dias
para as férias? 
 Calma aí, ela já está batendo
à porta!
Mas não se esqueça de ficar
atento ao calendário
acadêmico, eu te ajudo :)

Siga-me no Insta! 
Scaneie o código QR!



UNIVERSIDADE FEDERAL DO PAMPA
CAMPUS SÃO BORJA

CURSO BACHARELADO EM 
RELAÇÕES PÚBLICAS

 
 
 
 
 
 

AGÊNCIA EXPERIMENTAL DE RELAÇÕES
PÚBLICAS - AGERP

 
 
 
 
 
 

COORDENADORA DO PROJETO:
PROFª DRª ELISA LÜBECK

 
ACADÊMICOS:

GABRIEL PINHEIRO BOLZAN
ISABELA CABRINI
KETLYN KERBER

 
 

COORDENAÇÃO DO CURSO DE RP: 
PROFº DR. VALMOR RHODEN

PROFª DRª FERNANDA SAGRILO ANDRES

Até a próxima edição!
 


