
 

 

 

 

Verão no Campus 2017 

Programa ICS 

verão.COM 

 

Data: 24 a 28 de julho 

Número de Alunos: Nº mínimo obrigatório para funcionamento do programa 12; nº máximo 25 

Público-alvo (e critério de seleção): Estudantes do Ensino Secundário (idade mínima 16 anos) 

Local: Instituto de Ciências Sociais, Braga 

 

verão.COM é um programa de Verão que te vai permitir conhecer um pouco melhor as profissões da área 

da Comunicação e todo o trabalho que está nos bastidores do que vemos e ouvimos todos os dias: na 

informação presente nos jornais, na rádio, na televisão e na internet, bem como no campo da publicidade 

e da comunicação empresarial, ou no universo do audiovisual e dos videojogos. 

 

Num mundo em que a comunicação está intensamente presente no nosso dia-a-dia, convidamos-te a 

exercitar a tua expressão corporal, essencial na comunicação não-verbal, ou a perceber melhor o trabalho 

criativo de um profissional da publicidade. Ou, ainda, poderás passar pela experiência de apresentar uma 

notícia num telejornal, animar um programa musical na rádio, ou ‘postares’ no Instagram e Facebook fotos 

cativantes. E porque o que vemos e ouvimos é um produto acabado, terás a possibilidade de compreender 

o caminho que é feito até que esse produto seja apresentado ao público, através de experiências de edição 

em vídeo, som e fotografia. 

 

Ao passares por muitas das tarefas de um profissional de comunicação, este programa permite que 

conheças melhor a área e que tenhas uma maior noção do que pode ser o exercício da comunicação no 

mercado de trabalho. 

 

 

 

 



 

 

Plano de Funcionamento 

 

  2ª feira, 24 3ª feira, 25 4ª feira, 26 5ª feira, 27 6ªfeira, 28 

09h30 
- 

12h30 

Receção dos 
participantes a 
cargo do GCII 

Oficina da 
Criatividade 

 
Publicitários 
por um dia 

Tu no ecrã 
 

Experiências de 
jornalismo 
televisivo 

Estás no Ar! 
 

Experiências de 
animação em 

Rádio 

À velocidade  
do som 

 
Exercício de 

sonorização de 
peças teatrais 

      

14h00 
- 

17h30 

Trivial das 
Ciências 
Sociais 
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Da 
Comunicação à 

Expressão 
 

Experiências de 
técnicas de 
expressão 

 
ICS  

Atividade a cargo 
do GCII 

Olha o boneco! 
 

Das atividades de 
fotografia digital 
para o Instagram 

/ Facebook 

Atividades e 
Sessão de 

Encerramento a 
cargo do GCII 

 

 

 


