JUVENTUDES E

curso de extensão

REDES SOCIAIS
COMUNICAÇÃO PARA MOBILIZAÇÃO SOCIAL NA INTERNET

CLIQUE AQUI e inscreva-se!
A Escola DIEESE de Ciências do Trabalho, em parceria com a
Viração Educomunicação, realizará, em 23 e 24 de maio, o
curso de extensão JUVENTUDES E REDES SOCIAIS:
COMUNICAÇÃO PARA MOBILIZAÇÃO SOCIAL NA
INTERNET.

Certificação: Escola DIEESE de Ciências do Trabalho
Carga horária: 16h
Aulas: 23 e 24 de maio de 2018
Horário: das 9h às 18h
Local: Escola DIEESE de Ciências do Trabalho

Destinado a dirigentes e assessores sindicais, o curso tem
como objetivo oferecer subsídios que auxiliem os sindicatos
na construção de estratégias de comunicação que aproximem
e mobilizem o público jovem.

A realização do curso está sujeita à formação de turma

O curso discutirá as mudanças nos processos de comunicação, com as novas tecnologias e o uso de redes sociais
digitais pelas juventudes. Apresentará casos para pensar
estratégias de comunicação, com momentos de debate, reflexão e produção de peças multimídia.
O curso será ministrado por comunicadores e educomunicadores da Viração, organização da sociedade civil que atua há
15 anos com comunicação para a promoção de direitos das
juventudes.

Rua Aurora, 957, Centro - São Paulo/SP

(próximo ao Metrô República, saída pela rua do Arouche)

Valores por participante
Grupos de entidades
filiadas ao DIEESE

Inscrições
Até 11/05
A partir de 12/05

R$ 300,00
R$ 350,00

Obs.: Todos os valores são individuais

Até 4

A partir de 5

R$ 250,00 R$ 200,00
R$ 300,00 R$ 250,00

CONTEÚDO
- Conceitos e discursos sobre os jovens na sociedade
contemporânea
- Atual cenário comunicacional e tecnológico
- Referências e tendências de práticas de comunicação
estratégica com juventudes
- Desafios da comunicação para a promoção de direitos
- Diagnóstico de forças, fraquezas, ameaças e oportunidades do setor
- Experimentação: produção de peças multimídia
- Diálogo com jovens: apresentação das produções e
discussão com um grupo de jovens comunicadores

O curso será realizado em São Paulo, mas pode ser ministrado em outras localidades, desde que haja o número mínimo de inscritos. Para solicitar a
realização de cursos em outras cidades, entre em contato com a Escola DIEESE ou com o Escritório Regional do DIEESE (ER) mais próximo.

MAIS INFORMAÇÕES

www.escola.dieese.org.br
contatoescola@dieese.org.br | (11) 3821-2150 e 3821-2155

