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A primeira edição sempre é um marco para um jornal. Aos nossos leitores, na edição 
impressa ou digital, desejamos que encontre aqui muita informação com o rigor 
que o bom jornalismo exige: diferentes abordagens de um fato, com apuração 

adequada, pesquisa aprofundada e cruzamento de dados. A entrevista, considerada 
a alma da reportagem, estará presente nos textos, pois precisamos ouvir o que a 
comunidade acadêmica tem a dizer, contribuir e sugerir com a vida em sociedade.

Nosso compromisso, a partir dessa primeira edição do Jornal ComunicaFAM, é 
respeitar os princípios que regem o jornalismo de qualidade e, mais do que isso, 
respeitar a sua inteligência, leitor. Sabemos que o público hoje é mais participativo, 
atuante, crítico - o que nos desafia a aprimorarmos o nosso trabalho a cada edição. 
Para isso, contamos com um time de craques dos Cursos de Comunicação Social: 
professores e alunos estimulados a produzir o melhor conteúdo possível. A professora 
e jornalista Cláudia Cruz de Souza, orientadora dos alunos estagiários do curso de 
Jornalismo, defende que “ser jornalista é ter uma profissão de fé, é saber que a sua 
vida será dedica a servir à população com aquilo que ela precisa saber desde o início”.
 
O jornal ComunicaFAM também é um grande estímulo aos alunos estagiários do 

curso de Jornalismo do Centro Universitário FAM, que poderão desenvolver pautas 
de relevância para a comunidade acadêmica e divulgarem seu trabalho, tornando-se 
assim uma importante etapa de formação profissional dos alunos da FAM. Gabriel 
Henrique Alves, 23 anos, é um dos estagiários empolgados com a nova oportunidade: 
“O jornal ComunicaFAM é um laboratório que proporciona não só um espaço de 
aprendizado técnico, mas que nos orienta de forma construtiva a encontrarmos o 
melhor em cada um de nós. Algo que vai além da formação profissional, contribuindo 
também com nossa formação humana. E eu vejo que esse é o verdadeiro objetivo de 
uma faculdade: tornar os alunos aptos como profissionais e como seres humanos”.

O Projeto Gráfico foi criado pelo professor Paulo Sampaio, responsável por desenvolver 
o design de publicações importantes nas editoras Globo e Abril. Ele será responsável 
por transformar a linguagem textual em uma apresentação visual, apostando em uma 
estética atraente e proporcionando uma leitura mais fluida e menos cansativa. “Tivemos 
a preocupação em desenvolver um jornal que se adeque aos diferentes formatos, como 
impresso e digital. Queremos com esse projeto estimular a leitura do público mais 
jovem, já acostumado com textos mais curtos, mas sem perder o foco da profundidade 
dos conteúdos publicados no jornal”, explica.

À frente desse projeto está a coordenadora dos cursos de Comunicação Social da 
FAM, professora Camila Lopes Vaiano. Há mais de 5 anos conduzindo os cursos e 
conquistando resultados expressivos junto ao MEC, a professora Camila é a criadora 
da marca ComunicaFAM, um canal de comunicação com os alunos presente 
nas plataformas digitais. Camila explica que o principal objetivo com o jornal é 
“trazer para os alunos a experiência jornalística ainda no ambiente acadêmico, 
proporcionando de perto o dia a dia da profissão, entendendo o funcionamento de 
uma publicação, prazos, reuniões de pauta e praticar a escrita sempre trazendo para 
a prática aquilo que foi estudado em sala de aula”. Além disso, Camila destaca que o 
jornal permitirá uma proximidade de todo público acadêmico, trazendo liberdade e 
autonomia para a comunidade universitária. “O jornal vai fortalecer o crescimento 
dos cursos de Comunicação e escrever a história de nossa instituição”, comemora.

O lançamento do jornal ComunicaFAM registra também um momento importante 
para a área da Comunicação Social, que conta com 7 cursos de graduação 
(Publicidade e Propaganda, Jornalismo, Relações Públicas, Design Gráfico, Produção 
Audiovisual, Produção Publicitária e Comunicação Institucional), que aumentam 
significativamente o número de estudantes de um semestre para o outro. 
Além do Campus da Rua Augusta, a partir do segundo semestre de 2020 os cursos 
de Comunicação Social serão ofertados também no novo Campus Mooca, que fica 
localizado em um dos bairros mais charmosos e tradicionais da capital. O local 
escolhido para o novo endereço da FAM é o antigo Moinho Santo Antônio, patrimônio 
tombado e considerado um bem arquitetônico da região.

Esse crescimento do Centro Universitário FAM é resultado de investimentos 
constantes em mais de 20 anos de existência. Com a oferta de cursos nas mais 
diferentes áreas do conhecimento, como Medicina, Direito e Engenharias, a 
instituição busca mostrar à sociedade toda a sua relevância e comprometimento 
com o desenvolvimento regional e social da comunidade. 

O Pró-Reitor do Centro Universitário das Américas, professor Luis Antônio Baffile Leoni, 
destaca que juntamente com o lançamento do Campus Mooca e do aumento na oferta 
dos cursos no FAMONLINE em nível nacional, a instituição tem ampliado os projetos 
educacionais e extensionistas. “O Jornal ComunicaFAM é reflexo desse crescimento e 
maturidade das equipes e cursos da FAM. Além do mais, nos dias de hoje, a informação 
precisa, correta e socialmente comprometida é imprescindível para que a população tome 
conhecimento da realidade que o cerca e, se necessário, tome decisões ou construa uma 
opinião crítica, com o objetivo de construirmos, juntos, um mundo melhor”, explica.

FAM cria publicação para levar 
informação de qualidade para 
toda a comunidade acadêmica

Novo campus da Mooca recebe cursos de 
Comunicação a partir do segundo semestre

Prof. Vicente Darde

Unidade Augusta, 973 - Foto: Agência Panda

Unidade Paulista - R. Augusta 1508 - Foto: Agência Panda

Unidade Mooca - Foto: Agência Panda

Coordenadora dos cursos de 
Comunicação Social da FAM, 
Profa. Camila Lopes Vaiano  
Foto: Bruno Stratotti

Profa. Claudia Cruz de Souza  
Foto: Bruno Stratotti

Pró-Reitor, Prof. Dr. Luís Antônio Baffile Leoni
Foto: Agência Panda

Coordenador do curso de 
Jornalismo, Prof. Vicente Darde
Foto: Arquivo pessoal

Prof. Paulo Sampaio  
Foto: Arquivo pessoal

https://vemprafam.com.br/
https://vemprafam.com.br/
https://instagram.com/_comunicafam?igshid=1prt80b4a5l6i
https://www.youtube.com/playlist?list=PL_aSda6_zYrJ1ukpyALq2YKacUhRoxMBm
https://www.facebook.com/comunicafam2020


Versão  Digital

Ano 1 - Nº 1 Julho 2020

EDUCAÇÃO SUPERIOR 
no BRASIL se reinventa em 
tempos de pandemia
A adoção de tecnologias de ensino-aprendizagem tem sido a aliada 
para manter uma educação de qualidade

Redação ComunicaFAM

Desde o mês de março, quando o Brasil 
entrou em quarentena por conta da 
pandemia no novo coronavírus, a educação 

presencial precisou se reinventar. Ou melhor, 
identificou nas estratégias de ensino a distância 
um grande aliado para a redução dos efeitos 
negativos do distanciamento temporário. De 
acordo com o Ministério da Educação, são mais 
de 8 milhões de alunos matriculados em cursos 
de graduação. Cerca de 70% estão no ensino 
presencial. Dessa forma, com o isolamento social 
imposto pelas autoridades, as universidades 
foram autorizadas a substituir as aulas 
presenciais por aulas em meios digitais enquanto 
durar a situação de pandemia.  Um grande 
desafio para gestores, docentes e alunos.

O Centro Universitário FAM adotou a plataforma 
Canvas para os cursos de graduação presenciais, 
seguindo as aulas de forma remota, respeitando 
rigorosamente as autoridades federal, estadual e 

municipal. O Canvas, como Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA), oferece diversas 
ferramentas digitais e de criação de conteúdo que professores e alunos precisam para 
criar uma experiência de aprendizado mais intuitiva e conectada. Para o professor 
Caio Lazaneo, dos cursos de Comunicação da FAM, o maior obstáculo enfrentado foi 
se acostumar com o ambiente on-line. 
“Como um professor habituado com a dinâmica presencial e que teve uma formação 
desse modo, a principal dificuldade enfrentada foi a troca. A partir do momento que a 
presença dos alunos é substituída por uma participação via ambiente virtual, me fez 
sentir desafiado”.
 
Os docentes tiveram que pensar em novas formas de ensinar os conteúdos, em 

interagir com os alunos, em propor as atividades teórico-práticas. Esse desafio 
tem gerado bons resultados, como revela o professor Caio: “Em alguns momentos, 
nas aulas virtuais, a dinâmica mudou e os alunos têm interagido mais, através de 
perguntas e comentários, fazendo que a aula se torne mais dinâmica”.
 
Quando o assunto é ensino a distância, as pesquisas apontam que o trabalho 

dos professores tem papel significativo para assegurar uma boa experiência, 
independentemente da solução utilizada. Por isso, diante do cenário atual, em 
que são igualmente impactados pela pandemia, os docentes têm recebido 
todo o apoio necessário dos coordenadores de curso e da Reitoria da FAM para 
desenvolverem o seu trabalho.

Para os jovens estudantes, a diversidade de suportes e métodos pode apoiar a 
criação de uma rotina positiva, garantindo certa estabilidade frente ao cenário de 
tantas mudanças. Kelvin Sotéro, aluno do curso de Relações Públicas da FAM, conta 
que está satisfeito com a qualidade das aulas. “No começo foi um pouco 
complicado, pelo estilo das aulas e a falta de contato presencial com o professor. 
Mas as aulas são planejadas. Os professores conseguem manter a qualidade”. 
 
Joyce Barbosa dos Santos, estudante de engenharia química da FAM, revela que a 

adaptação da aula presencial para a modalidade remota foi tranquila, pois ela tem 
os equipamentos necessários para acompanhar o andamento das aulas. Ela ressalta 
que os professores são atenciosos. “Eles estão sempre disponíveis para tirar as 
dúvidas dos alunos”, destaca.

Uso de tecnologias digitais se amplia 
e pede ‘novas alfabetizações’
Videoaulas, entrevistas por ferramentas online e projetos realizados 
a distância sinalizam transformações que demandam novos perfis na 
Comunicação e Educação

O crescimento das Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC), nos últimos 
20 anos, permitiu que pessoas sem formação técnica pudessem criar, buscar, 
comprar, distribuir, organizar e remixar conteúdo na web, em uma variedade de 
plataformas, de aplicativos e de redes sociais digitais. Esse espalhamento acelerado 
de tecnologias transformou os hábitos de pessoas e as práticas comunicacionais de 
empresas e instituições.
 
A pandemia de Covid-19, que assola o Brasil e grande parte dos países em 2020, 

apressou o ritmo das transformações que estavam em curso na Comunicação e 
na Educação, entre outros setores. As mudanças sinalizam diferentes rotinas em 
agências e produtoras de comunicação, outros modos de realizar entrevistas, 
novas metodologias de trabalho, incluindo aulas também a distância, que passarão 

a conviver com os formatos tradicionais quando voltarmos ao “novo normal”. 

Se por um lado as transições apontam possibilidades novas, por outro, elas tornam 
mais visível a desigualdade socioeconômica e de acesso no Brasil. A Pesquisa 
Nacional por Amostra de Domicílios Contínua - Tecnologia da Informação e 
Comunicação (Pnad Contínua TIC) 2018, divulgada em abril, pelo Instituto Brasileiro 
de Geografia e Estatística (IBGE), mostra que uma em cada quatro pessoas no 
Brasil não tem acesso à internet.
  
Nesta edição do Jornal do ComunicaFAM, conversamos com uma das coordenadoras 

dos cursos de Comunicação da FAM, a jornalista e professora Cátia Lassalvia, que está 
licenciada da instituição até julho por conta de sua pesquisa doutoral na Université 
de Lille, na França, onde estuda as relações entre tecnologias digitais, comunicação e 
aprendizagem ao longo da vida. Conversamos com ela para saber um pouco sobre as 
“novas alfabetizações”, as literacias emergentes que principalmente as TIC demandam 
de alunos, de educadores e de profissionais da Comunicação.

O que são essas “novas alfabetizações” e por que elas são importantes? 

Elas partem da noção de literacia, que originalmente dava a ideia de alguém que 
se tornou letrado, alfabetizado. Mais recentemente, estudos multidisciplinares 
indicam que a capacidade de saber escrever e ler, de saber se expressar e de realizar 
operações matemáticas básicas já não são suficientes para este novo século. 
Isso começa desde a infância e segue durante toda a vida. Falamos atualmente 
em múltiplas e novas literacias (diferentes alfabetizações em diversas mídias 
e contextos), como as literacias midiática, digital, de dados, e ainda, de novos 
modelos e metodologias de trabalho que incluem projetos a distância e equipes 
multidisciplinares.  Ou seja, é necessário compreender e aprender como operam 
essas novas linguagens, criando espírito crítico para separar o que é desinformação 
(fake news) do que é verdadeiro nessa avalanche de informações. Ou ainda, por 
exemplo, aprender a realizar um vídeo de apresentação estratégica para participar 
de um processo seletivo de emprego em uma plataforma digital. São outras 
competências e aprendizagens que precisam se somar ao que já estudávamos 
tradicionalmente e que têm a ver com novas linguagens e outros modos de trabalho, 
que se transformam o tempo todo. Isso não está sob nosso controle. Isso está no 
mundo, gostemos ou não.

Como o aluno ou o egresso do curso de Comunicação deve lidar com este 
momento difícil e com as múltiplas e novas literacias?

Primeiramente, em relação à pandemia: resistir, cuidar de si, cuidar dos seus e 
cuidar de todos. Preservar-se e contribuir ao máximo para a coletividade, pois 
tudo vai passar e devemos aprender juntos a lidar com isso. Sobre as literacias, ter 
como premissa de que essas competências e novas linguagens farão parte de suas 
carreiras. Sem ansiedade, é possível trabalhar com expansões de conhecimento e 
do saber fazer, a partir do que eu já sei, sempre agregando algo. Pois os profissionais 
que não lidarem com o digital terão mais dificuldade de inserção no mundo do 
trabalho e isso representará, sim, um novo tipo de exclusão... Então, mesmo que 
tenha sido na emergência da pandemia, sugiro aproveitar ao máximo suas aulas e 
as novas experiências online; pense no que pode aprender e no que pode ensinar 
a partir disso. Outro aspecto é ter em mente que aprendemos na escola e na 
faculdade, mas também além. Aprendemos no mundo e na vida, nas experiências 
de nossas práticas no trabalho, nas comunidades, nas escolhas... Acredito que o 
caminho será aprimorarmos continuamente a capacidade de aprender, buscando 
autonomia, tendo em vista a sociedade desigual na qual vivemos.  As tecnologias 
podem ser uma grande aliada nesse percurso de aprendizagem e de emancipação, 
se soubermos filtrar a parte boa delas.

Professores em reunião online durante isolamento social

Professor 
Caio Lazaneo 

comandou 
trabalhos de vídeo 

remotamente.
Foto: 

Bruno Stratotti

No Canal do ComunicaFAM no Youtube você 
pode acompanhar um pouco mais sobre o tema 
em entrevista exclusiva com a professora Cátia 
Lassalvia, uma das coordenadoras dos cursos 
de Comunicação da FAM. Confira lá!

Professora 
Cátia Lassalvia

desenvolve 
pesquisa sobre 

tecnologia e 
educação.

Foto: 
Bruno Stratotti
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SETORES do TURISMO e 
EVENTOS buscam alternativas 
para minimizar os prejuízos 
durante a quarentena
Jefferson Duarte

Desde o início da pandemia da covid-19, declarada pela 
Organização Mundial da Saúde (OMS) em março, o setor 
de turismo no Brasil já acumula perdas de quase R$ 90 

bilhões em relação ao faturamento médio do período, segundo a 
Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo. 
Os dados, divulgados em 10 de junho, refletem a crise que os 
setores de turismo e também de Eventos estão passando, sem ao 
menos terem uma previsão de quando haverá uma normalização 
nas atividades.

Na opinião da professora Mônica Schiaschio, do Centro Universitário 
das Américas - FAM, medidas de segurança com relação à saúde ainda 
estão se adaptando, e as incertezas trazidas neste momento com 
relação às finanças e viagens não são prioridades para grande parte 
das famílias, que buscam um equilíbrio em suas contas. Entretanto, 
com um suporte elevado das organizações e entidades ligadas à 
área do turismo, as empresas têm se estruturado para repensar seus 
modelos de negócios.
 
Schiaschio conta que uma das saídas para essa crise são os 

eventos online. Até os tradicionalmente presenciais migraram 
para o digital, como o evento ETHOS – Encontro de Turismo e 
Hospitalidade da FAM, integralmente planejado e conduzido por 

alunos, em uma parceria com a Coordenação dos cursos de Hospitalidade e o apoio 
da Agência ComunicaFAM. O encontro, que aconteceu nos dias 15 e 16 de junho, 
refletiu sobre o que é importante nesse novo cenário para o trabalhador desse 
segmento. Questões como fazer o hóspede se sentir seguro ao viajar e melhores 
protocolos para voltar à atividade com segurança, foram debatidos de forma virtual, 
unindo estudantes e jovens profissionais que se depararam com as mudanças 
ocorridas por conta da pandemia.

Proprietária de duas empresas de eventos há mais de 11 anos, a professora Andrea 
Nakane conta que diante desse cenário é difícil contabilizar os prejuízos que já 
ocorreram e outros que ainda virão por algum tempo. A quarentena tem impactado 
desde pequenas empresas como casas de festas a hotéis e espaços para mega 
shows. E o cenário de incerteza se mantém não somente pelas determinações 
governamentais, mas pelo próprio receio dos clientes em relação à segurança para 
frequentar os locais dos eventos.
 
Por outro lado, a professora Sandra Regina, que leciona espanhol em aulas 

particulares presenciais e virtuais, relata que não teve nenhuma aula cancelada. Pelo 
contrário, a professora diz que aumentou a carga horária de trabalho e ganhou novos 
alunos. “Antes os alunos cancelavam a aula por conta de outros compromissos, como 
viagens. Como agora está todo mundo em casa, o compromisso com as aulas é maior”, 
salienta. Com essa movimentação, ela já pensa na pós-pandemia em deixar as aulas 
presenciais para se dedicar somente aos encontros virtuais.
 
Mas Sandra sabe que sua situação é diferente de muitas outras. Ela inclusive 

conhece muitos profissionais que tiveram aulas canceladas e perderam alunos que 
não queriam migrar para o ambiente online. “Tenho um amigo, professor de francês, 
graduado em letras, português e francês, que trabalha em um curso de idiomas e dá 
aulas particulares presenciais, além de trabalhar como locutor em eventos. Porém, 
agora não há evento e não consegue se adaptar a dar aula no virtual. Esse amigo 
está sem renda e precisou do auxílio emergencial, além de pedir ajuda para os 
outros amigos”, lamenta a professora.

Professora Mônica Schiaschio em transmissão ao vivo 
de eventos de hospitalidade da FAM

Professora 
Andrea Nakane 
aponta cenário 

de superação 
para o final da 
crise no setor.
Foto: Arquivo 

pessoal

Para assistir o evento Ethos na integra
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Enxergar oportunidade na crise 
pode minimizar os impactos 
do isolamento na saúde mental
Clara Marinho

Esse 2020 tem sido um ano de muitas adaptações. Logo de cara as pessoas tiveram 
que se submeter a medidas de isolamento social como forma de contribuir para 
a diminuição do contágio da Covid-19. A angústia por não saber quando esta 

situação vai passar se junta à necessidade de permanecer isolado dos familiares e 
amigos. Essa é uma situação que pode causar sérios transtornos. De acordo com a 
psicóloga Jônia Lacerda, coordenadora do curso de Psicologia da FAM, o momento que 
o mundo enfrenta vai potencializar significativamente conflitos familiares pendentes 
e agravar quadros de depressão pré-existentes.

Esse é o caso de Cristian Rodriguez, estudante do 7º semestre de Jornalismo, que 
viu seu quadro de depressão se agravar com o isolamento. Acostumado como uma 
rotina intensa de trabalho e faculdade todos os dias, com a quarentena tem que 
estar em casa. Ele perdeu alguns clientes, o que fez com que o trabalho diminuísse 
bastante. As aulas, ele está assistindo de casa mesmo. Com isso, a ansiedade tomou 
conta dele, pois não sabe o que fazer com o tempo livre. “Em uma situação normal, 
existem várias formas de lidar com os problemas, sair com os amigos, ir a uma 
balada, ao cinema, tudo isso são estratégias que ajudam a minimizar os danos 
psicológicos, e com o isolamento atual isso não é possível”, explica Jônia.
 
Já para Vanessa Rocha, enfermeira do Hospital das Clinicas de São Paulo, que mora 

sozinha, os piores dias são os que ela tem folga, porque não pode visitar sua família. 
Longe da casa dos pais há quatro meses por causa do isolamento, não há um dia 
em que não chore sozinha em casa. Na maioria das vezes recorre a medicamentos 
para diminuir a dor. Esse sentimento de solidão é minimizado quando lembra que 
a medida ajuda a proteger aqueles que ama, pois sabe que, como profissional da 
saúde, a chance de contaminação e transmissão é muito maior.
 
Para a psicóloga Leda Gomes, a primeira ação a se tomar para aliviar toda a tensão 

do momento atual é acalmar a mente, não criar expectativas para o futuro. “Para 
quem está em isolamento sozinho é importante ler bons livros, ouvir uma música boa, 
usar a internet para fazer cursos online e aprimorar seus conhecimentos”, orienta.

Trabalhar a capacidade de ficar sozinho e aprender a ter prazer com sua própria 
companhia também é de grande ajuda nesse momento. Para as pessoas que estão 
isoladas com a família, é interessante fazer atividades juntas, que sejam divertidas e 
agradáveis para todos, resgatar brincadeiras infantis que traga felicidade e 
bem-estar, mas também é bom tirar um tempo para relaxar sozinho, é necessário 
ter um momento para si.

A saída, apontada pelos especialistas, é ter uma visão positiva sobre essa pandemia, 
apesar do medo e da insegurança que atingem a população. Uma forma para fazer isso 
é tentar controlar os pensamentos, usando esse momento para o autoconhecimento. 
“Toda crise é uma oportunidade de aprendizado, nada é uma perda absoluta, sempre 
é possível enxergar novos horizontes, aproveitar o que este momento pode ensinar de 
bom, afinal a vida é um eterno aprendizado”, completa Jônia Lacerda.

Psicóloga Jônia Lacerda Felicio, coordenadora 
do curso de Psicologia da FAM - Foto: Agência Panda 

https://vemprafam.com.br/
https://instagram.com/_comunicafam?igshid=1prt80b4a5l6i
https://www.youtube.com/playlist?list=PL_aSda6_zYrJ1ukpyALq2YKacUhRoxMBm
https://www.facebook.com/comunicafam2020


Versão  Digital

Ano 1 - Nº 1 Julho 2020

Durante a quarentena, as pessoas passaram a ter mais tempo em casa e esse 
“respiro” de uma rotina sem a correria do dia a dia fez com que novos ângulos 
de uma mesma paisagem ganhassem valor e aquilo que antes passava 

despercebido, começou a ser admirado e até registrado em fotografias.

Thayná Aparecida, 24 anos, é uma das pessoas que encontrou algo novo no 
habitual. 
A aluna do curso de Sistemas de Informação da FAM gosta de fotografar ‘as coisas’ 

e o tempo livre possibilitou um momento diferente em sua rotina: o momento de 
apreciar o seu quintal. “Minha rotina era muito corrida, no máximo dava um beijo 
na minha avó antes de ir para o trabalho sem ao menos tomar café da manhã. 
Agora, posso sentar lá fora, tomar sol e apreciar o jardim. Faço isso todas as manhãs, 
antes de começar o dia”.

Outra aluna da FAM, Rayane Novais, de 25 anos, companheira de curso de Thayná 
capturou um novo estilo de vida que surgiu com a pandemia. “Sempre quis comer 
de forma mais saudável, mas com a correria do dia a dia fica um pouco mais difícil. 
Toda vez que faço um prato saudável sinto vontade de fotografar, tenho a sensação 
de estar atingindo meu objetivo”.

Com a readaptação de sua rotina, a jornada de trabalho e estudo de Rayane agora 
é em casa, com a ajuda de sua nova colega de trabalho, Julie, sua cachorrinha de 
estimação. 
“Ela sempre foi muito carinhosa comigo e trabalhar de casa aumentou ainda mais 

esse grude. Bati a foto durante o trabalho, depois de me derreter com tanta fofura”.

Já a estudante de jornalismo Anyelle Alves, de 21 anos, sentiu a necessidade de 
criar um novo recorte para um cotidiano que antes era distraído. Ela fotografou 
pai e filho trabalhando em uma feira próxima à sua casa, em Atibaia. Anyelle conta 
que frequenta a feira desde sua infância, mas que com a pandemia, tudo pareceu 
ser diferente. “Quando existe um caos na sua vida e ele afeta várias pessoas, você 
percebe o quanto cada um tem sua vivência própria e seu fardo para cuidar. Isso 
acaba gerando mais empatia, você percebe o quanto tudo é importante, antes não 
tinha o apelo do cuidado com o outro”, comenta a futura jornalista.
 
O céu também passou a ser mais admirado nessa pandemia. No dia 14 de abril 

deste ano, o termo “pôr-do-sol” foi mencionado 380% a mais nas redes sociais, 
comparado ao dia anterior. O fato é que o distanciamento social revelou o quanto 
um fenômeno natural corriqueiro pode sensibilizar a população, que mesmo 
vivendo em isolamento social, pode sentir a esperança de dias melhores por 
estar convivendo sob o mesmo céu. A professora Claudia Cruz, dos cursos de 
Comunicação da FAM, toma sol todos os dias na janela de casa com seu filho, coisa 
difícil antes do isolamento social, por conta da rotina de cada um. “Olhar as belezas 
que são possíveis a cada dia diminui a pressão do isolamento. É apreciar coisas 
pequenas que nos torna grandes”, completa a professora.

PANDEMIA, um retrato 
sobre o tempo
Gabriel Henrique

Foto do arquivo pessoal de Thayná Aparecida Foto do arquivo pessoal da professora Claudia Cruz

Foto do arquivo pessoal de Rayane Novais

Foto do arquivo pessoal de Rayane Novais

Foto enviada por Anyelle Alves 
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Buscando se adaptar à nova 
rotina, ATLETICA SUMATRA  
cresce nos eSports
Próxima de completar um ano de fundação, integrantes da atlética 
falam sobre os planejamentos após a retomada das aulas

Criada em 2019, a Atlética de Comunicação do Centro Universitário FAM, a 
“Sumatra”, nasceu com a intenção de mudar o cotidiano dos alunos dentro 
e fora da faculdade, ao trazer interação entre diferentes cursos por meio da 

prática de esportes, ações sociais e eventos.

Tendo um tigre como mascote, em homenagem ao festival “Feras da Comunicação” 
da FAM, o nome da Atlética também possui origem curiosa, como conta o aluno e 
presidente da Sumatra, Brandon Marciano: “Sumatra é uma ilha na Indonésia, onde 
havia 3 espécies em extinção: orangotangos, rinocerontes e tigres. Apenas o último 
sobreviveu, tal como os meios de comunicação mais antigos sobrevivem até hoje, 
como o jornal impresso e o rádio”, conta Brandon.

Contando com times de futsal, vôlei e e-Sports, a Sumatra tinha como grande foco 
evoluir neste início de ano. Influência nas atividades acadêmicas, campeonatos 
e eventos, em parceria com a coordenadora dos cursos de Comunicação, Camila 
Vaiano, essas eram algumas das ações em um calendário bem planejado, que ficou 
para trás por conta da pandemia da COVID-19.

Entretanto, a Sumatra tem trabalhado muito a distância. Leandro Fernandes, aluno 
de Produção Audiovisual, é o responsável por implementar o basquete na Atlética, 
e fala da importância disso para o desenvolvimento dela: “Assim como os esportes, 
ser líder de torcida ou até mesmo entrar na bateria da torcida, novas modalidades 
despertam a vontade de ser atleta. 
É muito legal ter essa gama de possibilidades, pois abrange cada vez mais alunos, 
faz com que haja mais interação entre eles. Por isso a Sumatra é fundamental hoje 
para a área de Comunicação da FAM”, afirma Leandro.

Sobre a paralisação nas atividades, o presidente Brandon conta que tem sido difícil 
para os alunos treinarem em casa, por mais que as grandes competições esportivas 
entre atléticas tenham sido canceladas.

“Os (treinos) esportivos nem chegaram a acontecer, somente a nossa equipe de 
cheerleaders tem se mantido em ação. Antes, treinávamos na Fábrica de Cultura do 
Belém. Agora, continuamos nos comunicando e treinando de casa, mas é claro que não 
dá pra fazer os mesmos movimentos, mas já ajuda pra manter a flexibilidade”, ressalta.

Se as atividades esportivas estão ficando de lado, os eSports (esporte eletrônicos) 
estão ‘muito bem, obrigado’, e tendem a crescer muito em 2020. A equipe de 
LOL (League of Legends) tem participado de amistosos, enquanto outras 

modalidades devem reunir times ainda nesse período de quarentena. Um deles 
é o Rainbow Six Siege, e Guilherme Autre, aluno de Publicidade e Propaganda, é 
quem fica responsável por montar a equipe.

“Estamos tendo algumas mudanças no ‘game’ dentro do e-Sports, e precisamos 
estudar elas pra entender como isso vai ser aplicado nos torneios universitários. 
Até porque, minha vontade não é apenas criar um time forte para a FAM, 

mas sim, fazer esses integrantes que crescerem dentro do cenário de e-Sports 
noBrasil. Ainda este mês devemos começar o processo”, diz Guilherme.

Luciano Caires

Os alunos interessados em fazer parte da Atlética 
devem ficar ligados no 
Instagram “@atletica.sumatra”, 
onde são divulgados os processos seletivos.

De cima para 
baixo: marca 

oficial da 
Atlética; alunos 

treinam antes do 
isolamento social; 

registro da 
equipe de líderes 

da Sumatra; 
Brandon Marciano, 

presidente da 
Atlética.

Fotos: 
Bruno Stratotti
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Alunos de jornalismo 
entrevistam LUXEMBURGO 
em LIVE HISTÓRICA

Mesmo em meio ao isolamento social imposto pela pandemia do novo coronavírus, 
os alunos dos cursos de Comunicação da FAM não param a produção e surgem 
novas oportunidades de pôr em prática os ensinamentos dos professores. 

Imagine você cursar o primeiro semestre de Jornalismo e logo na estreia emplacar uma 
pergunta direcionada a um dos técnicos mais vitoriosos do Brasil?

Parece até um sonho, mas isso foi realidade e aconteceu com os alunos Livia 
Santana e Christian Rodrigo, em uma entrevista exclusiva com o técnico do 
Palmeiras Vanderlei Luxemburgo, no Instagram da Crefisa.

“Foi extremamente incrível! Quando ouvi meu nome deu até um 
friozinho na barriga e logo em seguida uma felicidade. O Luxemburgo 
tem um currículo de poucos técnicos brasileiros, com passagem na 
Europa, seleção brasileira e alguns dos principais times do Brasil. Enfim, 
poderia falar por muito tempo sobre o quanto fiquei feliz por participar 
dessa entrevista. Nem nos meus melhores sonhos eu poderia imaginar 
que isso iria acontecer tão rápido”, relata Christian. 

Livia e Christian, assim como outros alunos, foram orientados pelo professor Paulo 
Massini, que, com mais de 25 anos de carreira no jornalismo diário em rádio e TV,  
transforma o conteúdo teórico em prática.
 

“Minha experiência profissional ajuda muito. Meu trabalho diário lá 
na TV Bandeirantes enriquece ainda mais o conteúdo de aula e o que 
os livros ensinam. Por gerarem apontamentos daquilo que acontece no 
dia-a-dia e na realidade de vida do jornalista”, diz o professor. 

A experiência do professor Massini possibilita um processo de ensino e suporte na 
preparação do aluno para o mercado de trabalho. O professor solicita uma prévia 
pesquisa sobre o entrevistado e ressalta a importância da observação. 

“Buscar ganchos e perguntas que possam surgir durante a entrevista. 
Aquilo que o entrevistado fez na vida e que talvez ainda não tenha 
sido perguntado”,

dica do professor que ainda afirma:

“é importante não ficarmos na mesmice”. 

A aluna Lívia Santana compreendeu a mensagem do mestre e teve o privilégio de 
fazer uma pergunta ao atual técnico do Palmeiras.
 

“É gratificante! Vejo como uma grande oportunidade logo no começo 
da minha jornada poder participar da entrevista com o renomado 
técnico Vanderlei Luxemburgo. A sensação de saber que ele já ouviu 
falar meu nome me dá mais vontade de continuar! Sinto que estou no 
caminho certo”, diz Lívia.
 
Já a aluna Aline Feitosa, do quinto semestre de Jornalismo, que participou de mais 

aulas do professor Paulo Massini, presencialmente e online, fez uma pergunta que, 
para a maioria, foi surpresa saber que o treinador Luxemburgo já sonhou com uma 
carreira na Fórmula 1. 

“Levarei para toda a vida as riquezas que acumulei, não as riquezas 
ligadas ao material, mas sim as que vão me fazer recordar de uma 
das melhores coisas que vivi. Sempre podemos ir além e, que acima 
de tudo, a faculdade nos ajuda a trilhar o caminho para fazermos a 
diferença na sociedade”, comemora Aline.

Assim como os alunos e professores da FAM, o técnico Vanderlei Luxemburgo disse 
que os jogadores do Palmeiras também estão em casa, e não falta acompanhamento 
e treinos para se manterem em forma e na ativa. E mesmo todos estando em casa, 
na FAM não faltam atividades, oportunidades e novos desafios para ampliar o 
conhecimento e aperfeiçoar a prática.

Priscila Santos

Vanderlei Luxemburgo faz Live histórica 
e responde perguntas dos alunos da FAM

Professor e 
Jornalista  

Paulo Massini 
comanda coletiva 
de alunos durante 

Live do Luxa.
Foto: 

Bruno Stratotti

Assista os melhores momentos da entrevista 
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O “ComunicaFAM Convida” 
estreia com debate sobre 
jornalismo esportivo
O mais novo projeto dos Cursos de Comunicação da FAM 
leva conhecimento para a comunidade acadêmica por meio 
de debates no Youtube

Ingrid Gomes

Os cursos de Comunicação já têm tradição em oferecer debates e palestras 
sobre temas relevantes para a comunidade acadêmica da FAM - Centro 
Universitário das Américas. Semestralmente, a coordenação dos cursos, com 

o apoio dos professores e alunos, investe em eventos importantes para debater 
inovação, empreendedorismo, novas tecnologias 
e os desafios no mercado de trabalho. À frente 
desse trabalho, está a Agência ComunicaFAM, 
sob a coordenação da professora Camila Vaiano.

Para ajudar a enfrentar o isolamento social 
e gerar novas possibilidades de aprendizado, 
a Coordenação dos Cursos de Comunicação 
criou o projeto Comunica FAM Convida. Com 
transmissão pelo canal do Youtube da Agência 
ComunicaFAM, o projeto inovador auxilia 
também os alunos no acesso à conteúdos 
de extensão, cumprindo assim as atividades 
complementares, componente obrigatórios nos 
currículos universitários. 

A coordenadora dos cursos de Comunicação, professora Camila Vaiano, explica que 
os conteúdos são diversificados para atender a todos os cursos, com profissionais 
experientes debatendo temas relevantes. O projeto estreou com um debate sobre 
Jornalismo Esportivo sob a mediação do jornalista e professor Paulo Massini.

Os alunos que quiserem participar das Lives podem entrar em contato com a 
coordenação. “Estamos pensando em chamar até alguns ex-alunos para também 
participarem desse projeto, para falar sobre suas experiências no mercado de 
trabalho. Agora, se algum aluno também tiver interesse em produzir alguma Live 
ou conteúdo, estamos abertos a ouvir e produzir. Acho que isso seria muito legal 
também”, destaca a professora Camila.

 As Lives serão indicadas e divulgadas semanalmente pelo Instagram da Agência 
ComunicaFAM e transmitidas no canal do Youtube. Os alunos que pretendem usar 
os conteúdos desses eventos para compor suas horas complementares precisam 
ficar atentos às informações. Para validar as horas, a professora Camila Vaiano 
explica que “os alunos precisam fazer uma resenha e iremos verificar se o aluno 
realmente participou da Live. É necessário preencher o formulário no Dropbox 
do ComunicaFAM, que está disponível na pasta de Atividades Complementares e 
protocolar normalmente pelo Portal do Aluno”.

 Um dos diferenciais do Comunica FAM Convida é a ampliação da comunicação 
digital em tempos de isolamento social. Além de integrar a formação dos alunos, 
o projeto realiza a prestação de serviço para a comunidade em geral, pois as 
transmissões são abertas para o público, com a finalidade de trazer transparência, 
acessibilidade e proximidade com a comunidade acadêmica. “A tecnologia ajuda 
a nos aproximarmos ainda mais, aprimorarmos a nossa comunicação. Mostrar 
diversas formas para se adaptar nessas novas plataformas e trazer transparência 
nesse momento tão difícil. A palavra-chave é inovação, aliada à aproximação em 
tempos de distância”, conclui a professora Camila.

ComunicaFAM Convida estreia com feras do jornalismo 

esportivo, com mediação da coordenadora Camila Vaiano 

Para assistir os encontros realizados no Youtube
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