
 

Prêmio Insight de Comunicação 
chega em sua 8ª edição 

A premiação é voltada para estudantes de Comunicação, Design e Marketing. Neste 
ano, o tema central escolhido é o fogo e "Grandes ideias ascendem" a assinatura 

A oitava edição do Prêmio Insight de Comunicação, maior premiação universitária da área 
comunicacional do sul do Brasil, já está com datas marcadas. O evento teve início em 30 de 
agosto, com a abertura das inscrições, e vai até 20 de outubro, noite de encerramento e 
premiação. Nesta edição, estudantes de Comunicação, Design e Marketing devem resolver um 
problema comunicacional proposto pela marca de tênis ÖUS. 

Para participar é necessário ser estudante de uma das áreas citadas e montar uma equipe 
com no mínimo três e no máximo cinco pessoas. As inscrições ocorrem entre os dias 30 de 
agosto e 14 de setembro por meio do site da premiação. A taxa de participação é de 70 reais 
por grupo. 

O lançamento do problema de comunicação e as palestras formativas acontecem no dia 16 de 
setembro. Elas auxiliam os participantes na construção dos seus projetos e têm como temas 
direção de arte, empreendedorismo, marketing digital, planejamento, processo criativo e 
redação. 

O Feedback Day, marcado para o dia 30 de setembro, é o momento reservado para que as 
equipes apresentem o andamento de seus projetos para profissionais da área, a fim de que 
recebam conselhos individualmente e prossigam para a finalização dos seus trabalhos.  

As apresentações devem ser enviadas por e-mail até o dia 6 de outubro, com o resultado 
sendo divulgado na festa de encerramento e premiação em 20 de outubro. 

Prêmio Insight de Comunicação  

Realizado há sete anos, o Prêmio Insight é organizado pela Fábrica de Comunicação, empresa 
júnior da Universidade Federal do Paraná (UFPR). Seu objetivo é simular agências de 
comunicação integrada, de modo que os estudantes tenham a oportunidade de colocar em 
prática aquilo que aprendem nas aulas e experienciem um contato real com o mercado de 
trabalho. Empresas como Livrarias Curitiba, Gazeta do Povo, O Boticário e o Museu Oscar 
Niemeyer são exemplos dos clientes anteriores da premiação.  

Para mais informações: 

 http://agenciafabrica.com/insight.html 

 http://facebook.com/premioinsight 
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