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O presente relato tem por finalidade expor todas as fases, que as monitoras das disciplinas de Teoria e 
Prática das Relações Públicas e Agência de Comunicação I estiveram envolvidas, para o desenvolvimento de 
uma das atividades do semestre 2014/1. O relato consiste em apresentar as etapas de planejamento, execução e 
avaliação da realização da Jornada UFRGS Portas Abertas 2014, na Faculdade de Biblioteconomia e 
Comunicação (FABICO), desenvolvidas através das referidas disciplinas e da cooperação com o projeto de 
extensão AGERP 2014, da Agência Experimental de Relações Públicas. O evento, que ocorre no âmbito da 
Universidade, tem como principal objetivo apresentar à comunidade em geral, e prioritariamente a vestibulandos 
e estudantes de ensino médio, os espaços e funcionamento da Universidade, bem como as características dos 
cursos de cada unidade. No caso da FABICO, que possui a tradição de ser uma das unidades mais visitadas na 
UFRGS, e tendo recebido cerca de 740 visitantes nesta edição, as monitoras têm a responsabilidade de coordenar 
e capacitar os alunos das disciplinas acima citadas. A atuação da monitoria ocorre nas fases de planejamento e 
organização do pré-evento, no evento, onde os alunos exercem a função de atendimento, recepção e 
acompanhamento dos visitantes, como também no pós-evento, ou seja, na avaliação das atividades 
desenvolvidas. Além da coordenação dos alunos das referidas disciplinas, as monitoras, juntamente com as 
professoras responsáveis pelas disciplinas, supervisionam a atuação da equipe da AGERP, bem como, dos 
demais participantes da comunidade fabicana que apresentam e representam os diversos cursos, projetos, núcleos 
e setores da Unidade, totalizando a participação no evento de 124 pessoas sob responsabilidade das monitoras. 


