
PROGRAMA AGERP 2015 

Enoí Dagô Liedke; Fabiano Ortiz e Pedro Farias. 

O programa Agerp 2015 funciona junto ao núcleo Agerp - Agência Experimental de Relações Públicas, da 

Fabico. Tem por função planejar e executar planos, projetos e ações relacionadas à Comunicação Institucional e 

Organizacional para clientes reais da comunidade universitária, oferecendo um espaço para a prática profissional aos 

alunos de Comunicação Social - mais especificamente da habilitação de Relações Públicas.  

A Agerp atua em três frentes denominadas de linhas de ação as quais possuem projetos e ações específicas: 

a linha Institucional Fabico; a linha sustentabilidade e cidadania que agrega ações relacionadas à sustentabilidade, 

como a Ação ATUT (Associação de Trabalhadores da Unidade de Triagem do Hospital Psiquiátrico São Pedro) 

desenvolvida já há mais de 10 anos pela AGERP que passa a ser ampliada incluindo ações e/ou projetos 

relacionados às questões de cidadania, e o projeto Ilha da Pintada: Mulheres, Trabalho & Desenvolvimento 

Sustentável que trabalha a comunicação da Associação Art’Escama, formada por mulheres que produzem biojoias 

tendo como matéria prima couro e escamas de peixes ; e a linha de parcerias externas constituída pelo DAS 

(Departamento de Atenção à Saúde), CPD (Centro de Processamento de Dados) e SPH (Setor de Patrimônio 

Histórico). 

O projeto Boas Práticas, desenvolvido pela Agência Experimental de Relações Públicas, possui o intuito de 

potencializar as atitudes de boa conduta as quais auxiliam a preservação dentro das salas de aula, corredores e 

ambientes de convivências da universidade. Acreditamos que com pequenos recados com uma linguagem coloquial 

sobre atitudes positivas visando o bem-estar coletivo, maximizamos a interação entre Instituição Federal (UFRGS), 

alunos e docentes. Uma das atividades, para manutenção do Boas Práticas, é intercalar cerca de 13 frases diferentes 

nas salas de aula e demais estruturas da Fabico para que todos tenham contato integral com o projeto. A 

receptividade da implementação da ideia, por parte do conglomerado acadêmico, foi muito positiva e tem 

perspectiva de ampliação para outras sedes da UFRGS. 

 

Descritores: AGERP; Institucional; Cidadania; Parcerias Externas. 

 

 


