RESUMO: O programa Ciclo de Eventos promovido pelo Cicom – Centro Integrado de Comunicação da
UFRGS, é executado através de uma série de atividades, sendo elas: aulas abertas, palestras, cursos e
workshops. Essas atividades têm como público alvo a comunidade fabicana, como também às áreas de
estudo em Comunicação e Ciência da Informação. Nas programações desenvolvidas diversos temas de
interesse são abordades. Entre os já executados estão diálogos acerca do marketing digital, comunicação e
informação, planejamento de comunicação e área de eventos. Para cada uma dessas temáticas são
convidados profissionais e docentes, em sua maioria egressos da Fabico, não vinculados aos
Departamentos da Unidade, o que propicia perspectivas distintas e efetivas ao aprendizado em sala de
aula. Oferecer um conjunto de atividades à comunidade acadêmica alinhando premissas de ensino,
pesquisa e extensão, promove participação assídua dos alunos e oportuniza aprimoramento pessoal e
profissional, além de horas em atividades extracurriculares e extensão. Além disso, temos também a
oportunidade que este programa faz transbordar as paredes de sala de aula no que tange ao conhecimento
teórico e prático na área, assim como propor discussões com temas atuais e relevantes. Para os integrantes
do Cicom, fica o aprendizado inerente a todas as etapas da organização de um evento. Em suma, o
programa procura propiciar experiência e conhecimento através de três objetivos específicos: 1) Propiciar
a atividade de extensão para os bolsistas envolvidos no Programa Cicom, seja no planejamento e na
execução dos eventos, seja na criação das peças de comunicação para sua divulgação; 2) Oferecer um
espaço extra à sala de aula para a apresentação de atividades e discussão de temas atuais das áreas de
Comunicação e da Ciência da Informação e afins; 3) Inserir a atividade de extensão em atividades
extracurriculares dos participantes revertendo essa disponibilidade de participação em horas de atividades
em extensão.

