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Lucht, anunciou semana passa
da que a escola, em breve, fará o 
lançamento nacional do curso de 
graduação em jornalismo. 

Lucht também revelou sema
na passada, em Porto Alegre, as 
mudanças estruturais na ESPM. 
Segundo ele, a meta é crescer 
qualitativamente no Rio Grande 
do Sul, não em número de alu
nos. "Somos uma escola de ni
cho, de excelência, não somente 
de ensino como um centro gera
dor de conhecimento e pesquisa", 
disse. 

Atualmente, a escola, além 
de MBA e cursos de graduação, 
oferece cerca de 50 programas 
de curta duração. No próximo 
semestre, pelo menos dez no
vos cursos serão lançados. Entre 
eles estão os de marketing de 
luxo, gestão comercial e cinco 
na área de criação publicitária, 
desde vídeo digital até pós-pro-

dução. Outra novidade será pós-
graduação em marketing digital, 
que a unidade gaúcha oferecerá 
de forma pioneira no âmbito na
cional. 

Lucht disse que o curso de 
jornalismo estava em estudo e 
planejamento há pelo menos três 
anos. Para montar o currículo, a 
escola foi buscar referência nas 
quatro principais faculdades de 
jornalismo do mundo. Lucht 
adiantou que o curso será vol
tado para o "novo jornalismo". 
"Os jornalistas do futuro atuarão 
cada vez mais em plataformas 
multimídia. Trabalhar em veícu
los de comunicação não é mais o 
único caminho. Os alunos preci
sam aprender a ser empreende
dores de seu negócio", analisou, 
acrescentando: "A profissão do 
jornalista vai ser cada vez mais 
valorizada". 

No currículo do curso, a mídia 
será abordada como negócio. "An
tigamente o jornalista não queria 
saber do comercial. Mas ele pre
cisa entender como o negócio 
da mídia funciona, até para ter 

maior independência", opinou. 
Ele declarou ainda que a escola 
acredita na "formação íntegra do 
aluno". "Vamos trabalhar a ética 
e somos totalmente a favor da l i 
berdade de expressão", disse. 

O diretor explicou que a uni
dade do Rio Grande do Sul deve 
agir de forma integrada com a di
reção nacional e as unidades de 
São Paulo e Rio de Janeiro. "Te
mos uma visão de escola unifica
da. Acreditamos que sua força es
tá no conjunto e não nas partes". 

Com um alto índice médio 
de empregabilidade, que chega a 
93%, a ESPM não pretende redu
zir seus investimentos, mas, sim, 
redirecioná-los. 

Lucht é gaúcho e residia em 
São Paulo, onde se formou como 
mestre em ciências pelo Institu
to Tecnológico de Aeronáutica 
(ITA) e doutor em administração 
pela Fundação Getúlio Vargas. 
Logo após formar-se pelo ITA, 
atuou na função de engenheiro 
de ensaio em voo. Agora, volta à 
capital gaúcha para qualificar a 
ESPM. 
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