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Luciano Suminski assume coordenação
dos cursos de Comunicação da UniRitter
Após passar por processo seletivo, professor comanda graduações de Jornalismo,

Produção Audiovisual e Relações Públicas
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Depois da saída de Gabriela Almeida, a UniRitter realizou um processo seletivo
interno para a coordenação integrada dos cursos de Jornalismo, Produção
Audiovisual e Relações Públicas. Após avaliação, quem conquistou o cargo foi o
relações-públicas Luciano Suminski. 

Em conversa com Coletiva.net, o profissional disse que é uma oportunidade muito
inspiradora assumir a responsabilidade de gestão acadêmica, principalmente neste
momento em que o ensino superior está se transformando no Brasil e no mundo. "Ser
professor e, agora, coordenador, significa um grande desafio que requer intensidade
e amor diariamente", declarou.

Suminski atua na Faculdade de Comunicação Social da UniRitter desde 2016, além
de ter sido coordenador da Agência Inteligência e Experiência em Comunicação
(IQN) da instituição de ensino até ano passado. O sócio-diretor da Evolução
Comunicação e Marketing é especializado em Marketing e mestre em Comunicação
Social. Ao longo da carreira, lecionou no curso de Especialização em Comunicação
Organizacional Estratégica, da Universidade de Passo Fundo (UPF) e integrou o
Conselho Regional de Profissionais de Relações Públicas (Conrerp RS/SC) de 2007
a 2010.
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