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Outro vídeo para comemorar o Dia do Orgulho Nerd
25 de maio de 2011

Vejam que legal este vídeo mostrando a evolução tecnológica dos objetos que fazem parte da vida dos nerds, geeks e
simpatizantes.

Vanessa Nunes é entusiasta da
cultura geek e adora brincar com
gadgets recém-lançados,
descobrir sites novos na internet
e garimpar apps para iOS e
Android.
Tem 28 anos, é gaúcha de Butiá
e jornalista formada pela UFRGS.
Fez curso técnico em informática
na adolescência, de onde vem o
seu pavor em programar em
C++. Trabalhou por cinco anos
como repórter de tecnologia de
Zero Hora. Atualmente, mora em
Winnipeg, no Canadá.
Atende no e-mail
contato@blogdavanessa.com.
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O vídeo é uma homenagem da Famecos/PUCRS ao Dia do Orgulho Nerd.
Para quem curtiu, vale a pena assistir aos bastidores da gravação em http://youtu.be/D1OQiYxMEtI.
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