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Famecos lança vídeo em homenagem ao Dia do
Orgulho Nerd
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A Faculdade de Comunicação Social (Famecos) da PUCRS, através do Espaço
Experiência, produziu um vídeo em comemoração ao Dia do Orgulho Nerd
ou Geek, celebrado dia 25 de maio. O material, gravado em stop motion
mostra a evolução tecnológica dos objetos que fazem parte da vida dos geeks.
A data escolhida celebra a estreia do primeiro filme da série Star Wars,
Episódio IV: Uma nova esperança, lançado em 1977. O movimento teve inicio
na Espanha em 2006 e tem como objetivo assegurar o direito de toda a
pessoa ser nerd ou geek. Na mesma data, também é comemorado o Dia da
Toalha que homenageia Douglas Adams, autor da série O Mochileiro das
Galáxias.
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