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em ação
Empreendedorismo

Fugir do tradicional e trazer 
o aluno para que ele seja 
participativo em sala de aula 
são alguns dos objetivos das 
disciplinas que trabalham o 
tema do empreendedorismo, 
ministradas pelo professor da 
Escola de Negócios, Vicente 
Zanella. Ele destaca a de 
Empreendimentos Empre-
sariais, oferecida aos cursos 
de Sistemas de Informação e 
Engenharia, e Gestão de Pe-

quenos Negócios e Formação 
do Empreendedor, em Admi-
nistração, nas suas diferentes 
linhas de formação. Zanella 
busca em aula trabalhar 
o empreendedorismo na 
prática, e ressalta que em-
preender é como andar de 
bicicleta. “Três coisas são im-
portantes: querer aprender 
a andar, tentar várias vezes 
e aprender e se aperfeiçoar 
praticando”, compara.

A Rede Marista mantém o Memorial 
Champagnat, em Viamão, para conser-
var o patrimônio histórico e espiritual do 
fundador e construído por milhares de ir-
mãos e leigos ao longo de 200 anos. O es-
paço, que passa por revitalização, conta 
com uma equipe interdisciplinar e apoio 
do Museu de Ciências e Tecnologia. Até 
o momento, foram contabilizados 1,8 mil 

objetos, como pedras de escrever (lousa 
ardósia), tinteiros e retroprojetores, além 
de 24 mil fotografias. Um desses mate-
riais remete às décadas de 1940 e 1950. 
É o Quadro Parietal sobre o algodão do 
antigo Colégio Marista São Francisco, de 
Vacaria. Instrumento pedagógico do sé-
culo 19, continha a representação gráfica 
de conteúdos escolares.

Os membros dos grupos que fa-
rão o trabalho final são sorteados. 
“Nesse momento, eu recupero 
os alunos que não estavam tra-
balhando tanto, pois coloco eles 
em grupos desconhecidos”, diz. 
Zanella acredita que esse pro-
cesso mostra que não é preciso 
sempre trabalhar com amigos. 
“Em uma empresa, tu vais ter uma 

equipe e nela não vão trabalhar 
somente os teus amigos”, alerta. 
Além disso, na apresentação 
final, só um integrante do grupo 
apresenta o trabalho. “Isso faz 
com que todos estudem juntos os 
pontos do trabalho. É muito bom 
ver o engajamento deles para 
fazer e debater com os colegas”, 
finaliza Zanella. 

Trabalho f inal 

Apresentação desaf iadora 
Nos trabalhos apresentados pelos 
alunos aos colegas, o docente 
provoca questionamentos entre 
os grupos para maior interação. 
“Utilizo técnicas para estimular 
o debate”, observa. Sorteia uma 
pessoa que está assistindo para 
explicar o que foi apresentado. 
“Busco saber se eles estavam 
atentos, participando, ou se o gru-
po explicou direito”, justifica. Essa 
interação, segundo o docente, faz 
com que o futuro empreendedor 
escute opiniões diferentes e possa 
até mudar suas ideias iniciais. 

Zanella traz um desafio ainda 
maior para os acadêmicos. “Tem 
um certo momento em que pre-
cisam apresentar cinco tópicos 
de uma empresa. Eles fazem um 
Power Point com tudo o que vão 
falar. Quando o primeiro grupo 
começa, digo: ‘vocês não podem 
usar o Power Point.’ De início 
é um choque, depois eles vão 
percebendo que sabem o que 
estão falando e que é importante 
olhar nos olhos das pessoas para 
convencê-las e não ler lâminas”, 
revela.

Primeiro contato 
No início das disciplinas, os alunos são desa-
fiados a estudar a proposta de valor que se 
quer entregar junto ao produto ou serviço da 
empresa. “É dar um determinado valor que não 
se encontra na concorrência para que a pessoa 
queira ser cliente. Por exemplo, uma comida 
pode ser servida mais rápida, de forma sofis-
ticada ou sem glúten, algo que atribua valor 
além de ser somente um alimento”, explica. Na 
primeira atividade, o professor distribui cartas 
com nomes de empresas, como: TripAdvisor, 
Facebook, Trivago entre outras de tecnologia. 
Em grupos, discutem o público e buscam identi-
ficar a proposta para cada um deles. “Em vez de 
chegar e apresentar a resposta ao aluno, vou es-
timulando eles a descobrirem por si só”, conta. 

Uma das metas, destaca Zanella, é mudar 
um pouco a visão 
de professor e 
aluno, transmi-
tindo a de um 
colega em frente 
ao outro. “Colo-
co os estudantes 
sentados frente a 
frente, discutin-
do. Assim, eles se 
obrigam a sair da 
zona de confor-
to”, comenta.

Você sabia?

naaula
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O Conselho Nacio-
nal de Desenvolvi-
mento Científico e 
Tecnológico (CNPq) 
aprovou, para a 
PUCRS, dois Insti-
tutos Nacionais de 
Ciência e Tecnolo-
gia (INCT). O INCT 
em Tuberculose, 
coordenado pelo 
professor e pesquisador Diógenes Santos, teve sua renova-
ção aprovada, enquanto o INCT em Ciências Forenses, sob 
a responsabilidade do diretor da Faculdade de Biociências, 

Roberto dos Reis, inicia agora sua 
implantação. A Universidade foi 

a única entre as instituições 
comunitárias do País a 
receber a confirmação de 
dois INCTs. Com as apro-
vações, formam-se redes 
de cooperação científica 
interinstitucionais para 

desenvolver atividades de 
pesquisa em busca de solu-

ções para questões nacionais.

Institutos 
reforçam 
a pesquisa

A PUCRS comemora com três eventos seus 68 anos, em 9 de 
novembro. Às 18h é celebrada missa na Igreja Universitária 
Cristo Mestre. A partir das 19h15min, ocorre a cerimônia 
de entrega da Medalha Irmão Afonso, no teatro do prédio 
40, para 53 professores e técnicos administrativos que 
colaboram com a Universidade há 25 anos. Veja a lista dos 
agraciados em www.pucrs.br/mundopucrs. E, às 20h30min, 
um jantar comemorativo (por adesão) é realizado no Restau-
rante Panorama Gastronômico.

Aniversário e Medalha Ir. Afonso

A Escola de Medicina convidou o arquiteto e diretor 
de design da Grendene, Edson Matsuo, para ministrar 
a palestra Design e Medicina. Famoso e premiado cria-
tivo, também conhecido como “sapateiro de plástico”, 
ele foi responsável por inovações 
como a Melissa e a tira do 
primeiro chinelo Rider. Um 
dos departamentos sob 
seu comando se chama 
Designer de Experiências. 
O encontro, aberto ao 
público, será em 16 de 
novembro, às 11h, no an-
fiteatro Ir. José Otão, 2º an-
dar do Hospital São Lucas.

Design e Medicina

O Delfos – Espaço de Documentação e Memória Cultural 
tem um novembro literário, com eventos abertos ao pú-
blico. A programação conta com dois dos mais destacados 
escritores brasileiros do século. No dia 10, às 19h30min, será 
a vez de João Paulo Cuenca. Será exibido o filme A morte de 
J.P.Cuenca, seguido de debate sobre o projeto, do qual faz 
parte o livro Descobri que estava morto. No dia 16, às 14h, a 
autora sul-africana Futhi Ntshingila fala sobre a temática de 
sua obra: questões raciais, de gênero e a Aids. A conversa 
será em inglês. Personagem de seus livros, Ricardo Lisias é o 
convidado do dia 24. Das 14h às 17h, o público pode discutir 
com ele o uso de fatos reais na ficção. Inscrições gratuitas: 
delfos@pucrs.br.

Novembro literário

A Escola de Direito completará 70 anos em 

2017. No dia do aniversário (13 de janeiro), 

uma missa será celebrada na Igreja Cristo 

Mestre. O ano de comemorações terá muitas 

atividades, como conferências, publicações, 

palestras e eventos com diplomados.
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Um concerto inovador da Orquestra Filarmônica e do Coral 
PUCRS, regido por Marcio Buzatto, com músicas temas de 
videogames. Este é o espetáculo que o Instituto de Cultura 
realiza no dia 9 de novembro, às 18h30min, no Salão de 
Atos. Pela primeira vez, todo o repertório foi escolhido 
pelo público via redes sociais da Universidade. E mais: uma 
tecnologia criada por alunos e professores da Faculdade de 
Informática, permitirá a interação do maestro Buzatto com 
uma tela onde um jogo é exibido. Entre as músicas estão 
as dos games Legend of Zelda, World of Warcraft, Medal 
of Honor, Sonic, Top Gear, Mortal Kombat, Final Fantasy, 
Shadow of the Colossus, Chrono Trigger, Mario Bros, Civili-
zation 4 e God of War. Os ingressos estarão à venda a partir 
das 13h, na bilheteria do Salão de Atos.

Concerto com músicas de games

pORaí



Os novos caminhos de
Rafael Vicentin

Desde a época da graduação, Rafa-
el Vicentin empreende e busca no-
vas oportunidades. Antes mesmo 
de se formar em Administração de 
Empresas, pesquisou e identificou 
um mercado quase inexplorado, 
o de bolarias. Em sociedade com 
o colega Mateus França, deu início 
à Vai Dar Bolo no ramo alimentício. 
Também foi bolsista de iniciação 
científica por dois anos e trabalhou 
na secretaria da Faculdade de 
Informática. Depois de formado, 

Vicentin resolveu arriscar novos 
caminhos e foi para Fortaleza, 
onde ficou cinco meses. 

Ao retornar para Porto Alegre 
foi chamado pela Ambev, para 
ocupar a posição de supervisor de 
vendas no Ceará, e pela Sherwin 
Williams, para vaga de trainee na 
área de vendas. Optou pela em-
presa de tintas e voltou a Fortaleza 
para participar de treinamento. 
Mas as mudanças na vida de Vicen-
tin não pararam por aí. Dois meses 

após assumir a nova 
posição, a Honda o 
procurou. “Havia man-
dado currículo para 
algumas empresas no 
RS, SC e RJ. A Honda 
fica na Região dos La-
gos, no Rio de Janeiro. 
Fui fazer a entrevista 
e já me contrataram. 
Sonhava trabalhar no 
ramo automobilístico. 
Poucos dias depois, a 
Peugeot me ligou, mas 
resolvi ficar na Honda 
pelo histórico da mar-
ca”, conta.

Abrir mão do tempo livre para fazer com-
pras é a realidade de parte da população 
das grandes cidades, e em Porto Alegre não 
é diferente. Com os mercados apresentan-
do filas cada vez maiores, estacionamentos 
lotados, aumento da insegurança urbana e 
o caos do trânsito nos horários de pico, sur-
giu a oportunidade para um serviço diferen-
ciado. Nesse contexto foi criado o Mercado 
Gurvam, o primeiro supermercado 100% 
on-line de Porto Alegre. Opera com uma 
área de estoque no bairro Petrópolis e uma 
equipe própria de entregas, que atende das 

16h às 24h, de segunda a sexta, e das 14h 
às 20h aos sábados. Possui mais de 1.500 
itens – com adições semanais de produtos 
indicados pelos clientes – incluindo horti-
fruti e carnes em porções reduzidas. Duran-
te o período de constituição da empresa, 
os sócios recém-formados em Economia 
e Administração participaram do Startup 
Garagem da PUCRS, onde expuseram as 
suas ideias e validaram as premissas de 
modelagem do negócio, contando com a 
expertise de uma equipe multidisciplinar e 
diversas palestras. 

O gosto por carros e o conhecimento da 
área automobilística fez com seguisse seus 
sonhos e não tivesse medo de fazer as malas 
e mudar sempre que necessário. “A vonta-
de era de ficar na Sherwin Williams, pois a 
empresa irá crescer muito no mercado bra-
sileiro e é referência mundial em tintas, mas 
o ramo automobilístico mexe demais com 
meu coração e resolvi arriscar enquanto sou 
novo”, reflete. Hoje, Vicentin atua na área de 
vendas e participa de diversos treinamentos 
na empresa.

Aos 26 anos, planeja ainda um futuro 
acadêmico, com mestrado em Administração 
para se tornar professor universitário. “Tam-
bém quero continuar na área automobilísti-
ca, que funciona como uma injeção de prazer 
diário. Falar sobre carros a todo momento é 
algo que me deixa feliz”, diz. Para o jovem, a 
PUCRS exerceu papel fundamental para seu 
crescimento profissional. “É uma forte refe-
rência em meu currículo. Mesmo não tendo 
experiência no setor automobilístico, o fato 
de ter estudado em uma Universidade como 
a PUCRS me destacou. Nas entrevistas da 
Sherwin Williams, da Ambev e da Honda, en-
tre outras, o diploma contou muito”, garante.
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Campanha solidária

Doação de 
alimentos

Atendimento 
jurídico

Até o dia 9 de dezembro, a PUCRS 
realiza uma campanha para arre-
cadar alimentos não perecíveis, 
que serão entregues a refugiados 
e imigrantes por meio do Centro 
Ítalo-Brasileiro de Assistência e 
Instrução às Migrações (Cibai). As 
doações podem ser levadas aos 
prédios 15 (sala 130), 17 (térreo) 
e 81 (térreo). A campanha é 
uma ação conjunta do Centro de 
Pastoral e Solidariedade, da Pró-
-Reitoria de Extensão e Assuntos 
Comunitários e da Assessoria 
de Comunicação e Marketing.

Outra ação da Universidade em 
prol de refugiados e imigrantes 
é o Serviço de Assistência Jurídi-
ca Gratuita (Sajug), em parceria 
com a Escola de Direito. O pro-
fessor Gustavo Pereira orienta 
seus alunos em consultorias, 
pareceres informativos e atua-
ção junto a órgãos administrati-
vos a respeito de dúvidas sobre 
vistos migratórios e renovação. 
No âmbito do direito trabalhista 
e previdenciário, solicitações 
de refúgio e encaminhamento, 
pedidos de naturalização e 
de opção pela nacionalidade 
brasileira para estrangeiros 
filhos de pais brasileiros. Os 
atendimentos ainda englobam 
assessoria jurídica em Direito 
Civil, Direito de Família e Direito 
Penal e promoção de eventos 
para difusão e dos direitos dos 
migrantes. O serviço está dis-
ponível nas quintas-feiras, das 
18h às 19h, no prédio 8, sala 
140. As demandas poderão 
ser respondidas em português, 
inglês e francês. Agendamento: 
3320-3532 ou sajug@pucrs.br.

Segundo o Alto Comissariado das 
Nações Unidas para os Refugiados (Ac-
nur), cerca de 65,3 milhões de pessoas 
vivem em situação de refúgio ao redor 
do mundo. No Brasil, as solicitações de 
refúgio cresceram quase 3.000% entre 
2010 e 2015, sendo as nacionalidades 
de haitianos, senegaleses, sírios, ben-
galeses e nigerianos as cinco maiores. 
O Comitê Nacional para os Refugiados 
(Conare), presidido pelo Ministério da 
Justiça, calcula que até abril de 2016 
o País abrigava 8.863 refugiados reco-
nhecidos de 79 nacionalidades – os 
maiores grupos vindos da Síria, Angola, 
Colômbia, República Democrática do 
Congo e Palestina –, representando 
um aumento de 127% no número total 
entre 2010 e 2016, além de 85 mil hai-
tianos, vários sob amparo de um visto 
humanitário.

São muitos os motivos que levam 
uma pessoa a tomar a difícil decisão de 

VIDA NOcampus

Onde doar
Alimentos não perecíveis 

podem ser entregues  

nos prédios 15 (sala 130),  

17 (térreo) e 81 (térreo)
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deixar seu país, e muitas ve-
zes os entes queridos, para 
recomeçar em um novo 
lugar, com idioma e cultura 
diferentes. Somente a guer-
ra na Síria é responsável por 
quase 5 milhões de refugia-
dos, com cenas chocantes 
e profundamente tristes, 
como a morte do menino 
Alan Kurdi (foto), que se tor-
nou símbolo dessa crise humanitária, a 
maior dos últimos 70 anos. Outro país é 
o Haiti, vítima de um devastador terre-
moto em janeiro de 2010 e atingido por 
um furacão em outubro de 2016. 

A PUCRS, como instituição marista, 
está atenta à situação dos povos refu-
giados da guerra e da fome que assola o 
mundo. Por meio do Centro de Pastoral 
e Solidariedade (CPS) criou o Grupo de 
Trabalho sobre Mobilidade Humana. 
Com objetivo de mapear, dentro da Uni-

versidade, uma rede de serviços para 
mediar ações em prol dos refugiados e 
imigrantes que vivem no RS, algumas 
ações já estão sendo colocadas em prá-
tica. A Universidade participa ainda do 
Comitê Municipal de Atenção aos Imi-
grantes, Refugiados, Apátridas e Vítimas 
do Tráfico de Pessoas (Comirat/POA), 
vinculado à Secretaria Municipal de 
Direitos Humanos. Contribui com a re-
flexão e no planejamento de ações para 
atender as demandas deste público.



Gente & Cia
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Teatro amador
O grupo de extensão da Proex apresentou o espetáculo Dog day 
– resultado da Oficina de Encenação, módulo 3 –, no Festival de 
Teatro Estudantil e Amador Art in Vento, em Osório. De seis indi-
cações, conquistou dois prêmios para PUCRS: melhor ator coad-
juvante (Giordano Spencer) e melhor dramaturgia na categoria 
Amador Adulto. O elenco é composto por alunos e diplomados. 
O texto da peça é de autoria da diretora e ministrante da oficina, 
professora Fernanda Moreno, com a participação dos integrantes.

Arbitragem
A equipe de arbitragem e mediação da Escola de Direito, orientada 
pela professora Gabriela Wallau Rodrigues, foi a campeã da Com-
petição Brasileira de Mediação Empresarial, realizada na PUCRS, 
no final de outubro. Os oradores, os estudantes José Dal-Molin 
Figueiró e Andressa Garcia, defenderam o grupo. Em paralelo, a 
equipe também participou da Competição Brasileira de Arbitra-
gem Petrônio Muniz e do Foreign Direct Investment International 
Arbitration Moot, realizado este mês, em Buenos Aires. Agora, pre-
para-se para o Willem C. Vis International Commercial Arbitration 
Moot, que ocorrerá em abril, em Viena. 

Consulado dos EUA
A PUCRS recebeu a visita do adido cultural Scott Smith e do 
assessor cultural Cezar Borsa, do Consulado dos EUA em São 
Paulo. Eles participaram de uma reunião na Assessoria de As-
suntos Internacionais e Interinstitucionais, com representantes 
do Instituto de Cultura, do Museu de Ciências e Tecnologia, da 
Proex, do Tecnopuc e da Ascom. Falaram sobre a abertura do 
novo consulado dos EUA em Porto Alegre, em março de 2017, e 
das possibilidades de projetos culturais, acadêmicos, inovadores 
e empreendedores com a Universidade.

Prêmio Press
Em homenagem aos seus 50 anos, comemorados 
em 2016, a Faculdade de Comunicação Social e seu 
ex-diretor Antônio Gonzalez (in memoriam) recebe-
rão o Troféu Sistema Fiergs – Homenagem Especial 
durante a solenidade de entrega do Prêmio Press. A 
cerimônia será em 22 de novembro, às 19h, no Tea-
tro Dante Barone, da Assembleia Legislativa. O Press 
destaca o trabalho dos profissionais da imprensa 
gaúcha.

Com um incrível alcance, o vídeo sobre o projeto Entre Laços, promoção da Escola de 
Negócios para incentivar a doação de lenços, bandanas e echarpes como apoio às mu-

lheres que lutam contra o câncer 
de mama, e o compartilhamento 
de depoimentos de quem já en-
frentou a doença, conquistou os 
seguidores da fan page da Mundo 
PUCRS no Facebook. A iniciativa 
foi da professora Letícia Hoppe. 
As doações, mais de 800 lenços 
recolhidos dos varais espalhados 
pelo Campus, foram para pacien-
tes do Hospital São Lucas.

SUCESSO NA WEB

Embaixadora
A aluna de Engenharia 
Química Michelle Gon-
çalves Alves é a nova 
embaixadora da Housing 
Anywhere.com na PUCRS. 
A plataforma on-line busca 
e oferta alojamentos de curta 
duração ao redor do mundo. Alunos, professores 
e técnicos administrativos da Universidade que 
tenham um e-mail @pucrs.br ou @acad.pucrs.
br podem cadastrar um quarto/acomodação para 
locação de estudantes de outros países. Como em-
baixadora, Michelle divulga a plataforma e mantém 
contato com Mobilidade Acadêmica, Assessoria 
para Assuntos Internacionais e Interinstitucionais, 
centros e diretórios acadêmicos, professores, coor-
denadores de curso e diretores das principais unida-
des. Ela pode ser encontrada pelo e-mail michelle. 
goncalves@acad.pucrs.br.
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Pediatria
A Sociedade de Pediatria 
do Rio Grande do Sul reali-
zou uma sessão solene em 
homenagem ao professor 
Alexander Sapiro, um dos 
pediatras mais antigos da 
entidade e que se destaca no exercício profissional 
honrando a especialidade. O evento ocorreu no final 
de outubro, na sede da entidade. 
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“Se o Guaíba fosse mar...”
O professor da Faculdade de Comu-
nicação Social (Famecos) Juan Do-
mingues, 50 anos, surfa desde os 12. 
Começou a comprar revistas sobre o 

“Surfar 
para mim é a melhor 
coisa do mundo. Não 

é só um esporte. É 
uma forma de ver a 

vida, um sentimento 
de integração com 

a natureza. É clichê, 
mas nem por isso 

deixa de ser verdade. 
Gosto da energia 

do mar, de ficar um 
tempão na água.”

Juan Domingues

O Outro 
ado

esporte por acaso e começou a prati-
cá-lo. Entre os amigos, foi o primeiro 
a ter uma prancha. “No começo 
dos anos 1980, meu pai mandou 

fazer uma Raízes para mim, 
em Imbituba. Era linda. Ele 
costumava me levar pra 
Santa Catarina. Minha mãe 
também gostava da movi-
mentação da rapaziada lá 
em casa.” A sorte foi ter que 
viajar para continuar o hobby. 
“Meu pai costuma dizer o se-
guinte: ‘Se o Guaíba fosse mar, o 
Juan não teria terminado o Ensino 
Fundamental’. É uma brincadeira. 
Mas talvez faça algum sentido.” A 
paixão fortaleceu sua relação com 
o mar. “Longe é aonde a gente não 
quer chegar.”

Juan Domingues é jornalista e 
dá aula na Famecos há oito anos. 
Tem experiência como repórter 
e editor. Desde 2006, começou a 
se dedicar à vida acadêmica. “É 
uma responsabilidade enorme ser 
professor de uma instituição como 
a PUCRS. E, ao mesmo tempo, um 
grande prazer.” Os compromissos 
com o trabalho o afastaram um 
pouco do surfe. Já fez longas 
viagens de carro nos finais de se-
mana; e às vezes sobrava apenas o 
sábado para entrar no mar. Atual-
mente prefere evitar o estresse da 
estrada e dedica as férias de verão 
ao lazer. 

Alguns ex-alunos que se for-
maram e moram em Florianópolis 
o convidam para a prática. “Tenho 
uma ótima relação com eles. 
Isso certamente iria fortalecer a 
amizade.” Acha que os estudantes 
gostam de saber da sua paixão. 
“Talvez haja alguma identificação 
nisso. Surfe é para qualquer um, 
qualquer idade.”

O filho de 18 anos seguiu a 
sua influência. O de seis anos está 
aprendendo e dará um grande 
passo neste verão. “Vamos ficar 
muitas horas dentro d’água. Ou vai 
se apaixonar ou largar. Pelo jeito, 

será a primeira opção. Sinto os sinais 
por se animar com as palavras mar, 
surfe, prancha...”, conta. A esposa dá a 
maior força. 

As suas três pranchas são parte da 
decoração da casa. Neste ano, entrou 
no universo do longboard, dos pran-
chões. “A que eu prefiro tem 9’4 pés 
(2m70cm). São pranchas de surfe mais 
lento, mais clássico, adequadas para 
mar baixo. Respeito os caras da minha 
idade que ainda sentem adrenalina por 
ondas grandes. Mas estou em outra 
vibe. Quero surfar ondas pequenas e 
me divertir.” Planeja um dia colecionar 
pranchões. E nunca largar o mar. 
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Jennifer Rodrigues, aluna de Letras

Leitura para o IPL é muito, muito amor.
 #livros #amo #mundopucrs

Ângulo
aberto

Só falta o TCC. Só. 
#provadetoga #formatura #pp 
#mundopucrs #make #tcc

Cinara Padilha, aluna de 
Publicidade e Propaganda

Enfermagem no 
Maristão           
#mundopucrs 
#maristao 
#enfermagem 
#pucrs 
#somosmaristas

* Fotos publicadas 
no Instagram com 
a #mundopucrs

Amanda Germann, aluna de Enfermagem

Tiago Pedruzzi, aluno de Letras

#mundopucrs #mate 
#chimarrao #ilexparaguariensis 

Envie suas fotos 

feitas na PUCRS para 

mundopucrs@pucrs.br 

ou pelo

www.facebook.com/

mundopucrs.

Você também pode 

usar a #mundopucrs no 

Instagram.

Quer
participar?

Só de boa...


