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SPCVB e Feambra premiam vencedora do programa 
Circuito ... 
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O Museu do Imigrante foi palco da premiação da estudante Bárbara 
Bandecchi, de São Paulo, vencedora da primeira etapa do programa 
Circuito de Museus. O concurso de frases é promovido pela Federação 
de Amigos de Museus do Brasil (Feambra), em parceria com a Carteira 
Mundial do Estudante (ISIC) e com apoio do São Paulo Convention & 
Visitors Bureau (SPCVB).  

A vencedora ganhou um fim de semana cultural na metrópole, com 
direito a acompanhante, incluindo hospedagem no Quality Jardins, 
show do Paralamas do Sucesso no HSBC, um netbook Megaware e um 
livro da Saraiva. Os próximos museus a participarem do concurso são 
Museu Paulista da USP (Museu do Ipiranga), Catavento Cultural e 
Educacional e Masp.  

Confira a frase vencedora: "Com a história da imigração vamos e 
voltamos quantas vezes quisermos. Vamos até nossos avós e voltamos 
até nossos irmãos. Das viagens de trem, voltamos de metrô para cá. O 
melhor passeio é aquele que podemos fazer a dita impossível viagem 
no tempo". 

fonte: Mercado & Eventos 

Últimos Trabalhos 

A Política e a Realidade Brasileira

Monografia do mês 
O que é a avaliação de desempenho?  

 

 Quero sugerir uma monografia 

Trabalho premiado 
Comissão Interna e Prevenção de Acidentes  

Carreira: Administração 
Autor: Jakeline Andrade Senefontes 

 Quero enviar meu trabalho 

 Quero sugerir um trabalho 
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Esqueceu sua senha?
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O Zé Moleza facilita sua vida acadêmica ajudando você em suas pesquisas, e a economizar o seu tempo e o seu dinheiro nos seus trabalhos de faculdade. São mais de 
26144 pesquisa acadêmicas entre elas, monografia, temas de monografias, TCC, modelos de monografias, trabalhos de universidades, resenha, Paper, Ensaio, 
Bibliografia, Trabalhos Escolares. 

Dicas de como fazer: Capa de Monografia, capa de TCC, Regras da ABNT, como fazer monografia, como fazer Projeto Final, como fazer seminário, como fazer capas, 
referências bibliográficas, modelo de monografia.  

O Zé Moleza NÃO faz a venda de monografia e É TOTALMENTE CONTRA a compra de monografia pronta e trabalhos prontos. O Zé Moleza NÃO auxilia a quem compra 
monografia, NÃO apóia a quem quer comprar Trabalhos Prontos, e NÃO APROVA a quem quer comprar TCC prontos, dando dicas de formatação, regras da ABNT, dando 
sugestões de temas para monografia, resumo de livros, projeto de pesquisa, projeto de mestrado, projeto de pós-graduação, trabalhos acadêmicos, incentivando o usuário 
a desenvolver por conta própria sua monografia.  

Busque aqui o seu trabalho, monografia, resenha, resumo, tcc...  

Busque aqui o seu trabalho, monografia, resenha, resumo, tcc...

Quero me cadastrar  Envie seu Trabalho  Anuncie no Zé  
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