Oficina do livro
Paulo Tedesco ministra oficina sobre livros no StudioClio
Curso
Oficina do Livro - O livro passo a passo
Com Paulo Tedesco
Dias 09, 16, 23, e 30 de janeiro, quintas-feiras, das 19h30 às 21h30
StudioClio – Instituto de Arte e Humanismo
Rua José do Patrocínio, 698 – Cidade Baixa – (51) 3254-7200
www.studioclio.com.br

A partir do dia 09 de janeiro, o editor e escritor Paulo Tedesco ministra curso no StudioClio destinado ao
passo a passo dos livros, dos originais à livraria e ao livro eletrônico. Durante quatro encontros serão
apresentadas soluções para quem produz ou deseja produzir um livro, as questões envolvendo os originais e
suas revisões, o direito autoral, as técnicas de diagramação e capa, a parte gráfica, e, por fim, as questões mais
atuais no mercado editorial do Brasil e do mundo.
As aulas acontecem nos dias 09, 16, 23, e 30 de janeiro, quintas-feiras, às 19h30. As inscrições podem
ser feitas pelos valores de R$ 338,80 (público geral) e R$305,50 (professores e estudantes). Os valores podem
ser parcelados em até 3x no cartão de crédito ou no cheque. Ao término do curso, os participantes receberão
certificado de 8h/a. O StudioClio fica na rua José do Patrocínio, 698 - Cidade Baixa. Mais informações pela
página www.studioclio.com.br ou pelo telefone (51) 3254-7200.

Paulo Tedesco
Atuando desde 2004 em Porto Alegre no mercado gráfico e editorial, vem ajudando editoras e autores a
concretizar seus planos de publicação. Tendo realizado sua primeira oficina em 2007, na Palavraria Livraria Café
onde alcançou sucesso com seus alunos, hoje reedita essa importante ferramenta de aprendizagem para quem
deseja ampliar seus conhecimentos ou ainda se inicia no mundo do livro.
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