
       O Cacom começou com uma porta. Em 78 

era época da ditadura militar e as pessoas queri-

am liberdade de expressão, então iniciou-se um 

movimento na PUC em que os alunos de diver-

sos ramos produziam um Fanzine ( o jornal em 

formato de blog artesanal) e o nome do jornal era 

caixa preta, algo que com o tempo foi ganhando 

grande força. O jornal começou com uma reivin-

dicação na melhoria de recursos da PUC, só que 

a universidade trancou as portas da sala que os 

alunos  

    Em 91 foi criado o CACOM com grande ten-

dência a um movimento cíclico (entra e apren-

de,faz direito, e cansa).  

Em 99, as festas eram evidenciadas, e isso come-

çou mudar na  gestão (2001- 2002) com traba-

lhos mais sérios, como exemplo do resgate  ao 

concurso de fotografia, as palestras contando a 

história do Cacom; Os congressos eram fortes. 

Uma vez trouxeram José Bex Junior para uma 

palestra e a Gazeta do povo tentou roubá-lo. 

      Esse ciclo de mudanças está acontecendo 

mais uma vez. 

   Em 1999 houve, também, a formação do Jun-

ção Carnal - Organizado pelo Eduardo Oliveira, 

cuja ideia era pra ser uma chapa, mas não acha-

ram que o nome combinaria, por isso optaram 

por ser um churrasco. 

 A semana acadêmica de 2002 tinha com 
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Gestão Espelho, Espelho Nosso 

Mídias Alternativas”, tema que era muito discuti-

do na época. A ideia principal era que o Cacom 

precisava ter festa, mas não podia ser brincadeira, 

pois 80% da renda mensal deles era gasta com 

cerveja e futebol, então era hora de começar a 

mudar isso.  Na gestão do Patrick (2003), a PUC 

anunciou que dobraria o número de vagas e os 

alunos se revoltaram e fizeram uma greve trazen-

do narizes de palhaço para todo mundo usar na 

faculdade. 

  "A PUC perde os talentos". Resgatar a história 

do Cacom não é somente as festas e projetos rea-

lizados, mas sim quem os fizeram. Saíram gran-

des talentos de dentro da PUC que participavam 

do Cacom, como exemplo do Thiago Meister 

(presidente de marketing da BBC de Londres). 

      Síndrome do Cacom: todo mundo quer parti-

cipar focando e  imaginando mil coisas novas, 

quando entram não sabem como fazer, aprendem, 

se cansam e saem.  

 

Leonardo Paludetto foi presidente do Cacom 

de 2001 a 2002. 

Entrevista realizada por Marcela Carvalho 

e Mayara Michelli Nacimento  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Um dos principais focos 

da Gestão Espelho, Es-

pelho, Nosso é retomar a 

luta em defesa do trans-

porte dos alunos para o 

Laboratório de Comuni-

cação Social, visto que o 

local é de difícil acesso 

para aqueles que depen-

dem de ônibus, ou até 

mesmo a pé.  

       Sendo assim, repre-

sentantes do CACOM,  

participaram de uma  

reunião com a Decana 

da Escola de Comunica-

ção e Artes, Eliane Fran-

cisco, para tratar do as-

sunto. Esta encaminhou 

o pedido para o respon-

sável pela infra-estrutura 

da pucpr. Porém não 

queremos que fique ape-

nas na conversa e que a 

burocracia impeça que 

os alunos conquistem 

seus direitos. 

  

  

 O CACOM está promovendo toda segunda Feira um Cineclube, onde 

e feita a  mostra de curtas e documentários durante o intervalo das aulas da 

noite e da manhã. Os alunos que participarem durante todo mês da atividade 

terão direito a horas 4 complementares através de certificado emitido pelo 

CACOM. 

 O cineclube além de promover e fomentar a cultura, também tem co-

mo objetivo a integração dos alunos. 

 

P á g i n a  

Intercom Sul 

                  Transporte BR  

Cineclube 

estudantes que tiveram 

seus projetos aprovados 
e assim tivessem a opor-
tunidade de ir até Cha-

pecó apresentar seus tra-

balhos.  

 O CACOM acre-
dita que dando auxilio e 

viabilizando a participa-

ção dos seus alunos em 
congressos como esse, 
fomenta os estudo cien-

tíficos e está contribuin-
do para uma formação 
acadêmica ainda mais 

completa. 

 Com o obje-

tivo de incentivar a 
pesquisa e extensão 
e projetos feitos pe-

los alunos de comu-
nicação da PUC-PR, 
o CACOM auxiliou 

no transporte para o 
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 Hoje há muita dificuldade 

e necessidade dos alunos de im-
pressão e xerox no laboratório de 
comunicação e artes, visto que 

não há nenhuma empresa que 
preste este serviço no local, e 
também a impressora disponível 

para os alunos nem sempre fun-

ciona.  

 Existem excelentes im-
pressoras e copiadoras no local 

que somente são utilizados pelos 

professores. Pedimos a Decana 

para utilização da impressora bem 
como do computador localizado na 
sala superior do Laboratório de 

Comunicação, com a liberação to-
tal do xerox e cópias para os alu-
nos, com os custos pagos pelo CA-

COM.  

 Caso, mais uma vez, a bu-
rocracia nos impeça de que isso 
aconteça o Centro Acadêmico 

comprará uma impressora multi-

  

 Foi realizado entre os dias 12 e 15 de junho a semana de oficinas realizada  

pelo CACOM. A semana contou com oficinas de oratória, fanzine, como fazer um 

currículo e também de stencil. 

 Foram quatro tardes em que os alunos tiveram a oportunidade de conhecer 
novas técnicas e habilidades, produzir materiais, desenvolver suas habilidades, a-

lém de também receberem horas complementares. 

P á g i n a  3  

Enecom  

Impressora e Xerox na BR 

Semana Oficinas 

dos alunos irem  em um 

encontro como este, que 
reúne  estudantes de to-
do Brasil para discutir e 

ampliar o debate sobre o 
movimento estudantil 
dos nossos cursos e en-

tendermos cada vez 
mais o cenário da comu-
nicação no paí Qualquer 

informação sobre inscri-

ção, alojamentos e pro-
gramação pode ser dada 
no cacom ou no site da 

ENECOS. O cacom ain-
da está avaliando a pos-
sibilidade de custeamen-

to de alguns gastos com 

os inscritos. 

 Acontecerá entre 

os dias 13 e 20 de julho 
na Universidade de Bra-
sília (UNB), o Encontro 

Nacional de Estudantes 
de Comunicação com o 
tema: Democratização 

da Comunicação.  

 O CACOM com-
preende a importância 



 

CACOM Homenageia  Dalton Trevisan  

 

Sobre Dalton: bate papo com Luiz Andrioli, Marcio Renato dos San-

tos e Ivan Justen Santana. Mediação de Luís Henrique Pellanda. 

 

 O escritor curitibano Dalton Trevisan foi recentemente pre-

miado (prêmio Camões e Machado de Assis). Como homenagem, o 

centro acadêmico de Comunicação Social da PUCPR (CACOM) pro-

move bate papo sobre o vampiro de Curitiba com Luiz Andrioli 

(gestor de conteúdo para TV e internet no Grupo RIC Paraná e Mes-

tre em Letras pela UFPR com a dissertação “O silêncio do vampi-

ro”), Marcio Renato dos Santos (mestre em Estudos Literários pela 

UFPR e atuante no jornal Cândido, da Biblioteca Pública do Paraná) 

e Ivan Justen Santana (professor, tradutor, poeta e Mestre em Le-

tras pela USP). O jornalista e escritor Luís Henrique Pellanda media-

rá o evento.  

 

 Os participantes irão sortear livros de suas autorias para o 

público presente. Imperdível.  

 

 Acontecerá terça-feira dia 19 de junho, às 9h30 da manhã, 

no auditório Irmão Albano (térreo do prédio da Escola de Comunica-

ção e Artes da PUCPR, bloco vermelho). Inscrições pelo site da PUC-

PR, na área de Extensão. Os alunos da PUCPR que se inscreverem 

terão direito a duas horas complementares. As inscrições abrem 14 

de junho no site da pucpr. 

Imaculada Conceição 1155 

2º andar, bloco vermelho, sala 

219. 

C e n t r o  

A c a d ê m i c o  d e  

C o m u n i c a ç ã o  

mercado de trabalho. 

 O foco é propor debates técnicos, huma-

nísticos, estudantis  e  na área de comunicação, 

da música e do teatro, trazendo profissionais dife-

renciados e bem sucedidos. 

 No último dia haverá uma assembleia ge-

ral para debater o estatuto do CACOM, com ob-

jetivo de alterá-lo bem como, consultar os alunos 

a respeito da realidade acadêmica enfrentada no 

curso de Comunicação Social. 

 O CACOM está aberto a sugestão dos 

alunos para elaboração da Semana Acadêmica, 

que será realizada entre dias 20 e 24 de agosto. 

 A Semana Acadêmica deste ano vem 

com o tema: Encaixe Suas Ideias.  

 Além disso a novidade é que será reali-

zado um grande evento de toda a Escola de 

Comunicação e Artes com a realização do 

CACOM e dos cursos de música e teatro. 

 Dessa forma iremos tratar dos mais 

diversos temas ligados à Comunicação e às 

Artes, com o objetivo de propor um debate 

diferenciado. 

 Mais especificamente, levar aos alunos 

palestrantes de diversas áreas e assim ampliar 

seus conhecimentos e, como consequência, 

seu repertório pessoal e as oportunidades no  

Semana Acadêmica 
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