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de 23 a 27 de outubro de 2006
TUCA / TUCARENA

Rua: Monte Alegre, 1024 - Perdizes - São Paulo / SP
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VI Semana Multimeios

espaços de mediação
A cultura contemporânea é cada vez mais fluída e distribuída. Hoje é 
comum trocar idéia por torpedos de celular e assistir vídeo no iPod. Essas 
tecnologias criam novos espaços de mediação, que modificam a 
lógica de distribuição de conteúdo. Podcasts, videoblogs e comunidades 
digitais permitem a circulação e o compartilhamento de textos, 
imagens, sons e vídeos sem a chancela das corporações de mídia.  
A VI Semana de Multimeios discute as possibilidades que surgem 
desse contexto. 

A Semana de Multimeios é um evento anual que tem 
como objetivos divulgar a produção dos seus alunos 
para comunidade universitária e o público em geral 
e criar um espaço para o diálogo dos estudantes e 
professores com os profissionais que atuam na área 
da produção e experimentação de linguagens em 
diferentes mídias na área da comunicação.

Em outubro de cada ano, o evento conta com  
performances e exposições de peças vídeo, 
animação, fotografia, áudio e hipermídia produzidas 
por alunos do curso de Comunicação em Multimeios 
da PUC-SP e recebe, nas mesas de debate do 
TUCA ou TUCARENA, profissionais experientes e 
acadêmicos das áreas de comunicação e arte. 

O Curso de Comunicação em Multimeios for-
ma profissionais das áreas emergentes da 
comunicação tecnológica. O curso forma pro-
fissionais das áreas emergentes da comunica-
ção tecnológica, como também capacita o alu-
no a desenvolver projetos de comunicação em 
múltiplos formatos e em plataformas variadas, 
como áudio, vídeo, hipermídia, animação, tex-
to ou fotografia, com a perspectiva humanista 
e crítica que caracteriza a Universidade. 

O aluno é habilitado a criar, projetar e editar 
numa sociedade cada vez mais interconecta-
da, interativa e digital. Nas últimas décadas, 
novas ferramentas técnicas ampliaram consi-
deravelmente as possibilidades de exploração 
das interfaces entre as diferentes mídias e lin-
guagens. Novas demandas expressivas estão 
surgindo e trazem a necessidade de um pro-
fissional da comunicação criativo, flexível, ca-
paz de operar em cenários progressivamente 
mutantes e de adaptar-se às necessidades de 
cada situação, sabendo apropriar-se da tec-
nologia sem deixar de realizar uma produção 
crítica, reflexiva e ética.

Diálogo interdisciplinar

O curso de Comunicação e Multimeios pro-
move a interdisciplinaridade aliada ao diálogo 
entre diferentes áreas do saber, possibilitando 
a experimentação de linguagem, a busca de 
caminhos criativos e expressivos, e o encon-
tro de ferramentas eficazes para a efetivação 
do ato comunicativo. Além disso, propicia o 
domínio gradual e combinado de recursos de 
informática, artes gráficas, design digital e au-
diovisual. 

Simultaneamente ao suporte do conhecimento 
técnico, o curso oferece o treinamento crítico 
sobre as potencialidades comunicativas de di-
ferentes mídias. Forma um profissional com vi-
são ampla da comunicação, capaz de estabe-
lecer conexões e diálogos entre as diferentes 
mídias e linguagens, em uma sociedade onde 
a informação se configura como um importan-
te setor de atividade.

Comunicação em Multimeios

A PUC-SP

Com 60 anos de existência, a PUC-SP oferece 
um projeto educacional de elevada qualidade e ex-
celência acadêmica. Sólida, dinâmica e reconhe-
cida pelos principais indicadores de avaliação, a  
PUC-SP reúne uma comunidade com significativos laços 
profissionais e acadêmicos.

Teatro Tuca. Foto: Di Lucca

TUCARENA. Foto: ACI PUC-SP

Campus Monte Alegre. Foto: ACI PUC-SP

Profissionais de multimeios podem atuar em portais de internet, emissoras ou produto-
ras de rádio ou TV, agências de propaganda, assessorias de comunicação, produtoras 
de vídeo, áudio, animação, cinema, ou na área de comunicação de qualquer empresa.

1. Rufic Farah
2. Marcos Cuzziol e Giselle Beilgueman
3. Mesa de debate, TUCARENA
4. Arlindo Machado e Marcelo Tas

Flashback: Semana Multimeios
Quem já fez parte das mesas de debate do evento.
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Abrangência Bronze Prata Ouro Apoio
Recibo de doação para abatimento de 34% no 
Imposto de Renda l l l l
Logotipo no material de divulgação impresso l l l l
Divulgação da parceria nos veículos de  
comunicação da PUC-SP l l l
Logotipo no site do evento como empresa  
parceira l l l
Espaço para divulgação de produtos/serviços 
durante o evento l l
Dois dias para expor produtos/serviços na PUC-
SP em dias e horários previamente acordados l l
Exibição de comercial durante a mostra de vídeo l
Banner com o nome da empresa parceira  
no local do evento l

A Semana Multimeios é uma oportunidade para mostrar seu produto ou ser-
viço para um público técnico e criativo especializado. Além disso, a Semana 
acontece, neste ano, paralelamente à comemoração dos 60 anos da Pontifícia 
Universidade Católica de São Paulo.

A empresa pode escolher a modalidade de patrocínio desejada conforme a 
tabela abaixo. Os recursos totais previstos em cada modalidade de patrocínio 
podem ser aplicados na forma de investimento financeiro ou serviços, como o 
empréstimo de hardware, para a realização do evento.

Segunda-feira, 23 de outubro

Divulgação multimídia do curso

Graffiti com os Gêmeos

Terça-feira, 24 de outubro

14h00 ABERTURA
Rosangella Leote e Laís Guaraldo

Lançamento do Hot Site do Curso 

14h30 MESA 1: MÍDIAS DIGITAIS
Minelli, Giselle Beiguelman, Luis Duva 

e Lucas Bambozzi

16h30 Mostra comentada de trabalhos de 

vídeo dos alunos, com interferência 

de professores do Curso e dos con-

vidados

Quarta-feira, 25 de outubro

14h00 MESA 2: DESIGN
Chico Homem de Mello, Kiko Farkas 

e Figueirola

16h30 mostra comentada de trabalhos visu-

ais dos alunos, com interferência de 

professores do Curso e dos convida-

dos

Quinta-feira, 26 de outubro

14h00 MESA 3: TV DIGITAL
Diogo Moysés, Gustavo Gindre, 
Ethevaldo Siqueira, Sonia Francine, 

Mario Baumgarten

16h30 Mostra de hipermídia

Sexta-feira, 27 de outubro

14h00 Lançamento do site e do Anuário do 

Curso

16h30 Fórum Multimeios, com apresentação 

comentada de trabalhos de alunos e 

ex-alunos para discutir questões rela-

tivas à Semana,
eleger a Comissão organizadora do 

ano seguinte

Programação das atividades*

* Programação sujeita a alterações até o final de setembro. 
   Em breve, no hotsite do curso e do evento.

Apóie criatividade e pesquisa

Para informações adicionais sobre patrocínio, entre em contato com  
Reynaldo Machado [rmachado@pucsp.br], da Divisão de Projetos Especiais e 
Captação. pelos telefones (11) 3670-8285 ou (11) 8181-5217.
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e mais!
intervenções pela PUC
mostras de trabalhos
performances
sorteios
workshops

+
Oficinas para alunos

do ensino médio

24/10 - 16h00
 Edição de Vídeo
25/10 - 16h00
 Diagramação


