ATA DA 9ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE CONTEÚDO DO NÚCLEO DE TV E RÁDIOS
UNIVERSITÁRIAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

Aos dezenove dias do mês de outubro de dois mil e quinze, às nove horas, teve início a 9ª
Reunião Ordinária do Comitê de Conteúdo do NTVRU, com a presença dos seguintes membros:
Maria Gorete de Almeida Linhares – Coordenadora de Produção do Núcleo de TV e Rádios
Universitárias da UFPE e Presidente do Comitê, Gustavo Henrique Oliveira de Almeida –
Coordenador de Programação e Produção do Núcleo de TV e Rádios Universitárias da UFPE,
Wilson Leonardo da Silva Antunes (Leo Antunes) – produtor cultural e musical e Rômulo César
Gonçalves Pinto – Diretor de Gestão da Informação da Pró-reitoria de Comunicação,
Informação e Tecnologia da UFPE(PROCIT). A reunião teve a seguinte pauta: 1. Avaliação da
proposta de programa radiofônico Olinda Patrimônio Cotidiano; 2. Avaliação da proposta de
programa radiofônico Sexta Frequência, segunda temporada; 3. Continuação da elaboração
de proposta de Conselho Curador, 4. Continuação da avaliação dos programas jornalísticos
do NTVRU. Os trabalhos foram abertos com a leitura da ata da 6ª Reunião Extraordinária que

teve aprovação de todos os presentes. Em seguida, foi iniciado o trabalho de avaliação da
proposta de programa radiofônico Olinda Patrimônio Cotidiano, primeiro ponto da pauta. O
programa foi aprovado por unanimidade com a recomendação de que os produtores deverão
verificar o teor da Portaria Normativa nº 11/2015 da UFPE, que Regulamenta o apoio à
divulgação, a coprodução, a publicidade institucional e o apoio cultural para as emissoras
vinculadas ao Núcleo de Televisão e Rádios Universitárias. O segundo ponto da pauta foi a
Avaliação da proposta de programa radiofônico Sexta Frequência, em sua segunda temporada,
que foi aprovada por unanimidade, mantendo as recomendações já feitas à primeira
temporada: que o professor responsável assine como responsável pelo produto e esteja
sempre presente antes, durante e depois do programa, assumindo a estrutura de realização ao
vivo e que o programa atente para o fato de se distinguir tematicamente do Coquetel
Molotov, que já se encontra na grade de programação, e que solucione a questão da
continuidade, inclusive com relação a períodos de recesso acadêmico. Depois disso, passou-se
ao terceiro ponto da pauta, de continuação da elaboração de proposta de Conselho Curador
do NTVRU. Seguiu-se o trabalho, já iniciado na reunião anterior, de elaboração do Regimento
para o futuro Conselho Curador do Núcleo, tomando como base o Regimento do Conselho
Curador da EBC – Empresa Brasil de Comunicação, o Estatuto da Empresa Brasil de
Comunicação e o regimento da EPC – Empresa Pernambuco de Comunicação. Para finalizar,
em relação ao quarto ponto da pauta, a Secretaria do Comitê de Conteúdo informou que
diretora em exercício do NTVRU, Sra. Kátia de Holanda Chacon, apesar de haver recebido
anteriormente a Diligência nº 01/15, não recebeu a reiteração da mesma Diligência, afirmando
que a sua portaria de designação como diretora geral em exercício do NTVRU ainda não foi
publicada pela UFPE. Os membros decidiram por unanimidade aguardar até a próxima reunião
do Comitê pela publicação da portaria da diretora, antes de tomar novas providências. E, por
acharem conforme, a ata segue rubricada por todos os presentes.
Recife, 19 de outubro de 2015.
Felipe Peres Calheiros, secretário.
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