ATA DA 8ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE CONTEÚDO DO NÚCLEO DE TV E RÁDIOS
UNIVERSITÁRIAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

Aos catorze dias do mês de setembro de dois mil e quinze, às catorze horas e trinta
minutos, teve início a 8ª Reunião Extraordinária 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 do Núcleo de TV e
Rádios Universitárias da UFPE, Rosa Alice do Rêgo Barros Arraes Sampaio – jornalista do
Fórum Pernambucano de Comunicação, Wilson Leonardo da Silva Antunes (Leo Antunes) produtor cultural e musical, Newton Cordeiro Caivano, – membro do Comitê de
Salvaguarda do Frevo, e Romulo 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: Avaliação de programas jornalísticos da
TVU Recife e Rádio Universitária FM. Os trabalhos se iniciaram com a leitura e aprovação,
por unanimidade, da ata da 4ª Reunião Extraordinária do Comitê de Conteúdo do NTVRU,
ocorrida em 17 de agosto de 2015. Em seguida, a presidente do Comitê colocou uma
questão de ordem em relação à decisão da melhor forma de apresentação dos pareceres
de avaliação dos programas em exibição pela TVU e Rádio FM. Após discussão os
participantes decidiram por unanimidade que todos os pareceres de avaliação dos
programas deveriam ser compilados em documento único, o qual será colocado à
disposição do público interessado em sua leitura. Ainda, ficou definido que as avaliações
dos produtos jornalísticos continuarão e que os responsáveis por cada produto analisado
continuarão recebendo, em reuniões agendadas pelo setor de articulação, extrato da ata
no trecho onde relata a deliberação do comitê relativa ao produto em questão, bem como
esclarecimentos que porventura se façam necessários. Além disso, ficou definido que as
avaliações seguirão em paralelo ao trabalho de elaboração da proposta do Conselho
Curador para o que foi sugerida a realização de uma audiência pública para estimular a
discussão da proposta do Conselho Curador, que a princípio, poderia ser feita no auditório
do Centro de Artes e Comunicação. Para organizar o trabalho e concluí-lo até a primeira
semana de dezembro foi definido o seguinte cronograma de trabalho: três reuniões
ordinárias em datas já agendadas, e três extraordinárias cujas datas ficaram para ser
definidas após consulta das agendas dos membros do Comitê. Para finalizar, a presidente
Gorete Linhares retomou à questão, já colocada por ela e vários membros do Comitê,
dentre eles Rosa Sampaio, Leo Antunes, Newton Caivano e Gustavo Almeida que é a
necessidade de agendar reunião com o Reitor, tendo em vista a necessidade de relatar os
passos até aqui trilhados pelo Comitê bem como fazer uma prestação de contas do
trabalho realizado junto à Reitoria. Tal assunto foi tema da 3ª reunião extraordinária do
Comitê, realizada em 19 de junho de 2015. Em relação ao agendamento da reunião com o
Reitor ficou definido que Rômulo Pinto tomaria as providências junto à PROCIT e o
Gabinete do Reitor e que daria uma resposta até a quinta-feira, 17 de setembro de 2015.
E, por acharem conforme, a ata segue rubricada por todos.
Recife, 14 de setembro de 2015.
Felipe Peres Calheiros, secretário.
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