ATA DA 1ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE CONTEÚDO DO NÚCLEO DE TV E
RÁDIOS UNIVERSITÁRIAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO
Aos vinte e sete dias do mês de fevereiro de dois mil e quinze, às catorze horas e trinta
minutos, na sala de reuniões do Núcleo de TV e Rádios Universitárias da UFPE,
realizou-se a 1ª Reunião Ordinária do Comitê de Conteúdo do NTVRU, com a presença
dos seguintes conselheiros: Romulo Pinto – Diretor de Gestão da Informação da Próreitoria de Comunicação, Informação e Tecnologia da UFPE(PROCIT), Gorete Linhares –
Coordenadora de Produção do Núcleo de TV e Rádios Universitárias da UFPE, Gustavo
Almeida – Coordenador de Programação e Produção do Núcleo de TV e Rádios
Universitárias da UFPE, José Mário Austregésilo – docente do Departamento de
Comunicação da UFPE, Alan Oliveira – operador de câmera do Núcleo de TV e Rádios
Universitárias da UFPE, Andrea Trigueiro – jornalista do Sindicato dos Jornalistas de
Pernambuco, José Antônio Rodrigues Neto – radialista do Sindicato dos Radialistas de
Pernambuco e Rosa Sampaio – jornalista do Fórum Pernambucano de Comunicação. A
reunião teve a seguinte pauta: 1. discussão e aprovação do Regimento do Comitê de
Conteúdo do NTVRU; 2. eleição do(a) presidente do Comitê de Conteúdo do NTVRU;
3. outros assuntos relativos ao funcionamento do Comitê de Conteúdo do NTVRU. Os
trabalhos se iniciaram com a leitura coletiva de uma proposta inicial de regimento
apresentada pelos membros Gorete Linhares e Gustavo Almeida, a partir da qual
vários membros do Comitê fizeram destaques, sugestões de alteração, inclusão e
supressão. O professor José Mário Austregésilo sugeriu que as supressões de conteúdo
na programação ocorram somente após a realização de diligências e a abertura de
espaço para o responsável pelo conteúdo poder se pronunciar a respeito do assunto.
Gorete Linhares sugeriu a possibilidade de que o Comitê convoque terceiros para
apresentarem algum assunto quando julgado pertinente pelo Comitê. Indagado por
Rosa Sampaio, Romulo Pinto esclareceu que a PROCIT, que possui assento no Conselho
Universitário, será responsável pela interlocução técnica e política com a instância
colegiada máxima da UFPE para os trâmites de discussão e aprovação do projeto de
conselho curador a ser elaborado pelo Comitê de Conteúdo do NTVRU. Sob

provocação de Rosa Sampaio, Gorete Linhares sugeriu que as reuniões ordinárias do
Comitê de Conteúdo do NTVRU ocorram nos dias e horários definidos pelo próprio
Comitê. Rômulo Pinto sugeriu que após 3 ausências consecutivas ou não, o membro
poderá ser afastado por decisão da plenária do Comitê de Conteúdo do NTVRU. Após
ampla discussão com a participação de diversos membros, definiu-se coletivamente
que “qualquer membro deverá declarar impedimento ou suspeição para deliberar a
respeito de projetos ou assuntos com os quais mantenha alguma relação profissional,
ou a respeito de projetos cujas equipes possuam parente seu em até 3º grau, sob pena
de afastamento do Comitê”. Com a concordância de todos a respeito das sugestões
apresentadas, foi aprovado por unanimidade o texto final do Regimento Interno do
Comitê de Conteúdo do NTVRU, que consta em anexo à esta ata e segue para
publicação no boletim da UFPE. A respeito do segundo ponto da pauta, Romulo Pinto
defendeu que, apesar de achar que num segundo momento a presidência do Comitê
ou do futuro Conselho Curador deva ficar com um membro da sociedade civil, por ora
seria oportuno contar com a presidência de Gorete Linhares, servidora do NTVRU, pelo
envolvimento com a programação dos veículos, a facilidade da presença no próprio
NTVRU, a habilidade, a experiência e a consequente capacidade de coordenar melhor
o processo do Comitê de Conteúdo do NTVRU em seu primeiro ano. Todos os demais
membros concordaram com seus argumentos e aprovaram por unanimidade a
indicação para a presidência do Comitê de Conteúdo do NTVRU de Gorete Linhares,
que acatou a indicação e foi eleita com o voto de todos os membros. Sobre o terceiro
ponto da pauta: foi definido o cronograma anual de reuniões ordinárias do comitê de
conteúdo, que preferencialmente serão agendadas para as segundas segundas-feiras
de cada mês. Foram definidas as seguintes datas para as próximas dez reuniões de
2015: 09/03/15, 13/04/15, 11/05/15, 08/06/15, 13/07/15, 14/09/15, 19/10/15,
9/11/15, 14/12/15. Os demais assuntos relativos ao funcionamento do Comitê foram
adiados para a próxima reunião. Por fim, José Mário Austregésilo informou que se
aposentará em no máximo dois meses e, tendo em vista que é um membro indicado
pelo Departamento de Comunicação, terá de se ausentar do Comitê a partir de então.

Disse ainda que realizou boa parte da sua formação no Núcleo, que o dirigiu, que
conhece bem as dificuldades e resistências e que estará à disposição do NTVRU.
Sugeriu que se faça um estudo de gêneros e formatos adotados pelos veículos das
emissoras e uma análise das grades de programação. Nada mais havendo a tratar, foi
encerrada a sessão, da qual para constar, lavrei a presente ata, que assino. E, por
acharem conforme, a ata segue rubricada por todos os presentes.
Recife, 27 de fevereiro de 2015.
Felipe Peres Calheiros, secretário.

