ATA DA 4ª REUNIÃO ORDINÁRIA DO COMITÊ DE CONTEÚDO DO NÚCLEO DE TV E RÁDIOS
UNIVERSITÁRIAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

Aos onze dias do mês de maio 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 4ª 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,
Cynthia Gomes Falcão Pereira – Diretora da Massangana Multimídia da Fundação Joaquim
Nabuco (FUNDAJ), Newton Cordeiro Caivano – membro do Comitê de Salvaguarda do
Frevo, Andrea de Lima Trigueiro de Amorim – jornalista do Sindicato dos Jornalistas de
Pernambuco, Rosa Alice do Rêgo Barros Arraes Sampaio – jornalista do Fórum
Pernambucano de Comunicação. A reunião teve a seguinte pauta: 1. Aprovação da ata da
terceira reunião ordinária do Comitê de Conteúdo do NTVRU; 2. Revisão da metodologia
de seleção dos programas para as emissoras do NTVRU; 3. Resolução de Comissão
especial sobre formalização dos produtos; 4. Apresentação da Portaria Normativa pelo
setor de Articulação e Fomento do NTVRU; 5. Avaliação do programa radiofônico
Pesado. Os trabalhos iniciaram com a leitura e a aprovação de todos por unanimidade da
ata da terceira reunião ordinária do Comitê de Conteúdo do NTVRU. Em relação ao item 2
da pauta, Carolina Dantas e Gustavo Almeida voluntariaram-se para elaborar um
formulário de avaliação dos programas, com previsão de entrega antes da segunda-feira,
dia 23/05/2015. Cynthia Falcão destacou a importância do formulário conter espaço para
informações como: nome do produtor, tempo de exibição na grade de programação e
categorização dos programas de acordo com o tipo de produção. A homologação do
formulário ficou para a próxima reunião do Comitê. Após discussão em torno do
quantitativo de programas a serem avaliados nas reuniões extraordinárias: se acumula até
5 produtos ou se faz avaliação contínua, independentemente da quantidade, a decisão
ficou adiada para a próxima reunião do dia 25/05. Ainda, em referência ao item 3, foi
proposto por Gorete Linhares e acatado por todos, a publicação da Resolução nº 01/2015,
após levantamento das informações através do formulário. Em seguida teve início a
apresentação por Felipe Peres, da Portaria Normativa (item 4 da pauta) que regulamenta a
inserção de marcas, o apoio, o apoio à divulgação, a publicidade institucional, o patrocínio,
o incentivo, a coprodução e o apoio cultural para as emissoras de rádio e televisão do
Núcleo de TV e Rádios Universitárias da UFPE, que foi aprovada por unanimidade. Para
finalizar, foi analisado o programa radiofônico PEsado que tem proposta de exibição
semanal: de acordo com Carolina Dantas, que foi seguida por Gorete Linhares e Rosa Alice
Sampaio, o programa apresenta uma informalidade interessante. A música, apesar de
forte, tem público garantido. Para Leo Antunes, apesar do gênero musical ser pesado, ele
também concorda que tem público certo: - “eles são muito bons, eu indicaria os dois sem
pensar muito”, afirmou Leo. Carolina e Rosa Sampaio indagaram se o programa tem
conteúdo para uma temporada. Gustavo Almeida afirmou que o projeto responde a um
dos objetivos do Núcleo. Entretanto, todos os participantes afirmaram a necessidade de
equalização do áudio. O programa foi aprovado com a recomendação de necessidade da
melhoria do som. A próxima reunião, que será extraordinária, ficou marcada para o dia 25
de maio, às 14 horas, e tratará das alterações do Regimento do Comitê como pauta
específica.

E, por acharem conforme, a ata segue rubricada por todos os presentes.
Recife, 11 de maio de 2015.
Felipe Peres Calheiros, secretário.

