ATA DA 5ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE CONTEÚDO DO NÚCLEO DE TV E
RÁDIOS UNIVERSITÁRIAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

Aos vinte e oito dias do mês de setembro de dois mil e quinze, às catorze horas e
trinta minutos, teve início a 5ª 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, Rosa Alice
do Rêgo Barros Arraes Sampaio – jornalista do Fórum Pernambucano de Comunicação, Andrea
de Lima Trigueiro de Amorim, da comissão de ética do Sindicato dos Jornalistas de
Pernambuco, Alan Felipe de Oliveira e Silva, representante dos servidores do NTVRU/UFPE,
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: 1. Continuação da
avaliação dos produtos jornalísticos da TVU Recife e Rádio Universitária FM; 2. Conselho
Curador. Os trabalhos se iniciaram com a leitura e aprovação da Ata da 8ª Reunião Ordinária.
Em seguida foi trazido por Rosa Sampaio um informe sobre uma moção de apoio ao Comitê a
ser protocolada na data desta reunião pelo FOPECOM – Fórum Pernambucano de
Comunicação junto à Reitoria. A seguir foi colocada a questão relacionada com a solicitação
pelo Comitê de reunião com Reitor, cuja gestão foi delegada a Rômulo Pinto. Rômulo informou
que o Gabinete do Reitor ficou de repassar à PROCIT a data da reunião. Na sequência foi
iniciada a avaliação dos produtos jornalísticos da Rádio FM: O Redator Comunitário e
Universitária FM Informa. A avaliação teve início com a fala de Rosa Sampaio que descreveu
ter iniciado a análise do produto do ponto de vista de qualidade jornalística e outras variáveis
típicas concernentes ao produto, quando decidiu interromper a avaliação ao verificar que a
produção dos programas de jornalismo factual em questão é assumida e assinada por
produtor independente externo. Colocada a questão, e considerando que o formulário de
cadastro dos programas da TVU Recife e Universitária FM preenchido pela Empresa ATOR
COMUM, AGÊNCIA DE INCLUSÃO SOCIAL faz menção à existência de “um contrato firmado,
tendo a Fundação de Apoio da Universidade Federal de Pernambuco – FADE, como
representante da Universidade, tratando da implementação do programa independente O
REDATOR COMUNITÁRIO”; considerando ainda que, segundo informações da mesma empresa,
no referido formulário, em relação ao programa Universitária FM Informa, “a missão foi dada
pelo então diretor do NTVRU, Alexandre Ramos, em 2010, sem que houvesse qualquer adendo
contratual relativo às ações da ATOR COMUM, AGÊNCIA DE INCLUSÃO SOCIAL LTDA”; e
considerando a importância dessas informações e documentos para as decisões sobre o
conteúdo dos programas jornalísticos em questão, decidiu-se de forma unânime pela
solicitação das seguintes diligências à direção do Núcleo de TV e Rádios Universitárias sobre os
dois programas: 1. Envio ao Comitê de Conteúdo do NTVRU de cópia do referido contrato; 2.
Informações quanto à vigência e ao prazo do contrato. Dando continuidade aos trabalhos teve
início a avaliação do programa Opinião Pernambuco da qual se destacam as seguintes
observações sobre o programa: o programa é monótono e carece de recursos para melhorar
sua dinâmica; o número de reprises é maior do que o aceitável para um programa ao vivo.
Após discussão, baseado nas informações da coordenação de Jornalismo e dos formulários dos
produtos jornalísticos, e com decisão unânime foram feitas as seguintes recomendações:
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1.utilizar recursos criativos que melhorem a dinâmica do programa fazendo uso de
reportagens, infográficos, enquetes, dentre outros; 2. Redimensionar a carga horária do corpo
jornalístico do NTVRU e melhorar a produtividade e a performance da produção jornalística; 3.
Analisar a possibilidade de uso do conteúdo do Opinião Pernambuco na Rádio Universitária FM
com os devidos cuidados de adaptação da linguagem e abordagens utilizadas, e deixando claro
que os programas estão sendo gravados para veiculação posterior no rádio. Em relação ao
segundo ponto da pauta, o Comitê de Conteúdo deliberou em consenso pelo foco na
construção de uma proposta de Conselho Curador numa próxima reunião extraordinária, com
a pesquisa do regimento e modelo da Empresa Brasil de Comunicação. Para finalizar, com a
concordância de todos, foi marcada a 6ª reunião extraordinária para o dia 13 de outubro de
2015. E, por acharem conforme, a ata segue rubricada por todos os presentes.
Recife, 28 de setembro de 2015.
Felipe Peres Calheiros, secretário.
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