ATA DA 7ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE CONTEÚDO DO NÚCLEO DE TV E
RÁDIOS UNIVERSITÁRIAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

Aos cinco dias do mês de novembro de dois mil e quinze, às nove horas, teve início a 7ª
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, Alan Felipe de Oliveira e Silva,
representante dos servidores do NTVRU/UFPE, Gustavo Henrique Oliveira de Almeida –
Coordenador de Programação e Produção do Núcleo de TV e Rádios Universitárias da UFPE,
Mariana Porto, integrante da Associação Brasileira de Documentaristas – Associação
pernambucana de Cineastas - ABD/APECI, e Wilson Leonardo Antunes (Leo Antunes),
produtor cultural e musical. A reunião teve a seguinte pauta: 1. Continuação da avaliação dos
produtos jornalísticos da TVU Recife e Rádio Universitária FM; 2. Conselho Curador; 3.
Avaliação da programação da Universitária FM. Os trabalhos foram abertos com o informe da
secretaria sobre a realização da Diligência nº 01/15 do Comitê à diretora em exercício do
NTVRU, Sra. Kátia de Holanda Chacon, solicitando, no prazo de cinco dias, envio ao Comitê de
Conteúdo do NTVRU de cópia e informações quanto à vigência e ao prazo do contrato
mencionado pela Empresa ATOR COMUM, AGÊNCIA DE INCLUSÃO SOCIAL, no formulário
padrão preenchido pelo produtor responsável. Tendo em vista que a diligência foi recebida
pela diretora em exercício em 02/10/2015, e dado o vencimento do prazo e a ausência de
resposta formal, ficou decidido por unanimidade que se reitere o pedido pelo Comitê em nova
diligência dirigida à Coordenação de Gestão Organizacional, à Coordenação de Rádios e à
Assessoria de Articulação e Fomento, convidando os coordenadores e assessor para a 10ª
Reunião Ordinária do Comitê de Conteúdo . Dando continuidade, a presidente fez a leitura da
ata da 9ª Reunião Ordinária de 19/10/2015, que teve aprovação de todos os presentes. Em
seguida, foi continuado o trabalho de elaboração da proposta de 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. O trabalho contemplou a análise completa do
documento, restando ajustes redacionais para aprovação em próxima reunião do Comitê.
Para finalizar, com a concordância de todos, foi confirmada a 10ª reunião ordinária para o dia
9 de novembro de 2015, com a seguinte pauta: Continuação da elaboração da proposta de
Conselho Curador; Continuação da avaliação dos programas jornalísticos do NTVRU;
Avaliação da programação da Universitária FM; Avaliação da proposta de programa
radiofônico Expressão livre especial – Literatura; e Avaliação da proposta de programa
radiofônico Palavras no ar. E, por acharem conforme, a ata segue rubricada por todos os
presentes.
Recife, 05 de novembro de 2015.
Felipe Peres Calheiros, secretário.
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