ATA DA 3ª REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO COMITÊ DE CONTEÚDO DO NÚCLEO DE TV E
RÁDIOS UNIVERSITÁRIAS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE PERNAMBUCO

Aos dezenove dias do mês de junho de dois mil e quinze, às catorze horas e trinta minutos,
teve início a 3ª 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 e Produção 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 Próreitoria de Comunicação, Informação e Tecnologia da UFPE(PROCIT). A reunião teve a
seguinte pauta: avaliar/decidir acerca de proposta de Campanha de Esclarecimento sobre
o Comitê de Conteúdo do NTVRU, necessidade identificada devido a uma série de
interpretações equivocadas em torno de deliberações do Comitê que foram disseminadas
nas redes sociais e até na imprensa escrita. Os trabalhos iniciaram com a leitura e
aprovação, por unanimidade, da ata da 5ª Reunião Ordinária do Comitê de Conteúdo do
NTVRU. Dando sequência aos trabalhos foram feitas algumas colocações, pela presidente
Gorete Linhares, sobre os fatos ocorridos em decorrência da decisão do Comitê de
suspender o programa Forró para Todos e retomar a programação da Rádio FM conforme
estabelecido em decisão do Comitê, em sua 5ª Reunião Ordinária, realizada em 08 de junho
de 2015, (ver ata correspondente). A presidente explicou que a razão fundamental do
imbróglio é o desconhecimento por parte de muitos funcionários, incluindo gestores, das
bases legais e dos próprios objetivos do Comitê. A presidente informou aos membros
presentes à Reunião a respeito de discussões/postagens inadequadas de funcionários do
NTVRU em rede social – whatssApp, a respeito da decisão do Comitê mas que, após
conversa com alguns, o assunto foi esclarecido. Em seguida Rômulo Pinto, concordando com
Gorete, fez algumas considerações explicando que esse tipo de ocorrência é normal e faz
parte do processo de mudança institucional. E que o Comitê deve se colocar acima disso.
Sem embates. Newton, concordando com Rômulo, também considera natural as
resistências ao processo de mudanças. Gorete destaca a importância da presença dos
membros representantes dos servidores do Núcleo, os quais não compareceram à Reunião
em questão, dada a importância do tema tratado. Rosa salienta o caráter formal e legal do
Comitê, que, apesar de não ter tido seus membros eleitos teve todos indicados e
empossados pelo Reitor. Leo Antunes, concordando com os demais, destaca falta de
informação como causa natural das interpretações equivocadas surgidas em relação à
decisão do Comitê e sugere uma reunião com o Reitor, como forma de fortalecimento do
processo de mudanças ora em andamento no Núcleo. Rômulo destaca a necessidade de
chegar mais perto da comunidade interna do Núcleo todo. Gorete lembra que, no
momento, em razão da greve deve ser difícil, mas concorda que isto precisa ser feito.
Newton, concordando com Leo Antunes, reitera a necessidade de reunião com o Reitor
dada a necessidade de fortalecer politicamente o trabalho do Comitê. Rosa Sampaio,
também concordando com a necessidade de fortalecimento político do Comitê, sugere que
a reunião com o Reitor seja de prestação de contas do trabalho até aqui desenvolvido.
Gustavo Almeida afirma que o Comitê não é uma instância do Núcleo e sim da UFPE e,
concordando com Rosa, sugere que a divulgação das ações do Comitê deve ser feita e

veiculada por nossos veículos por entender que há pouco ou nenhum interesse das mídias
privadas no crescimento e desenvolvimento da comunicação pública. E segue fortalecendo
a necessidade de mais presença do Reitor e da PROCIT para fortalecer o processo de
mudança. A seguir foram decididas as linhas gerais das ações a serem implementadas com
o fim de divulgar a importância e a natureza do Comitê: 1. Produção de release para blogs
e outras necessidades de divulgação, ficando definidos como responsáveis Rosa Sampaio e
Gustavo Almeida; 2. Produção de pautas para a ASCOM com base nas referências do novo
Estatuto da UFPE em relação à comunicação pública - responsável: Setor de promoções do
NTVRU; 3. Produção de VTs e Spots para a Rádio FM e TVU, incorporando conteúdos
tratados na Lei 11652/08, também para dar suporte ao tema Comunicação Pública,
utilizando imagens e conteúdos existentes com falas do Reitor, como aquelas gravadas por
ocasião da abertura da 3ª Semana de Comunicação Pública - responsáveis: setor de
promoções do NTVRU; 4. Criação de mailing de contatos para divulgar informações no
facebook e outras redes sociais - responsáveis: setor de promoções do NTVRU; 5. Elaboração
de folders, banners e cartazes produzidos da seguinte forma: responsáveis pelos conteúdos
- setor de promoções do NTVRU e produção gráfica e impressão - Rômulo Pinto/PROCIT).
Ficou definido que toda essa produção deverá ser distribuída no Campus e em locais
estratégicos da cidade. Em seguida, a presidente informou a realização de uma reunião com
todos os funcionários da Rádio FM e com alguns membros do Comitê, para o dia 30 de junho,
em horário a ser definido. E, para finalizar, foi confirmada a 6ª Reunião Ordinária do Comitê
para o dia 13 de julho de 2015 às 14 horas. E, por acharem conforme, a ata segue rubricada
por todos os presentes.
Recife, 19 de junho de 2015.
Maria da Paz Brasil Oliveira, secretária substituta.

