ATA DA REUNIÃO DO CONSELHO EDITORIAL DO NTVRU
Data: 05/04/2020
Início da reunião: 10:00h.
Local: Plataforma digital Google Meet
Estiveram presentes em um primeiro momento, Kéthuly Góes (Coordenação de
Jornalismo), Marco da Lata (Coordenação da Rádio FM), Helder Vieira
Coordenador de Produção), Nathália D’Emery (Coordenação da Rádio FM), Iuji
Tani (Programação da TV), Monyse Ravena (Conselho editorial do presente fato),
Thaysa Meirelles (Secretaria de Articulação) e Ana Veloso (Coordenação da Rádio
AM),
Ausentes: Juarez Silva Junior (Presidente do Conselho Editorial). Posteriormente
Monyse Ravena deixou a reunião.
Pauta: Avaliação dos novos produtos da RUFM.
1. – Produto de Bruno Lopes – “Oicus” – Inter programa – 3 minutos REPROVADO por unanimidade, mas com a indicação de manter um diálogo
com o produtor para que ele ajuste algumas questões. Foi apontada a
qualidade do áudio além de outras questões técnicas.
2. Oceanocast - um podcast sobre Oceanografia - Lia Mara Bezerra Soares Semanal - REPROVADO por unanimidade dos presentes. Dar feedback ao
produtor. Com a observação que o programa está com formato de podcast e
assim mais voltado para internet, não se encaixando para o formato da rádio.
3. Jazz e Outras Cenas – Angelo Guimarães Mongiovi - APROVADO por
unanimidade;
4. Forró em Vinil – Semanal - APROVADO por maioria. Marco da Lata preferiu se
abster de votar. Antes de comunicar o proponente, alinhar a questão de dois
produtos do mesmo proponente junto ao CTA.
5.Radinho BdF – Brasil de Fato - Semanal - APROVADO por unanimidade;
6. Bem Viver – Brasil de Fato – Programação diária - APROVADO por
unanimidade. Ressalva sobre a propaganda da editora e avaliar a questão de ser
um programa diário.
Ficou acertada uma nova reunião 01/06/21
Nada mais havendo a tratar, a reunião foi finalizada após 01:50h de duração.
E, por acharem conforme, a ata segue rubricada por todos os presentes.

Leonardo Santos.

