ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO EDITORIAL DO NTVRU

Data: 04/06/2015
Início da reunião: 10h15
Local: Plataforma digital Google Meet

Estiveram presentes Juarez Silva Junior (Presidente do Conselho Editorial); Ana
Veloso (Coordenação da Rádio AM), Daniella Rios (representante dos servidores do
NTVRU), Helder Vieira (Coordenação de Produção), Kéthuly Góes (Coordenação de
Jornalismo),

Nathália

D’Emery (Coordenação

da

Rádio

FM),

Silvio

Gleisson

Bezerra (Coordenação de Programação), Clara Angélica (Assessoria de Articulação e
Fomento).

Pauta: Elaboração do formulário de submissão de propostas de programas para a TVU.
Ficou decidido que os Conselheiros teriam acesso à proposta de formulário de submissão de
programas elaborada pelo Presidente, via plataforma virtual, para aprovação e sugestões de
alteração no texto, a fim de publicá-lo na página do NTVRU, no site da UFPE.

Pauta: Divulgação do formulário de submissão de propostas de programas para a TVU.
Foi acertado que a forma de divulgação do formulário, enquanto perdurar o estado de
calamidade em saúde, será feita por meio do Boletim da ASCOM da UFPE e em
encaminhamento, por e-mail, ao Conselho Estadual do Audiovisual, além de VT na
programação da TVU. Para a volta das atividades à normalidade, foi aprovada a ampliação da
estratégia de divulgação com VT de campanha na televisão; spots de campanha nas rádios;
notícia no site do NTVRU e Boletim da ASCOM/UFPE; redes sociais do NTVRU, bem como
junto às representações do Conselhos do Audiovisual, Associação de Documentaristas e
Curta-metragistas (ABD), Sindicato dos Jornalistas; Sindicato dos Radialistas; Conselhos de
Cultura e outros; além de audiências públicas promovidas pelo NTVRU.

Rudrigo Rafael (representante de entidade do Movimento Social) se juntou à reunião.

Pauta: Propostas de interprogramas de produtores externos para exibição de caráter
emergencial (pandemia)
Os membros do Conselho acertaram que, até que o formulário de submissão de propostas seja
publicado e que a análise de interprogramas, possa ser feita pelo Conselho, os produtos
propostos para exibição nos intervalos da programação da TVU sejam encaminhados
diretamente à Coordenação de Programação. Assim que estiver disponível o formulário, a
submissão seguirá o caminho da proposição no site do NTVRU e análise posterior pelo
Conselho.

Pauta: Submissão de Cartas de Anuência em editais públicos para assinatura do
NTVRU.
Ficou decidido que as cartas de anuência solicitadas ao NTVRU sejam recebidas pela
Secretaria do NTVRU e assinadas pela Direção Geral, sem necessidade de avaliação pelo
Conselho Editorial, uma vez que o aceite da anuência não implica compromisso de exibição,
mas o reconhecimento de que determinado projeto está concorrendo em edital específico, com
possibilidade de veiculação ou não nas emissoras do NTVRU.

Pauta: Criação de Comissões Especiais para análise de programas submetidos.
Foi apresentada pelo Presidente a proposta de criação de subcomissões para análise de
programas que sejam submetidos durante o período em que as reuniões se realizem de forma
remota, a depender do volume de produtos submetidos. Foi acertado entre os membros do
Conselho que, em caso de maior volume de produtos para análise, seriam formados subgrupos
de avaliação; se a demanda não exigir, todos os membros se comprometem a analisar todos os
produtos submetidos.

Nada mais havendo a tratar, a reunião foi finalizada às 12:40h.
E, por acharem conforme, a ata segue rubricada por todos os presentes.
Kéthuly Góes, Coordenadora de Jornalismo do NTVRU

