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Resumo da Proposta:
A proposta é a realização de um programa de entrevista com professores e pesquisadores da UFPE e da UFPB sobre
vários temas da atualidade, de diversas áreas do conhecimento. Uma vez por mês um convidado será entrevistado por
um apresentador/apresentadora sobre as questões de movimentam a agenda pública, como reforma da
previdência,delação premiada etc. Nas entrevistas, haverá a participação de uma platéia: alunos da universidade que
irão acompanhar a conversa e intervir, fazendo perguntas. O programa será gravado inicialmente num estúdio de TV a
ser contactado pela equipe. Já foi feita uma sondagem com a Faculdade Integradas Barros Melo, de Olinda, com três
câmeras. Uma para entrevistador/apresentador, outra para o entrevistado e uma terceira em plano aberto e plateia. As
câmeras serão manuseadas por alunos, bolsistas e colaboradores, com a supervisão do orientador do projeto. Caso
tenhamos uma mesa de corte disponível, os cortes de câmera serão feitos na hora; porém, sem uma mesa de corte,
poderemos, sem problemas, fazer uma edição num computador e programas apropriados. O programa Universidade
Aberta terá 20 minutos. Dois produtores, com o apresentador, serão responsáveis pelo desenvolvimento do temas,
elaboração de perguntas e mediação da participação dos alunos. No cenário, teremos duas cadeiras (entrevistador e
entrevistado) e uma pequena arquibancada onde estarão os alunos. Uma arte para o cenário também será desenvolvida
pelos alunos envolvidos no projeto. A exibição será nas tevês universitárias da UFPE e da UFPB. A preocupação é
contribuir para o conhecimento didático de temas que estão em debate na atualidade.

Objetivos
- Realizar um programa de entrevistas com alunos de jornalismo da UFPE que irão debater os assuntos da agenda
pública da atualidade com professores e pesquisadores de vários campos do conhecimento.
- realizar um trabalho prático com alunos de jornalismo, ensinado sobre um dos gêneros mais importantes do
telejornalismo: a entrevista.
- dar espaço à produção do conhecimento e a opinião de professores e pesquisadores da universidade sobre temas da
atualidade
- promover a aproximação dos discentes com os temas atuais e discutir questões de produção e apuração, baseados no
princípio básico da ética jornalística.
- divulgar a produção acadêmica e científica de várias áreas da universidade por meio de uma mídia que tem um lugar
de referência na sociedade.

