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Resumo da Proposta:
O programa jornalístico 'Fora da Curva' propõe, de um lado, uma análise crítica dos temas em destaque nas rádios,
jornais e TVs corporativas e, de outro, a construção de uma agenda midiática de temas de interesse social sem espaço
no debate público. Como seu nome sugere – “Fora da curva” –, o objetivo é ofertar ao público das rádios universitárias
discursos alternativos, mas consistentes, que apresentem ao ouvinte informações e interpretações que escapam da
abordagem da mídia corporativa. O slogan do programa “A gente fala o que a mídia cala” sintetiza bem sua proposta de
diversificar as vozes no debate público sobre temas da atualidade, seja no âmbito local ou nacional. O programa será
veiculado ao vivo, de segunda a sexta-feira, das 11h30min às 12h nas rádios Universitária FM e AM com streaming pelo
Facebook (página do programa e página da Universitária FM). Será realizado em regime de temporadas, uma no
primeiro semestre e outra no segundo semestre, contando com a coordenação de professores da UFPE e com a
participação de jornalistas, estudantes e comentaristas das instituições parceiras e a colaboração dos professores
especialistas da UFPE.

Objetivos:
1- Analisar os acontecimentos e temas que estão nas agendas pública e midiática;
2- Analisar o tratamento da mídia corporativa aos temas que interessam ao cidadão;
3- Ofertar ao público discursos alternativos e consistentes, que apresentem informações e interpretações que escapam
da abordagem da mídia corporativa.
4- Dar visibilidade aos problemas públicos que não têm espaço na mídia hegemônica;
5- Desconstruir os mais diversos argumentos hegemônicos que aparentam ser universais e de interesse do cidadão.

