ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO EDITORIAL DO NTVRU
Data: 01/06/2020
Início da reunião: 14h.
Local: Plataforma digital Google Meet
Estiveram reunidos, no dia 1º de junho, a partir das 14h, por meio de plataforma virtual, os
membros do Conselho Editorial do NTVRU, com a finalidade de tomar posse oficialmente,
eleger o presidente do Conselho e definir estratégias de funcionamento. Presentes, em um
primeiro momento, o diretor geral do Núcleo de TV e Rádios Universitárias, Marco
Mondaini; Ana Veloso (Coordenação da Rádio AM); Daniela Rios (representante dos
servidores do NTVRU); Helder Vieira (Coordenação de Produção); Juarez Silva Junior
(Seção de Operações de TV); Kéthuly Góes (Coordenação de Jornalismo); Nathália D’Emery
(Coordenação da Rádio FM) e Silvio Gleisson Bezerra (Coordenação de Programação).
Com a palavra, antes de dar posse aos membros do Conselho, o diretor do NTVRU destacou
a finalidade de criação dessa instância institucional, constituída para analisar propostas de
programas e interprogramas que tenham interesse de veiculação na TV Universitária. Em sua
fala, o diretor geral lembrou o caráter temporário do Conselho, visto que será
automaticamente extinto com a criação do Conselho Curador do NTVRU, e pontuou que o
NTVRU passa por uma nova visão de gestão, de unidades colegiadas, integração entre os
veículos constituintes e relação mais próxima com a Reitoria. Destacou ainda a pluralidade da
representação, com participação dos vários setores que compõem o NTVRU, além da
representação dos servidores e de um representante de entidade do Movimento Social.
Finalizada a fala de abertura, o diretor deu posse aos membros do Conselho Editorial,
convocou-os para a construção de uma comunicação pública que se mostre relevante na
sociedade e se retirou da reunião.
Abriu-se uma nova janela de debate virtual, agora com participação também de Rudrigo
Rafael (representante de entidade do Movimento Social), para cumprir a seguinte pauta:

1. Eleição do presidente do Conselho;
2. Construção do formulário para submissão de projetos, a ser disponibilizado no site
do NTVRU, abrigado no portal da UFPE.
Lidas as competências do presidente do Conselho, constantes do Regimento Interno
específico, abriu-se espaço para a proposição de candidaturas e se seguiu a votação que
elegeu Juarez Silva Júnior como Presidente, por unanimidade.
Iniciou-se a discussão sobre o formulário a ser disponibilizado para submissão de produtos
para a programação da TVU, com definições de formatos, duração, periodicidade e área de
interesse, observando-se os princípios da Comunicação Pública no país. Ficou acordado,
então, que um modelo formatado com a colaboração de todos seria estruturado pelo
Presidente do Conselho e posto em análise no dia seguinte, por meio da internet, para
avaliação de todos os membros. Por fim, decidiu-se a data da quinta-feira, 4 de junho, para
uma nova reunião do Conselho, em caráter extraordinário, a partir das 10h, a fim de aprovar o
formulário de submissão e avaliar conteúdos já recebidos pela Assessoria de Articulação e
Fomento.

Nada mais havendo a tratar, a reunião foi finalizada às 16h.
E, por acharem conforme, a ata segue rubricada por todos os presentes.
Kéthuly Góes, Coordenadora de Jornalismo do NTVRU

