ATA DA 10° REUNIÃO DO CONSELHO EDITORIAL DO NTVRU
Data: 08/02/2021
Início da reunião: 11:00h.
Local: Plataforma digital Google Meet
Estiveram presentes em um primeiro momento, Juarez Silva Junior (Presidente
do Conselho Editorial), Monyse Ravena (Conselho editorial do presente fato),
Kéthuly Góes (Coordenação de Jornalismo), Helder Vieira (Coordenação de
Produção), Nathália D’Emery (Coordenação da Rádio FM), Iuji Tani
(Programação da TV) e Marco da Lata (Coordenação da Rádio FM).
Ausentes: Ana Veloso (Coordenação da Rádio AM) e Clara Angélica Barbosa
Rodrigues Santos (assessoria de Articulação e Fomento)
Pauta: Avaliação dos novos projetos da RUFM.
1. Projeto Labor - APROVADO com ressalva - Votação:
Unanimidade. Ressalvas: Analisar a questão de o programa já fazer uma
temporada na Rádio Paulo Freire AM. Helder ressalta a necessidade de refazer
algumas edições/ajustes. Monyse salientou a duração dos programas, por
entender que são um pouco longos.
2. Circo do Véi Mangaba - REPROVADO com ressalva. Votação:
Unanimidade. Kéthuly comentou que o formato atual é um projeto, ainda não
dá para avaliar como produto e todos concordaram. Marco da Lata salientou
que é necessário reforçar com o proponente que devemos receber o produto
pronto e que nesse momento não é possível fornecer apoio técnico. Projeto
precisa de um piloto atualizado para que o conselho posso avaliar de forma
adequada.
3. Domesticadas – Peça única - APROVADO. Votação: Unanimidade
4. Rádio Arte – programa experimental – APROVADO com ressalva.
Votação: 3 aprovado, 2 aprovado com ressalva e 1 Reprovado (Nathália).
Produção da rádio conversar com os produtores. Kéthuly pontou confirmar com
o produtor se o programa já está em outras grades. Nathália salientou que
entende que o formato não está adequado para a Rádio, falta contextualização;
5. Projeto Desafio Literário (Tarcísio Camelo) – APROVADO. Votação:
Unanimidade
6. Projeto na calada da noite – APROVADO com ressalva. Votação: 4 votos
a favor e uma abstenção (Marco da Lata).

7. Almanaque do Cinema – REPROVADO. Votação: Unanimidade. O
conselho entendeu que o produto é interessante, mas como não tem esse tema
na grade, nesse momento não tem como encaixar na programação.
8. Saúde Pública – Raio-X do SUS – APROVADO. Votação: Unanimidade
9. Estação do Forró - Programa Especial – APROVADO. Votação:
Unanimidade.
10. Universitário Especial Pop - Programa Especial – APROVADO. Votação:
Unanimidade
11. Especial Universitário Morte e Luto - Programa Especial – APROVADO.
Votação: Unanimidade – Com a observação de deve ir entrar no dia 02/11.
12. Trocando ideias – REPROVADO. Votação: Unanimidade. Não encaixa no
formato de rádio. O formato está mais próximo de uma live de Instagram.
Ficou marcada a próxima reunião do conselho para dia 04 de março de
2021.
Nada mais havendo a tratar, a reunião foi finalizada após 02:18h de duração.
E, por acharem conforme, a ata segue rubricada por todos os presentes.
Leonardo Santos.

