ATA DE REUNIÃO DO CONSELHO EDITORIAL DO NTVRU

Data: 15/06/2015
Início da reunião: 10:20h.
Local: Plataforma digital Google Meet

Estiveram presentes em um primeiro momento, 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).

Pauta: Forma de divulgação do formulário emergencial para recebimento de produções
de produtores externos.
Foi decidido que a forma de divulgação do formulário (site do NTVRU, ASCOM, TV, Rádio,
Conselhos de Áudio Visual, etc.) será pautada em uma nova reunião a ser marcada. Ficou
acertado que vai ser trabalhado estratégias (textos, áudios etc.) para a melhor divulgação nas
diferentes plataformas. Para a divulgação nas reuniões dos Conselhos de Áudio Visual, foi
acertado que a divulgação deve ser registrada nas Atas dessas reuniões com o objetivo de
servir como prova.

Pauta: Apresentação do formulário emergencial para aprovação.
Foi apresentado diretamente do site https://www.ufpe.br/ntvru aos conselheiros participantes
e aprovado o formulário emergencial para cadastramento das propostas dos produtores
externos.

Clara Angélica (Coordenação de Articulação e Fomento) se juntou a reunião.

Pauta: Procedimentos de acesso as produções inscritas no formulário pelos Conselheiros
Ficou decidido que os Conselheiros teriam acesso as produções através do link cadastrado no
formulário pelas produtoras externas e que após a visualização da obra, os conselheiros
emitiriam um parecer.

Ana Veloso (Coordenação da Rádio AM), Daniella Rios (representante dos servidores do
NTVRU) e Silvio Gleisson Bezerra (Coordenação de Programação) se retiraram da reunião.

Pauta: Período de abertura do formulário emergencial para inscrições das produções
dos produtores externos e a data máxima para divulgação do resultado dos julgamentos.
Foi decidido que o período para as inscrições das produções seria do dia 16 ao dia 30 de cada
mês e a publicação do resultado no endereço https://www.ufpe.br/ntvru até o dia 05 do mês
subsequente.

Nada mais havendo a tratar, a reunião foi finalizada às 12:25h.
E, por acharem conforme, a ata segue rubricada por todos os presentes.
Fernando Durand, secretário.

