ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO TÉCNICO ADMINISTRATIVO (CTA) DO NÚCLEO DE TELEVISÃO E RÁDIOS
UNIVERSITÁRIAS (NTVRU) DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE
PERNAMBUCO (UFPE), REALIZADA NO DIA 26 DE JULHO DE 2021.

Às dez horas e vinte minutos, do dia vinte e seis de julho, do ano de dois mil e
vinte e um, por meio da plataforma digital Google Meet, deu-se início a reunião do
Conselho Técnico-Administrativo sob a presidência de Sílvio Gleisson Bezerra
(Diretor do NTVRU), com a presença dos seguintes servidores: Caio Cagliani (Chefe
da Seção de Operações de TV); Marco Antônio Santos (Coordenador da Rádio FM);
Juarez Junior (Assessor de Articulação e Fomento); Kátia Chacon (Coordenadora de
Gestão Organizacional); Thaysa Meirelles (Coordenadora de Jornalismo); Daniela
Rios (Coordenadora de Programação); Hélder Vieira (Coordenador de Produção);
Prof.ª Paula Reis (Coordenadora da Rádio Paulo Freire - AM); Sérgio Farias
(Coordenador Técnico Pro Tempore) e Denia Ramos (Secretária do NTVRU),
secretariando esta reunião. 01. ATUALIZAÇÃO DA PORTARIA DE MEMBROS
DO CTA E FORMATAÇÃO DE UM NOVO PROCESSO DE ESCOLHA DO
REPRESENTANTE DOS SERVIDORES: dando início à reunião, o presidente
informou que, em conversa informal, com Wesley Vieira, ele falou que não tem
interesse em continuar como representante dos servidores do Núcleo no CTA. O
presidente colocou o assunto em discussão. Daniela Rios sugeriu que fosse seguido o
padrão da anterior, por chamada interna, divulgada por e-mail. Cada coordenação
divulgaria e quando tivesse inscrições, definiria quais seriam os critérios para escolha.
Com a palavra Kátia Chacon concordou com Daniela Rios e lembrou que seriam duas
vagas para representantes, com tempo determinado. O presidente abriu a votação para
definir o número de participantes, uma vez que ainda não estamos seguindo o novo
regimento. As opções são um ou dois representantes. Thaysa Meirelles votou em um
representante e os demais membros votaram em dois. Venceu a proposta de duas vagas
para representantes dos servidores do NTVRU, junto ao CTA. O presidente sugeriu a
discussão sobre a necessidade de titularidade e suplência para o membro em questão.
Hélder ponderou que, nesse caso, seria necessária a suplência para todos os membros do
conselho. Kátia Chacon citou que não consta, na proposta de regimento, nada sobre
suplência. Porém alguns membros sugeriram que não devemos seguir o regimento de
2012, por estar defasado e, por enquanto devemos agir com alguma autonomia, dentro
de nossas necessidades atuais. Kátia Chacon lembrou que nós não temos o regimento do
CTA, mas temos a proposta do regimento do conselho de processos, que vai substituir o
CTA. Prof.ª Paula concordou e sugeriu que trabalhássemos por esse regulamento. O
presidente sugeriu que fosse trazido para uma próxima reunião. Todos concordaram, por
unanimidade. Com a palavra, Daniela Rios sugeriu o mandato de seis meses para que
o(s) novo(s) representante(s) dos servidores do NTVRU, nas reuniões do CTA, por
conta das atividades ainda não serem presenciais e parte dos servidores não terem
acesso (ou hábito) às plataformas de reuniões remotas. Prof.ª Paula Reis e Kátia Chacon
ponderaram sobre o tempo que, geralmente, é maior, em outras comissões. Kátia
sugeriu que fosse colocado a expressão “Pro Tempore”. O presidente colocou em

votação duas propostas: seguir o que temos na nossa minuta atual, que é de um ano,
com atualização após um ano ou de seis meses, com nova eleição. Foi aprovada a
primeira proposta, com exceção de Daniela que votou em seis meses, para essa primeira
chamada e posteriormente ficaria por um ano. Daniela Rios sugeriu a deliberação de um
pedido oficial, à SuperCom, do retorno do nosso regimento, que se encontra na
Superintendência, para reiniciarmos a discussão interna, com os servidores e
resolvermos os pontos pendentes. O presidente colocou a proposta em votação, onde foi
aprovada, por unanimidade, pelos membros do CTA. 02. INDICAÇÃO DO CTA, DE
UM REPRESENTANTE DO NTVRU, PARA A COMISSÃO DE AVALIAÇÃO
DE CONTEÚDOS DA CHAMADA PÚBLICA DA RÁDIO PAULO FREIRE:
dando continuidade à reunião, o presidente passou a palavra para a Prof.ª Paula Reis,
que informou que será lançado o edital, com inscrições de dois de agosto a três de
setembro, para propostas. Ela explicou que as etapas de avaliação são três: a primeira é
mais burocrática, a segunda, a avaliação do piloto e do projeto apresentado e a terceira
etapa, a entrevista. Cada etapa do processo é eliminatória. A Prof.ª Paula Reis citou que
sempre contaram com representantes e que, no ano passado, o representante foi Luiz
Lourenço e, atualmente, está em aberto. Daniela Rios e Kátia Chacon sugeriram que, se
caso Luiz Lourenço não puder, a indicação seja feita pela coordenação da rádio FM. A
sugestão foi acatada, por unanimidade. O presidente pediu sugestões para uma data para
a próxima reunião do CTA e o voto foi para daqui a trinta dias. E, nada mais havendo a
tratar, o presidente deu por encerrada a reunião, às 11h55min. Recife, 26 de julho de
2021. Denia Ramos (Secretária).

