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BOLETIM INFORMATIVO

INTERCÂMBIO ENTRE
TVUS: TV UNESP
VISITA TV PROMOVE,
EM BH

Parte da equipe da TV Unesp, localizada no
interior de São Paulo, esteve, no mês de
outubro, visitando as instalações da TV
Promove, em Belo Horizonte. “Pudemos
comprovar que as pessoas que estão
empenhadas em fazer TV universitária é que
são o maior patrimônio das emissoras”,
destaca Francisco Machado Filho, diretor da
TV paulista. 
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Dos 27 funcionários da TVU, que pertence à Universidade Estadual Paulista, 12
participaram da visita à capital mineira. Entre os profissionais, estavam
produtores, funcionários administrativos e jornalistas. Esta foi a primeira vez que
a TV mineira recebeu a visita de uma emissora também filiada à ABTU.  “Foi uma
rica experiência de aprendizado coletivo. Profissionais e estagiários de duas
emissoras distintas, uma pública e a outra privada, uma com estrutura de TV
aberta e a outra em canal fechado, uma do interior de São Paulo e a outra de Belo
Horizonte”, ressalta Ana Damasceno, diretora da TV Promove. Ela destaca que a
equipe ficou muito satisfeita e avaliou a iniciativa positivamente. “Trocamos
informações, socializamos ideias, pudemos nos conhecer olho no olho e
compartilhar dificuldades”.
 
Na avaliação do diretor da TV Unesp, Francisco Machado Filho, o intercâmbio é
uma oportunidade não só de troca de conhecimentos técnicos, mas também de
compartilhar experiências e vivências com as pessoas responsáveis pelo
funcionamento das TVUs. “Independente da estrutura que uma TV Universitária
tenha, são as pessoas que fazem o canal funcionar. Nossa equipe ficou encantada
com os profissionais da TV Promove e toda a dedicação e amor que eles têm pela
produção de conteúdo.  Outro fato que chamou nossa atenção é a participação
dos alunos na emissora. Nosso grupo pode observar como os estudantes se
sentem realizados em trabalhar em conjunto com os funcionários da TV. Essa
para nós foi uma grande experiência e fez valer a pena a viagem”, comemora. 



O U T U B R O  /  2 0 2 2

Transmissão 
O canal do TSE fará plantões ao vivo sobre o processo eleitoral e apuração dos
resultados. As TVs que tenham interesse em retransmitir o conteúdo, devem
informar à ABTU o nome e Whastapp da pessoa responsável pela iniciativa na
emissora. A coordenação de comunicação do TSE entrará em contato e incluirá as
emissoras em um grupo, onde será possível obter informações e alinhar a ação.  

Em parceria com a coordenação
audiovisual do Tribunal Superior Eleitoral
(TSE), a ABTU está disponibilizando
diversos interprogramas parte de uma
campanha de verificação de informações
e combate às fake news. O conteúdo está
disponível aos associados por meio de
links do Google Drive. A emissora
interessada em exibir as peças deve
entrar em contato com a ABTU pelo e-
mail: comunicacao@abtu.org.br. Parte do
conteúdo também pode ser exibido após
o período eleitoral. 

PARCERIA ENTRE ABTU E ABT DISPONIBILIZA
INSCRIÇÕES PARA CONGRESSO DE TECNOLOGIA

EDUCACIONAL
 

A ABTU é uma das entidades apoiadoras do 9º Congresso Internacional de
Tecnologia Educacional, promovido pela Associação Brasileira de Tecnologia
Educacional (ABT), realizado nos dias 9 e 10 de novembro, no Rio de Janeiro. 
 Como parte da parceria, a ABT está liberando para as emissoras associadas à
ABTU, duas inscrições gratuitas para o congresso presencial e dez para o
virtual. Os interessados devem entrar em contato pelo e-mail:
gerenciaexecutiva@abtu.org.br. As inscrições serão disponibilizadas por
ordem de chegada das manifestações de interesse. Saiba mais sobre a
programação no link: http://abt-br.org.br/

TSE DISPONIBILIZA VÍDEOS DE COMBATE ÀS FAKE
NEWS

 

mailto:gerenciaexecutiva@abtu.org.br
http://abt-br.org.br/
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As emissoras associadas à ABTU contam com uma nova janela de exibição na
maior cidade da América Latina! Por meio de uma parceria entre a Associação e a
TV Câmara São Paulo, será possível enviar documentários com até 90 minutos de
duração para o programa semanal SP DOC. As TVS interessadas em participar,
devem subir o conteúdo na Rede de Intercâmbio de TV Universitária (RITU) e
comunicar, via e-mail gerenciaexecutiva@abtu.org.br, a disponibilização do
material, que passará por avaliação da curadoria do programa. A ABTU será
responsável por fazer a mediação entre a TV Câmara SP e o associado, no que diz
respeito a autorização do uso de conteúdo, entre outras questões. 

Sobre a emissora 
Neste ano, a Rede Câmara SP completou 25 anos em
atividade. A emissora divulga as ações realizadas pelos
vereadores na Câmara Municipal de São Paulo, com
transmissão pelo Canal 8.3 (aberto digital - 24h) e Canais
a cabo 7 (digital) e 13 (analógico) da NET, das 13h às 20h.
Saiba mais: clique aqui. 

ABTU FIRMA PARCERIA COM TV CÂMARA SP  PARA
A EXIBIÇÃO DE PRODUÇÕES UNIVERSITÁRIAS

 

UEG SEDIA FORCINE 2022
 
Entre os dias 24 e 28 de outubro, a
Universidade Estadual de Goiás (UEG) é
sede do Fórum Brasileiro de Ensino de
Cinema e Audiovisual (Forcine 2022). O
evento reúne docentes, discentes,
pesquisadores, especialistas e
profissionais do setor para a discussão do
tema “Novas presencialidades e a
construção de um ensino em rede". Em
pauta, debates sobre as oportunidades de
compartilhamento de novas
metodologias, conteúdos, janelas e
formas de comunicação. As inscrições são
gratuitas, clique aqui.  

https://www.youtube.com/c/C%C3%A2maraMunicipaldeS%C3%A3oPaulo
https://www.even3.com.br/congressoforcine2022/

