
SETEMBRO

Na próxima terça-feira, 08 de março, dia

Internacional da Mulher, a TAL e a TV

Encuentro, com apoio da ABTU, lançam o

projeto “Cartografia Feminista”. Composto por

uma série de microdocumentários com

duração entre dois a três minutos, o projeto

busca dar voz às mulheres latino-americanas e

suas lutas e desafios, explicando os principais

conceitos e termos do feminismo na América

Latina. Os vídeos estão disponíveis para

download na RITU – Rede de Intercâmbio de

Televisão Universitária e, a proposta é que

todas as televisões latino-americanas

interessadas, promovam a estreia em suas

grades de programação no próprio dia 8/3,

com a exibição da série no decorrer de todo o

mês de março.

ABTU participa de mobilização em 
prol da Comunicação Pública

Como parte dos esforços para garantir a

manutenção da Empresa Brasil de

Comunicação (EBC), e ampliar a sua

independência editorial e de gestão, diversos

setores e entidades ligados ao campo da

comunicação pública participam de encontros

virtuais de mobilização e organização do

Seminário Reconstrói EBC e a Comunicação

Pública. O professor Max Eluard, coordenador

da TV Unifor e membro da diretoria da ABTU,

representa a entidade na iniciativa. O

seminário será realizado nos dias 8 e 9 de

abril, remotamente, e um caderno de

propostas será lançado no Fórum de

Resistências e Fórum Social Mundial Justiça e

Democracia - FSMJD, entre os dias 26 a 30

de abril, em Porto Alegre. Este caderno será

um material de referência para a defesa da

EBC e da comunicação pública e para o

diálogo com as candidaturas neste ano

eleitoral. Para elaboração das propostas que

farão parte do caderno, foram criados

subgrupos e definidos eixos transversais que

devem permear a discussão de todos os

subgrupos. São eles: Eixo 1. Gestão, Estrutura

e Participação Democrática ; Eixo 2. Conteúdo

e Diversidade ; Eixo 3: Desenvolvimento e

sustentabilidade. Se tiver contribuições para as

discussões dos eixos temáticos, envie uma

sugestão até o dia 15 de março, em até duas

laudas, com contextualização do assunto,

apresentação e análise do problema, sugestão

de resolução do problema.

A ABTU, em parceria com TikTok, organiza uma

segunda edição do workshop sobre o uso da

plataforma pelas TVs Universitárias. A iniciativa

nasce a partir de diversos pedidos enviados por

associados que não conseguiram participar da

primeira edição, realizada durante o fórum ABTU

2021. A proposta é abrir mais uma janela de

exibição e promoção de conteúdos criados pelas

associadas ABTU. A oficina on-line acontece no dia

11 de abril, das 14h às 16h, pelo Zoom. O

palestrante será Ronaldo Marques, Content

Operations Lead da TikTok no Brasil. O

treinamento é gratuito e as vagas são limitadas.

Garanta a sua preenchendo a ficha de inscrição

AQUI.

Produzido pela ABTU, sob a coordenação do

professor Cláudio Magalhães, em parceria com o

jornalista e doutorando Ricardo Borges, o Mapa

4.0 será lançado em e-book. O projeto, que

apresenta informações detalhadas sobre as 190

TVs universitárias em atividade no país, terá

versões em português, inglês e espanhol. Além de

dados demográficos, o material contará com

informações sobre infraestrutura, meios de

transmissão, conteúdo, mídias sociais, entre outras

informações. A publicação é fruto de um edital de

fomento à pesquisa da Universidade de Brasília

(UnB). O quarto mapa de televisões universitárias

brasileiras está disponível no site: mapatvu.org.br.
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Cartografia feminista

Mapa 4.0 agora em E-book

A ABTU, em parceria com a TV Promove,

disponibiliza mais uma edição do programa TV

Universitária. A iniciativa, que tem o objetivo de

apresentar emissoras universitárias de todo o país,

está disponível para download na RITU – Rede de

Intercâmbio de Televisão Universitária. O terceiro

episódio conta com entrevistas do diretor do Museu

da TV, Rádio & Cinema, Elmo Francfort, e da

Superintendente da TVTec Jundiaí, Mônica

Gropelo. Quer participar e nos contar sobre o

trabalho desenvolvido em sua TVU? Envie sua

sugestão de pauta para:

comunicacaoabtu@gmail.com.

Nova edição do ”TV Universitária”

Sua TV Universitária no TikTok

https://forms.gle/68vy243YTmqbEoq2A

