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BOLETIM INFORMATIVO

ABTU PARTICIPA DE
FÓRUM PROMOVIDO
PELA FUNDAÇÃO
ROBERTO MARINHO
E CANAL FUTURA

A ABTU esteve representada por diversos
membros da sua diretoria e conselhos no
VIII Fórum de Reitores e Dirigentes das
Universidades Parceiras do Canal Futura,
realizado nas instalações do InfoGlobo, no
no Rio de Janeiro, em 26 de agosto. 
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Contando com dirigentes de mais de 80
universidades parceiras do Canal Futura,
além de gestores de televisões
universitárias e equipes da Fundação
Roberto Marinho e da própria emissora,
o evento promoveu a troca de
experiências, além de sinalizar os temas
que deverão ser prioritários nas futuras
ações conjuntas.
Entre os assuntos discutidos, destaque
para o fortalecimento das ações em prol
da educação e da ciência, a busca de
alternativas para os altos índices de
evasão estudantil e a necessidade de
melhorar a comunicação entre a
universidade e a sociedade.
Durante sua participação, a ABTU
sinalizou a importância do
fortalecimento das TVs Universitárias
como agentes da aproximação entre as
universidades e o Canal Futura, na
condição de parceira nas coproduções e
divulgação. Confira nos links abaixo,
matérias publicadas sobre o evento. 

Fórum Nacional de Reitores e Dirigentes
debate desafios das universidades

brasileiras

Financiamento, inclusão e retenção de
alunos precisam ser prioridades para

universidades em 2023, dizem reitores
 
 

Educação em pauta no RJ: representantes
de universidades discutem futuro do setor

 

Fórum com reitores de universidades
discute desafios educacionais nos novos

contextos da comunicação do país

 

https://cbn.globoradio.globo.com/media/audio/384969/forum-nacional-de-reitores-e-dirigentes-debate-des.htm
https://valor.globo.com/google/amp/brasil/noticia/2022/08/26/financiamento-inclusao-e-retencao-de-alunos-precisam-ser-prioridades-para-universidades-em-2023-dizem-reitores.ghtml
https://www.info4.com.br/ver/exibir.asp?Yw=MTU3OQ&YQ=MTU3OQ&bQ=MjAwNDg3Mg&bA=MjAwNDg3Mg&b3JpZ2Vt=cGNvbnRybw&bm9tZQ=KEF1dG8pIFRWIE5vdO1jaWFz
https://oglobo.globo.com/brasil/noticia/2022/08/forum-com-reitores-de-universidades-discute-desafios-educacionais-nos-novos-contextos-da-comunicacao-do-pais.ghtml
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No dia 10 de agosto, a ABTU, em parceria com a plataforma Dailymotion, realizou  
um treinamento para capacitar representantes de TVUs interessadas em inserir
sua webTV no portal internacional. Mais de 20 pessoas de diversas televisões
universitárias participaram da iniciativa, que contou com a presença do gestor do
serviço na América Latina, David Rios, e do representante da plataforma no Brasil,
Fábio Maschi. O registro em vídeo do workshop está disponível aos interessados
no canal da ABTU no Youtube. Acesse e confira! 

ABTU PARTICIPA DE EDIÇÃO NACIONAL DO
INTERCOM 2022 EM JOÃO PESSOA

TREINAMENTO
DAILYMOTION ESTÁ

DISPONÍVEL NO
CANAL DA ABTU NO

YOUTUBE

Nos dias 5 a 9 de setembro, a cidade de João Pessoa/PB recebe o Intercom 2022 -
45º Congresso Brasileiro de Ciências da Comunicação. A organização é da
Universidade Federal da Paraíba (UFPB), e terá como tema "Ciências da
Comunicação contra a Desinformação". A ABTU participará do evento com a
promoção de duas atividades. No dia 8, a Associação realiza um debate em
parceria com o Canal Futura, intitulado "Parcerias Canal Futura, ABTU e TVs
Universitárias brasileiras no combate à desinformação". Programada para ocorrer
das 15h30 às 17h, no espaço do Cine Aruanda (CCTA - Campus I da UFPB), a
iniciativa contará com a participação dos jornalistas Fabiano Morais (UERN TV),
Mayara Ferreira (TV Unesp), Fabiana Siqueira (UFPB) e Patrícia Monteiro (UFPB). A
mediação ficará a cargo de Acácio Jacinto (Canal Futura) e Fabiano Pereira (ABTU). 
Já no dia 9, a ABTU promove a oficina "A TV Universitária Brasileira e as novas
janelas de exibição", ministrada pelo presidente da Associação, Fabiano Pereira
(TV USP/ABTU), a partir das 9h, no TS-1 - Demid/CCHLA - Campus I UFPB. A
programação completa do Intercom 2022 pode ser conferida aqui. Acompanhe no
próximo boletim informações sobre as atividades.

https://www.youtube.com/watch?v=IaNHXLfgNAA
https://www.portalintercom.org.br/eventos1/congresso-nacional/calendario-e-taxas-2022
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Bem antes de existir a televisão, as
celebridades da arte e da cultura já eram
referidas como "astros" ou "estrelas",
como se as suas vidas realmente
pairassem acima das demais, brilhassem
sobre elas, convidassem a contemplá-las
no céu onde habitam. Se essa metáfora
astronômica é tão antiga e arraigada no
imaginário coletivo, por que não tomá-la
como eixo organizador, na releitura de
uma extensa produção jornalística sobre
grandes nomes da TV brasileira? Foi com
esse foco que o presidente de honra da
ABTU, jornalista, crítico e diretor de
televisão, Gabriel Priolli, olhou para
cima, mirou o telescópio em 35
personalidades e capturou o seu brilho
em Astros em Trânsito. 

Clique aqui e saiba mais. 

LANÇAMENTOS

O livro "Televisão na convergência
digital: a disputa das telas pela
interatividade e atenção do público"
procura observar as reconfigurações do
conteúdo televisivo e suas lógicas de
produção, circulação e consumo. A obra
resgata o percurso dos estudos de
doutorado do jornalista e pesquisador,
Alexandre Kieling, integrante do
Conselho Consultivo da ABTU. Em 2009,
o autor analisou as experiências
interativas do programa Fantástico, da
TV Globo. 

Clique aqui e saiba mais

https://www.terraredondaeditora.com.br/product-page/astros-em-transito
https://www.amazon.com.br/Televis%C3%A3o-Converg%C3%AAncia-Digital-Disputa-Interatividade/dp/652502272X/ref=mp_s_a_1_1?crid=3ROVZKGQ7P2RF&keywords=alexandre+Kieling&qid=1656003120&sprefix=alexandre+kieling+%2Caps%2C585&sr=8-1&ufe=app_do%3Aamzn1.fos.6d798eae-cadf-45de-946a-f477d47705b9

