
Para celebrar o dia da Educação, comemorado

em 28 de abril, a ABTU promove uma ação

especial em parceria com suas associadas. A

proposta é apresentar projetos mantidos pelas

TVUs com foco na promoção da educação.

Sabemos que as TVs Universitárias têm uma

relação muito próxima com o tema, dando

uma grande contribuição para a divulgação de

ações educativas. Se esse é o caso de sua TV,

não fique de fora da iniciativa! Envie uma

mensagem para comunicacao@abtu.org.br

até o dia 15 de abril, contando sobre seus

projetos. Sua experiência pode inspirar e

motivar outras TVUs.

Ainda dá tempo de fazer sua inscrição para o

workshop on-line sobre o uso do TikTok pelas

TVs Universitárias. Em formato totalmente

online, pelo Zoom, a oficina acontece no dia

11 de abril, das 14h às 16h, e será conduzida

por Ronaldo Marques - Content Operations

Lead da TikTok no Brasil. O treinamento é

gratuito e as vagas são limitadas. Clique aqui

e garanta a sua!

Já está disponível para download gratuito, o

novo livro do professor e pesquisador Octávio

Pieranti, intitulado “Entre plantações de

morangos, florestas e oceanos: arquivos

esquecidos da Rádio Nacional recontam a

origem da Radiobrás” - (ed. FAC/UnB). A partir

de mais de 12 mil páginas de arquivos oficiais

inexplorados e há muito tempo esquecidos, o

autor resgata a história da criação pelo governo

brasileiro de um sistema de rádio de alta

potência para cobrir o mundo inteiro. Em menos

de 20 anos, os planos mudaram, a emissora

passou a transmitir para a Amazônia e, depois,

uma rede local de estações foi desmontada.

Docente e pesquisador da Unesp, Octávio foi o

entrevistado convidado da sessão de abertura de

nosso Fórum ABTU 2021, no qual falou sobre os

20 anos do Fórum Nacional das TVs Públicas.

ABRIL 

2022

No Dia da Educação 2022, ABTU 
promove encontro de iniciativas de 

TVUs ligadas ao tema

ATEI promove 2ª edição do Concurso 
Audiovisual Ibero-Americano de 
Divulgação Científica e Cultural -

CRE@tei

Retomando esse espaço de diálogo e trocas

entre TVs Universitárias brasileiras, a ABTU e o

Canal Futura promovem, a partir de maio, o

retorno dos encontros bimestrais da “Rede de

Conversa de TVs Universitárias”. Com temas

voltados ao universo das TVs universitárias e

suas interações com a sociedade, os encontros

são uma ótima oportunidade para partilhar

ideias criativas. Aguarde mais informações e

voluntarie-se para participar!

ABTU e Canal Futura retomam 
Rede de Conversa

Estão abertas as inscrições para a segunda

edição do Concurso Audiovisual Ibero-

Americano de Divulgação Científica e Cultural,

CRE@tei. A participação é gratuita e as

histórias vencedoras terão dotação

econômica. Além disso, as obras merecedoras

de menção especial, prêmio ou premiação

serão incorporadas ao repositório ATEImedi@,

dando-lhes a opção de serem multicast

através das principais janelas do espaço

audiovisual ibero-americano. O período para

recebimento de obras termina em 15 de abril

de 2022. Corra que ainda dá tempo de

participar! Mais informações em www.atei.es.

Livro resgata e registra a história da 
Rádio Nacional

Participe da oficina TikTok

Criado em 2021, o programa TV Universitária tem por objetivo levar aos nossos associados e 

demais entidades parceiras, um pouco da história e da produção da TV Universitária brasileira. 

Por isso, se você ainda não teve a oportunidade de participar, não perca mais tempo. Entre em 

contato pelo comunicacao@abtu.org.br, queremos divulgar o seu trabalho para todo o Brasil!

TV Anywhere: seu smartphone como 
uma unidade móvel ao vivo completa

Em maio, a ABTU promoverá, em parceria com

a TVU Networks, um treinamento exclusivo sobre

o TV Anywhere, sistema de transmissão ao vivo

através de smartphone. Fique ligado em nossos

perfis para não perder essa oportunidade. As

inscrições serão gratuitas, mas com vagas

limitadas.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScZXR4p2Fm3vufAg2giIJLfZUh13rxdh3_2N_lPyFDV_9LAtw/viewform
http://www.atei.es/
mailto:comunicacao@abtu.org.br

