
Estão abertas, até o dia 06 de junho, as

inscrições para o treinamento exclusivo sobre o

TV Anywhere, sistema de transmissão ao vivo

realizado por meio de um smartphone. A

iniciativa, agendada para o dia 7 de junho, às

11h, é promovida pela TVU Networks, em

parceria com a ABTU. A participação é gratuita,

mas tem vagas limitadas. Não perca a

oportunidade de se inteirar sobre novas

possibilidades e tecnologias para sua emissora.

Haverá uma promoção especial para as

associadas que participarem do workshop. Faça

sua inscrição aqui.

A 11ª edição da Semana de Cinema e

Audiovisual (SAU) da Universidade Estadual de

Goiás (UEG) tem como destaque o 1º

Encontro das Escolas de Cinema do Brasil

Central com o tema “Outras Centralidades

possíveis”. O evento, que conta com apoio da

ABTU, será realizado de 1º a 3 de junho de

2022, nas modalidades on-line e presencial,

durante a 23ª edição do FICA (Festival

Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental),

em Goiás. A programação conta com

apresentações de trabalhos acadêmicos,

palestra, lançamento de livro, mesas temáticas

com representantes de instituições de ensino,

associações de profissionais e do Forcine

(Fórum Brasileiro de Ensino de Cinema e

Audiovisual). Todas as atividades são gratuitas

e serão realizadas presencialmente no

auditório da Prefeitura de Goiás. Já as

apresentações de trabalho em GT’s

acontecerão na modalidade on-line e as

palestras serão transmitidas pelo canal da

UEG TV no Youtube. A ABTU participará da

mesa sobre a atuação das TVs do Campo

Público no Centro-Oeste, sendo representada

pela sua diretora de Relações Institucionais,

Qhele Jemima. Acesse ficafestival2022.com.br

e saiba mais!

A retomada da segunda temporada das Rodas de Conversa entre TVUs,

promovidas pela ABTU em parceria com o Canal Futura, já tem data definida.

Com o tema "As TVs Universitárias e a promoção da democracia", a 6ª Rede de

Conversa das TVs Universitárias ABTU e Canal Futura acontece no dia 08 de

junho, a partir das 15h30, com a participação de representantes da TV UFAM, TV

UFPI, TV UFMS e UERN TV. A mediação é do presidente da ABTU, Fabiano Pereira,

e do diretor do Canal Futura, Acácio Jacinto. A transmissão, ao vivo, acontece

pelos canais oficiais da ABTU no YouTube e no Facebook.
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Treinamento sobre TV Anywhere
acontece no dia 07 de junho

Estreia da segunda temporada das “Rodas de Conversa entre TVs Universitárias”

Encontro de escolas de cinema do 
Brasil Central é destaque da 11ª 
Semana de Cinema e Audiovisual 

da UEG

O professor Fernando Moreira, ex-presidente

da ABTU e CEO da BML - Broadcast Media

Lab, esteve em Las Vegas para conferir de

perto as novidades da NAB Show 2022.Na

oportunidade, ele gravou vídeos especiais

para a ABTU, além de colaborar com a SET,

Sociedade Brasileira de Engenharia de

Televisão, fazendo o streaming dos 3 dias de

painéis com alguns dos mais importantes

representantes do Broadcast brasileiro e

internacional. Para conferir, acesse as mídias

sociais da ABTU e BML.

ABTU e NAB Show 2022

https://forms.gle/gk6tyJf25BqBUErA7

