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BOLETIM INFORMATIVO

ABTU TEM
NOVA
ASSOCIADA

No mês de julho, a ABTU ganhou uma nova
associada, a TV UFMA. Inaugurada no dia 7 de
outubro de 2015, a emissora da Universidade
Federal do Maranhão exibe sua programação
em rede aberta, nos canais a cabo SKY, TVN e
NET/Claro, além das redes sociais. Na
entrevista, a diretora-geral da TV, Profa. Cecília
Maria da Costa Leite, fala sobre a emissora, que
conta com uma programação de caráter
diversificado e plural, valorizando as
identidades locais e regionais.
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S A I B A  M A I S  E M
P O R T A L P A D R A O . U F M A . B R / T V U F M A

ABTU: Sejam-bem-vindos, é um prazer tê-
los conosco na ABTU. Gostaríamos que nos
apresentassem a TV UFMA.  

A TV UFMA conta com 17 salas de
administração e produção, quatro ilhas
de edição e dois estúdios, sendo um
exclusivo para produção de
telejornalismo. A torre de transmissão é
uma das maiores do Maranhão, com 110
metros de altura, o que garante
cobertura em um raio de 60 quilômetros.
A grade da emissora é composta por
telejornal, rodas de conversa, atrações
culturais, divulgação de produções
audiovisuais de alunos de comunicação
da instituição, debates, entre outros
programas, que possuem exibições
diárias, semanais e quinzenais. 

ABTU: Quais são as expectativas da
emissora com a filiação?

Avaliação que a TV UFMA faz da ABTU é
a melhor possível, principalmente desta
gestão que tem à frente o Prof. Fabiano
Pereira. Consideramos que a associação
tem desempenhado bem sua função de
promover a necessária articulação
entre as TVs Universitárias do país,
fomentando a expansão e o
fortalecimento das atividades no campo
da mídia televisiva. Fazer parte da ABTU
significa poder contar com um amparo
nacional para questões de interesse das
emissoras, enquanto fonte de
consultoria para as necessidades
inerentes às nossas ações.
Recentemente, por exemplo, fomos
auxiliados em dúvidas em relação à
inserção de conteúdo no período
eleitoral e obtivemos a necessária
articulação para a obtenção das
informações. Além disso, ter acesso à
plataforma RITU tem sido importante,
tanto para a complementação da nossa
grade de programação, quanto para a
abertura de uma nova “janela de
divulgação” das nossas produções. 

A UnBTV, emissora da Universidade de Brasília, se prepara para lançar uma série de quatro
reportagens especiais sobre o processo eleitoral brasileiro, com foco nas eleições 2022. A
ideia é abordar a história das urnas eletrônicas, a segurança dos equipamentos, as mudanças
na realização de campanhas eleitorais nos últimos vinte anos e o impacto da tecnologia na
produção e disseminação das chamadas Fake News. Além disso, uma das reportagens
também vai contar a trajetória feminina nas disputas a cargos majoritários no país e a luta por
igualdade de gênero na política. O conteúdo estará disponível para todas as associadas da
ABTU por meio da RITU, a partir da segunda quinzena de agosto.

 

UNBTV
PREPARA SÉRIE
SOBRE
ELEIÇÕES 

https://portalpadrao.ufma.br/tvufma
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A ABTU e o Dailymotion realizam, no dia
10 de agosto, às 11h, um workshop com o
tema “Sua WebTV no portal Dailymotion”.
No encontro, emissoras associadas à
ABTU receberão orientações práticas
sobre como inserir, gratuitamente, o sinal
de suas webTVs no portal. Inscreva-se
agora clicando aqui. 
 A ABTU e o Dailymotion são parceiros na
transmissão da Televisão Universitária
Brasileira (TUB), canal on-line com
conteúdo exclusivamente produzido por
TVs Universitárias.

SUBMISSÃO DE ARTIGOS PARA A REVISTA
ABTU SEGUE ATÉ 15 DE AGOSTO 

WORKSHOP “SUA WEBTV NO PORTAL
DAILYMOTION” ACONTECE NO DIA 10 DE

AGOSTO
 

Sobre a plataforma
Dailymotion é uma plataforma de tecnologia francesa de compartilhamento de vídeo
que pertence ao grupo Vivendi. Os parceiros de lançamento norte-americanos
incluíram a Vice Media, Bloomberg e Hearst Digital Media. O Dailymotion está
disponível para acesso em todo o mundo, em 183 idiomas e em 43 versões, que
abrigam home pages e conteúdos locais. 

O Conselho Editorial da Revista ABTU - TV Universitária + TV Pública recebe, até o
dia 15 de agosto, artigos para a publicação na próxima edição do periódico. A
revista, que é Qualis em Comunicação e Informação, Educação e Interdisciplinar,
apresenta conteúdos sobre pesquisa e desenvolvimento da televisão universitária e
pública brasileira, e comunicação pública em geral. Podem ser enviados artigos
inéditos, já publicados em Anais ou em outras revistas (neste caso, sendo
obrigatória a identificação da publicação de origem). Os artigos devem ser
encaminhados ao Prof. Dr. Cláudio Magalhães, pelo e-mail:
claudiomagalhaes@uol.com.br. As últimas edições da revista e as condições para
submissão estão disponíveis no site da ABTU (abtu.org.br). 

https://usp-br.zoom.us/meeting/register/tZIscu2gqTovG9DZm-Bk0SHVgNxc3V2-d_2u
https://www.dailymotion.com/video/x7mqska
https://www.dailymotion.com/video/x7mqska
https://www.abtu.org.br/
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A ABTU é uma das instituições
apoiadoras do 17º Fest Aruanda, que
acontece de 01 a 07 de dezembro, em
João Pessoa (PB), com o objetivo de
fomentar e reconhecer novos talentos do
setor audiovisual. 

MAPA DE TVUS DISPONÍVEL EM E-BOOK

ABTU É PARCEIRA
DO FEST ARUANDA,
TRADICIONAL
EVENTO DO
AUDIOVISUAL
BRASILEIRO

Realizado pela produtora Bolandeirarte e Films, em parceria com a Universidade
Federal da Paraíba (UFPB), o festival conta com uma categoria dedicada às
produções das TVs Universitárias nas áreas de Reportagem, Interprograma,
Documentário e Programa de TV. 
O Prof. Lúcio Vilar, que é um dos idealizadores do festival, além de atual Produtor
Executivo, ressalta a importância da retomada do apoio da ABTU ao evento. “Em
2011, nós realizamos um encontro nacional de muita repercussão para TVs
Universitárias, quando dirigentes, diretores e produtores de TVUs de todo o país
estiveram reunidos em um evento paralelo dentro da programação do Festival. A
parceria significa pensar em resgatar esse projeto, com novas oportunidades de
reflexão e intercâmbio de conhecimento”. Ele ainda destaca que o Fest Aruanda é
um dos poucos festivais do país que ainda abriga uma mostra competitiva de
produções de TVs Universitárias. “Isso é algo que merece ser preservado e, quem
sabe a gente possa, se não esse ano, mas no próximo, fazer de novo um grande
encontro nacional em João Pessoa”. 

O Mapa 4.0 da TV Universitária brasileira acaba de ganhar uma
versão e-book. A publicação, que apresenta um panorama e
informações sobre TVUs de todo o país, está disponível para
download gratuito no site da ABTU. A iniciativa é parte do projeto
de doutorado do pesquisador e jornalista da UnBTV, Ricardo Borges,
sob a coordenação geral do prof. Dr. Cláudio Magalhães, e apoio da
ABTU. Clique aqui e confira o vídeo de apresentação do Mapa 4.0,
também disponível para download na RITU. Saiba mais em: 
 www.mapatvu.org.br

https://youtu.be/UKzE8rZermM
http://www.mapatvu.org.br/
http://www.mapatvu.org.br/

