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BOLETIM INFORMATIVO

ABTU LANÇA 9ª
EDIÇÃO DE SUA
REVISTA EM
DEZEMBRO 

No dia 15 de dezembro, a partir das  15h,
acontece o lançamento da 9ª edição da
Revista ABTU, que traz como tema “A
diversidade das TVs Universitárias e
Públicas". O evento será transmitido pelo
canal da ABTU no YouTube. Conversamos
com o editor da publicação, o professor Dr.
Cláudio Márcio Magalhães. Confira!  
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ABTU: O que podemos esperar da edição deste ano?

A revista deste ano mostra uma coisa muito legal que é a diversidade das
Televisões Universitárias e Públicas. Diversidade não só em termos de
organização jurídica, mas principalmente de conteúdos e abordagens. Vamos
trazer uma série de cases que mostram alguns exemplos disso.  As TVUs têm
dentro de si diversos tipos de televisão. 

ABTU: De maneira geral, qual a importância da Revista ABTU para a área de
comunicação?

Oferecer modelos e experiências para que as pessoas possam dar continuidade
e/ou pensar em novos projetos. O objetivo é servir como uma referência de
produção de televisão. Percebemos ao longo da existência da ABTU que alguns
dos exemplos que surgiram nas TVUs, também foram levados para as TVs
comerciais e tradicionais. Essa é a função de uma universidade, né? Produzir
conteúdo e conhecimento para que ele possa ser compartilhado com toda a
sociedade.  

17º FEST ARUANDA ANUNCIA SELECIONADOS NA
CATEGORIA TV UNIVERSITÁRIA

 

De 1º a 7 de dezembro, acontece, em João
Pessoa, o tradicional Fest Aruanda do
Audiovisual Brasileiro, iniciativa que conta
com o apoio da ABTU. Com mais de 60
inscritos, a organização do evento
divulgou, na última semana, os projetos
selecionados na categoria TV Universitária,
que contempla os gêneros: documentário;
reportagem; programa e interprograma.
Na lista das participantes que concorrem
ao prêmio, estão as emissoras associadas
à ABTU, TV Unaerp, TV Unifor e TV USP
Piracicaba. Estamos na torcida!
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No decorrer da obra, a implantação da pioneira TV Tupi, a evolução das
emissoras, a criação de ídolos populares, a chegada do videoteipe, do satélite,
das cores e da alta definição, com interatividade e streaming, além de outros
temas e curiosidades sobre a nossa televisão. Clique aqui e saiba mais. 

O radialista, jornalista e coordenador do
Museu da TV, Rádio & Cinema, Elmo
Francfort, lança pela editora Valentina,
em 1º de dezembro, o livro “A história da
televisão para quem tem pressa”. Na
obra, o autor traça um panorama da TV,
que vai dos televisores de tubo às
produções hoje assistidas pelo celular,
nos quatro cantos do país e no exterior. A
publicação passeia pelos principais
acontecimentos que marcaram a
trajetória dessa paixão nacional,
responsável por transmitir, a longas
distâncias, imagens que transformaram a
história do nosso país. 

INSCRIÇÕES ABERTAS PARA A 12ª MOSTRA
ECOFALANTE DE CINEMA

 
Estão abertas, até o dia 15 de janeiro de 2023, as inscrições de filmes latino-
americanos para a 12ª Mostra Ecofalante de Cinema. O evento acontece
anualmente e tem o objetivo de contribuir com a divulgação de obras
cinematográficas ao público brasileiro. Através de filmes e debates, a Mostra
apresenta discussões socioambientais com assuntos pertinentes à sociedade. A
iniciativa é gratuita e será realizada no mês de junho do próximo ano, em São
Paulo. Os filmes selecionados para a competição concorrerão nas categorias:
melhor longa-metragem avaliado pelo júri, com prêmio de R$ 15.000,00; melhor
curta-metragem escolhido pelo júri, com prêmio de R$ 5.000,00 e melhor filme
selecionado pelo público. O regulamento, formulário de inscrição e mais
informações podem ser acessados no site
https://ecofalante.org.br/blog/inscricoes-2023/.

ELMO FRANCFORT LANÇA LIVRO SOBRE A
HISTÓRIA DA TV BRASILEIRA

 

https://loja.editoravalentina.com.br/a-historia-da-televisao-brasileira-para-quem-tem-pressa
https://ecofalante.org.br/blog/inscricoes-2023/
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TÁ NA REDE 

Participe do
Boletim ABTU
Envie sua sugestão de pauta para:
comunicacao@abtu.org.br

@PUCTVGOIASOFICIAL @TVUFMA


