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RESUMO 

 

Este estudo pretende investigar a TV Universitária, destacando a TV UNIFOR, 

como ambiente facilitador de experiências constantes e inovadoras no que diz respeito à 

produção de formatos, conteúdos e significados para os estudantes de comunicação, com o 

intuito de traduzir e aproximar a comunidade/sociedade da produção científica gerada na 

academia. 

Questiona-se para tanto, neste contexto as possibilidades de experimentação na 

TV Universitária, seu planejamento e participação dos experimentadores (alunos e 

professores). Na pesquisa para este estudo busca-se perceber se as novas experiências 

propostas ou implantadas estão aquém ou além das necessidades de desenvolvimento de 

projetos audiovisuais eficazes na utilização do meio televisivo universitário, com foco na 

expansão e acessibilidade dos saberes. Acredita-se a priori que as experimentações ainda se 

restringem a aplicações comuns da linguagem audiovisual (ângulos, planos e movimentos de 

câmera), na maioria das vezes sem importância para a compreensão dos conteúdos. Pretende-

se ainda constatar a credibilidade e conhecimento do meio acadêmico relativo à TV 

Universitária dentro da Universidade de Fortaleza. Outro ponto para basear essa reflexão é a 

influência da própria instituição, ou seja, da universidade e de seus interesses, linhas de 

pesquisa e modelos de gestão, nas práticas propostas para experimentação audiovisual. 

 

Palavras chave: Televisão. TV Universitária. Experimentação. Universidade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ABSTRACT  

 

The purpose of this study is to investigate the University TV, highlighting UNIFOR 

TV, as and environment that facilitates constant and innovative experiences regarding 

formation, contents and significance formats for communication program students, with the 

objective of translate and approach the community/society to the scientific production made 

on the academy.  

Questioning the context of the possibilities of experimentation on the University TV 

and participation of the experimenters (students and professors). This study seeks to 

understand if new experiments proposed or deployed behind or beyond to the needs of 

development of audiovisual projects through effective use of television in college, focusing 

on the expansion and accessibility of knowledge. Considering initially that the trials are still 

restricted to common applications of audiovisual language (angles, camera movements and 

plans), mostly unimportant for understanding the content. Aiming still to establish credibility 

and knowledge of the academics on TV within the University of Fortaleza. Another point to 

base this discussion is the influence of the institution, in others words, the university and its 

own interests, like research and models of management practices proposed for audiovisual 

experimentation. 
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INTRODUÇÃO 

 

As TVs Universitárias brasileiras aparecem em circunstâncias de tensão entre as TVs 

comerciais e educativas, onde as primeiras são criticadas pela banalização da violência e 

exibição do mau gosto e as segundas de não haverem encontrado a forma, ou melhor, o 

equilíbrio entre educação e entretenimento. A pesquisadora Ramalho (2005) afirma que o 

equilíbrio presumiu uma concepção que unisse a um conteúdo cultural e/ou educativo um 

formato convidativo, que suscitasse bem estar ao telespectador. Para entender a tensão entre a 

televisão comercial e a educativa no Brasil é necessário pensar sobre como emergiram e com 

quais objetivos. 

No Brasil, a TV privada foi montada em 1950 de acordo com o modelo americano de 

empresa privada, objetivando o potencial de consumo que surge com a emergente indústria 

brasileira. Ainda que haja a afirmação de que a TV brasileira e sua acessibilidade foram 

direcionadas para a elite (só os ricos tinham poder aquisitivo para tanto), em geral ela foi 

pensada para as massas. Durante os anos que se seguiram, a força do veículo ganha lugar na 

sociedade de forma que a população menos favorecida tem acesso e a audiência se expande.  

Para Machado (2001: 30), a televisão trabalha em uma escala de audiência, que nela 

o conceito de “elitismo” fica sem lugar. Mesmo o produto mais “difícil” (sic), mais 

sofisticado e seletivo encontra na televisão um público de massa. A mais baixa audiência de 

televisão é, ainda assim, uma audiência de várias centenas de milhares de telespectadores, e, 

portanto muito superior a audiência de qualquer outro meio, equivalente a “performance 

comercial de um best seller na área da literatura”. 

A este respeito, Bourdieu(1989) comenta que por meio do índice da audiência, é a 

lógica comercial que se impõe às produções culturais. O autor defende: 

 

[...] é importante saber que historicamente, todas as produções culturais que considero – e 

que não sou o único, espero - que certo número de pessoas considera como as produções 

mais elevadas da humanidade, a matemática, a poesia, a literatura, a filosofia, todas essas 

coisas foram produzidas contra o equivalente do índice de audiência, contra a lógica do 

comercial [...]. (1997: 38). 

 

Bourdieu(1997) preocupa-se com a introdução da “mentalidade – índice-de-

audiência”, que são praticadas pelos editores de vanguarda e nas instituições científicas, pois 

colocam em questão as condições mesmas da produção de obras que são capazes de criar seu 

próprio público. 
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Para o autor a televisão regida pelo índice de audiência contribui para exercer sobre o 

consumidor supostamente livre e esclarecido as pressões do mercado, que não tem nada de 

expressão democrática de uma opinião coletiva, racional, esclarecida, de uma razão pública, 

“como querem fazer crer os demagogos cínicos” (Bourdieu 1997: 97). 

Pelo mesmo caminho, Sartori apresenta o conceito de Homo Videns para o 

telespectador que passa a ser um animal “vidente” mais que um animal “simbólico”, já que na 

televisão o fato de ver predomina sobre o falar, no sentido que a voz ao vivo, ou de um 

locutor, é secundária “pois está em função da imagem e comenta a imagem”. O autor 

contempla a posição da audiência e consumo e acredita que: 

 

A gestão do poder televisivo se defende das acusações, descarregando a culpa sobre os 

ouvintes. Certo, mas esta é uma defesa de quem tem má consciência. Na verdade, no que 

diz respeito à televisão, mais do que a outras coisas, é o produtor que produz o consumidor 

(2001: 128). 

 

O autor reconhece que se a TV disponibilizasse material que incitasse o pensamento 

crítico sobre o mundo, à audiência teria interesse pelo mundo. Para ele as informações são 

filtradas, segundo os interesses da audiência a partir da visão do produtor. Sartori (200: 130) 

conclui: “(...) moldar-se servilmente às tendências dos ouvintes é como deixar-se arrastar pela 

solução de menor esforço, procurando navegar sempre, de forma irresponsável, naquilo que é 

mais fácil”
1
. 

Ainda em relação ao consumo na TV, Baudrillard (1995) inicia por definir o 

consumo e o efeito de consumo sistemático ao nível dos mass media. No lugar de ir ao mundo 

por meio da imagem, é a imagem que “se dobre sobre as mesmas pelo desvio do mundo (o 

significante designa-se a si esmo por detrás do álibi do significado)” (Baudrillard 1995: 130). 

O autor exemplifica o caso da TV, que a partir dos acontecimentos significados pela 

imagem ao consumo da imagem como tal, nunca aponta para além de si mesma. Baudrillard 

defende que ela não leva a ver nem a compreender os acontecimentos na especificidade 

própria: 

 

(...) mas os expõem a todos indiferentemente sendo idêntico código, que surge ao mesmo 

tempo como estrutura ideológica e como estrutura técnica – isto é, no caso da TV, o 

código ideológico da cultura de massa (sistemas de valores morais, sociais e políticos) e o 

modo de corte e de articulação do meio de comunicação impõem determinado tipo de 

discursividade, que neutraliza o conteúdo múltiplo e móvel das mensagens, pondo em seu 

lugar os próprios constrangimentos imperativos do sentido. (1995: 131). 

                                                             
1 Sartori refere-se neste caso aos telejornais, não aos espetáculos e entretenimentos. 
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Ele conclui que na televisão a discursividade do meio, diferente do discurso 

manifesto das imagens, é inconscientemente decodificada pelo espectador/audiência(grifo 

próprio). 

Os historiadores Briggs e Burke (2006), abordam o tema indicando a influência da 

“fórmula clássica de merecimento” propagada pelo cientista político norte-americano Laswell 

(1902; 78), que assim descreve a comunicação: quem diz “o quê”(conteúdo), “o quem”( o 

controle) e “o para quem” (audiência) todos com a mesma importância. “Onde” também é 

citado. 

Para os autores o tamanho dos diferentes grupos, mesmo eles constituindo uma 

“massa” também deve ser considerado. Eles esclarecem que a linguagem das massas apareceu 

durante o século XIX e nos lembra que o “para quem” de Laswell deve ser pensado em 

termos de quantos. 

Neste sentido, os pesquisadores argumentam: 

 

Intenções imediatas, estratégias e táticas dos comunicadores precisam estar sempre 

relacionadas ao contexto no qual operam assim como as mensagens que transmitem. Os 

efeitos em longo prazo, especialmente as conseqüências surpreendentes e involuntárias do 

uso de determinado meio de comunicação, são mais difíceis de separar, mesmo que haja um 

distanciamento em razão do tempo decorrido. (Briggs e Burke, 2006: 15). 

 

Voltando ao consumo na TV, Ellis Cashmore (1998) considera que os espectadores 

são geralmente “hipnotizados” pelos apelos de um estilo de vida glamoroso que é apresentado 

de forma acessível. Para o autor a lição deixada pelo veículo em questão é que tudo pode ser 

vendido ou comprado no mercado. Cashmore argumenta: 

 

Como foi observado por Martin Davidson em seu The Consumerist Manifesto (1992:203): 

O consumo é agora o modo básico para toda a atividade na sociedade, não a leitura, não o 

uso, não a diversão, não a população mais o consumo. (1998: 16). 

 

Finalmente o autor questiona: qual a outra força de educação que funciona de modo 

tão perfeito para transmitir, refletir e perpetuar a sociedade de consumo? A resposta considera 

um estudo aprofundado, no entanto se presumi aqui, merecedor de menção. Teóricos como 

De Fleur e Ball-Rokeach aplicam seus conhecimentos sobre a comunicação de massa e suas 

influências na sociedade, com o seguinte argumento: 

 

Nós aprendemos a precisar de certas substâncias, situações e experiências que nos impelem 

ou urgem a empenharmos em determinadas espécies de comportamento. Enquanto nossas 

motivações herdadas, biológicas podem ser relativamente semelhantes de uma pessoa para 
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outra, os motivadores adquiridos ou apreendidos são produtos de nossas experiências 

sociais. (1993: 194). 

 

Por este viés, os autores concordam que, como todos têm um número diverso de 

experiências de aprendizagem em espaços exclusivos, as motivações que o indivíduo alcança 

colaboram para diferenças individuais. Essa compreensão com o passar do tempo, levou a 

rumos outros de pensamento, pois estudou as influências da comunicação de massa na 

sociedade. Esse conceito pode reforçar o poder da TV como espaço produtor de “necessidades 

apreendidas” induzindo ao consumo. A identificação do público ou audiência repercute 

diretamente nas estratégias traçadas para propagação de idéias, hábitos e valores adquiridos 

do momento ou para a perpetuação dos mesmos. 

Com princípios baseados no consumo, audiência e discurso, remete-se à observações 

a cerca da TV privada no Brasil. Considerada de gosto duvidoso, feita com improvisos, a 

televisão brasileira produziu uma grade de programação para encaixar os reclames 

publicitários da época, isto conforme autores estudiosos na TV brasileira. Assim, a TV 

apareceu como uma forma eficiente para venda de produtos. Os anunciantes associaram sua 

marca ao nome dos programas que passaram a ser: Espetáculos Tonelux, Teatrinho Trol, Cine 

Max Factor, Repórter Esso, entre outros. A concorrência entre as emissoras, segundo 

Ramalho (2000) foi o principal fator de preocupação para o reconhecimento de seu público, 

pois aí começa o enfrentamento pelas contas publicitárias, principais fontes de abastecimento 

financeiro das empresas de televisão. 

Para o pesquisador Machado (2000: 9), a impressão que se tem é do surgimento de 

um veículo que não produz nada além do trivial: “O fenômeno da banalização é resultado de 

uma apropriação industrial da cultura e pode ser hoje estendido a toda e qualquer forma de 

produção intelectual do homem”. Apesar de vários estudos sobre este meio, fica ainda a 

antiga idéia de que a televisão é um serviço, sistema de difusão, fluxo de programação, ou, 

numa acepção “mais integrada”, produção de mercado. Por meio desta concepção, o que 

importa não é o que acontece de fato na tela, mas o sistema político, econômico e tecnológico 

no qual se forjam as regras de produção e as condições de recepção. 

Já Pfromm Netto (1972) acredita que a televisão comercial brasileira, como regra 

geral, enfatiza o modelo “dê ao público o que o público quer” pela sua dependência das 

grandes audiências e de seus patrocinadores. O progresso cultural e educacional é vista com 

limitações, condicionando assim as prioridades da sociedade ao consumo. A produção de 

conhecimento e as questões culturais são desvalorizadas em detrimento do avanço 
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tecnológico, utilizado como forma superficial de entretenimento, sem compromisso com a 

forma e conteúdo de sua programação. 

Neste aspecto, Martin-Barbero (2006) propõe uma reflexão a cerca de uma nova 

consciência do processo histórico que faz possível tematizar o problema da dependência 

cultural e principalmente, da produção de conhecimentos, em relação a America Latina, ao 

adotarmos modelos estrangeiros, principalmente norte americanos. 

Barbero(2008) acredita que esta consciência possibilita desmascarar, que as 

necessidades tecnológicas de comunicação não só são de sua dimensão econômica, mas 

enquanto rearticulação, deformação-imposição de uma sociedade que possa sintonizar e 

funcionar com os requerimentos do mercado. A produção científica pode acontecer na 

América Latina, levando em conta que a fascinação que exerce o complexo científico, a 

crença na ciência como valor fundamental desinteressado, acima de qualquer desigualdade ou 

conflito histórico, é o que deve ser considerado. 

O autor defende a expansão do conhecimento que deve circular de diferentes modos. 

Não pode ficar “entrincheirado no próprio discurso” da escola, por exemplo. Para ele, 

qualquer outro tipo de discurso é visto como “atentado a sua autoridade”, ou seja, não 

podemos descentralizar o saber produzido em seu lócus. Barbero acredita que o saber 

transcende, quando descentraliza, daquele que sempre foi seu eixo durante os últimos cinco 

séculos: o livro, e absorve as possibilidades do texto eletrônico (imagens televisivas). Assim o 

autor sustenta a reflexão sobre a propagação dos saberes por meio de outros suportes 

atendendo, por exemplo, aos usos das novas tecnologias como atrativo para a aprendizagem. 

Barbero provoca: 

 

Deste modo, o texto eletrônico veio para descentralizar a cultura ocidental de seu lixo 

letrado, que não é imposto somente à escritura e à leitura, mas “ao modelo inteiro do 

aprendizado por linearidade e a seqüencialidade implicadas no movimento da esquerda para 

direita e de cima para baixo que aqueles instituem”. (2008: 235). 

 

Esta descentralização cultural colocada em perspectiva histórica estancará o 

pensamento apocalíptico da escola, professores e parte da sociedade a “enxergarem a empatia 

dos adolescentes, pelos meios audiovisuais, os vídeos games e o computador”. Barbero 

conclui: 

 

Estamos diante de uma descentralização cultural desconcertante, cujo desconcerto é 

disfarçado por uma grande parte do mundo escolar de forma moralista, isto é, colocando na 

TV a culpa do adolescente não ler. Os saberes fogem dos espaços e tempos determinados 

socialmente para expansão e o aprendizado do saber, além do tempo do aprender que não 



 

6 

mais se limita a uma idade, pois aprendemos a vida inteira, na escola e nos outros saberes - 

sem lugar próprio, continuamente. (2008: 236). 

 

Acredita-se que essas reflexões impulsionam, além de motivar as mídias, à 

apropriação dos conhecimentos produzidos pela sociedade em geral que se referem a sua 

cultura, modos de pensar, ser e fazer. Acredita-se ainda, que a inclusão desses conteúdos em 

seu escopo editorial contribui qualitativamente em sua produção e em conseqüência, na 

construção e progresso da sociedade. A partir das ideias acima citados pretende-se  alicerçar 

esta pesquisa. 

 O interesse de investigação sobre a TV Universitária brasileira, enfatizando  TV 

UNIFOR como lugar de experimentação entre os estudantes dos cursos de Comunicação está 

respaldado em atividades e estudos iniciados no curso de especialização em Gestão de 

Serviços e Produtos Culturais. A monografia A TV Ceará no Tempo do Pioneirismo, iniciada 

em 2001, possibilitou a compreensão acerca da instalação de um veículo de comunicação, o 

envolvimento dos pioneiros, repercussão e consequências para comunidade local. 

Nossas práticas de ensino na Universidade de Fortaleza - UNIFOR no curso de 

Publicidade e Propaganda agregada a gestão da TV Universitária nos últimos seis anos 

reforça a intenção do estudo em questão. Acompanhamos a implementação das TVs nas 

Universidades cearenses e brasileiras ao participar de congressos, seminários e discussões e 

ainda, ao ingressar na Associação das TVs Universitárias Brasileiras – ABTU, criada em 

2000. Observamos com interesse as pesquisas desenvolvidas sobre o assunto por teóricos e 

professores da Comunicação, principalmente os brasileiros e Latinos Americanos. 

Com esta investigação, pretende- se contribuir com os estudos relacionados à TV 

Universitária no Brasil , e no caso da TV UNIFOR, descobrir formas de através da 

experimentação, aproximar a comunidade dos conhecimentos produzidos na academia. 

             Este estudo é composto por cinco capítulos. O primeiro capítulo trata da televisão, sua 

criação, desenvolvimento e influências, além de categorizar seu conteúdo na Europa, America 

Latina e EUA, com o intuito de trilhar um caminho condutor à introdução da TV Universitária 

no Brasil. 

             No segundo capítulo, apresenta-se a TV  Universitária Brasileira e sua construção.  

             No capítulo terceiro apresenta-se a Universidade de Fortaleza, instituição de origem 

do projeto TV UNIFOR. 

             No quarto capítulo dedica-se a TV UNIFOR: seu perfil, reflexões referentes à sua 

criação, desenvolvimento, conteúdo, formatos e reconhecimento pela comunidade acadêmica 

.            No quinto e último capítulo se inclui a pesquisa empírica e os  seus resultados.  
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CAPÍTULO I – INTRODUÇÃO A TV PÚBLICA NA EUROPA, ESTADOS UNIDOS E 

AMERICA LATINA 

 

Considerando a referência à TV pública na Europa fundamental para este estudo, 

comenta-se aqui o seu surgimento respaldado em avaliações de autores e pesquisadores da 

Comunicação. A abordagem a TV Americana e Latino Americana aparece, como contraponto 

do modelo europeu, conforme as avaliações citadas. 

Registros científicos apontam como principal orientação da televisão europeia servir 

de veículo para reafirmação de valores culturais. Destruída pela segunda Guerra Mundial era 

necessário a reconstrução da identidade nacional, especialmente nos países mais 

enfraquecidos; artistas e intelectuais acreditavam na televisão como instrumento, e a 

experiência europeia é elitista e marcada pela apropriação pública por meio de ação 

voluntária. Conforme Barbero (In: Rincon 2002: 54) “os intelectuais e artistas acreditam saber 

o que as massas precisam e com isso recriam a cultura nacional”. Com o desenvolvimento da 

TV, segundo Magalhães (2007: 59-60) os Estados europeus assumiram o monopólio das 

transmissões e a direção das emissoras, cabendo “à sociedade (leia-se Estado) gerenciar a TV 

em benefício do cidadão, utilizando o meio sem distinção de classe, sem qualquer fim 

comercial e voltando-se para a formação social do indivíduo”. 

Para ele, esse modelo configura o caráter educativo das primeiras emissoras 

europeias, cuja programação era baseada na expressão da produção local, valorizando o 

conteúdo em detrimento da forma, e sem fins lucrativos e comerciais: “tinham a função de 

formar um cidadão crítico de sua sociedade, com informações suficientes para tomar decisões 

e benefício próprio e do coletivo.(Magalhães,2003:58). 

Essa orientação programática foi à tentativa de contraponto do modelo comercial 

proposto pela TV americana que, ao contrário da europeia, servia a um sistema econômico em 

franca expansão. Vencida a guerra, era natural a busca dos EUA por novos mercados e o 

aumento do consumo, e tendo como berço a linguagem cinematográfica, a programação 

televisiva era ágil e de rápida assimilação, com o propósito de “motivar, de uma maneira 

rápida, geral e massiva, os milhões de americanos para compra de seus produtos (idem, p. 

57)”. Em 1948, com a formação de redes, a televisão norte-americana elevou a produção de 

receptores e, com o apoio da propaganda, a população passou a preferir a televisão, em 



 

8 

detrimento dos demais veículos de comunicação. A TV trouxe o modo de vida dos 

americanos através de seriados e filmes de longa-metragem, e após 1950, com a tecnologia do 

satélite, a Europa e a América Latina ampliaram esse contato (Ramalho, 2008:14). 

Ramalho(2008) afirma que, mais do que uma questão de vencedores e vencidos, para 

os pensadores europeus essa realidade comprovava os paradigmas da Teoria Crítica, para 

quem os meios eletrônicos de massa (também a rádio, desde a década de 1930) serviam de 

“manipulação das massas pelos detentores do poder político ou econômico”. Para Magalhães, 

essa forte vocação comercial americana foi determinante para a estruturação da TV europeia, 

cuja distinção estava alicerçada, também, na própria academia. 

Wolton(1996) reforça que, principalmente na Europa, a televisão visava servir ao 

público, com a intenção de promoção cultural. Para o autor o surgimento da televisão e o seu 

sucesso não se separam do aparecimento da democracia de massa e da progressiva abertura 

para o mundo. Ele explica: 

 

Historicamente, a Televisão é, até hoje, um instrumento na longa história da emancipação e 

da democracia. Devido a seu próprio status: acessível a todos, gratuita com possibilidade de 

oferecer mensagens de todas as naturezas, abertura para o mundo através das informações, 

dos documentários e dos filmes, ela é considerada por muitos, de direita e de esquerda, 
pelos liberais, pelos progressistas e por certos conservadores, como instrumento de 

emancipação. (Wolton,1996: 6). 

 

Por tais razões justificam-se, os fortes debates estabelecidos pelos partidários da 

televisão pública, que defendem seu papel cultural em amplo sentido e os defensores da 

televisão comercial, que buscam nela um aparato de renda e divertimento. 

A Europa tinha uma tradição fortemente humanista em contraposição ao 

funcionalismo e às práticas laboratoriais americanas. Neste sentido a cultura – tanto na sua 

preservação quanto na sua divulgação e no seu papel na formação do homem – nunca poderia 

ser, para a tradição europeia, parte de uma indústria para fins capitalistas (Magalhães, 2007: 

58). 

Wolton afirma (1996) que a diferença se dá na formação de um país novo, sem 

tradição, construída “por cinco gerações de imigrantes” cujo objetivo era formar um quadro, 

uma identidade norte americana mesmo antecipando o entendimento, do que viria a ser a 

cultura de elite, para eles “muito europeias nas suas manifestações”. A certeza de saber que 

suas raízes estavam na Europa diminuía a percepção da questão. O autor argumenta: 

 

Essa diferença histórica essencial – construir uma identidade cultural comum para além das 

disparidades dos imigrantes - e a consciência bastante aguda de que o modelo cultural era o 
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principal ponto em comum desse país e de sua elite, explicam o papel diferente que 

desempenharam as mídias de massa na questão da interação cultural de cada lado do 

Atlântico. (Wolton 1996: 182). 

 

Desta forma para o autor, as mídias apareciam como motivo de integração entre os 

imigrantes e, portanto beneficiaram-se de uma experiência que a Europa não conheceu, já que 

para o norte-americano não havia uma história e cultura anterior ao surgimento dos meios de 

massa progressivamente, e, portanto” criaram uma cultura específica, mas substituíram mais 

ou menos outras formas que havia”. Wolton (1996)acredita que diferente do velho continente, 

houve simultaneidade nos Estados Unidos da América, quando a imprensa escrita e a 

publicidade, depois o rádio, o cinema e a televisão, foram além de contemporâneas da criação 

da sociedade e da cultura do país, também atuaram como contribuintes diretos de sua 

formação.  

A pesquisadora Guaraldo (2007) esclarece, ao discorrer sobre os aspectos da 

pesquisa norte-americana em comunicação e suas aplicações, evidencias e objetivos, 

inicialmente, da Escola Americana ou Mass Communication Research, que observava os 

efeitos da comunicação de massa nas pessoas. Essas pesquisas remetiam à preocupação 

aristotélica com a persuasão eficaz e eram feitas tanto por universidades como por empresas, 

governo e institutos de pesquisa. Assim sendo, o advento das tecnologias da comunicação de 

massa impulsionou os cientistas sociais a pesquisar os efeitos que os novos meios poderiam 

causar nas pessoas. Daí o surgimento em 1920 da Teoria das Balas Mágicas afirmando que os 

meios teriam efeitos diretos, uniformes e imediatos nos indivíduos. Essa ideia só foi superada 

quando se iniciaram as pesquisas empíricas e os estudos indicavam uma série de modelos de 

comunicação, dentre os quais se menciona: 

 

- Modelo de Lasswell: ao propor uma série de questões ao estudo da Comunicação dirigiu 

seus esforços nos efeitos e continuou como na Teoria das Balas Mágicas, a manter uma 

relação de estímulo-resposta. Entretanto, foi um ganho para a Pesquisa em Comunicação 

por apontar, segundo Guaraldo(2007) aos pesquisadores,outras questões passíveis de 

estudo; 

- Modelo de Lazarsfeld: os princípios da Teoria das Balas Mágicas caíram desde que 

Lazarsfeld entendeu, com seu Modelo de Fluxo de Comunicação em dois tempos, que os 

efeitos da comunicação de massa fazem parte do processo da influência pessoal, indicando 

aí, o papel dos líderes de audiência; 
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- Modelo de Shannon e Weaver: continuou como um  modelo linear de Comunicação, isto é, 

uma mensagem que parte da fonte ao destino, uma teoria da transmissão mais “adequada” 

à engenharia da comunicação. 

 

Enfatizamos, ainda que brevemente,  a teoria da comunicação americana por conta 

da adaptação e aderência dos sistemas comunicacionais brasileiros aos seus valores. O Brasil 

importou e adotou na primeira metade do Século XX traços básicos da comunicação social 

dos EUA, ou seja, “a importância do meio, a relação dos componentes sociais para produzir 

uma resposta perante os estímulos do contexto e a transmissão da herança social, além do 

reconhecimento do entretenimento como um dos traços circunstanciais de um produto de 

massa” (Guaraldo 2007: 20). 

Guaraldo (2007) conclui que além das críticas inerentes a cada modelo, outras 

merecem destaque, como a de eliminar o conflito, simplificar as categorias de status e 

eliminar o fator humano no contexto estrutural. Contudo, é necessário reconhecer as 

contribuições dessas primeiras pesquisas por influenciarem outras correntes de estudo da 

comunicação. A partir de então, os estudos culturais iriam retomar princípios que se 

evidenciaram com os pesquisadores dos efeitos, tais como: a percepção de que a audiência é 

seletiva e ativa, que grupos diferentes respondem de forma diferenciada a um mesmo apelo, 

“pois essa diferença surge dos valores, atitudes e orientações” dos componentes formadores 

da audiência, dirigidos pela sua socialização e seu sentimento de pertença, demonstrados em 

pesquisa por Lazarsfeld
2
 

Retomando as políticas adotadas pela Europa, é notório que na tentativa de evitar 

influências relacionadas ao consumo, concorrência e audiência, a TV europeia foi implantada 

pelo Estado, que assumiu a direção e o monopólio das transmissões, com objetivo voltado 

para a formação social do indivíduo. Eram programas educativos que valorizavam a produção 

local com conteúdos mais reflexivos. Com “a função de formar um cidadão crítico de sua 

sociedade, com informações suficientes para tomar decisões em benefício próprio e do 

coletivo e sem fins lucrativos e comerciais” (Magalhães 2007: 59). 

O pesquisador Leal Filho (1997: 24) observa que este modelo estatal centralizador e 

“certa dose de purismo,” sustentaram o modelo de rádio e televisão da Europa Ocidental por 

quase 60 anos, elevando à televisão a categoria de bem cultural, como bibliotecas, 

universidades e museus “reconhecidos pela população como distante da esfera dos negócios 

                                                             
2 Pesquisa realizada no condado de ERIE, EUA. 
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ou da política de partidos e grupos”. A preocupação era impedir a utilização da TV por 

movimentos como o nazismo, fascismo, comunismo, além dos separatistas. 

Segundo Magalhães (In: Ramalho 2008: 15) a tese purista europeia é desconstruída, 

ao afirmar que a intencionalidade da comunicação é a mesma nos dois modelos: enquanto na 

visão americana o veiculo deve estar a serviço dos interesses comerciais, na Europa está 

submetido ao Estado, e por meio dele espera manter o controle social. Com a evolução da 

tecnologia, o telespectador passou a ter contato com o padrão comercial de televisão, 

obrigando as emissoras europeias a adaptarem-se; chegando a comprar programas norte-

americanos. A partir de 1980, a TV europeia rendeu-se, segundo Ramalho (2008), ao apelo 

mercadológico da comunicação, forçando o Estado a abrir espaço para comercialização em 

suas emissoras púbicas, privatizar alguns segmentos e autorizar a criação de canais privados. 

Passou-se, então, a estabelecer uma diferença conceitual entre TVs educativas 

(públicas) e as TVs comerciais, sendo estas rigidamente controladas pelo Estado “e estariam 

sempre em segundo plano em relação às TVEs”. Leal Filho (1997) estabelece os conceitos 

que norteiam a televisão pública europeia, com base na experiência da British Broadscating 

Company (BBC), da Inglaterra: o modelo de broadcasting é caracterizado pelo conceito de 

“serviço público”, sendo serviço no sentido da existência de uma necessidade da população 

que precisa ser atendida. E <público>, por entender ser este uma obrigação do Estado, sendo 

por ele mantido total ou parcialmente. Por sua vocação cultural, o conteúdo é voltado para 

educação. 

Também, quanto ao uso educativo da televisão, há uma diferença entre os modelos 

europeus e americanos. Além da BBC, a Radiodiffucion Télévision Française (RTF) já em 

1950 iniciava na França a produção de programas em escolas, mesmo sem estar diretamente 

ligada a instituição de ensino, e para o público em geral. Já nos Estados Unidos, as concessões 

de canais educativos eram dadas às universidades e às escolas, cujo alcance atingia um 

público segmentado e limitado (Ramalho 2008). 

Além desses modelos, outro fundamento no europeu é apontado por Magalhães: o 

Estatal, identificado por seu caráter ideológico embutido na programação. Com um atraso de 

10 anos sobre a sociedade europeia e americana, somente em1960, o bloco comunista passou 

a veicular, programas educativos com enfoque para a formação dos trabalhadores. Mais uma 

vez, a aplicação do meio dentro de um contexto histórico, regido pelo ideológico, em que a 

TV era parte integrante de um processo planejado para uma sociedade, como uma peça de 

mosaico. Uma peça sem transmissores, mensagem ou receptores definidos (embora 
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existentes), mas como suporte e instrumento de uma ação social e política com princípio, 

meio e fim o próprio Estado que a mantinha (Magalhães 2007: 66). 

Já na America Latina, segundo Ramalho (2008), o caráter público sempre foi 

confundido com o caráter oficial. Implantado na década de 1960, de acordo com Rey 

(In:Rincon 2002: 89), dependiam totalmente do financiamento público, recebiam orientação 

direta do Estado e eram obrigadas a obedecer incondicionalmente suas diretrizes, “para deixá-

las a seu serviço ou para convertê-las estrategicamente em órgãos funcionais para seus planos 

e programas”. 

Outra característica é apontada por Rey, era que toda a orientação ideológica atendia 

aos interesses do “governo de turno”. O autor cita outros anacronismos na experiência de TVs 

públicas da América Latina – a politização das concessões e a falta de adaptação às mudanças 

a linguagem audiovisual, então já experimentada pelo modelo comercial. Esse direcionamento 

oficial, aliado a um modelo centralizador e despreocupado com a concorrência refletia-se na 

instabilidade de sua programação, distanciando-se da audiência. 

Rey cita Safar (In: Ricon 2002: 91) para apresentar um diagnóstico do uso da 

televisão como canal de propaganda na  América Latina. Para ela, “não podem ser 

considerados serviços de rádio e televisão públicos no seu significado mais genuíno, pois são 

governamentais, e desde o seu nascimento foram orientados, fundamentalmente, à divulgação 

das obras do governo”. 

Contudo, é claro o fato de que na década de 60, os governos passaram a encarar a TV 

com objetivos estratégicos de instrumentalizar a mídia para a massificação da educação. Para 

o autor, esse foi mais um descompasso entre emissor e receptor, já que: 

 

Não se concebeu uma televisão educativa que recolhesse as transformações nos 

conhecimentos, nas sensibilidades ou nas estéticas que as sociedades experimentavam, mas 

pelo contrário, aumentou ainda mais a lacuna entre conhecimento e entretenimento, entre 

aprendizagem na sala de aula e aprendizagem na vida. (Rey In: Ricon 2002: 92). 

 

Como resultado, obteve-se a desvinculação da escola e TV educativa com as 

mudanças de paradigmas sociais, enquanto que a TV comercial estreitava seus vínculos com o 

público, “ocupando o território informativo, educacional e imaginário ao quais as televisões 

educativas tinham renunciado, devido à ênfase colocada nos seus mandatos de difusão” 

(idem). Hoje ainda o caráter público se mistura/confunde com o oficial ou estatal; mas, 

segundo Rey (2002), essa noção também está mudando, e as TVs públicas estão empenhadas 

em oferecer espaços para o debate de ideias e a expressão das diferenças. 
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Contudo o que se percebe é que a evolução tecnológica e a restauração da 

democracia nos principais países começam a alterar o sistema de controle dessas emissoras, 

substituindo o caráter estatal, sob o total controle do governo, para público, geridas por 

conselhos ou comissões autônomas, focados na definição de políticas públicas para o 

desenvolvimento do setor. Como amostragem Rey (2002: 100) cita casos do Chile, Colômbia 

e experiências que considera notável nos Estados Unidos e na França, e defende a necessidade 

de “tirar a televisão do domínio e da orientação hegemônica do Estado, levando-a a uma 

autonomia social e política”. 

A partir dessas ideias, pesquisadores latino-americanos, disparam indícios que 

servem de base teórica neste momento de  reflexões sobre o campo público da televisão 

brasileira e, especificamente, à contribuição da TV Universitária. Martín-Barbero, Rincón, 

Fuenzalida, Rey, entre outros, contribuem para uma compreensão do papel cultural da 

televisão, buscando compreender as formas, lógicas e conexões estabelecidas, encarando o 

veículo como “meio central da comunicação contemporânea”. Rincón (2002: 29) enxerga a 

televisão pública como o lugar social de todos, “uma alternativa audiovisual de encontro da 

sociedade, de fomento dos direitos dos cidadãos, e de reconhecimento da pluralidade social 

que nos habita”. Ao citar Martín-Barbero, sintetiza o enfoque latino-americano: 

 

A televisão é o meio que vai desordenar de maneira mais radical a ideia e os limites do 

campo da cultura, com as suas separações incisivas entre a alta cultura e a cultura popular, 

entre realidade e ficção, entre vanguarda e kitsch, entre espaço de ócio e trabalho, entre 

saber especializado e experiência profana, entre razão e imaginação. (Rincón 2002: 23). 

 

Propriamente, relacionado aos desafios da TV pública, Rincón (2002: 31-32) 

determina eixos indispensáveis, cujos princípios impulsionam reflexões acerca de uma 

identidade do segmento universitário, quais sejam:  

 

1) Definir um conceito de comunicação;  

2) Ter autonomia com relação ao Governo e outros poderes constituídos;  
3) Ser o lugar de realização de projetos de comunicação pluralista, diversa e de qualidade;  

4) Enxergar todo telespectador como cidadão;  

5) Buscar a legitimação social pelos públicos (audiências).  

 

Aqui, se estabelece, segundo Ramalho(2008,p.43) uma  conexão entre o papel das 

emissoras de TV universitária com o caráter da TV pública. Cifuentes (In:Rincón 2002: 147-

152), reforça esse conceito apresentando setes teses descritas a seguir: 
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1) Tese da autonomia – gerada por um estatuto jurídico que proporcione autonomia com 

relação ao governo em exercício.  

 

Para as emissoras universitárias, essa autonomia está ligada com a 

institucionalização gerida pela administração universitária. 

 

2) Tese do pluralismo– programas informativos e de debate devem abarcar a diversidade 

de pontos de vista relevantes de cada sociedade. 

 

A TV universitária tem possibilidades de ecoar essas diversidades ao contribuir 

para sociabilização do conhecimento gerado pelas universidades. 

 

3) Tese do estilo cidadão – a TV privada expressa o ponto de vista dos seus proprietários e 

a TV estatal, do governo. A TV pública deve procurar seu próprio ponto de vista; ao se 

constituir no canal de todos, pode chegar a ser o canal de ninguém. 

 

A TV Universitária deve conhecer o lugar que ocupa, com quem se comunica, 

definir estratégias de ampliação da audiência e contribuir para a diversidade de conteúdo 

oferecido ao receptor. O perfil da audiência da TV Universitária ainda é desconhecido, 

embora essa problemática já se apresente em pesquisas sobre o tema. 

 

4) Tese do perfil programático próprio para audiências maciças – programação busca o 

grande público e não deve ser elitista; ênfase à produção nacional; conteúdos de realidade 

que possibilitem a expressão da diversidade. 

 

No caso das TVs universitárias, há que se considerar como variável o fato de que, 

estando majoritariamente no cabo, a comunicação é local. Mas o objetivo de comunicação 

para o grande público pode ser alcançado com a Rede de Intercâmbio de TVs 

Universitárias (RITU), que será pormenorizada no próximo capítulo. Por meio do 

compartilhamento de produção, embora tenha exibição local, o conteúdo pode ser nacional, 

representativo da diversidade própria da ciência. 

 

5) Tese da atitude inovadora – uma busca permanente de novas expressões através dos 

diferentes gêneros e formatos, a expressão de novos rostos e vozes marginalizados pelos 

outros meios, a experimentação artística, o fomento à criatividade e à inovação. 

Essa tese pode ser consolidada pelas TVs Universitárias pelo trabalho de extensão 

e na implantação de programas educativos e culturais destinados ao público infanto-juvenil 

que carecem de um espaço privilegiado na mídia. 
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6) Tese da descentralização – o público privilegia aquilo que lhes pertence. Assim como preferem o 

que é nacional ao estrangeiro, também dão prioridade a local, ao próximo, àquilo que identificam, em 

comparação ao que lhes é distante e alheio. 

 

A partir do momento em que as universidades reivindicam o direito de exploração 

do canal de TV, independente do suporte – cabodifusão ou radiodifusão –, as comunidades 

poderão ter acesso a uma programação voltada aos interesses locais, especialmente nas 

cidades que não sediam as emissoras comerciais.  

 

7) Tese do autofinanciamento – a viabilidade do projeto de televisão pública autônma, pluralista, 

com estilo cívico, perfil programático próprio para audiências maciças, inovadora e descentralizada, 
repousa no autofinanciamento. 

 

Esse pressuposto abrange um ecossistema organizacional, desde a gestão das 

emissoras, mecanismos de captação de recursos, investimentos no parque tecnológico e na 

formação de recursos humanos. Desde sua criação até hoje, o segmento universitário depende 

quase 100% do orçamento de suas instituições. Para que busque mais autonomia, é preciso 

que a emissora também seja encarada como um produto educativo tão importante quanto as 

salas de aula, laboratórios e tantos outros negócios da indústria da educação. 

A seguir, comentam-se a construção da TV pública no Brasil em continuidade as 

diretrizes traçadas para esta dissertação. Retomamos em capítulo específico a discussão sobre 

a TV Universitária, objeto de estudo aqui pretendido. 

 

1.1 TV pública no Brasil 

 

Como se pode constatar a experiência brasileira está forjada na realidade latino-

americana de hibridismo entre o público e o estatal, mas teve o seu berço no sistema privado. 

Entretanto, questiona-se ainda um ponto importante da raiz da TV pública brasileira. A 

exemplo do modelo comercial de 1950, foi de Assis Chateaubriand, por meio de sua empresa 

de comunicação Diários Associados, a concessão em 1958, de um novo canal em São Paulo, 

na faixa 2. Em 20 de setembro de1960, com o slogan “um verdadeiro presente cultural para o 

povo”, entrou no ar a TV2 Cultura. Peritos na administração compartilhada de emissoras de 

rádio e jornais à época, a nova emissora seria o mais novo empreendimento da rede da rede  

Tupi de televisão. Essa com seu modelo comercial (apesar de público por ter sido concedido 

pelo Estado), e a TV2 como direcionamento educativo. 

Em relação a este aspecto, Ankerkrone explica: 
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Assim, ao lado da TV Tupi, canal 3 os telespectadores iriam privilegiar os canais 

“associados” já que começando na ordem crescente do televisor, o dois seriam os primeiros 
e poderiam despertara a atenção do público antes da TV Paulista (5) e Record (7). 

(Ankerkrone 2001: 1 In: Ramalho 2008: 18). 

 

Para Ramalho(2008) apesar do nome, a TV Cultura preferiu o jornalismo-espetáculo 

em programas como “ O Homem do Sapato Branco” que segundo Magalhães( 2007, p.101) “ 

tinha grande capacidade de desfilar, durante horas, o que era conhecido como “mundo-cão”
3
. 

 

A partir de 1960 já possuía no Brasil 621.919 televisores, multiplicando por quase 622 
vezes o número de televisores existentes em 1950, quando a televisão surgiu no Brasil. O 

mundo batia o recorde de 100 milhões de aparelhos televisivos. Deixava claro que a 

televisão tomou conta da força que antes pertencia ao rádio. (Ankerkrone 2001: 3). 

 

Em pouco tempo, o Governo do Estado de São Paulo iniciou a utilização da estrutura 

da TV Tupi para apresentar quatro horas semanais de programação educativa
4
. Em 1963, os 

“Diários Associados” e o Governo Paulista criaram o Serviços de Educação de Rádio e 

Televisão (SERTE), e a “TV 2 Cultura” passou a produzir 10 horas de programação, o que 

foi, Segundo Ankerkrone
5
 (1991: 1 apudRamalho 2008), o incêndio nos estúdios, ocorrido em 

28 de abril de 1965, “colaborou com a decadência da TV Cultura, primeira emissora dos 

Diários Associados a ser vendida”. Em pouco mais de dois anos, mais especificamente em 26 

de setembro de 1967, o governador Roberto de Abreu Sodré criou a Fundação Padre 

Anchieta
6
 (Centro Paulista de Rádio e TVs Educativas), e em 15 de junho de 1969 entrou no 

ar, oficialmente, a TV Cultura. A primeira emissora pública e educativa de São Paulo
7
.  

No período, o Estado de São Paulo tinha 15 milhões de jovens e adultos desprovidos 

de escolarização, os experimentos com o ensino à distância eram iniciais
8
 e a televisão já se 

configurava como meio de comunicação de massa. Surge, aí, os primeiros programas 

                                                             
3 Concordamos com Ramalho (2008) que este tema merece aprofundamento por fazer parte dos fundamentos de 

conteúdo da TV Pública brasileira. 
4 Idem 
5 Idem - TV Cultura desassociada. Disponível em http://www.sampaonline.com.br. 9 nov 2001 (Consultado em 3 

de agosto de 2008). 
6 Os Diários perderam também as emissoras de rádio AM e FM, até hoje pertencente à FPA. Em 2008 a 

Fundação Padre Anchieta mantém ainda uma emissora de TV por assinatura (TV Rá-Tim-Bum). Disponível 

em http://www.tvcultura.com.br. (Consultado em2 agosto de 2008). 
7 Aprofundar a pesquisa com “Atrás das câmeras”, de Leal Filho, e explicar como se dava sua gestão e 

manutenção (A TV Universitária de Recife, integrante do Núcleo de TV e Rádios Universitárias da 

Universidade Federal de Pernambuco, criada em 22 de novembro de 1968, foi a primeira experiência de 

televisão pública do Brasil). 
8 O Instituto Universal Brasileiro, criado em 1941, oferecia cursos profissionalizantes por meio de apostilas 

enviadas pelos Correios. Em 2008, com a convergência digital, o IUB soma 200 mil alunos em cursos técnicos 

e supletivos de 1 e 2 grau; e o Instituto Monitor, criado em 1940  tem, em 2008, 12 mil alunos. 



 

17 

educativos. São eles “Planeta Terra”, “Moça do Tempo”, “Curso de Madureza Ginasial”, 

além de outros programas ligados a profissões, representações teatrais e apresentações 

musicais. Já em 1970, o Rádio Cultura AM lançou o primeiro projeto educacional, com um 

curso supletivo de Primeiro Grau e somente em  janeiro de 1978, numa parceria entre a 

Fundação Roberto Marinho e a Fundação Padre Anchieta foi criado o Telecurso 2º grau, 

veiculado pela Rede Globo e TV Cultura
9
.  

As “salas de aula com atenas” , assim discriminadas, compunham a programação das 

emissoras educativas, sob a égide do Decreto-lei 236/67. Limitava-se, segundo Ramalho, à 

transmissão do conteúdo pedagógico do ensino formal. Fradkin (2008) indica como referência 

TVE do Ceará, a TVE do Maranhão e a TVU do Rio Grande do Norte, pois transmitiam 

programas didáticos reservados ao Ensino de 5ª a 8ª séries do 1º Grau (as duas primeiras) e ao 

Ensino de 1ª a ª4 séries do 1º Grau (a última). A pesquisadora Ramalho explica: 

 

A TV Cultura de São Paulo tornou-se a pioneira na produção e veiculação de programas 
didáticos voltados para o Ensino Supletivo ao lançar, em 1969, o Curso de Madureza 

Ginasial. Em 1978, produziu e veiculou o Telecurso de 2º Grau que, posteriormente, viria a 

receber a parceria da Fundação Roberto Marinho. Por sua vez, a FCBTVE, entidade 

implantada graças ao idealismo do Prof. Gilson Amado, produziu, em 1973 a primeira 

novela pedagógica destinada ao Ensino de 1º Grau denominada “João da Silva” que foi 

inicialmente veiculada pelas emissoras comerciais TV Globo eTV Rio e que, a partir de 

1976, passou a ser veiculada também pela sua própria emissora, a TVE do Rio de Janeiro. 

Em 1977, a TVE do Rio de Janeiro iniciou a produção do Projeto Conquista, um curso sob 

o formato de novela-aula, destinado ao Ensino Supletivo de 1º Grau. (2008: 20). 

 

Esse modelo pedagógico respondia ao artigo 13 do Decreto-Lei 236/67, que 

acrescentou  e alterou a lei da radiodifusão brasileira: “a televisão educativa se destinará à 

divulgação de programas educacionais, mediante a transmissão de aulas, conferências, 

palestras e debates”. O Decreto também enfatiza que “a televisão educativa não tem caráter 

comercial, sendo vedada a transmissão de qualquer propaganda, direta ou indiretamente, bem 

como o patrocínio dos programas transmitidos, mesmo que nenhuma propaganda seja feita 

através dos mesmos”. 

Em seu artigo quarto, determinava as instituições que teriam acesso/domínio aos 

serviços de radiodifusão: “a) a União; b) os Estados, Territórios e Municípios; c) as 

Universidades Brasileiras; d) as Fundações constituídas no Brasil, cujos estatutos, não 

contrariem o Código Brasileiro de Telecomunicações; e) as sociedades nacionais por ações 

                                                             
9Em 2008, com a participação de empresas públicas e privadas, o programa é transmitido pelo Canal Futura, TV 

Globo, TVE, TV Cultura, Rede Vida, TV Minas, Sistema Sest/Senai, Globo Internacional, TV Ceará e TV 

Escola. De acordo com o site oficial (http://www.novotelecurso.org.br), o projeto já atendeu 5,5 milhões de 

pessoas em 27.714 telessalas e tem uma audiêndia semanal de 7 milhões de pessoas.  
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nominativas ou por cotas, desde que subscritas, as ações ou cotas, em sua totalidade, por 

brasileiros natos”. E, no artigo 5,  “as entidades interessadas na execução de serviços de 

radiodifusão deverão possuir, comprovadamente, recursos financeiros para fazer face ao custo 

das instalações, equipamentos, acessórios e os indispensáveis à exploração do serviço”.  

Fradink (2008 in Ramalho 20080:1) indica em seus estudos o caminho da 

regulamentação das emissoras educativas brasileiras. Seguindo a cronologia do autor, em 

1982 a Fundação Centro Brasileiro de Televisão Educativa incorporou a Secretaria de 

Aplicações Tecnológicas (SEAT), de 1979,e o Serviço de Radiodifusão Educativa, alterando 

a sigla para Funtevê (futura Fundação Roquette Pinto), responsável pela coordenação político-

administrativa e pela operação do Sistema Nacional de Radiodifusão Educativa (SINRED) 

por ter acesso ao satélite. Esse último foi regulamentado pela portaria n. 244 do Ministério da 

Educação e Cultura (MEC), com o seguinte objetivo:  

 

Permitir que todas as emissoras educativas veiculassem uma programação constituída por 
programas produzidos por todas as integrantes, diferentemente do que ocorria com as redes 

comerciais que se limitavam a retransmitir a programação das cabeças-de-rede localizadas, 

invariavelmente, no Rio de Janeiro e em São Paulo. (Fradkin 2008: 2). 

 

No fim da década de 1980, a Funtevê contava com 15 emissoras e, para dilatar o raio 

de alcance, o Decreto n. 96.291, de 1988, facilitou a inclusão local de programas dirigidos à 

comunidade. Essas ações no espaço da radiodifusão levaram à atenção de entidades privadas, 

universidades e prefeituras que,  implantaram em suas estações retransmissores com recursos 

próprios e auto denominaram-se de TVs Comunitárias. Fradkin esclarece: 

 

a TV Comunitária já existia em vários países do Ocidente com outras denominações como 

“TV Pública”, “TV Alternativa”, “TV de Quarteirão” ou “TV de Baixa Potência (Low 

Power Television)”. Nesses países, este tipo de TV refletia iniciativas de grupos ou de 

comunidades que, utilizando-se do acesso à tecnologia de baixo custo, reagiam contra as 

formas de controle social decorrentes do aparato estatal centralizado, ou então, das grandes 
empresas de comunicações, privadas ou públicas. Em todos os casos, tornou-se patente que, 

muito embora a moderna tecnologia de televisão tivesse efeitos concentradores, a TV 

Comunitária colocava à disposição do público recursos que tinham um sentido contrário, 

com efeitos democratizantes. (Fradkin 2008 In: Ramalho,2008: 1). 

 

Para os autores citados - que dão sustento a este estudo sobre a TV pública brasileira, 

o atrelamento político e econômico das emissoras educativas seguiu o exemplo da prática de 

concessões dos canais privados. As primeiras autorizações de funcionamento foram dadas a 

políticos e grandes empresários. Suas intenções não correspondiam ao caráter comunitário 

exigido pela legislação. Os dados expostos a seguir foram compilados do relatório de 
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qualificação da pesquisadora Alzimar Ramalho (2008) apresentado ao Programa de Pós- 

Graduação em Ciências da Comunicação da Universidade de São Paulo: 

Em 1991, a Portaria n. 236 tentou corrigir essas concessões para a retransmissão em 

caráter misto, mas, de acordo com Fradink(2006), “a má utilização, a politização e o abuso na 

veiculação de comerciais por parte dessas retransmissoras, aliado ao lobby liderado pela 

Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão (ABERT) para eliminá-las”, 

resultou no Decreto nº 2.593 (novo Regulamento Dos Serviços de Retransmissão e Repetição 

de Televisão), “extinguindo a retransmissão mista, mas abrindo a possibilidade da 

transformação das retransmissoras mistas já existentes em geradoras”. Até 2001, eram 19 

emissoras geradoras, 17 das quais localizadas nas capitais. Em dois anos o Ministério das 

Comunicações concedeu 138 outorgas a novas geradoras. Em 1990, a Lei n. 8029 

transformou a Funtevê em Fundação Roquette-Pinto, masa partir de 1993 a Fundação Renal 

Portuguesa (FRP) e suas emissoras, a TVE do Rio de Janeiro e a Rádio MEC, enfrentaram 

uma séria crise econômica que resultou no declínio de sua programação e numa diminuição 

significativa do apoio técnico e financeiro que prestavam às co-irmãs. Ao mesmo tempo, a 

TV Cultura de São Paulo passou a ter, também, acesso ao satélite, provocando uma imediata 

ruptura no frágil equilíbrio que sustentava o SINRED (na área da televisão), pois sua 

programação, àquela época, era de qualidade indiscutivelmente superior (Fradkin 2006: 2). 

Em 1995, a FRP transferiu-se do MEC para a Secretaria de Estado de Comunicação 

(SECOM) e o SINRED foi desativado. Em 98, o Governo Federal transformou a FRP em 

organização social, quando foi criada a Associação de Comunicação Educativa Roquette 

Pinto. Com o surgimento da Associação Brasileira de Emissoras Públicas, Educativas e 

Culturais (ABEPEC), à qual a TVE do Rio de Janeiro só viria a aderir em 1998, foi criada um 

ano depois a Rede Pública de Televisão (RPTV), com o objetivo de estabelecer uma grade de 

programação comum e obrigatória para todas as emissoras associadas, que não se concretizou. 

Em 1997 surgiram os dois primeiros canais privados com finalidade educativa, 

disponibilizados gratuitamente e com alcance nacional. A “Rede SescSenac de Televisão” 

(SescTV), sediada em São Paulo, é retransmitida pelas redes de TV por assinatura Net Brasil, 

Directv, Sky, Horizon TV, Tecsat, Canbras, operadoras independentes e canais abertos UHF e 

VHF. O “Canal Futura”, projeto da Fundação Roberto Marinho sediado em São Gonçalo(RJ), 

transmite sua programação por meio de parabólicas (Banda C), redes de TV por assinatura 
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Net, Sky e DirecTV e em sinal aberto em 17 estados
10

. Em 2008, de acordo com a ouvidoria 

do Canal Futura, são 13 afiliadas de recepção e seis afiliadas de conteúdo
11

. 

Outra dificuldade vivenciada pelos canais educativos é o impedimento legal de toda 

forma de propaganda ou patrocínio
12

o que, para Magalhães (2007: 105), foi uma estratégia 

para evitar a concorrência das TVs educativas com as comerciais, que beneficiaram com os 

investimentos na área das telecomunicações apoiando, em contrapartida, as ações oficiais. Na 

tese de Magalhães, é histórica a associação das emissoras educativas aos governos: 

 

os empregados são funcionários públicos; as diretorias, indicadas conforme arranjos 

políticos; a programação, definida dentro dos padrões de controle social e políticas 

governamentais; a legislação proíbe qualquer tipo de financiamento por parte de qualquer 

segmento da sociedade, tornando as TVEs eternamente dependentes do Estado, uma mistura 

dos modelos europeu e estatal, infelizmente dos aspectos negativos de cada um. (Magalhães 

2007: 69). 

 

A TV Cultura de São Paulo é exemplo do modelo brasileiro, produto de um 

hibridismo entre o sistema público (europeu) e estatal (soviético e latino-americano). Do 

europeu, incorporou o modelo de gestão representativa (conselho curador), mas é estatal pela 

dependência orçamentária do Poder Executivo. Michelle Prazeres
13

 afirma a politização da 

FPA, mesmo que a gestão pareça democrática: 

 

O Conselho Curador da FPA, que elege a direção da instituição, é formado por 23 membros 
eletivos representantes da sociedade civil, 20 membros natos representantes de instituições 

públicas e privados, três membros vitalícios e um representante dos funcionários. Todos 

têm o mesmo poder de voto nas eleições sucessórias. São os membros natos e vitalícios – a 

maioria indicada direta ou indiretamente pelo Governo do Estado – que elegem os 

representantes da sociedade civil (a maioria entre os membros natos, portanto, garante 

maioria no conjunto do conselho). Assim, o que deveria ser um conselho autônomo, na 

prática é uma extensão, mesmo que difusa, do pensamento do Palácio dos Bandeirantes e 

de sua tradicional maioria na Assembleia Legislativa. Não à toa, os últimos presidentes da 

Fundação têm notória ligação com o PSDB, que governa o estado de São Paulo há mais de 

uma década. (Paredes 2007 In: Ramalho 2008: 16). 

                                                             
10De acordo com o site oficial, tem uma audiência de 33 milhões de telespectadores, sendo 72% das classes C, D 

e E. 
11De acordo com a ouvidoria da TV Futura, os modelos de cooperação com as emissoras universitárias são assim 

distinguidas: Afiliadas de retransmissão – Emissoras de TV que retransmitem a programação do Futura em 
sinal aberto para algumas regiões e também produzem programação própria para veiculação local e nacional e 

coproduzem outros projetos com o Futura e as outras TVs universitárias que compõem a rede. Afiliadas de 

conteúdo – Emissoras de TV que promovem o intercâmbio de conteúdos entre o Futura e  as TVs 

Universitárias, transmitindo parte da programação. Mensagem pessoal em 26 julhos 2008 enviada para 

Ramalho por ocasião de sua pesquisa. Nessa classificação para o Futura, a TV UNIFOR é uma emissora 

afiliada de conteúdo. 
12Em 2008, embora as emisoras públicas ainda sejam impedidas legalmente de veicular patrocínio oriundos da 

iniciativa privada, são cada vez mais frequentes exibições de spots publicitáros produzidos para o sistema 

privado, com forte apelo comercial. 
13Reproduzido do Observatório do Direito à Comunicação, 2/5/2007; título original “Eleições revelam influência 

do governador”. 

http://www.direitoacomunicacao.org.br/novo/
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Em 2004 a Fundação Padre Anchieta criou a “Cultura Marcas”, na busca por 

ampliação da receita com a venda de produtos e sub-produtos criados a partir de elementos da 

programação, por meio de parcerias com a indústria e o comércio eletrônico; licenciamento e 

prestação de serviços na produção de vídeos institucionais; além da venda de patrocínios e 

apoios culturais. 

Percebe-se a urgência no desenvolvimento de políticas preocupadas com a 

manutenção da “pluralidade orçamentária” e na sustentação da TV pública, que dependente 

dos orçamentos oficiais, ficam a mercê (como todo o campo público de televisão) da 

possibilidade do órgão mantenedor ampliar ou reduzir as verbas, interferindo na rotina de 

produção das emissoras.  

De acordo com a assessoria de comunicação da Associação Nacional dos Dirigentes 

de Instituições Federais do Ensino Superior (ANDIFES)
14

, em 2008, existem outorgas para 

435 serviços de radiodifusão educativa FM e 196 emissoras de televisões educativas no 

Brasil.  

No próximo tópico aprofunda-se a reflexão sobre a TV brasileira sua construção, 

processos de instalação e desenvolvimento. Acredita-se que as informações coletadas 

iluminam os fundamentos do estudo em processo. 

 

1.2 Índices, percurso e percalços da TV no Brasil 

 

Uma pesquisa realizada em 30 países e divulgada em 2006
15

 indica que a população 

brasileira dedica 5,2 horas semanais lendo livros, jornais e revistas; fica 18,4 horas semanais 

assistindo TV e 17 horas por semana ouvindo rádio. Outra pesquisa
16

 aponta que o número de 

“internautas” em domicílios no Brasil tenha alcançado 19,3 milhões em 2007,  portanto o país 

ocupava a liderança em utilização da internet em casa, com média mensal de 23 horas e 28 

minutos. Ramalho adverte: 

A mídia impressa tem sido objeto de competição significativa dos meios 

audiovisuais, e a proximidade do tempo de exposição ao rádio e à TV é um reflexo das 

situações coincidentes entre ambos. Na história da comunicação de massa, nenhum meio 

                                                             
14 Lilian Saldanha. Rede IFES: realidade e potencialidades. Disponível em http://www.andifes.org.br. 

(Consultado em 26 de novembro de 2008). 
15 Pesquisa realizada pelo Instituto NOP entre dezembro de 2004 e fevereiro de 2005 em 30 países, com mais de 

30 mil pessoas acima de 13 anos de idade.  
16 Pesquisa realizada pelo Ibope//NetRatings em 28/09/07. 

http://www.andifes.org.br/
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substitui ou supera outro; pelo contrário, cada suporte carrega suas referências e introduz a 

inovação. No Brasil, a televisão tem suas raízes no rádio, enquanto nos Estados Unidos teve 

inspiração no cinema, ou na Europa, com referência no teatro (Ramalho 2008: 25). 

Segundo a autora, até o final da década de 1940, o rádio reinava absoluto enquanto 

mídia de massa em todo o mundo e, no Brasil, vivia sua “época de ouro”. Implantada em 18 

de setembro de 1950, a TV brasileira nasceu por iniciativa do proprietário dos “Diários 

Associados”: Assis Chateaubriand Bandeira de Mello. Ao buscar os profissionais do rádio e 

adaptar seus formatos já consagrados, a adesão da audiência ao novo veículo foi imediata. 

Além da migração do formato radiofônico para a linguagem da televisão, outro aspecto que 

fez com que o rádio se consolidasse como mídia de massa e, posteriormente, a televisão, foi à 

subordinação de seus programas aos interesses dos patrocinadores, como já comentado, que 

estavam representados até no nome: Grande Gincana Kibon, Teatro Walita, Sabatinas 

Maizena, só para citar alguns. Como demonstra Priolli (1985: 24), “os produtos literalmente 

infestavam o vídeo e marcavam o conteúdo dos programas, com suas garotas-propaganda 

tornando-se frequentemente tão conhecidas e queridas pelo público quanto qualquer 

apresentador, ator ou cantor”.  

Durante uma década, as emissoras tinham alcance regional, com forte ligação com o 

mercado da comunicação e com o poder político. Em 1962 o Congresso Nacional aprovou o 

Código Brasileiro de Telecomunicações (Lei 4117), que atendia as teses de integração 

nacional, segurança e desenvolvimento, e o Governo Federal fez um grande investimento em 

infraestrutura na área das telecomunicações. Com a implantação do Plano Nacional de 

Telecomunicações, a finalidade era integrar o Brasil por sistemas de telefonia, telex e 

televisão, associados ao processo de eletrificação rural e urbana. Neste momento reforçam-se 

as relações de poder entre o Governo e os concessionários de televisão, como esclarece 

Simões: 

 

Até o início da década de 1960 as emissoras de TV, quase sempre vinculadas a grupos da 

área de comunicação, eram sustentadas pela receita publicitária de emissoras de rádio, 

jornais, revistas ou outros empreendimentos. A partir de então ela [a TV] ganha uma nova 
dimensão. O sucesso das novelas diárias gera uma audiência cativa que vai crescer em 

progressão geométrica, como o caminho facilitado pela decisão do governo militar de 

montar uma infraestrutura básica no setor de comunicações, que termina a médio prazo por 

universalizar a recepção da TV, encarada como instrumento estratégico desde o primeiro 

momento do novo regime. (In: Bucci 2000: 68-69). 

 

A criação da Embratel em 1965 e do Ministério das Comunicações em 1967, e com 

as transmissões via satélite Intelsat, a formação das redes nacionais de televisão foi uma 
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consequência, resultando em mudança radical na relação do público com a TV. No lugar das 

emissoras locais e regionais, o Brasil passou a se reconhecer a partir de conceitos 

padronizados pela realidade do Centro-Sul do País. Em 2008, as grandes redes continuam 

sediadas em São Paulo e Rio de Janeiro, onde se concentram 42% da população brasileira 

(sendo 75% na zona urbana) e 60% do Produto Interno Bruto (PIB). Se o modelo comercial 

visa lucro e o maior mercado é o Sudeste, não se pode esperar uma diversidade cultural na 

TV.  

De acordo com dados da Associação Brasileira de Telecomunicações, o Brasil figura 

entre os seis maiores mercados mundiais em comercialização de aparelhos receptores, com 

uma média de 8 milhões ao ano. Dos 70 milhões de aparelhos instalados, 93% recebem 

somente a programação das redes abertas; 12 milhões recebem o sinal por meio de antenas 

parabólicas (Banda C), 7% são assinantes de TVs a Cabo, e 5% em Multichannel Multipoint 

Distribution Service – MMDS (sistema misto satélite/cabo). 

O Estado sempre teve controle sobre o rádio e a TV, já que ambas as atividades são 

concessões públicas, amparadas pela Lei da Radiodifusão. Embora seu artigo 11 estabeleça o 

caráter educativo desses veículos, o segmento sempre foi administrado pelo viés comercial e 

tido como valorizada moeda de troca entre o Poder Público e os empresários de comunicação. 

Como destaca Hoineff (1996: 31), “a grande dependência da sociedade – em particular do 

meio empresarial – ao Estado e a extrema flexibilidade, quase sempre socialmente aceita, nas 

negociações entre o empresariado e o poder público fizeram do regime de concessão um 

instrumento de barganha política capaz de, literalmente, fazer ou destituir governos”.  

De acordo com pesquisa realizada pelo Instituto Projor
17

, em 2005, pelo menos 51 

dos 513 membros da Câmara dos Deputados eram concessionários diretos de canais de rádio e 

TV. Muitos destes parlamentares participam das reuniões que tratam das renovações e 

homologações dessas concessões na Comissão de Ciência, Tecnologia, Comunicação e 

Informática da Câmara (CCTCI). Essas concessões ferem o Artigo 54 da Constituição 

Federal, segundo o qual membros de cargos eletivos não podem ter contrato ou emprego 

remunerado em empresas concessionárias de serviço público.  

Além da concentração dos veículos aos políticos (ou a pessoas ligadas a eles), outro 

fator que limita o pluralismo na TV é a propriedade cruzada. Em grande parte dos países essa 

concentração é limitada para impedir que uma mesma empresa seja dona de jornais, revistas, 

emissoras de rádio e telecomunicações e etc. No Brasil não existe nenhuma regra que limite a 

                                                             
17 Pesquisa realizada pelo instituto Projor, entidade mantenedora do Observatório da Imprensa. A reportagem 

está disponível em http://observatorio.ultimosegundo.ig.com.br (Consultado em 20 de julho de 2008). 

http://observatorio.ultimosegundo.ig.com.br/
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concentração de propriedade (exceto que uma pessoa tenha mais de cinco canais de TV 

aberta). Em 2008, esse conglomerado de comunicação tem um alcance de 80 milhões de 

telespectadores em rede aberta e 8 milhões no sistema de TV por assinatura.  

Para o maestro e compositor Júlio Medaglia  a TV brasileira nasceu do som. Em 

1940-50, as rádio-novelas eram grandes óperas populares, com um repertório de música de 

vanguarda clássica, e a TV incorporou inclusive os sonoplastas. A programação noturna nos 

finais de semana tinha grandes musicais e orquestras e embora tenha surgido como gênero de 

programação, a música hoje serve apenas de pano de fundo das demais produções, e os raros 

programas musicais enfrentam a ditadura do mercado: “o Brasil musical não aparece na TV”, 

atesta. 

De todo jeito, apesar da patrulha político-ideológico do governo sobre os meios de 

comunicação, nos anos de 1960, os mais diversos movimentos artísticos encontraram acolhida 

na televisão, e a música passou a ocupar a linha de shows e a realizar festivais que 

acompanhavam a efervescência desse segmento cultural nos meios universitários e 

intelectuais. Com o sucesso da Bossa Nova, seguido das músicas de Protesto e da Tropicália, 

em 1965 foi realizado o 1º Festival Nacional da Música Popular Brasileira (MPB). O 

pioneirismo foi, novamente, da Excelsior, mas de acordo com Priolli (1985: 28), devido a 

desentendimentos com os organizadores, o evento é realizado pela Record, “abrindo nessa 

emissora um ciclo de muito sucesso, qualidade e audiência”. O evento registrou 97% de 

audiência pelo Ibope.  

Nessa época, o País vivia a ditadura militar, e as músicas inscritas eram enviadas 

antes para a Polícia Federal. O episódio mais marcante foi com Geraldo Vandré, cuja 

composição “Pra não dizer que não falei de flores” foi liberada inadvertidamente por dois 

censores para apresentação no “Festival Internacional da Canção” da TV Globo, tornando-se 

um hino dos opositores ao regime: 

 

Uma gravadora lançou rapidamente a música e ela virou sucesso nacional (...) Funcionários 

[da Polícia Federal] de Brasília, São Paulo e Rio de Janeiro foram punidos (...) finalmente 

ficou decidido que não ocorreriam retaliações públicas, que poderiam promover a 
vitimização dos artistas e causar efeito contrário, ou seja, lançar setores da classe média 

contra o governo. Mas Vandré nunca mais apareceu na televisão, as emissoras de rádio 

foram orientadas a não tocar a música e os festivais entraram em decadência irreversível. 

(Simões In: Bucci 2000: 75). 

 

Durante 10 anos foram revelados jovens artistas que retratavam a realidade brasileira 

de modo bastante combativo, em festivais organizados também por outras emissoras, além de 

experiências regionais igualmente importantes para o reconhecimento da MPB como gênero. 
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Além dos festivais, as emissoras perceberam que a parceria música/auditório daria 

grandes resultados em audiência e as emissoras passaram a investir em musicais. Em abril de 

1965, Elis Regina apresenta “O Fino da Bossa”, pela Record. Em setembro daquele ano, 

estreia “Jovem Guarda”, com o ídolo Roberto Carlos. De olho na velha guarda, Elizete 

Cardoso e Ciro Monteiro comandam “Bossaudade”. Para a geração universitária, “Pra Ver a 

Banda Passar”, com Chico Buarque de Holanda e Nara Leão. E, diversificando a linha de 

shows, a Record lança “Hebe” (1966), o humorístico “Família Trapo” (1967), “Corte Rayol 

Show” em 1967, Jô Soares e Renato Corte Real na década de 1970, entre outros. A televisão 

passou, então, a ser o ponto de convergência da efervescência cultural dos anos 1960 e 70. 

Nas primeiras experiências do documentário de TV, os conceitos da ‘câmera na mão e o olhar 

do diretor’ imprimiram um novo ritmo ao jornalismo; a linha de shows acolheu calouros e 

novos talentos, com espaço para lançamentos da indústria fonográfica. Na dramaturgia, o 

videoteipe viabilizou o que vem a ser, hoje, a grande marca da TV brasileira: o surgimento 

das novelas diárias, a partir de 1963.  

A primeira telenovela diária foi ao ar pela TV Excelsior em 1963. A primeira 

telenovela diária foi ao ar pela TV Excelsior em 1959 (“2-54-99”), mas o gênero conquistou o 

público somente em 1964, com “O Direito de Nascer” pela TV Tupi de São Paulo, 

transmitida também pela TV Tupi do Rio de Janeiro. Pela grande aceitação junto ao público 

desde a sua implantação, também nesse gênero houve muitos fatos relacionados com a 

censura. Realidade e ficção confundem-se em “O Casarão” (1976), de Lauro César Muniz, 

veiculada pela Rede Globo, na qual um dos personagens é candidato a prefeito da cidade 

fictícia de Tangará. Por causa da Lei Falcão, que restringia a participação na TV somente com 

a foto, nome e número, a trama teve que ser mudada, pois o personagem não poderia fazer 

campanha política. “Era uma lei tão ampla e poderosa que interferiu até na vida de 

personagens de ficção(Simões In Bucci 2000: 89-90).Um ano antes, a censura demonstrou sua 

força, proibindo em 1975 a estreia da novela “A saga de Roque Santeiro e a incrível história 

da viúva que foi sem nunca ter sido”, que estava sendo escrita por Dias Gomes em 

comemoração aos 10 anos da Rede Globo.  

O argumento da Censura Federal: “A novela contém ofensa à moral, à ordem pública 

e aos bons costumes, assim como achincalhe à Igreja”. Em 1985, ao ar, as novelas tornam-se 

um dos maiores ícones da dramaturgia brasileira. 

Mesmo diante de todo esse cenário, a abertura política não significou liberdade de 

expressão, já que além do governo, a televisão já era sustentada pelos patrocinadores (mais 

uma vez a exemplo do modelo comercial empreendido pelo rádio nos anos 1940). Como 
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exemplifica Simões (2000: 92): “a minissérie [O Pagador de Promessas]
18

 teve o número de 

capítulos reduzido em função de referências à reforma agrária e o pedido inicial de interdição 

total não partiu da censura e sim do patrocinador, o grupo Bradesco Seguros”. Outro episódio 

envolvendo a censura, novamente pelo governo, ocorreu em 1993 com a novela “O Marajá”, 

escrita por José Louzeiro. Anunciada como paródia ao momento em que o País vivia, foi 

proibida antes de ser exibido um único capítulo. A interdição foi obtida por medida liminar 

impetrada em nome do então presidente da República, Fernando Collor de Mello, com base 

no Artigo 5º da Constituição Federal que garante a qualquer cidadão o direito de não ter sua 

imagem utilizada pelos meios de comunicação sem prévia autorização. De 1985, com a saída 

dos militares do governo, até a promulgação da Constituição, em 1988, as emissoras passaram 

a veicular filmes censurados, e as novelas diárias utilizaram-se do erotismo e da sensualidade 

para aumentar a audiência.  

Na  busca pela universalização da audiência, especialmente com uma aproximação 

das classes C e D, a TV popularizou seu conteúdo, tornando-se “apelativo e grosseiro mas 

com atrações e artistas bem mais sintonizados com o universo cultural e a vivência desse 

público”, no entender de Priolli (1985: 29). Na década de 1960, na TV Paulista – Canal 5, 

Silvio Santos já é sucesso com “Vamos brincar de Forca?”. Com a incorporação da emissora à 

TV Globo, em 1966, o programa passa a se chamar “Música e Alegria”, passando de duas 

para quatro horas e com grande audiência. A Globo também populariza a programação 

contanto com Abelardo Barbosa (Chacrinha) e Dercy Gonçalves. Figuram ainda na lista dos 

programas populares “O Homem do Sapato Branco”, de Jacinto Figueira Júnior, e “O 

Estranho Mundo de Zé do Caixão”, com José Mojica Marins. 

Entre as décadas de 1960 a 80, apresentadores como Silvio Santos, Flávio Cavalcanti 

e Chacrinha disputaram a liderança de audiência. “Chacrinha” levou o circo e o rádio para a 

TV, criando a linguagem televisiva da comunicação de massa. A concorrência por índices de 

audiência levou Cavalcanti e Chacrinha a oferecerem atrações cada vez mais sensacionais, 

como por exemplo a incorporação de espíritos durante os programas, ou a apresentação e o 

escândalo de casos de bigamia. 

Há de se ressaltar que nessa ocasião o Governo Militar passou a pressionar as 

emissoras contra os programas de conteúdo “popularescos”. A direção da Globo e Tupi foram 

obrigadas pela Polícia Federal a evitar “atrações sensacionalistas e de mau gosto”. No caso de 

Chacrinha, a censura chegou a indispor-se até com o tamanho dos maiôs das chacretes . De 

                                                             
18 A minissérie “O Pagador de Promessas” foi dirigida por Tizuka Yamazaki, baseada no texto de Dias Gomes, e 

veiculada na Rede Globo em 1988. 
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acordo com Simões (In: Bucci 2000: 79), Flávio Cavalcanti foi o que enfrentou maiores 

dificuldades, uma vez que, mesmo tendo apoiado o golpe de 1964, acabou por mudar os seus 

conceitos a partir de 68. Já Silvio Santos (Simões In: Bucci 2000: 81) “sempre foi o mais 

bem-comportado dos três e seu programa, de grande audiência, circulou pela TV Paulista, 

Tupi, Record e Globo, até que conseguiu seu próprio canal, ponto de partida para a formação 

do Sistema Brasileiro de Televisão (SBT)”. 

“Imagens do Dia” foi primeiro programa jornalístico, a ser exibido na televisão 

brasileira. Sem horário fixo, pela própria instabilidade de programação do novo meio, 

permaneceu no ar por pouco mais de dois anos. Em 52, foi substituído pelo “Telenotícias 

Panair”, e logo depois, naquele mesmo ano, pelo “O Seu Repórter Esso” (no rádio desde 

1941) produzido pela TV Tupi do Rio de Janeiro, com  33 minutos de duração,  mas com uma 

abrangência limitada aos estados do Rio de Janeiro, Minas Gerais, Espírito Santo e norte de 

São Paulo. Manteve-se no ar até 31 de dezembro de 1970, e embora sem ter conseguido 

alcance nacional, é considerado o primeiro noticiário televisivo sólido pela própria 

dificuldade da emissora em arcar com os custos de implantação de programas em rede. Outros 

fatores, segundo Simões, foram a decadência do império dos Diários Associados, grupo ao 

qual a TV Tupi era vinculada, e a reorganização mercadológica empreendida pela Rede 

Globo, que não aceitava um único patrocinador para seus programas. Com o acirramento da 

censura por parte do regime militar, no final de 1968, os telejornais se mantinham no ar 

apenas para cumprir a legislação. O Artigo 38, alínea “h”, da Lei 4.117/62 (Código Brasileiro 

de Telecomunicações) determina que no mínimo 5% do tempo de transmissão seja destinado 

ao “serviço noticioso”.  

Nas décadas de 1970 e 80, conforme Simões (In: Bucci 2000: 69-71), a televisão era 

o meio de expressão encarado pela intelectualidade brasileira como o lugar da genuflexão aos 

poderosos de plantão, do acatamento acrítico a tudo que o novo regime tentava impor à 

população”. O diferencial da programação jornalística, ainda de acordo com Simões (In: 

Bucci 2000: 71) foi o “Jornal de Vanguarda”, da TV Excelsior do Rio de Janeiro, “que se 

propunha a interpretar as notícias e mantinha uma equipe numerosa, com profissionais de 

prestígio indiscutível como Newton Carlos, Villas-Boas Corrêa e Millôr Fernandes”. Lima 

(1985: 14), utiliza de sua experiência na função de diretor de jornalismo exercida nesse 

programa (assim como, posteriormente, tendo concebido e dirigido o programa “Abertura”) a 

para atribuir ao jornalismo a verdadeira linguagem da televisão brasileira, e a esse gênero o 

seu lado mais positivo. “A TV cresce e ganha sua verdadeira personalidade através do bom 

jornalismo: a notícia dada com criatividade, o comentário inteligente, a entrevista humana e, 
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sobretudo, as grandes reportagens e os debates com profundidade”. Por ser apresentado e 

produzido por jornalistas, era uma fase de criatividade e expansão intelectual, (idem, : 8): o 

‘“Jornal de Vanguarda” representava uma estrutura tão diferente dos outros telejornais que 

chegou a fazer parte das aulas de comunicação do professor Marshall McLuhan e ganhou, na 

Espanha
19

, o título de ‘o melhor telejornal do mundo”’.  

Com o golpe de 1964, a equipe do “Jornal de Vanguarda” migrou para as TVs Tupi, 

Globo, voltou para a Excelsior, depois para a Continental e para a TV Rio. Antevendo a 

agonia e morte do projeto em decorrência do acirramento da censura, o telejornal saiu do ar 

por iniciativa própria em 13 de dezembro de 1968, após a promulgação do Ato Institucional 

nº 5. O motivo é explicado por Lima (1985: 10) por meio de uma metáfora: “Um cavalo de 

raça a gente mata com um tiro na cabeça”. E, citando Hemingway, “Um homem não pode ser 

vencido. Às vezes, é destruído”.  

Dentre os programas da época, outro que rompeu com o formado foi o “Show de 

Notícias”, também da Excelsior, com apresentadores movimentando-se no estúdio. A 

alternativa dos telejornais foi copiar o formato norte-americano, voltando a serem 

apresentados por locutores, não mais por jornalistas. E o noticiário, previamente gravado em 

videotape, ignorava os fatos realmente importantes, tornando o telespectador bastante 

alienado sobre a realidade. O Jornal Nacional, da Rede Globo, é o exemplo mais bem 

sucedido dessa tendência, tendo ido ao ar em 1º de setembro de 69.Sampaio (1970: 

109)comprova essa postura no texto de abertura do novo programa: “... o Jornal Nacional da 

Rede Globo, um serviço de notícias integrando um Brasil Novo, inaugura-se neste momento: 

imagem e som de todo o país”. E o primeiro entrevistado foi o então Ministro da Fazenda 

Delfim Neto, valorizando a importância da tecnologia que possibilitou a formação da primeira 

rede nacional de informação.  

Embora essa ligação com o poder público vigente fosse quase unânime, a televisão 

também serviu de instrumento para a divulgação de idéias contrárias ao regime militar. Um 

mês depois da estréia do Jornal Nacional, em outubro de 1969, o grupo responsável pelo 

seqüestro do embaixador norte-americano Charles Elbrick fez três exigências às autoridades 

para que fosse solto; sendo uma delas a leitura de um manifesto na TV, escrito por Franklin 

Martins
20

 que, conforme Simões (In: Bucci 2000: 72), “foi lido por um constrangido Cid 

                                                             
19 O prêmio Ondas, recebido em 1963, foi a primeira consagração internacional da televisão brasileira. 
20 Ex-comentarista político da Rede Globo de Televisão, desde março de 2007 ocupa o cargo de Secretário de 

Comunicação Social da Presidência da República. 
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Moreira, tão apavorado com o teor do documento que chegou a dizer ao vivo que estava ali 

como mero leitor do texto”. 

Foi também por meio da televisão – e do telejornalismo -, que o regime militar 

sofreu seu mais duro golpe. Em outubro de 1975, o assassinato do diretor de jornalismo da 

TV Cultura de São Paulo, Vladimir Herzog, que havia assumido o cargo um mês antes após 

ter sido aprovada sua indicação pelo Serviço Nacional de Informações (SNI), que, de acordo 

com Simões (In: Bucci 2000: 84), “marcou o início do fim do regime militar e evidenciou que 

a ideologia da segurança nacional só trazia insegurança e pavor aos brasileiros.”Esse fato foi o 

estopim do início da resistência contra o regime. Era o governo do Presidente Ernesto Geisel; 

a sociedade, indignada, começou a rearticular-se, obrigando o Governo a dar início ao que se 

chamou de “abertura política”.  

Fernando Barbosa Lima e Carlos Alberto Lofller utilizaram-se dessa expressão para 

batizar um novo programa televisivo, cujo objetivo era mostrar ser possível fazer, a exemplo 

da experiência do “Jornal de Vanguarda”, uma televisão com relativa liberdade política. Na 

pauta, a presença de políticos cassados e pensadores brasileiros. O programa “Abertura”, 

veiculado pela TV Tupi entre 1979 e 80, marcou época por ter sido uma revista eletrônica 

semanal que debatia as questões ligadas às artes, à política e à ideologia do período, dando 

voz não somente a nomes importantes, como Luís Carlos Prestes, Darci Ribeiro, entre outros, 

mas também a gente do povo. O programa mostrou também que a TV não precisava ser 

asséptica quanto à linguagem audiovisual, como lembra Priolli (1985: 39): “Abertura” deu 

espaço às intervenções de Glauber Rocha, que pulverizou a estética acrílica e falsa do padrão 

global. Uma câmera nervosa, inquieta e “suja”, e uma atuação totalmente engajada, opinativa, 

“quente” nas reportagens e entrevistas.” 

Na década de 1970, guerrilhas e repressão militar não se faziam presentes na TV, que 

– ao contrário - mostrava com ufanismo os feitos grandiosos do Governo. Um exemplo foi o 

programa jornalístico “Amaral Neto – O Repórter”, da Rede Globo, que tinha ênfase em 

questões ligadas à Amazônia. Em 1972, com a entrada das transmissões em cores, consolida-

se o padrão de qualidade técnica que, novamente, atende aos interesses políticos: “Tudo é 

lindo, arrumado, brilhante, colorido, moderno”, ironiza Priolli (1985, p. 35). Mas, no 

conteúdo, nenhum questionamento sobre as atitudes do governo, nem mesmo nos programas 

humorísticos, que historicamente sempre serviram de contraponto às “obediências” políticas.  

Na linha dura da censura, a opção era pela inofensiva sátira de costumes. Essa 

postura mudou somente no final da década de 70. Com a abertura política implementada no 

Governo Geisel, os programas humorísticos de maior audiência voltaram a fazer sátira 
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política e abordar explicitamente temas antes proibidos. Na dramaturgia, séries e, 

posteriormentre, as minisséries e telenovelas passaram a abordar questões ligadas à condição 

feminina, homossexualidade, racismo, violência e etc., mas, o telejornalismo brasileiro dos 

anos 90 foi assim definido pelo sociólogo Herbert de Souza – o Betinho, em entrevista 

realizada pela Revista Imprensa (1992: 14): “como um Diário Oficial publicado em quatro 

redes privadas. Visto um, estão vistos todos”. Para ele, a oferta unilateral de conteúdo é ainda 

mais prejudicial num país “onde pouquíssima gente lê e a maioria apenas vê a TV”. E 

questiona: 

 

Como se forma a opinião pública num país onde milhões de pessoas só sabem um 

determinado nível de fatos (notícias) que são selecionados e editados por quatro redes 
nacionais de TV e onde apenas uma delas – a Rede Globo – detém cerca de 70% da 

audiência no país? (...) se a TV traz nos noticiários a violência, essa é a primeira lembrança; 

se em outro momento o mote midiático de massa é a corrupção, o tema passa a ser 

considerado dominante. 

 

Para Betinho, a consciência coletiva não responde automaticamente “ao que vê” na 

TV, mas se informa sobre determinados recortes da realidade a partir “do que vê” na TV. 

Como explica a teoria do agendamento
21

, os meios de comunicação de massa não intervêm 

diretamente no comportamento, mas influenciam o modo como o destinatário organiza seu 

conhecimento de mundo. E quando esse mundo é representado por um único meio (situação 

comum a ... municípios brasileiros), deixa de ser comunicação para se tornar um mito. Como 

testemunhou Maurício Kubrusly
22

, repórter do quadro “Me Leva Brasil” da Rede Globo: “o 

telespectador das grandes cidades é mais crítico; nas pequenas [a TV] é endeusada, é sagrada. 

Falam da Globo como se fossem deles, não há nenhuma crítica, mas gratidão de que a TV 

esteja lá”.  Esse aspecto torna-se ainda mais notório tendo em vista o controle absoluto dos 

poderes Executivo e Legislativo sobre a política de concessões. 

Após a contextualização e apresentação de argumentações sobre a TV no Brasil, 

entende-se que neste ponto de nossa pesquisa, seja oportuno introduzir a TV Universitária, 

objeto de estudo desta dissertação.  

 

 

 

 

                                                             
21Agendamento ou Estudo dos Efeitos a Longo Prazo (Agenda Setting), uma perspectiva teóricada Escola 

Americana. 
22 Em palestra noSeminário Brasileiro de Programação de TV – Gramado (RS), agosto de 2005. 
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CAPÍTULO II – INTRODUZINDO A TV UNIVERSITÁRIA NO BRASIL 

 

Como posto anteriormente, até 1988, o telespectador brasileiro reconhecia dois 

modelos de televisão: a comercial (com programação voltada ao entretenimento) e a educativa 

(percebida pejorativamente como “sala de aulas de antenas”). Com a entrada em vigor do 

novo texto constitucional, duas posições foram firmadas: O artigo 221: determina como 

compromisso de todo o sistema de radiodifusão para com a sociedade, uma programação que 

dê preferência a finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas; promova a cultura 

nacional e regional; estimule a produção independente para que as ações sejam divulgadas 

pelos próprios atores sociais; respeite a produção cultural, artística e jornalística regionalizada 

e respeite os valores éticos e sociais da pessoa e da família. E o artigo 223 que estabelece a 

existência de três sistemas de radiodifusão – privado, público e estatal
23

, estando prevista sua 

coexistência pelo princípio da “complementaridade”. Ou seja, ao mesmo tempo em que 

ambos os artigos estabelecem o caráter público da própria televisão enquanto meio de 

comunicação de massa, não é estabelecida a obrigatoriedade de seu cumprimento 

especialmente em seu ponto vital: “dar preferência” não é, exatamente, exigir um 

direcionamento. E, ainda, ao estabelecer que os sistemas públicos, privado e estatal sejam 

complementar, o texto reforça a possibilidade de que o privado esteja ainda mais desobrigado 

de privilegiar uma programação com finalidades educativas, já que pela tese da 

“complementaridade”, isso cabe ao sistema público e estatal. 

Sendo assim, percebe-se que paradoxalmente, foi no sistema privado de transmissão 

que o campo público encontrou espaço para veiculação. Com a Lei do Cabo, as operadoras 

passaram a disponibilizar o “canal básico de assinatura” para as emissoras legislativas, 

comunitárias e universitárias que, juntamente com as educativo-culturais (em canal aberto 

desde 1961) e do Poder Judiciário a partir de 2002 passaram a integrar o “campo público da 

televisão”, como já comentado. Até 1995, o telespectador não percebia essa diferença, já que 

as características públicas e estatais já estavam presentes, em maior ou menor grau, nas TVs 

educativas, dependentes economicamente, até hoje, dos governos estaduais ou outros 

organismos oficiais. Para as emissoras universitárias (nosso objeto de estudo) restritas ao 

cabo, por problemas resultantes do baixo orçamento, as emissoras públicas estão 

                                                             
23 Por analogia às teorias anteriormente apresentadas, correspondem aos modelos americano, europeu e 

soviético. 
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consolidando-se e, de acordo com diagnóstico apresentado em 2007 pelas entidades
24

 que 

representam o setor as emissoras públicas, reúnem aproximadamente 200 canais geradores de 

conteúdo e mais de mil canais repetidores.  

Seguindo Ramalho (2008) repara-se que o viés comercial da programação das 

emissoras privadas é conhecido desde 1950, e hoje há inclusive canais por assinatura cujo 

conteúdo é 100% comercial, com venda de produtos pelo varejo, por telefone ou pela 

internet. E é esse o modelo de negócio dessas emissoras com as possibilidades de 

interatividade da TV Digital. Mas, voltando ao que então a Constituição Federal entende por 

uma programação complementar, usamos os esclarecimentos de Orlando Senna
25

. 

 

A TV estatal faz prestação de serviços do governo e apresenta à população o ponto de vista 

do governo, como componente da variedade de pontos de vista da democracia midiática. A 

TV pública, também como componente importante da variedade democrática, é porta-voz 

da sociedade (da pluralidade de opinião e da diversidade cultural) sem intermediação do 
governo ou dos interesses da TV privada. (Senna 2006 In: Ramalho 2008: 1).  

 

Ainda seguindo Ramalho (2008) essa definição possibilita várias interpretações: 1) 

ao referir-se ao “governo” como Poder Executivo, pode caracterizar a TV Brasil (Empresa 

Brasileira de Comunicação – EBC) como a única emissora estatal; 2) sendo o Congresso 

Nacional formado pelas mais variadas representações sociais e a TV Brasil gerida por um 

Conselho Curador, estabelece-se um hibridismo entre os modelos público e estatal, 3) ao 

imprimir a “governo” o significado de “Poder” (Executivo, Legislativo e Judiciário), os 

canais legislativos federais, estaduais e municipais, assim como a TV Justiça
26

, podem ser 

enquadrados no sistema estatal. 

As emissoras comunitárias, no cabo, surgiram em 1997, e em 2007 são cerca de 70 

canais em operação, segundo relatório setorial(pesquisas atualizadas serão divulgadas pelo 

segmento brevemente). Como exposto, de acordo com o artigo 63 da Lei do Cabo, a 

programação deve ser constituída “por horários de livre acesso da comunidade por 

programação coordenada por entidades não governamentais e sem fins lucrativos, localizadas 

na área de prestação de serviço”.  

                                                             
24 Associação Brasileira de Emissoras Públicas Educativo e Culturais (ABEPEC), a Associação Brasileira de 

TVs Universitárias (ABTU), a Associação Brasileira de Televisões Legislativas (ASTRAL) e Associação 

Brasileira de Canais Comunitários (ABCCom). 
25 Orlando Sennafoi Secretário do Audiovisual do Ministério da Cultura (2003-2007) e 1º. Presidente da 

EBC.(2007-2008). 
26 Criada pela Lei 10.461 de 17 de maio de 2002 (modificando a Lei 8.977/95, a TV Justiça entrou no ar em 11 

de agosto de 2002. Além do sistema a cabo e por satélite (DHT), o sinal da TV Justiça também pode ser 

captado por antenas parabólicas. Disponível em http://www.stf.gov.br. (Consultado em 21 de agosto de 2008). 

http://www.stf.gov.br/
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Os canais legislativos são financiados com o orçamento oficial, mas apesar da 

dependência direta dos respectivos poderes, o que os credenciam a participar do campo 

público, segundo Lucena (2006: 85) é “o pluralismo partidário das casas legislativas e a sua 

programação ao vivo”. Com sede em Brasília (DF), a TV Justiça (www.stf.gov.br), embora 

subordinada ao Supremo Tribunal Federal, apresenta-se como integrante do campo público 

por ser administrada por um Conselho Estratégico, tendo como outra instância deliberativa o 

Comitê Editorial, embora não tenha sido representada no I Fórum Brasileiro de TVs Públicas. 

Os canais universitários, a exemplo dos comunitários, têm abrangência local e estão 

disponíveis às Instituições de Ensino Superior (IES) sediadas nos municípios. Seu perfil será 

detalhado no próximo tópico, tanto quanto a Lei do Cabo que permeia e dá sustento a 

instalação da TV Universitária no Brasil.  

 

2.1 A televisão na universidade 

 

2.1.1 O início 

 

A primeira experiência de Televisão Universitária de que se tem registro no Brasil 

data de 1968. A TV Universitária de Recife1, ligada à Universidade Federal de Pernambuco, 

foi criada em um momento em que o analfabetismo atingia mais da metade da população 

brasileira e 50% dos habitantes encontravam-se em idade escolar. Seu objetivo era promover 

a educação formal através da televisão.  

Depois dela, pelo menos outras 12 IES receberam outorgas de canais educativos 

abertos e vêm operando as estações, com suporte de programação das duas grandes emissoras 

educativas do país, que têm maior capacidade de produção e constituíram-se em “cabeças de 

rede”: a TV Cultura de São Paulo, da Fundação Padre Anchieta - Centro Paulista de Rádio e 

Televisão Educativa e a TV Educativa do Rio de Janeiro, da Associação de Comunicação 

Educativa Roquette Pinto, aqui já citadas. 

Nem por isso, entretanto, é possível dizer que a Televisão Universitária começou no 

Brasil há mais de 40 anos. As emissoras operadas por IES no campo da radiodifusão (TV 

aberta, nas frequências VHF ou UHF), hoje como antes, não oferecem ao público 

telespectador uma programação segmentada, especificamente universitária, entendida como 

aquela que revele os personagens, as atividades e os pontos de vista do mundo acadêmico. 

Para Priolli (2004) a vinculação dessas estações com as IES é, principalmente, administrativa 

e financeira, até porque, dadas as suas limitações de produção, a maior parte de seu conteúdo 
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vem de fora, “importado” da TPTV, que tem sua programação baseada nas produções da TV 

Cultura de São Paulo e da TVE do Rio de Janeiro.  

As primeiras IES a veicular programa sob o conceito específico de “Televisão 

Universitária” fizeram-no a partir de 1995, na TV a cabo,  comentado neste texto. Foram elas 

a Universidade Federal de Santa Maria, no estado do Rio Grande do Sul (que opera a TV 

Campus), e a Pontifícia Universidade Católica de São Paulo, no estado de São Paulo (que 

hoje compartilha o Canal Universitário de São Paulo (CNU)com outras oito universidades 

paulistanas).  

 

2.1.2 Conceito e histórico 

 

No conceito adotado pela Associação Brasileira de TVs Universitárias (ABTU) a 

Televisão Universitária é aquela produzida no âmbito das IES ou por sua orientação, em 

qualquer sistema técnico ou em qualquer canal de difusão, independente da natureza de sua 

propriedade. Uma televisão feita com a participação de estudantes, professores e funcionários; 

com programação eclética e diversificada, sem restrições ao entretenimento, salvo aquelas 

impostas pela qualidade estética e a boa ética. Uma televisão voltada para todo o público 

interessado em cultura, informação e vida universitária, no qual prioritariamente se inclui, é 

certo, o próprio público acadêmico e aquele que gravita no seu entorno: familiares, 

fornecedores, vestibulandos, gestores públicos da educação, etc.  

A Televisão Universitária, como tal, é resultado do mecanismo de segmentação da 

TV brasileira, que começa em 1991, com a introdução da tecnologia do cabo. Ela surge, de 

fato, com a promulgação da lei federal 8977, de 5 de janeiro de 1995, conhecida como Lei da 

TV a Cabo. Esse instrumento, já comentado, em seu artigo 23, institui os chamados “Canais 

Básicos de Utilização Gratuita”, que as operadoras são obrigadas a disponibilizar, sem custos 

para os assinantes ou para os provedores de conteúdo dos canais. Entre eles, especifica “um 

canal universitário, reservado para o uso compartilhado entre as universidades localizadas no 

município ou municípios da área de prestação do serviço”.  

Um canal de TV assegurado por lei, e gratuito, mostrou-se um estímulo poderoso, 

motivando inúmeras IES a se aventurarem no campo da comunicação audiovisual. Priolli 

comenta: 

 

Nesses nove anos, o segmento ganhou força no país, tornando-se um dos mais dinâmicos da 

produção audiovisual brasileira. De acordo com o gráfico “Ano de Fundação” (pg. 167), até 

1995 (ano da Lei da TV a cabo), existiam apenas 19% das TVs Universitárias que estão em 
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operação hoje no Brasil. Após a aprovação da Lei, foi criada a grande maioria das TVs 

Universitárias Brasileiras (81%). (Priolli 2004:5). 

 

Segundo Peixoto (2004) é contabilizado pelo menos trinta e um canais de cabo 

difusão mantidos por sessenta e quatro IES, sendo onze canais compartilhados – obedecendo 

à regulamentação da Lei do Cabo – por várias Universidades, a exemplo do CNU, e vinte 

canais exclusivos, ou seja, ocupados por apenas uma Instituição de Ensino Superior. 

Operando em radiodifusão, registram-se mais doze canais, dirigidos por outras nove 

Instituições. Com exibição de suas programações em canais abertos e fechados (cabo difusão 

e radiodifusão) há trinta e seis canais, ligados a treze IES. Em MMDS (micro-ondas) existe a 

TV FAG, de Cascavel (PR). Ao todo, são oitenta e cinco IES ocupando setenta e três canais 

de televisão no Brasil. Estes dados foram obtidos pela pesquisadora Fabiana Peixoto e Gabriel 

Priolli em estudos introdutórios iniciados para mapeamento das Tv´s Universitárias 

Brasileiras em 2003. 

A quantidade de IES envolvidas, a variedade das propostas de programação, e a 

multiplicidade dos sistemas técnicos utilizados para a transmissão dos sinais são indicadores 

irrefutáveis da expansão da Televisão Universitária no país. A universidade brasileira, muito 

rapidamente, “vai deixando para trás antigos preconceitos contra a televisão e passa a confiar 

no potencial dessa mídia para a difusão de informação, cultura, educação e cidadania” 

(Peixoto e Priolii 2004:5). Os autores se referem à mesma universidade brasileira, que levou 

quase 20 anos para admitir que a televisão pudesse ser um objeto sério de pesquisa acadêmica 

(a TV surgiu no país em 1950 e apenas no final dos anos 1960 apareceram os primeiros 

estudos sobre ela, no campo da sociologia e da comunicação), agora dá um grande salto em 

seu processo de compreensão do fenômeno televisual e se põe ela mesma, a fazer TV.  

O potencial das TVs Universitárias é  maior quando se considera que esses canais 

ainda estão subutilizados e que existem várias cidades em que as Universidades  não ocupam 

os canais destinados a ela. Segundo os autores, outra possibilidade que começa a ser 

explorada são as TVs na internet: a Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), por 

exemplo, desenvolve há três anos uma experiência de telejornalismo on-line, com o TV UFRJ 

“que faz transmissão ao vivo de eventos e possibilita até mesmo que o internauta acompanhe 

as reuniões de pauta” (Abtu 2004:6).  
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2.1.3 Limites e dificuldades 

 

Mesmo com o desenvolvimento do segmento, as Televisões Universitárias 

Brasileiras se deparam com muitos problemas. Grande parte delas, segundo a ABTU, divide 

espaço com os laboratórios dos Departamentos de Comunicação das Instituições. Seus 

equipamentos e equipes não são suficientes para dá vazão ao volume de produção necessária, 

portanto findam por copiar o modelo das TV´s comerciais, repetindo seus conteúdos.  

O não conhecimento de seu público alvo impossibilita a construção de estratégias e 

percepção de posicionamento na sua programação. A quase inexistência de pesquisas de 

audiência repercute de forma que as emissoras desconhecem o público para quem fala: se para 

o público em geral ou para a comunidade acadêmica repercutindo negativamente na 

construção do planejamento,formatação, conteúdo, entre outros aspectos. Os pesquisadores 

argumentam: 

 

Sendo o reino da palavra por excelência, o território privilegiado dos discursos, a 

universidade sente-se mais à vontade – e talvez cumpra melhor a sua finalidade – quando se 

utilizam de debates, entrevistas e palestras para comunicar-se pela TV. Mas deve-se 

considerar, também, e de forma muito objetiva, que esses são os formatos de produção mais 
simples e barata que a televisão oferece. Uma entrevista custa uma ínfima fração de um 

teleteatro, por exemplo. E não carece de profissionais especializados. (Peixoto e Priolli 

2004:7). 

 

A ABTU detecta que, para emissoras de caixa sempre baixas e ainda imaturas 

tecnicamente, como as universitárias, há, portanto, gêneros de programação ainda 

inacessíveis, ao menos, numa escala de produção maior.   

Segundo a Associação, devido aos problemas elencados, as Televisões Universitárias 

não conseguem ocupar a contento os horários acessíveis com suas produções, o que resulta 

em uma grade de programação repetitiva, pouco convidativa para o telespectador. Com esse 

desafio em mente (de acordo com a ABTU, 41% das emissoras produzem 5 horas ou menos 

de programação inédita semanal), a RITU, já está sendo desenvolvida e foi criada para apoiar 

a solução desse problema. A RITU tem como meta gerar, proporcionar e estimular ações que 

objetivem responder à necessidade por programas de televisão entre as televisões 

universitárias (associadas ou não à ABTU) interessados na educação e ascensão da 

responsabilidade social além de fortificar a Rede como ferramenta de inter-relação das 

televisões universitárias brasileiras. Sobre a Rede dedica-se um tópico ainda neste capítulo. 

Outra questão apontada com complicações sérias é a financeira. A produção de 

televisão e operação de um canal de transmissão são procedimentos dispendiosos, quando 



 

37 

igualados as dinâmicas de despesas ordinárias das Instituições de Ensino Superior (IES). Para 

a ABTU atualmente,  

 

Não há escapatória: quem financia a Televisão Universitária são as próprias IES. Na quase 

totalidade dos projetos em curso, as contas são pagas com recursos de caixa, vale dizer, 

com as dotações orçamentárias (no caso das instituições públicas) ou com as mensalidades 

pagas pelos estudantes (no caso das privadas). De acordo com o gráfico “Formas de 

Financiamento” (pg. 168), 73% dos recursos da Televisão Universitária Brasileira vêm, 

exclusivamente, da Universidade. (ABTU, Peixoto e Priolli 2004: 7). 

 

Os autores complementam que, no caso das emissoras educativas abertas, é somente 

dessas fontes que a lei vigente autoriza a partida do dinheiro, ao determinar que, para obterem 

uma outorga, “as Universidades (...) deverão, comprovadamente, possuir recursos próprios 

para o empreendimento” (Decreto Lei 236, artigo 14, parágrafo primeiro 1991: 172). 

Já na legislação da TV a cabo, mais atual e menos “draconiana” com a televisão 

educativa, admite-se que as IES não podem arcar sozinhas com os enormes custos da 

produção de televisão.  

Nota-se que à norma nº 13 (1996: 218), baixada pelo Ministério das Comunicações  e 

conhecida como Norma do Cabo, facilita o financiamento externo dos canais universitários. 

Ela estabelece que “é vedada a publicidade comercial nos canais básicos de utilização gratuita 

(...), sendo permitida, no entanto, a menção ao patrocínio de programas”. Ou seja: a Televisão 

Universitária pode ser patrocinada. Como não há qualquer outro instrumento legislando sobre 

quem, como ou quanto pode patrocinar, fica a critério das IES buscarem os parceiros que 

julgarem convenientes, para apoiá-las na tentativa de oferecer ao público uma grade de 

programação de qualidade.  

Esses parceiros aparecem, ainda timidamente, do setor privado. Imbuídas muito mais 

de um espírito de benemerência, ou de mecenato cultural, do que da perspectiva de 

investidoras em mídia, que buscam comunicação fácil e eficaz com o segmento universitário. 

Essas empresas vêm incentivando programas produzidos por IES – muitas vezes, contra a 

orientação de suas próprias agências de propaganda.  

Neste aspecto Priolli (2004) afirma que a má vontade das agências e a “caridade” dos 

anunciantes, em vez de seus investimentos sérios e tecnicamente justificados, advêm da baixa 

profissionalização da Televisão Universitária, que é resultado de sua imaturidade. Ela produz, 

em geral, uma programação incipiente, cuja fragilidade reforça a não propagação, ressonância 

no público. Por seu lado, ele não é avaliado e as IES não conseguem organizar e direcionar 

sua energia para captação de recursos.  
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Sendo assim, as possibilidades de parceria com o mercado publicitário também se 

fragiliza, “limitando os esforços de venda ao argumento da segmentação precisa do canal 

universitário, e da vantagem de associar marcas comerciais a marcas educacionais de 

prestígio. As IES nem sabem o que cobrar como patrocínio, e que formato de produto dar em 

troca, pelo valor recebido” (Priolli 2004: 36). O autor acredita que a iniciativa privada apenas 

“ajuda” a Televisão Universitária, em vez de investir nela, como poderia – e deveria.  

Os mecanismos de financiamento público, por outro lado, não contemplam 

diretamente a Televisão Universitária. Verbas de agências financiadoras da ciência, como o 

Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq), a Financiadora de 

Estudos e Projetos (FINEP) ou a Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo 

(FAPESP), podem eventualmente viabilizar programas isolados ou séries de televisão, mas 

estes têm de estar necessariamente vinculados a um projeto de pesquisa, que é o objeto de fato 

do financiamento – não o produto audiovisual que dele resulte. Para programas regulares, de 

veiculação permanente, mesmo que dedicados à divulgação científica, as chances de obter 

essas verbas são remotas.  

Quanto às verbas destinadas ao incentivo cultural, como aquelas previstas nas 

chamadas “Lei Rouanet” ou “Lei do Audiovisual”, igualmente têm mecanismos inadequados 

à produção universitária e de qualquer forma, limitada que geralmente vão parar em mãos de 

produtores mais articulados, mais profissionalizados e mais hábeis politicamente.  

s. Quando se amplia a análise para os Canais Universitários, é possível identificar 

mais algumas limitaçõeA começar pela própria legislação que regulamenta os canais básicos 

de utilização gratuita na TV a cabo brasileiro, que dá o direito de ocupação do Canal 

Universitário apenas às Universidades, deixando de fora os Centros de Pesquisa, as 

Faculdades e os Centros Universitários. Essa restrição vem implicando, em algumas cidades 

brasileiras, no veto a instituições conceituadas, que poderiam oferecer uma importante 

contribuição ao desenvolvimento da Televisão Universitária, e mais programas ao público.  

Outra dificuldade é manter a unidade dentro de um Canal compartilhado por IES 

com filosofias e objetivos diferentes, produções audiovisuais diversas e que são concorrentes 

no mercado.  

São estes, em breve relato, os vários problemas e dificuldades que atingem a 

Televisão Universitária, neste momento da sua existência. Após 17 anos, depara-se ainda com 

entraves da fase de implantação e maturação. São problemas variados e complexos, como se 

viu, mas que vêm merecendo “o debate intenso das IES, que se empenham na produção 

audiovisual e que já encontram algumas soluções, ou no mínimo, tentativas de 
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equacionamento”.(Priolli 2004). Como perspectivas para as TV’s Universitárias brasileiras 

anotam-se os dados seguintes, reconhecidos pela ABTU: 

 

- No plano conceitual, amadurece progressivamente a ideia de que a Televisão Universitária 

é muito mais do que uma televisão estudantil. Ela é a face da universidade, a expressão 

audiovisual de sua comunidade, de suas atividades e de seus projetos. Busca-se fórmulas 

de integração efetiva de estudantes, professores e funcionários ao esforço produtivo da 

televisão, para se obter uma programação que seja atraente, consistente e relevante. 

Trabalha-se para dar estabilidade e continuidade aos projetos de TV existentes, para que se 

possa avançar àquilo que se espera da universidade, e que a Televisão Universitária 

também poderá oferecer, no futuro: a experimentação, a criação de formatos, padrões e 

conhecimento; 

- No plano institucional, as IES vão experimentando as mais diversas formas de vinculação 

dos núcleos de TV aos organismos universitários, e vão buscando soluções que ampliem a 

autonomia desses núcleos, em favor de seu desenvolvimento mais rápido e em benefício do 

público, que demanda programas de qualidade. As comunidades acadêmicas vão 

descobrindo as potencialidades da televisão, e aprendem a utilizar-se desse poderoso 

instrumento de comunicação, na difusão de conteúdos essenciais para o crescimento do 

país e o bem estar da população; 

- No plano financeiro, há muito a fazer na Televisão Universitária para que a captação de 

patrocínios se torne uma prática rotineira e que o financiamento externo possa substituir o 

financiamento próprio das IES. A profissionalização dessa área, indispensável, representa 

em si mesma um enorme desafio, porque terá de confrontar e superar preconceitos 

históricos da universidade nas suas relações com o mercado. Para a ABTU será necessário 

convencer a comunidade acadêmica que vender publicidade na Televisão Universitária não 

significa, necessariamente, “mercantilização da educação” ou abastardamento da sua 

missão formadora da cidadania. O que equivale a mover uma montanha de resistências.  

- No plano legal, as IES esforçam-se para aprovar o projeto de lei nº 2973/00, que altera a 

redação do artigo 23 da Lei da TV a Cabo, estendendo a todas as IES o direito de uso dos 

canais universitários e rompendo com o monopólio das universidades. As IES apoiam 

também projetos de lei que fortalecem a televisão de interesse público, não comercial, em 

todos os sistemas disponíveis de televisão e defendem, ao mesmo tempo, a flexibilização 

das restrições que pesam sobre a publicidade na televisão educativa, confiantes de que a 
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responsabilidade social das empresas é crescente e que seu empenho na promoção e 

educação da cidadania é sincero e deve ser facilitado; 

- No plano político, finalmente, as IES vão se agregando progressivamente à Associação 

Brasileira de Televisão Universitária, entidade criada em outubro de 2000, como 

consequência de articulações iniciadas em 1997, com vistas à discussão de problemas 

comuns, à troca de experiências e ao intercâmbio de programação. A ABTU congrega 32 

instituições e trabalha para implantar o projeto da RITU, uma central nacional de 

distribuição de programas universitários, que será o embrião de uma futura rede nacional 

de TV, exclusivamente universitária. Priolli conclui: 

 

Para um segmento que está em seus primeiros anos, em contraste com os anos da televisão 

educativa e os mais de sessenta da televisão comercial, o que foi feito até agora é um 

conjunto nada desprezível de iniciativas relevantes. É muito, no quadro de uma 

universidade em crise, num país sob severas restrições econômicas. Mas é pouco, perto do 

que a Televisão Universitária ainda pode dar ao Brasil. (Priolli, 2004: 35). 

 

2.1.4 Mais dimensões para a TV Universitária: pesquisa, ensino e extensão 

 

Em entrevista a professora Alzimar Ramalho(2008) a diretora de Divulgação e 

Comunicação Social da Universidade Federal de Minas Gerais, Maria Ceres Pimenta Spinola 

Castro
27

,  aponta três dimensões que, a seu ver, podem nortear o segmento: 

 

1) dimensão acadêmica, como formação, pesquisa e extensão, com total ligação com todas as 

áreas do conhecimento;  

2) dimensão publicitária, ao dar visibilidade à instituição e levar à comunidade que a sustenta 

(e também ao público interno) o conhecimento sobre os serviços que presta, que tipo de 

ensino realiza, quais os tipos de serviço que desenvolve, quais os trabalhos de extensão que 

oferece; e  

3) dimensão política, por meio da democratização da produção. “É importante possibilitar que 

outros grupos da sociedade tenham acesso à divulgação de sua produção, levando a 

produção televisiva como recurso de inclusão digital e conseqüentemente a formação de 

telespectadores críticos”, defendeu. 

 

A dimensão acadêmica permeia o conceito da maior parte dos canais universitários 

perante a Instituição já que, pela carência técnica de pessoal, a emissora não oferece uma 

                                                             
27 Em palestra no 8. Fórum Brasileiro de TVs Universitárias. Florianópolis, 2004. 
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programação constante, veiculando trabalhos acadêmicos não raro inadequados para a 

veiculação tecnicamente ou pelo conteúdo. Para ela, é um instrumento laboratorial de grande 

importância, não só para os estudantes como para os pesquisadores e professores que dela 

participam. Mas, conforme alerta Priolli
28

, esse academicismo tende a certo exclusivismo na 

apropriação do espaço: “O canal universitário deve ser o canal da universidade. Claro que os 

cursos de comunicação devem ter o protagonismo dentro deles, e é importante que eles 

batalhem por isso, mas com a visão universal, com a visão da universidade, de todas as áreas 

do conhecimento.” Um exemplo da participação das TVs Universitárias na pesquisa aplicada 

em comunicação é a Rede de Intercâmbio de TVs Universitária já citada, que será detalhada 

neste capítulo. 

 

Ensino 

 

Fazer televisão é, para a Academia, “experimentação” em seu sentido mais amplo: 

um espaço de vivência prática da cultura televisiva para a comunidade acadêmica, 

especialmente ligada à comunicação, educação, artes e tecnologias digitais; e a experiência de 

práticas administrativas e econômicas de gerenciamento de um autêntico veículo de 

comunicação de massa. Em seus estudos, Castro (2006) questiona que possivelmente o maior 

desafio seja a busca de uma resposta para a seguinte pergunta: a universidade quer fazer 

televisão? um veículo que durante muitos anos esteve distante da pauta acadêmica, e quando 

tratado, com grande ênfase em seu poder de manipulação, atribuindo à televisão mudanças de 

comportamento, aumento da violência, estética da espetacularização, numa visão negativa e 

perniciosa.  

A partir de contatos e trocas de experiências com coordenadores de TV´s 

Universitárias em reuniões planejadas pela ABTU percebe-se que as formas de participação 

acadêmica na produção de conteúdo são bastante variadas e há espaço para todas as áreas do 

conhecimento. Há canais nos quais a programação é totalmente feita por estudantes e 

professores, em outro extremo essa participação é limitada, com a produção quase 

integralmente terceirizada por produtoras profissionais. Há ainda casos de universidades que 

não oferecem cursos da área de comunicação, como por exemplo a Universidade Federal de 

São Paulo, nos quais os profissionais responsáveis pela TV Unifesp são contratados para este 

fim.(Ramalho, 2008). 

                                                             
28 Em palestra no 1. Fórum Brasileiro de TVs Públicas. Brasília, 2006. 
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Os estudantes de Comunicação Social que vislumbram um lugar no mercado de 

trabalho não se contentam em ser meros espectadores. Eles querem participar das atividades e 

muitos demonstram enorme potencial criativo.Como Castro(2006) acredita-se que a TV 

Universitária deve criar oportunidades que permitam o desenvolvimento desse processo, 

construindo as bases para a experimentação de alternativas de programação jornalística e de 

variedades, estimulando a criatividade dos envolvidos. A atenção dada a este ponto deve 

influir para a formação do indivíduo consciente, apto a participar significativamente, 

intervindo e contribuindo para o desenvolvimento da sociedade da qual faz parte. Um lugar 

de constantes reflexões, desafios e metas. 

Para tanto, entende-se que um dos papéis da TV Universitária é ensinar ao aluno a 

cultura audiovisual: o que produzir e como produzir, tendo em vista o referencial teórico 

sobre o veículo, obtido na teoria da sala de aula. Portanto, essas emissoras devem contar com 

a presença, em tempo integral, de professores com experiência em mídias eletrônicas, que 

orientem e supervisionem o material a ser exibido. É uma experiência desafiadora a todos os 

participantes, pois os alunos podem familiarizar-se com a responsabilidade de produção de 

conteúdo de uma emissora de TV.  

Como exemplo, cita-se aqui, o desafio da interação teoria-prática na formação de 

jornalistas na Universidade proposta por Lopes (1989). O autor expõe a problemática da 

missão desenvolvida pelos veículos impressos que viabilizam o aprendizado prático da futura 

profissão, apresentando exemplos de publicação que, mesmo sendo feitos nos bancos 

escolares, cumprem o papel da Comunicação Social. O autor refere-se aos veículos impressos, 

mas pode ser um caminho eficaz  para que os alunos entendam a problemática da futura 

profissão, para além do aspecto conceitual, mas também vivenciem a prática diária na mídia 

eletrônica. Essa iniciativa provoca os sentidos e as apreensões e estimula o aluno a participar 

integralmente no processo, pois ele apropria-se da responsabilidade pelo próprio 

aprendizado/trabalho e a permanência na equipe. Conforme os ensinamentos de Lopes (1989: 

49) a experiência laboratorial oferece condições para que o aluno exerça a prática 

profissionalizante no próprio ambiente escolar, executando os conhecimentos teóricos 

adquiridos nas disciplinas da área técnico-profissionalizante. 

Ramalho (2008) informa que a visão da TV Universitária como TV-escola também 

foi tema de reflexão no VII Fórum Brasileiro de TVs Universitárias, especialmente pelo 

entendimento equivocado da comunidade acadêmica, e também na comunidade externa, de 

que a TV Universitária pertence aos cursos de Comunicação Social. Várias emissoras 

surgiram por iniciativa dos referidos departamentos, outras pela própria instituição. Sobre 
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esse ponto, Priolli acredita que os projetos devem constituir-se em núcleo de TV autônomo, e 

não departamentalizado: 

 

Como trabalho laboratorial, o grande problema está nas propostas de trabalho, que refletem 

muito mais as preocupações de alunos e professores naquele momento do que propriamente 

o atendimento aos interesses do público que está do outro lado, a comunidade. Olham para 

o próprio umbigo. Falta uma compreensão de qual é o papel da TVU enquanto extensão 

universitária produtora de conhecimento. (Priolli,, 2008). 

 

Priolli citou como exemplo a TV PUC de São Paulo
29

, que nasceu no curso de 

Jornalismo, e quando a instituição decidiu fazer um investimento sério, criou-se uma unidade 

nova, com total autonomia em relação a todos os departamentos. “Nesses oito anos de 

trabalho
30

 a TV PUC conseguiu abarcar áreas do conhecimento, com programas de 

Matemática, Biologia, Economia, e não só com o pessoal de Comunicação”, ressaltou Priolli, 

observando que no início houve forte reação contrária, num sentimento de “perda”. “Agora, 

com o projeto consolidado, a TV PUC demonstrou para a universidade como um todo sua 

importância e relevância, e a Comunicação está aproveitando a possibilidade que o canal 

oferece. Fazemos a comunicação da universidade. Ou fazemos isso, ou não somos TV 

universitária, mas órgão laboratorial do curso”. 

A autonomia destacada por Priolli (2008) não condiz com as práticas das Tv´s 

Universitárias brasileiras, principalmente das IES particulares que estão ligadas a 

administração superior com fortes vínculos e obrigações. O trabalho é diariamente posto à 

avaliação para seu conhecimento e aprovação. Torna-se óbvio que a relação entre as partes 

devem ocorrer com frequência e concordância, contudo o que se percebe é a uma dependência 

limitadora nas ações impetradas pelas Tv´s. O resultado é uma proposta menos comprometida 

com o interesse da comunidade, inviabilizando a interface, as trocas de saberes e divulgação 

de estudos. Informações fundamentais produzidas nas próprias IESficam sem alcance, 

circulando apenas dentro dos muros da Universidade. 

Neste aspecto, o pensamento de Paviani (1998) torna mais forte o caráter 

institucional da televisão universitária, pois cobra que ela não se restrinja a um canal 

experimental desse ou daquele curso. 

 

Ela pode, sem dúvida, servir aos fins didáticos e de aprendizagem do fazer televisão, 
porém sem deixar de atuar no âmbito maior das funções da universidade [ensino, pesquisa 

                                                             
29 O jornalista Gabriel Priolli foi diretor da emissora, mantida pela Pontifícia Universidade Católica de São Paulo 

(SP). Parecer extraído da pesquisa da professora Alzimar Ramalho (2008). 
30 Priolli referia-se ao período em que trabalhou na emissora. 
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e extensão]. A televisão universitária pertence à universidade e não a um determinado 

setor, seja administrativo ou pedagógico. (Paviani 1998: 26).  

 

Castro (2006) sustenta que a formação dos alunos pode ser qualificada com a 

inserção no veículo, participando da produção de programas regulares. “Podemos ter alunos 

de História, Engenharia, Artes Cênicas, inseridos no processo de aprendizagem, e na 

Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) é possível a atuação na TV com crédito para 

disciplinas complementares”. A autora acredita ser importante a participação de estudantes na 

produção da TV Universitária, pois “são eles que nos fazem pensar a cada dia de uma maneira 

diferente. O aluno passa a exigir do profissional concursado, que há 15 anos faz do mesmo 

jeito, que abra a cortina da sala dele”, ressalta. 

Salomão
31

 ressalta a TV Universitária como espaço para o aprendizado da cultura da 

mídia: 

 

A TV Universitária pode ser um lugar de laboratório avançado. Reunir o que o aluno 

consegue aprender nas disciplinas mas numa perspectiva de feitura, produção, tessitura de 

uma narrativa. É preciso oferecer ao aluno essa oportunidade de viver a cultura da mídia, 

formar uma consciência crítica sobre fazer televisão é tão importante quanto formar uma 

consciência moral, ética e política conjuntamente. Não é só a linguagem, ensinar para o 

aluno que o texto tem que ser objetivo, a frase curta e a ordem direta. É importante que ele 

tenha a oportunidade de viver a cultura da mídia em termos de texto, entrevista e edição. 

 

De acordo com o Diagnóstico Setorial (2006), cerca de 90% das emissoras não 

respondem hierarquicamente à academia, sendo ligadas diretamente ao corpo diretivo – 

reitorias, pró-reitoras ou à presidência de fundações mantenedoras, embora algumas 

mantenham laços com cursos afins. Somente cerca de 10% estão ligadas diretamente aos 

cursos de Comunicação Social das instituições. Essas informações serão atualizadas ao longo 

deste estudo. 

 

Pesquisa 

 

Ao participarem ativamente da produção de conteúdo, estudantes e professores dos 

cursos de Comunicação Social podem utilizar-se do veículo para a experimentação de novas 

linguagens, seja na produção de programas de formato diferenciado, como na própria 

abordagem dos temas. Uma das dificuldades da produção de pesquisa nas emissoras que 

                                                             
31 Mozahir Salomão é professor de Telejornalismo da PUC-MG e na ocasião era diretor da TV PUC Minas. A 

opinião foi colhida pela professora Alzimar Ramalho em entrevista realizada em setembro de 2003, em Belo 

Horizonte (MG). 
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contam com estudantes na produção de conteúdo é o atendimento individualizado que os 

professores são obrigados a despender. Ramalho (2008: 56) aponta:“Entendemos que essa 

ponta do tripé somente pode ser otimizada com a composição adequada do quadro de 

profissionais responsáveis pela produção diária da programação da emissora, para que haja 

condições técnicas e de pessoal para experimentações”. 

 

Ativar, proporcionar a prática da pesquisa, é fundamental para que uma TV 

Universitária cumpra um dos seus objetivos, pois, 

o ensino, por não atuar interativamente com a investigação dos fenômenos de 

Comunicação, tende basicamente ao tipo de conhecimento livresco e não a uma concepção 

de saber como ato produtivo. Acentuando a dimensão da reprodução, os conteúdos do 

ensino tendem a seguir a reboque da realidade, distanciados das práticas da sociedade e 

refratários às mudanças que não consegue absorver. (Lopes 2001: 75 In: Ramalho 2008: p. 

57).  

 

Com a ausência da pesquisa, a TV Universitária não atingirá o veio da 

experimentação, e não facilmente  apresentará novos projetos, arriscando-se a repetir as 

mesmas propostas das Tv´s Comerciais, conforme alerta Brasil (2002). O vácuo acadêmico 

na área da pesquisa nas faculdades de comunicação também é pontuado por Vivarta(2004) 

como uma lacuna na formação do apresentador de TV: 

 

Embora as faculdades de comunicação venham inovando o seu campo de pesquisas e ampliando os 
repertórios contemplados em seus currículos, com raríssimas exceções ainda não oferecem espaços 

adequados para uma formação específica dos futuros profissionais em relação às questões do universo 

jovem. (Vivarta 2004: 203-204 In: Ramalho 2008: 57-58). 

 

No discorrer deste estudo comentam-se projetos desenvolvidos na TV Universitária 

brasileira que contemplam diretamente a pesquisa. 

 

Extensão  

 

Para Ramalho (2008) a terceira missão – a extensão – pode ser cumprida a partir de 

várias frentes, como a divulgação de trabalhos acadêmicos e científicos; a organização de 

debates acerca de temas de interesse da sociedade; e a realização de oficinas de TV para a 

comunidade externa, que resultem em programas que possam ser veiculados na emissora, e 

por meio deles a comunidade possa ser agente da comunicação.  

Para Fernández, 

 



 

46 

mais do que fazer o inventário das carências dos pobres, é necessário diagnosticar suas 

capacidades e recursos, para que sejam potencializados, e convertê-los em sujeitos ativos de 

sua própria superação. (...) As pessoas e grupos com auto-estima crescente fortalecem sua 

capacidade de empreendimento, e elas mesmas procuram os conhecimentos necessários e 

adquirem as aptidões exigidas. (In: Rincón 2002: 184). 

 

Acredita-se que por esse caminho a percepção benéfica é sentida pela comunidade 

externa, que tem a oportunidade de participar de uma atividade da qual dificilmente teria 

acesso, e ao mesmo tempo tão próxima de seu cotidiano; e a comunidade acadêmica, que ao 

dividir o conhecimento técnico exercita sua cidadania. Assim ressalta Paiva
32

: 

 

Eu sempre imagino o quanto seria educativo que os jovens, a partir de suas escolas, grupos, igrejas 

etc., saíssem do mero lugar de consumidor de imagens e discursos para o de produtor. Imagine o 

quanto essa audiência passiva iria se transformar em crítica e analítica. Quem produz aprende a ver, a 

analisar e não consome sem ser crítico. (2004: 152 In: Ramalho, 2008 p: 60). 

 

Para a autora, é necessário que a comunidade acadêmica conscientize-se da 

importância do veículo para a instituição e seus dirigentes tenham a compreensão de quem é 

seu público-alvo, para que a programação esteja afinada com as expectativas do receptor, e ter 

claro o objetivo de comunicação desse tipo de emissora. Ao contrário de transmitir valores, 

debruçar-se sobre o que a comunidade deseja, possibilitando que suas vozes sejam ampliadas.  

 

2.2 O discurso como base da programação: Gêneros na TV Universitária 

 

Aqui introduzimos uma discussão sobre a questão do gênero tendo em vista a TV 

universitária, por se entender primordial neste estudo que contempla a experimentação 

audiovisual. Acredita-se que a reflexão sobre gênero na produção audiovisual liga-se a 

tentativa de experimentação no meio televisual acadêmico, dando respaldo a esse trabalho. 

Muitos estudiosos de televisão, como a pesquisadora Elizabeth Bastos Duarte, 

preocupam-se com os assuntos ligados aos gêneros e formatos dos produtos televisuais. Neste 

sentido a comunicação televisiva acontece atualmente intra e inter sociedades e culturas, se 

transformado em um lugar no qual a humanidade se entrega a si mesma como espetáculo. Ela 

explica: 

 

Os dispositivos institucionais e tecnológicos próprios da televisão são capazes de 

apresentar, a um número cada vez maior de telespectadores, os múltiplos aspectos da vida 

                                                             
32 A íntegra da entrevistafeita por Alzimar Ramalho com a pesquisadora Raquel Paiva está disponível no livro 

“Remoto Controle”, presente nas nossas referências bibliográficas. 
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social, sendo responsáveis pelo surgimento de novas sensibilidades, éticas e estéticas. 

(Duarte 2006:19). 

 

Segundo a autora os processos televisivos se corporificam em textos que são os 

produtos televisuais/audiovisuais, cuja particularidade fundamental é a complexidade e a 

hibridação, isto é, não só o seu conteúdo afirma-se simultaneamente por meio da articulação 

de diferentes linguagens sonoras e visuais, como a gramática das formas televisuais está em 

processo de permanente apropriação com relação a outras mídias. Talvez por conta da 

complexidade, as noções de gênero e formatos na televisão agrupem tanta discussão. Barthes, 

citado pela pesquisadora ao referir-se ao seu Retórico da Imagem, chamava a atenção para o 

valor e guia de leituras e de controle dos sentidos representados pelos gêneros na televisão. 

Por sua vez Martín-Barbero (1997) pontua que as lógicas do sistema produtivo e as lógicas 

dos usos são mediadas pelos gêneros, pois as regras constroem os diversos formatos e apoiam 

o reconhecimento cultural dos sentidos desses produtos pelo grupo que o compõe. 

Já Blanchot, em seu tempo (1959 In: Machado 2000: 67), defendia que as únicas 

coisas realmente importantes são as obras em sua individualidade, independentemente de 

como se classificam. Citado em Machado (2000) Jacques Derrida problematizava ao 

mencionar a identificação de uma obra literária como um gênero, considerando que, ao 

penetrar no interior de um gênero, a obra o transformava em outra coisa.  

Das teorias de gênero em discussão ampla, mencionamos como Machado(2000) o 

parecer do pensador russo Mikhail Bakhtin, mesmo ele não tendo focado suas reflexões para 

o audiovisual contemporâneo, se restringindo a análise dos fenômenos linguísticos e literários 

em suas formas impressas ou orais. Para Bakhtin (1987) gênero é uma força aglutinadora e 

estabilizadora dentro de uma determinada linguagem, certo modo de organizar ideias, meios e 

recursos expressivos, suficientemente estratificado numa cultura, de modo a garantir a 

comunicabilidade dos produtos e a continuidade dessa forma junto às comunidades futura. 

(Bakhtin 1987 In: Machado 2000:68). É nessa perspectiva que o gênero influencia o uso da 

linguagem no âmbito de um determinado meio, pois, 

 

É nele que se manifestam as tendências expressivas mais estáveis e mais organizadas da 

evolução de um meio acumulado ao longo de várias gerações de enunciadores (...) por 

estarem inseridas na dinâmica de uma cultura, as tendências que preferencialmente se 

manifestam num gênero no mesmo instante que o não se conserva ad infinitum, mas estão 
em contínua transformação no mesmo instante em que buscam garantir certa estabilização. 

(Machado 2000:69). 
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O Autor traz o conceito de enunciado como um conjunto de eventos audiovisuais que 

tem em comum o fato do som e a imagem serem constituídos eletronicamente e transmitidos 

de um local (emissor) a outro (receptor) também por via eletrônica. “Cada um desses eventos 

singulares, cada programa, cada capítulo de programa, cada bloco de um capítulo de 

programa, cada entrada de reportagem ao vivo, da vinheta, cada spot publicitário, constituem 

aquilo que os semioticistas chamam de enunciado” (Machado 2000). 

A partir desse princípio, acredita-se que na TV os recursos televisuais podem ser 

acessados para expressar intencionalmente algum tipo de acontecimentos, algum tipo de 

telespectadores/audiência e assim por diante. Percebe-se que isso não se manifesta apenas em 

seus conteúdos verbais, figurativos, narrativos e temáticos, como também para manejar os 

elementos dos códigos televisuais. 

Por esse caminho, Machado (2006), esclarece que existem algumas modalidades com 

relativa estabilidade para organizar esses elementos, ou seja, existem esferas de intenção mais 

ou menos bem definidas, dentro dos quais os enunciados podem ser codificados e 

decodificados de forma relativamente estável por uma comunidade de produtores e 

espectadores até certo ponto definida. Nesse ponto de sua reflexão o autor comenta a 

quantidade e diversidade de gêneros chegando a dificultar seus estudos enquanto categoria e 

que alguns deles predominam mais em um período que em outro, ou uma região demográfica 

do que em outra, muitos deles se subdividindo em outros gêneros menores. 

De seu modo, Duarte (2006) ao definir gênero, afirma que a priori é uma estratégia 

de comunicabilidade e é assim que se faz presente e analisável no texto, portanto os gêneros 

são categorias discursivas e culturais que se manifestam sob a forma de subgêneros e 

formatos. Nessa perspectiva defende: sua redução apenas às receitas de fabricação ou a 

etiquetas de classificação tem impedido a compreensão de sua verdadeira função e de sua 

pertinência mercadológica: a de operar como chave de análise dos textos televisivos . 

Vê-se, portanto, que alguns pesquisadores da televisão pautam suas discussões 

frequentes a cerca do estatuto e funções de gêneros/subgêneros e formatos na produção 

televisual. As opiniões tornam-se mais intensas quanto mais híbridas e complexas, segundo 

Duarte, se tornam os produtos televisuais, tão mais relevantes quanto mais esses programas se 

universalizam, subestimando sua característica de produções locais. Aqui se destaca, por 

outro lado, que a inclusão na programação das emissoras brasileiras de reality shows como 

Big Brother, Fama, Acorrentados, Amor a bordo, No limite e outros mais, apenas acaloram as 

opiniões extremadas. A autora avalia que a atitude displicente da televisão em relação a “esse 

tipo de querela acadêmica” implica numa estratégia utilizada pelas emissoras para classificar 
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sua programação e assim intitular seus produtos, com interesse na audiência. Ela 

questiona:“Dizer de um programa que ele é informativo ou de entretenimento é praticamente 

nada informar sobre ele. Afinal, que programa não traz informações? Que programa não tem 

como meta o entretenimento?”. 

A pesquisadora reforça sua reflexão quando afirma que nenhum gênero dito 

informativo escapa à espetacularização, do magazine ao debate, dos jornais aos 

documentários, seja eles transmissões diretas em tempo real ou não. Mais uma vez Duarte 

(2006: 22) provoca: “O que pensar então, nesse contexto, da tradicional oposição real/ficção? 

As emissoras televisivas são produções discursivas, não são jamais o real”. 

Em seu texto, percebe-se que a noção de gênero na TV é como “um feixe de traços 

de conteúdo e de expressão- representada pela articulação entre subgêneros e formatos” sendo 

esses procedimentos responsáveis pela tessitura de um discurso que se submete a uma gama 

de regras de seleção e combinação. 

Neste sentido, apesar de pertencerem a níveis diferenciados no processo de produção 

dos televisuais, a autora sugere que as deliberações em relação ao subgênero e formato são, 

dito assim, responsáveis pelas várias e diferentes configurações genéricas dos produtos 

televisuais, ou seja, o subgênero será da ordem da atualização e o formato da ordem da 

realização. 

Nessa perspectiva, ela indica que se a noção de subgênero abarca uma pluralidade de 

programas, o formato, por outro lado os diferencia “na medida em que define preliminarmente 

as suas especificidades enquanto produto serializado: dimensão, fragmentação, cenários, 

atores, funções e papéis, estratégias e configurações” (Duarte 2006: 23). 

Em suas conclusões Duarte (2006: 29) admite: “apesar de muitos saberem que aquilo 

que é ouvido é uma configuração de mundo feito pelas linguagens, nas quais mesmo as cores 

do mundo são reduzidas pelo comprimento das ondas segundo escalas incapazes de <dizer> 

os matizes mais sutis do que nos rodeia” pode-se constatar que o que se vê é bastante 

convincente. 

No caso das TV´s Universitárias, pode-se observar que os gêneros mais utilizados 

são os discursivos (entrevistas, debates, palestras), algumas revistas jornalísticas que incluem 

cultura, comportamento, esporte, etc.; e documentários - estes, cujas possibilidades criativas 

se mostram cada vez mais presentes nas grades de programação de um canal universitário. 

Pela carência de recursos financeiros, produções de ficção, de entretenimento e transmissões 

ao vivo são pouco frequentes nas programações universitárias, visto que estes produtos 

implicam num maior investimento por conta de seus custos de produção elevados.  
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Priolli
33

 indica a permanência de uma desarmonia entre os vários gêneros de 

programação nas TVs Universitárias. 

 

Há um predomínio total dos gêneros argumentativos, baseados na palavra – entrevistas, 

palestras, debates – e uma presença limitada dos gêneros contemplativos, centrados na 

imagem – documentários, reportagens, revistas jornalísticas. Quanto àqueles gêneros mais 

voltados às artes e à expressão do corpo, como a teledramaturgia, os musicais e o esporte, 

são absolutamente marginais na grade da maioria dos canais universitários.  

 

O autor apresenta duas razões para o que define ser “desequilíbrio de gêneros”: a 

primeira relativa à produção clássica do saber dentro da universidade, e a outra, como 

resultado dos poucos recursos acessíveis às emissoras. 

 

Sendo o reino da palavra por excelência, o território privilegiado dos discursos, a 

universidade sente-se mais à vontade – e talvez cumpra melhor a sua finalidade – quando se 

utiliza de debates, entrevistas e palestras para comunicar-se pela TV. Mas deve-se 

considerar, também, e de forma muito objetiva, que esses são os formatos de produção mais 

simples e barata que a televisão oferece. Uma entrevista custa uma ínfima fração de um 
teleteatro, por exemplo. E não carece de profissionais especializados. Para emissoras de 

caixa sempre baixo e ainda imaturo tecnicamente, como as universitárias, há, portanto 

gêneros de programação ainda inacessíveis. Ao menos, numa escala de produção mais 

industrial. (Priolli,2008:03). 

 

Para Ramalho (2008) o autor reforça esses argumentos, reportando-se à Filosofia e o 

método socrático de fomentar o debate, para quem o diálogo não era apenas uma ‘forma’(...) 

mas o próprio alicerce de toda cosmovisão filosófica. Contudo, Machado alerta que “a maior 

ou menor eloquência desse gênero televisual depende muito da grandeza maior ou menor das 

pessoas que temos na tela como debatedores, sejam eles os representantes do programa ou da 

televisão (apresentadores, âncoras, entrevistadores), sejam eles os representantes da 

sociedade, os entrevistados ou protagonistas”. (Machado, 2001:72-73). 

Para Mazzioti (2002), mesmo seguindo essa tendência discursiva, comum na 

produção acadêmica, ao transferir os saberes para a TV é preciso considerar as 

especificidades da linguagem audiovisual e alerta:  

 

Se há cada vez mais dispositivos técnicos que permitem aperfeiçoar o discurso televisivo 

(...) uma televisão pública deve apelar ao desenvolvimento da linguagem audiovisual, nela 

apostando constantemente, e mostrar imagens daquilo que está informando e debatendo – 

ou, melhor dizendo, contar com imagens, e também com recursos de áudio, gráfica, 

infográfica ou qualquer outro”. (in RINCÓN, 2002, p. 218) 

A autora sugere ainda em relação à transmissão dos conhecimentos acadêmicos, a 

inclusão de programas para discussão de assuntos atuais com a mediação de alunos e 

                                                             
33 O texto completo pode ser acessado em http://www.abtu.org.br. 
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professores de ensino superior, além de membros de grupos de pesquisa. Mazzioti (2002) 

aborda a questão: 

 

Uma área a ser fortemente trabalhada é a informação contextual, ou seja, não isolando os 

assuntos ou notícias enunciados, mas proporcionando um contexto amplo, uma moldura, na 

qual se insere a informação a ser dada. (...) Elaborar programas onde predomina a 

contextualização, e não o isolamento dos temas, supõe um trabalho de edição dos 

comentários ou opiniões, de modo que o resultado não sejam meras pinceladas ou o 

pitoresco, mas que permitam a vinculação de problemáticas macro, ou sua localização 

dentro de temas relacionados. (In: Rincón 2002: 217-218). 

 

Autores como Brasil (2002) apontam ainda, a ausência de um posicionamento crítico 

sobre os fatos de interesse da sociedade como um dos grandes problemas da universidade 

brasileira, e por consequência, das TVs universitárias:  

 

É totalmente inacreditável pensar que, nos dias de hoje, a universidade brasileira e seu principal 

veículo de comunicação, a televisão, ignorem o mundo. Mas ignorar o seu próprio país e o seu próprio 

meio é simplesmente inadmissível! (...) Afinal, se existe alguma coisa que uma televisão universitária 
não deseja é incomodar alguém ou ser incomodada. (...) Após meia década de existência, as TVs 

universitárias continuam ignorando o poder das redes e, pior, ignorando o poder da televisão e de seu 

segmento mais poderoso, o telejornalismo. (...) Afinal, nas TVs universitárias, ao contrário do mundo 

lá fora, tudo parece tão tranquilo... Não há terrorismo, não há sequestros, sequer greves. “Um mundo 

sem notícias”. (2002: 285-286 In: Ramalho 2008: 61). 

 

O problema da diversificação na programação das Tv´s universitárias e constância 

dos programas em sua grade, também são comentados por Fernández: 

 

Certamente é possível alimentar um canal universitário por cabo com baixo custo, na 

medida em que se opte por gêneros de conversa ao vivo, onde representar as formas mais 

orais da atividade universitária: os debates sobre Humanidades e Arte, Ciências Sociais e 

Política, Ciências e inovação tecnológica etc.” Mas alerta: “Essa alimentação pode se 

esgotar rapidamente e se tornar repetitiva; um canal dessa natureza precisa enriquecer sua 

oferta com outras propostas (...) e, possivelmente, entrar em parceria com outros atores 
regionais e locais, com o objetivo de produzir uma maior variedade de programas que 

enriqueçam a tela. (In: Rincón 2002: 190). 

 

Por meio de conversas, entrevistas e leituras no período deste estudo, com produtores 

de TV´s Universitárias no Brasil, percebe-se que os problemas  são enfrentados pela maioria 

das emissoras e entre as soluções abordadas, pelo menos  na questão do ineditismo da 

programação estão o contrato de parcerias com emissoras educativas nacionais (TVE/RJ, TV 

Cultura/SP, Rede Minas/MG, TV Futura/RJ, STV/SP, TV Ceará/CE), projetos culturais: 

shows, palestras, documentários (Itaú Cultural, BNB Cultural, TV Assembleia) e 

funcionamento da RTU, como possibilidades para que a programação seja ao mesmo tempo 

diversificada quanto aos formatos e segmentada quanto ao conteúdo. 
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2.3 Processo de Constituição do Canal Universitário 

 

Segundo Ramalho (2008) se houver mais de uma universidade ou IES interessada em 

exibir sua programação do Canal Universitário, elas deverão associar-se, mas cada qual tem 

total liberdade de conteúdo, atendendo somente aos preceitos de um código de ética próprio, 

criado em consenso por representantes de todas as instituições envolvidas. Seja qual for o 

modelo administrativo, as instituições deverão constituir o conselho gestor, de administração 

e de ética. Outras providências são a previsão orçamentária (sede, equipamentos, instalações, 

pessoal e despesas eventuais), a divisão dos custos de cada instituição e elaboração do 

estatuto contemplando itens fundamentais como objetivo do canal, forma de execução 

(designação de representantes, apoio técnico, administrativo, financeiro e operacional às 

atividades a serem desenvolvidas); obrigações e direitos; origem e gestão dos recursos 

financeiros; forma de gestão; e condições de adesão, renúncia ou retirada de participantes.  

A pesquisadora paulista ensina: 

 

Após esses trâmites, as instituições devem encaminhar à operadora de TV a Cabo a 

solicitação formal de uso do canal com a respectiva documentação, adquirir e providenciar 

a instalação dos equipamentos e definir a participação na grade de programação, que poderá 

ser alterada sempre que necessário, desde que seja em comum acordo a todas as instituições 

consorciadas. (Ramalho 2008:68). 

 

O artigo 61 da Lei do Cabo determina ainda que o acordo definirá a distribuição do 

tempo e as condições de utilização, visto que essa distribuição não necessariamente precisa 

ser eqüitativa Todavia, pode ocorrer de apenas uma instituição demonstrar interesse em 

utilizar-se do canal, pois não é obrigatória a participação de todas as universidades e IES para 

sua constituição formal. É também permitida a adesão em outro momento, cujas obrigações 

financeiras deverão estar previstas no estatuto do canal. 

Sobre a audiência, embora não haja um acompanhamento regular baseado em 

pesquisas, consta do Diagnóstico Setorial
34

 (2006: 68) que em 2004, considerando 44 

emissoras afiliadas ou não à ABTU,  

 

o público atingido pela programação de uma TV Universitária, seja ela via antena ou por 
assinatura de TVs a cabo, superava os 12 milhões de espectadores. (...) Uma demonstração 

do crescimento das emissoras universitárias: somente em uma rápida pesquisa para este 

                                                             
34 O Diagnóstico Setorial das emissoras de TV Universitárias consta do Caderno de Debates do I Fórum 

Nacional de TVs Públicas, realizado em Brasília em dezembro de 2006. A íntegra do documento pode ser 

obtida em www.cultura.org.br 
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estudo, com apenas 22 afiliadas da ABTU, o púbico exposto à programação universitária já 

atinge os mesmos 12 milhões de pessoas. 

 

Estes números não contemplam a previsão de audiência das TVs Univap 

(Universidade do Vale do Paraíba), a TV PUC de Campinas, entre outras, que produzem 

programas para emissoras de alcance nacional como por exemplo a Rede Vida, as emissoras 

públicas em sinal aberto. Isso, segundo a ABTU, amplia o potencial de audiência para 110 

milhões de pessoas.  

 

2.4 Modelos de programação 

 

Magalhães (2002: 37) apresenta alguns modelos de programação que podem ser 

adotados pelos canais universitários, definindo assim a forma de compartilhamento do 

espaço:  

 

 “Rotativa” - divisão do tempo de transmissão entre o número de participantes do canal, 

alternando a grade de programação periodicamente entre as instituições para que 

nenhuma IES tenha privilégios de horários; 

 “Horários por instituição” - horários fixos de ocupação para cada instituição, que podem 

ser estabelecidos pela simples divisão do tempo de forma igualitária ou por participação 

financeira na manutenção do canal, entre outros critérios; 

 “Faixa temática” - é estabelecida uma faixa de horário dedicada a um determinado 

formato (entrevista, documentário, revista) ou de conteúdo (cultura, pesquisa, 

institucional) onde as IES produzirão e transmitirão seus programas; 

 “Mista” - além de poder utilizar de forma híbrida os modelos anteriores, os canais 
universitários podem utilizar-se de programação de emissoras educativas, através de 

convênios, e de programas de outras IES do país, através de intercâmbio; 

 “Majoritária” - quando só há uma IES na localidade de TV a Cabo; quando não há 

interesse das demais; ou quando as demais delegam a ocupação do canal a determinada 

instituição, até se estruturarem para a sua própria produção e consequente entrada na 

programação. 

 

Apesar da independência de conteúdo, Magalhães sugere que as instituições 

discutam internamente, e também em conjunto com as demais, que tipo de programas querem 

veicular. 

 

Este é o tema mais polêmico dos canais universitários, pois se refere basicamente a como 

cada um enxerga a TV universitária. (...) Assim, como existem IES que não concordam 

com determinadas gestões de outras instituições, não falta quem discorde da linha de 

programas de outra universidade. No entanto, em respeito à autonomia das instituições, tais 

censuras internas não chegam a inviabilizar uma determinada programação. (Magalhães 

2002: 39). 

Embora saliente para a possibilidade de hibridismo, o autor assim classifica a 

programação das emissoras:  
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 “Institucional” - voltada para a divulgação de suas atividades, a estrutura, os objetivos e 

todo o conteúdo que transmita ao telespectador uma imagem positiva da instituição;  

 “Social/comunitária” - atende determinadas demandas sociais, culturais e/ou 

comunitárias da população onde está inserida;  

 “Acadêmica” - quase como uma extensão dos projetos experimentais produzidos nos 

laboratórios audiovisuais dos cursos de graduação, oportunizando a professores e 

estudantes exporem e veicularem seus trabalhos; 

 “Documental” - veicula especificamente vídeos documentais da instituição;  

 “Entretenimento” - busca competir com as demais emissoras, em formatos semelhantes 

aos tradicionais da TV comercial; 

 “Educativa” - pode servir de apoio à educação formal ou à distância; 

 “Cultural” - veicula atividades culturais próprias e de outros, além da transmissão de 

apresentações artísticas e de manifestações culturais; 

 “Científica” - utilizando-se da TV Universitária como instrumento de divulgação das 

atividades científicas e do desenvolvimento de projetos de pesquisa da instituição.  

 

Estas variáveis aqui relacionadas são uma leitura compartilhada pelos produtores 

de TVU  no que se refere ao perfil de conteúdo das emissoras universitárias, segundo 

Cláudio Magalhães, professor e jornalista, no período de sua gestão na presidência da 

ABTU(2007/2011). 

 

2.5 RITU: possibilidade de distribuição de conteúdo 

Este capítulo será concluído com a apresentação da (RITU), resultado de 

pesquisas realizadas por estudiosos ligados ao segmento a pedido da ABTU. O modelo, 

além de oferecer uma alternativa para a carência de produção de conteúdo, trata-se de um 

novo paradigma de distribuição e hierarquização, oposto ao conceito de “cabeça de rede”, 

o distribuidor oficial e centralizador de programação. 

Priolli (2006) apresenta a solução para a questão da distribuição de conteúdo entre as 

Tv´s Universitárias e consequentemente, diversificar a programação:  

 

a) um programador (técnico responsável pela programação) abre um dos computadores do 

canal – um computador comum, com boa capacidade de armazenamento de dados e um 

processador ágil, nada extraordinário – e entra na internet, buscando o site da RITU. 

Digitada uma senha de acesso, abre-se diante dele uma tela repleta de programas de 

televisão produzida por IES de todo o país; 

b) ele escolhe os programas que têm mais adequação à grade de seu canal e faz o download 

para o seu computador. Se quiser, nem esse trabalho de escolha ele tem: baixa diretamente 

a grade de programação da RITU, com os programas disponíveis já empacotados, com 

vinhetas, chamadas etc., prontos para exibição. É só salvar o pacote, para exibi-lo depois, 
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ou jogá-lo diretamente para a saída do sinal – o transmissor de TV aberta, o cabo ótico da 

TV paga – para levá-lo ao telespectador. 

 

A ideia de compartilhar programas e operar conjuntamente uma grade nacional de 

programação está na raiz da própria TV universitária brasileira. Já em 1997, quando se 

realizou na Universidade de Caxias do Sul (RS) o I Fórum Brasileiro de Televisão 

Universitária, evento pioneiro desse segmento da televisão educativa, a conclusão unânime 

das instituições participantes foi de que precisavam construir meios de permutar programas, 

para aumentar a qualidade e a diversidade de conteúdos de seus canais, reduzindo os custos de 

programação e permitindo concentrar os recursos disponíveis na produção. Ou, dizendo de 

outra forma: em vez de produzir vários programas com sacrifício, para dar conta da 

programação, mesmo obtendo uma qualidade discutível, concentrar os recursos em menos 

programas, complementando a grade com programação recebida de outros canais ou 

produtoras universitárias. 

Priolli (2006) discorre que, em torno dessa meta – construir a operação em rede 

nacional –, a televisão universitária foi se articulando, enquanto crescia. Incontáveis 

seminários e reuniões foram feitos na última década para discutir a ideia da rede, e as relações 

que se estabeleceram entre as instituições que participaram desse processo levou à fundação, 

em outubro de 2000, da ABTU, hoje a legítima representante dos interesses da televisão 

universitária brasileira, com 40 universidades e centros universitários associados, de todas as 

regiões do Brasil. Com a entidade coordenando os esforços pró-RITU, foi possível chegar ao 

acordo com a RNP e à configuração atual do projeto.  

Cerca de 120 IES produzem televisão regularmente no país. Elas controlam um 

mínimo de 52 canais geradores de conteúdo, que estão na TV aberta, na TV a cabo, na TV 

paga por micro-ondas (MMDS) e na internet. Os mais antigos já têm mais de quatro décadas e 

são emissoras educativas abertas, ligadas às redes de difusão da TV Cultura de São Paulo ou 

da TV Educativa do Rio de Janeiro. É o caso da, já apontado da TV Universitária do Recife, 

mais antigo canal educativo do país (1968), e de emissoras correlatas de Natal, Cuiabá, Boa 

Vista, Palmas, Ouro Preto, Viçosa e outras cidades, todas controladas por universidades. 

 

Projeto multiplicador 

 

Como citado, a maioria dos canais existentes hoje surgiu a partir de 1995, quando foi 

promulgada a Lei 8977 (chamada Lei da TV a Cabo), que criou a figura dos “canais básicos 
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de utilização gratuita”, de carregamento obrigatório pelas operadoras e sem custo para os 

programadores. Entre eles está o canal universitário, para ser compartilhado pelas 

universidades existentes na área de prestação de serviços da operadora de cabo.  

Como apresentado até aqui, com a facilidade oferecida pela lei, de acesso à TV a 

cabo sem os altos custos de veiculação cobrados pelas emissoras comerciais ou os 

investimentos consideráveis para a montagem de uma emissora aberta educativa, dezenas de 

universidades puderam se concentrar em produzir programas e vêm compartilhando canais 

universitários de baixo orçamento, viáveis operacionalmente, mas ainda cercados de 

limitações e problemas, entre os quais o de provimento de programação. É onde entra a RITU, 

finalmente viabilizada, em larga medida, graças à sensibilidade e à visão de futuro de Nélson 

Simões, diretor-executivo da RNP, que compreendeu e apoiou com entusiasmo o projeto 

desde que lhe foi apresentado (Priolli, 2006). 

A rede de intercâmbio será operada a partir da Universidade do Vale do Rio dos 

Sinos (UNISINOS), de São Leopoldo (RS), situada na região metropolitana de Porto Alegre. 

Para lá serão enviados os programas produzidos pelas instituições filiadas da ABTU e pelas 

universidades federais, vinculadas à RNP – cerca de 100 parceiros. A UNISINOS recebe os 

programas, organiza-os e os disponibiliza no portal de gerenciamento da rede, que tem 

interface e ferramentas desenvolvidas pela Universidade Federal da Paraíba. Aprovados pela 

comissão de programação da ABTU, os programas estarão disponíveis para download on-

demand, título a título, ou o canal interessado poderá baixar a grade nacional universitária, 

que será empacotada pela UNISINOS, a partir dos programas autorizados para veiculação.  

Segundo o primeiro presidente da ABTU – Gabriel Priolli, a diferença da RITU, em 

relação a outras redes nacionais de televisão, está na configuração técnica. Salvo por um 

período transitório de implantação, não haverá uso de satélites, de custo operacional altíssimo 

para o orçamento “minguado” dos canais universitários. Os programas serão todos enviados e 

recebidos pela internet, não a rede comercial aberta a todos os usuários, mas aquelas redes 

operadas pela RNP, para uso exclusivo das universidades e centros de pesquisa. 

A estrutura da RNP envolve duas redes distintas de transmissão de dados em alta 

velocidade. A primeira é a Rede Ipê, rede de produção nacional, também conhecida como 

“Backbone RNP-2” ou “Internet-2”, que trabalha com taxas de transmissão entre 2,5 e 10 

Gbps, e está instalada em dez estados da Federação (RS, PR, SC, RJ, SP, MG, DF, BA, PE e 

CE). A segunda, de caráter experimental e operando atualmente apenas no sudeste do país, é a 

Rede Giga, na qual todas as conexões são superiores a 2,5 Gbps. Ambas são utilizadas no 

projeto RITU. Os estados ainda não atendidos pelas duas redes receberão a RITU via satélite, 
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através do canal de teleducação utilizado pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, de São 

Paulo, que cederá parte de seu tempo à programação do pool de universidades. 

Para a RNP, por outro lado, a RITU permite um uso inovador da Rede Ipê e da Rede 

Giga, criando demandas importantes do ponto de vista tecnológico, que justificam o 

investimento governamental no projeto. Priolli (2006: 18) defende: “Ele representa uma 

excelente oportunidade de avaliar a funcionalidade daquelas redes para uma aplicação 

baseada em conteúdos culturais relevantes, aproveitando sua capacidade excedente, sem 

nenhum prejuízo ao funcionamento das demais aplicações acadêmicas”(Observatório da 

Imprensa, Priolli). 

Para o autor, mais do que um sistema de compartilhamento de programas de TV, 

mais do que uma solução técnica para a montagem de uma rede nacional de televisão 

universitária, o projeto RITU é, em si, um projeto de pesquisa científica e tecnológica, sobre o 

uso de redes avançadas para aplicativos de vídeo. Tem, portanto, uma dimensão acadêmica e 

investigativa tão importante para a Universidade quanto a dimensão técnica e operacional 

para a Televisão Universitária. E, importante: já se trata de televisão digital, devendo 

desenvolver-se para transmissões ao vivo, em tempo real, e para a exibição de programas de 

TV de alta definição, que serão o padrão futuro da TV no mundo. 

Vê-se que com essa experiência surgirá à primeira rede nacional de televisão 

controlada exclusivamente por universidades. O objetivo é difundir o pensamento científico, 

as descobertas, o conhecimento, e atender às necessidades educacionais de um Brasil em 

desenvolvimento. A partir do planejamento desenvolvido pela ABTU o investimento para 

montagem/infraestrutura do sistema é acessível e justificável pela proposta incorporada na 

ação. Ele ressalta:“A universidade brasileira pode não estar produzindo ainda a melhor 

televisão possível, por inexperiência e carências. Mas certamente está usando o que tem de 

melhor – a inteligência – para encontrar um meio simples e barato de viabilizar a televisão 

universitária” (Priolli 2006:19). 

Independente da instalação do Projeto, as TV´s Universitárias brasileiras já 

compartilham seus programas. Por meio da ABTU, internet e redes sociais, as emissoras 

associadas apresentam e trocam seus conteúdos conforme demanda dos planejamentos 

periódicos que alimentarão as grades de programação. 

No próximo capítulo apresentaremos a Universidade de Fortaleza (UNIFOR) e a TV 

UNIFOR. 
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CAPÍTULO III – A UNIVERSIDADE DE FORTALEZA: LUGAR DE ORIGEM DA 

TV UNIFOR
35

 

 

Neste capítulo apresenta-se a Universidade de Fortaleza, que abriga, entre seus 

projetos, a TV UNIFOR. Julga-se fundamental contextualizar o ambiente da Universidade, 

estrutura, metas, missões e objetivos, pois apoiarão as reflexões deste estudo sobre a TV 

Universitária, suas experimentações e possibilidades. Todas as informações coletadas sobre a 

Universidade foram compiladas do Planejamento de Desenvolvimento Institucional da 

UNIFOR no período de 2010 a 2014. 

A Universidade de Fortaleza – UNIFOR está situada no estado do Ceará, localizado 

na região Nordeste do Brasil, sendo o quarto estado maior da região Nordeste e o 17º entre os 

estados brasileiros, em termos de extensão. Com relação ao contingente populacional do 

Ceará, segundo dados do (IBGE, 2010), é de 8.448.055(oito milhões, quatrocentos e quarenta 

e oito mil e cinquenta e cinco habitantes), distribuídos em 184 municípios. 

Das mais de oito milhões de pessoas que vivem no Ceará, 75% delas residem em 

áreas urbanas, sendo 2.447.409 em Fortaleza, a capital do Ceará e a cidade mais populosa do 

estado. A Universidade de Fortaleza, está localizada em Fortaleza, somando mais de 25.000 

(vinte cinco mil) alunos, distribuídos em 31 cursos de graduação, 5 cursos de mestrado e 2 

doutorados. 

 

3.1 Perfil Institucional 

 

3.1.1 Histórico e desenvolvimento da instituição de ensino 

 

A UNIFOR, da Fundação Edson Queiroz (FEQ), nasceu de um projeto sonhado pelo 

industrial Edson Queiroz, no contexto da Reforma Universitária de 1968, que estimulou a 

expansão da educação superior privada no Brasil. Foi pensada como uma instituição que 

pudesse contribuir para o desenvolvimento da região Nordeste, onde, segundo o seu fundador, 

a educação era “gênero de primeira necessidade”.  

No conjunto das IES brasileiras, a Universidade de Fortaleza – UNIFOR foi 

concebida como uma das poucas Universidades criadas por um projeto único e integral ab 

initio, cujo funcionamento, a partir de 1973, foi autorizado para iniciar com 16 cursos de 

                                                             
35 Informações coletadas do Planejamento de Desenvolvimento Institucional da UNIFOR 2010/2014. 
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graduação, permitindo trilhar caminhos próprios ao lado das instituições superiores públicas 

existentes no estado do Ceará, com perfil voltado para a qualificação de recursos humanos.  

Cumpre, assim, sua função social, não se limitando apenas à formação integral do 

homem nordestino e à sua qualificação profissional, mas também contribuindo para a 

transformação cultural e técnico-científica de todo um povo de uma região frequentemente 

marcada por adversidades naturais.  

A FEQ, entidade mantenedora da Universidade de Fortaleza – UNIFOR, foi 

constituída em 23 de março de 1971, como Fundação de direito privado, sem fins lucrativos, 

com sede e foro na cidade de Fortaleza, capital do estado do Ceará.  

Foi declarada de utilidade pública por Lei Municipal Nº 3.865, de 3 de maio de 1971, 

por Lei Estadual Nº 9.455, de 26 de maio de 1971, e por Decreto Federal Nº 86.871, de 25 de 

janeiro de 1982. A Universidade de Fortaleza – UNIFOR tem buscado atender a sua 

característica definida no processo do seu reconhecimento, em 12 de agosto de 1983, pela 

Portaria MEC Nº 350, como sendo mais uma “opção para o desenvolvimento”. Desse modo, 

entende-se a sua atuação pela relevância como agente promotor do desenvolvimento regional, 

em particular do Ceará.  

Atualmente, as suas áreas de atuação estão distribuídas em cinco Centros, 

contemplando as ciências tecnológicas, humanas, administrativas, jurídicas e da saúde, com a 

oferta de 31 cursos de graduação. A partir de seus Planos Estratégicos quinquenais, desde 

1995, a UNIFOR começou a priorizar também o investimento na pós-graduação Lato e 

StrictoSensu, de modo a oferecer, hoje, 71 cursos de especialização e Master of Business 

Administration (MBA), 5 programas de mestrado e 3 de doutorado. Nesse mesmo período, 

destaca-se, ainda, a existência de cinco núcleos de pesquisa, abrindo definitivamente os 

caminhos da investigação científica.  

A Extensão desenvolveu-se a partir dos programas realizados nas áreas de Educação 

Continuada, Responsabilidade Social, Arte e Cultura, Assuntos Desportivos e Intercâmbio. 

Atualmente, a oferta crescente de cursos de Educação Continuada chegou a aproximadamente 

200, no ano de 2009, favorecendo o acesso de alunos, ex-alunos e demais interessados a 

cursos de atualização que contribuem com o aperfeiçoamento pessoal e profissional. Na área 

de Responsabilidade Social, destacam-se os cursos de Formação Profissional para a 

comunidade carente, o que totalizou, no último ano, a oferta de 66 cursos e a formação de 

mais de 1800 pessoas; além dos programas relacionados à saúde, à educação, à justiça, à 

acessibilidade e ao bem-estar social.  
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Na área de Arte e Cultura, a Universidade de Fortaleza – UNIFOR também oferece 

exposições de consagrados artistas regionais, nacionais e internacionais nos dois ambientes do 

Espaço Cultural UNIFOR e nos halls da Biblioteca e do Centro de Convivência. Abriga ainda 

projetos teatrais no Teatro Celina Queiroz. Coral, camerata e grupo de dança fazem parte dos 

empreendimentos artístico-culturais desta Instituição. O acesso da população à arte e à cultura 

constitui uma relevante proposta da Universidade, uma vez que alunos de escolas públicas e 

privadas, bem como a comunidade em geral, podem visitar gratuitamente os referidos espaços 

culturais, além de ter oportunidade de participar das demais atividades realizadas.  

O campus da Universidade de Fortaleza – UNIFOR é um espaço onde a natureza é 

privilegiada, com amplos jardins verdes e florida, favorecendo a circulação de animais de 

espécies raras, acobertadas pela legislação de proteção ambiental. Todo esse conjunto de 

cursos e atividades serve a uma comunidade universitária de aproximadamente 27 mil 

pessoas, em um único campus de 72,57 hectares, localizado na saída sul da cidade de 

Fortaleza, na Avenida Washington Soares, 1321, bairro Edson Queiroz.  

Quanto à infraestrutura, vale salientar que foram recuperados todos os blocos 

acadêmicos, construídos novos, inclusive para a pós-graduação e o Núcleo de Atenção 

Médica Integrada (NAMI), ressaltando-se, ainda, a instalação de numerosos laboratórios, 

principalmente na área tecnológica e na área básica de saúde. Por último, ergueu um centro de 

convivência e um parque esportivo de padrão internacional.  

Para a Universidade, a qualidade de toda a infraestrutura é considerada privilegiada 

por alunos e professores, como ambiente de estímulo ao desafio da modernização do processo 

ensino-aprendizagem e de investigação.  

 

3.2 Missão, objetivos e metas da Instituição: áreas de atuação 

 

Para a direção superior da Universidade de Fortaleza – UNIFOR, ela se caracteriza 

como locus do saber elaborado, onde se relacionam todas as áreas do conhecimento científico. 

Mas o sentido maior de universidade se faz pelo ambiente adequado a integrar a diversidade 

de áreas reclamando para si, simultaneamente, uma visão científica e humanista.  

Assim, a Universidade de Fortaleza, desde a sua gênese, buscou superar a 

fragmentação, na medida em que se constitui como um projeto único de instituição 

universitária, abrangendo todas as áreas do conhecimento para a sua atuação. Desse modo, 

optou-se por organizar, hoje, sua estrutura acadêmica em cinco Centros de Ciências, assim 

definidos: Administrativas, Humanas, Jurídicas, da Saúde e Tecnológicas.  
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A interação dessas áreas define-se principalmente pela oferta de cursos de graduação 

e pós-graduação, e programas de pesquisa e extensão, realizados com o objetivo de tenderem 

à necessidade regional de formação de recursos humanos, em função do desenvolvimento do 

Estado.  

Consta, no Plano de Desenvolvimento Institucional da Universidade de Fortaleza – 

UNIFOR, que a diversidade do mercado e das profissões e a demanda crescente de egressos 

do ensino médio contribuíram para a Universidade expandir a oferta de novos cursos, 

considerando a sua política inicial de promover a qualificação de pessoal de nível superior em 

diversas áreas. A implantação de novos cursos é realizada sob-rigorosos critérios, a fim de 

garantir padrão de qualidade.  

A graduação, a pós-graduação e a extensão viabilizam projetos, também, na 

modalidade de Educação a Distância, através das tecnologias de informação e de 

comunicação. Pela evolução permanente e integração crescente com a sociedade, a 

Universidade de Fortaleza – UNIFOR reformulou, com a participação da comunidade 

acadêmica, a partir da elaboração do Planejamento Estratégico 2010-2014, a sua missão, 

sintetizando-a desta forma: contribuir para a realização de ideias e sonhos, formando 

profissionais de excelência, comprometidos com o desenvolvimento socioambiental, 

científico e cultural.  

 

Objetivo e Metas da Instituição  

 

O Planejamento Estratégico na Universidade de Fortaleza – UNIFOR tem como 

premissa básica o alinhamento das atividades desenvolvidas nos âmbitos administrativo e 

acadêmico, de forma a fazer convergir seus resultados para os objetivos estabelecidos em sua 

estratégia. Para seguir realizando sua Missão, estabeleceu seis objetivos estratégicos, para 

serem trabalhados nas diversas áreas.  

 

 

 

Objetivos 

 

1. Manter professores qualificados, produtivos e alunos motivados com o processo 

de Ensino/Aprendizagem: Este objetivo visa à melhoria da qualificação dos professores e da 



 

62 

metodologia de ensino e a busca de um maior envolvimento dos alunos para elevar a 

qualidade no processo de ensino/aprendizagem.  

2. Ter gestores e colaboradores preparados e comprometidos com os resultados e o 

trabalho em equipe: Para uma gestão integrada e eficaz é necessário que o gestor tenha as 

competências necessárias e um alto grau de compromisso com os objetivos da Instituição. O 

compromisso e o clima laboral entre os colaboradores, da mesma forma, são necessários para 

que todos possam trabalhar como uma equipe focada nos mesmos objetivos.  

3. Integrar áreas acadêmicas e administrativas, promovendo a oferta de produtos e 

serviços de excelência. A área administrativa dá suporte às atividades acadêmicas, para o 

alcance dos resultados esperados. Assim, o trabalho integrado e a sinergia entre estas áreas 

são fundamentais para a qualidade dos processos que possibilitem a excelência dos serviços 

ofertados pela Universidade.  

4. Promover a qualidade e a aplicabilidade do Ensino: A qualidade e aplicabilidade 

do ensino são de extrema importância no papel da Universidade. Através da metodologia da 

aprendizagem significativa, os professores, interagindo com os alunos, buscam por meio do 

ensino, da pesquisa e da extensão, formar profissionais com visão crítica e conhecimentos 

adequados às demandas do cenário mercado e da sociedade.  

5. Desenvolver relevantes projetos sociais, científicos, ambientais e culturais. A 

Universidade de Fortaleza – UNIFOR tem, entre seus valores, o respeito e o compromisso 

com os aspectos social, ambiental, cultural e científico. Alinhada com esta atitude busca 

desenvolver relevantes projetos nestas áreas, de maneira a fomentar seu corpo docente, seus 

alunos e a participação da sociedade nestas atividades.  

6. Ser preferida pelos alunos (Graduação, Pós-Graduação e Extensão): A preferência 

dos alunos pela Universidade depende da sua credibilidade junto à sociedade. Esta 

credibilidade é decorrente da qualidade do ensino e de sua percepção pelo mercado, cuja 

crescente evolução consolida a aceitação e a procura dos profissionais formados pela 

Instituição. 

 

3.3 Projeto pedagógico 

 

3.3.1 Inserção regional 

 

Ainda baseado no texto do Plano de Desenvolvimento Institucional, anota-se que, no 

cenário cearense, a Universidade de Fortaleza – UNIFOR integra-se à própria história do 
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Ceará. O Estado revela, a partir do final da década de 80 e início da de 90, intenso processo de 

industrialização, tanto na capital como no interior.  

Neste sentido, a inserção social da Universidade se realiza, sobretudo, em suas ações 

de graduação, pós-graduação, pesquisa e extensão, e não apenas em um desses espaços; trata-

se da reafirmação do seu papel social, envolvendo estrategicamente atividades de formação de 

recursos humanos. De forma ampla, a Universidade de Fortaleza – UNIFOR operacionaliza, 

através de todos os processos e meios, a socialização do conhecimento acadêmico. Por isso, 

deve-se analisá-la em suas diferentes vertentes: a natureza sociocultural e ambiental de suas 

ações e a inserção nas políticas públicas do Estado, com foco no desenvolvimento da 

cidadania e no desenvolvimento econômico. Os distintos programas de Graduação da 

UNIFOR consideram as necessidades atuais e prospectivas do estado do Ceará e da região 

Nordeste, desde a sua concepção curricular até a integração dos processos de ensino-

aprendizagem e experiências práticas nos cenários reais de atuação do futuro profissional.  

As áreas de Ciências Humanas e Artes da Universidade de Fortaleza – UNIFOR, por 

exemplo, desempenham um significativo papel na geração de conhecimento e formação para 

os setores de comunicação e artes, sendo um destacado provedor de recursos humanos em 

nível superior para o estado, e elevando, por meio da qualidade das ações de extensão e 

pesquisa, o nível da produção cultural, artística e profissional de seus egressos.  

Além disso, a Instituição estimula uma ação cultural efetiva no estado, estabelecendo 

uma política de cooperação e intercâmbio com os produtores nacionais e internacionais de 

cultura, com os diversos órgãos do setor público e privado e, por outro lado, entre seu corpo 

docente e discente no cotidiano da academia, desenvolvendo relações coordenadas e 

indissociáveis entre pesquisa, ensino, extensão, ação cultural e responsabilidade social. Esta 

ação de fomento à cultura tem se firmado nos últimos cinco anos como o espaço cultural em 

Fortaleza que mantém uma programação constante, regular e de excelência artística e cultural. 

São duas grandes linhas de atuação atualmente: teatro e artes visuais.  

A Universidade de Fortaleza – UNIFOR conta ainda com a Assessoria para Assuntos 

Internacionais que atua no desenvolvimento de atividades ligadas à universidade com 

instituições de ensino e outros organismos internacionais, com destaque especial para as 

atividades de intercâmbio acadêmico. O programa de intercâmbio acadêmico é formado 

basicamente de acordos bilaterais entre a Universidade de Fortaleza – UNIFOR e a instituição 

de ensino estrangeira, onde o aluno pode cursar 6 (seis) meses ou 1 (um) ano do seu curso de 

graduação, no exterior, com a possibilidade do aproveitamento das disciplinas cursadas. De 
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igual modo a Universidade de Fortaleza – UNIFOR recebe estudantes dos mais diversos 

países, principalmente da Europa e América Latina.  

Quanto à pós-graduação, dedica-se especial atenção àquelas áreas com maior 

impacto no desenvolvimento econômico-social, na preservação e na promoção da cultura 

nordestina. Esforços são envidados para garantir a consolidação dos programas novos e 

assegurar que os programas já consolidados atinjam patamares crescentes de qualidade, 

ampliando sua atuação regional, nacional e internacional.  

A visão sobre o papel da pesquisa em um país como o Brasil é a de que esta sofre 

com grandes hiatos científico-tecnológicos, especialmente na região nordestina. A 

Universidade de Fortaleza – UNIFOR rompe com a situação de dependência, em que os 

cidadãos são meros aprendizes na utilização de conhecimentos gerados no Brasil e/ou em 

países desenvolvidos, por meio de pesquisas orientadas para a solução de problemas 

regionais. Há também uma preocupação permanente com a geração de impactos importantes 

dos diversos segmentos e setores da sociedade cearense, através dos produtos resultantes do 

desenvolvimento das pesquisas realizadas na Universidade de Fortaleza – UNIFOR.  

Por sua vez, a extensão universitária, eixo integrado ao ensino e à pesquisa, 

empenha-se no estabelecimento e no desenvolvimento de programas, projetos e ações que 

resultem na socialização do conhecimento produzido no campus universitário e objetivem a 

melhoria da qualidade de vida das comunidades com as quais interage.  

A extensão, com suas múltiplas ações e serviços que presta à comunidade, aproxima 

o corpo docente e discente das questões sociais da população, propicia aos estudantes a 

percepção das relações entre teoria e prática, e possibilita contribuições diretas para a 

melhoria da qualidade de vida da população, encorajando-a na busca de soluções para os seus 

desafios.  

Para a consecução dos objetivos da extensão, caracterizados pelo elevado alcance 

social, celebram-se parcerias com entidades públicas e privadas, locais, regionais, nacionais e 

internacionais, objetivando atender às demandas da sociedade, propiciar a qualificação e 

requalificação profissional de pessoas da cadeia produtiva, transferir conhecimentos e 

tecnologia gerados no campus e utilizar os equipamentos disponíveis na promoção da 

educação, da cultura, das artes, da geração do trabalho e renda, do esporte e da saúde na sua 

dimensão maior e, enfim, participar ativamente da redução da exclusão social no estado do 

Ceará.  
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3.4 Políticas de extensão 

 

Destaca-se aqui, como exemplo, as Políticas de Extensão, entre as de pesquisa e 

graduação, por conta do vínculo do projeto TV UNIFOR a essa pasta. A proposta da TV 

universitária da UNIFOR também se interessa pelas ações desenvolvidas pela academia para a 

comunidade/difusão do conhecimento, pelo fortalecimento da responsabilidade social e 

prestação de serviços mútuos. 

A Lei Nº 9.394/96, Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, em seu Art. 43, 

inciso VII, estabelece que a educação superior tem por finalidade “promover a extensão 

aberta à participação da população, visando à difusão das conquistas e benefícios resultantes 

da criação cultural e da pesquisa científica e tecnológica geradas na Instituição”. Assim, a 

política de extensão da Universidade promove a integração entre as atividades de ensino e de 

pesquisa com vistas às demandas da sociedade, assegurando o seu compromisso social. Suas 

atividades são exercidas com base em projetos desenvolvidos pelos Centros, Coordenações e 

Núcleos de Atividades Integradas, individualmente ou em parcerias com entidades públicas 

e/ou privadas, representativas da comunidade, voltadas para suas áreas de atuação.  

Desta forma, a implementação da política extensionista e da responsabilidade social 

busca o fortalecimento e a criação das condições necessárias para o relacionamento entre os 

alunos e destes com a comunidade, prestando serviços, com atuação no entorno do campus 

universitário, conforme as políticas a seguir: 

 

a) Disseminação de conhecimentos por meio de cursos, conferências e seminários;  

b) Expansão da cultura por meio da realização de eventos artísticos;  

c) Articulação do ensino e da pesquisa, com foco na educação cultural e científica;  

d) Estímulo à prática esportiva, inserindo o aluno em programas de esporte, saúde e lazer;  

e) Estímulo, entre os alunos, ao trabalho comunitário voluntário;  

f) Priorização do atendimento a necessidades sociais emergentes da comunidade vizinha;  

g) Promoção da formação profissional para proporcionar geração de trabalho e renda;  

h) Promoção de parcerias com entidades e associações, visando à inserção dos alunos no 

mercado;  

i) Manutenção de política de intercâmbio nacional e internacional; e  

j) Promoção e realização de eventos socioacadêmicos e a difusão do conhecimento, por meio 

de veículo de largo alcance (TV UNIFOR). A Universidade de Fortaleza – UNIFOR 

desenvolve projetos que objetivam contribuir com a formação e a qualificação de pessoas 
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de comunidades carentes, facilitando a sua inserção no mercado de trabalho. Além disso, 

cria espaços para que seus alunos participem do desenvolvimento de projetos que 

estimulam a cidadania e as práticas de voluntariado, agregando valor para sua formação 

como cidadão e profissional.  

 

A Universidade de Fortaleza, respeitando o homem e o seu meio ambiente, articula 

programas e atividades que estimulam a comunidade acadêmica e o público externo a adotar 

práticas sustentáveis, ou seja, a de que cada cidadão satisfaça as suas necessidades com 

responsabilidade, sem comprometer as gerações futuras. 

 

3.5 Atividades de prática profissional, complementares e de estágio 

 

Este tópico é destacado do texto de Planejamento Institucional da Universidade de 

Fortaleza – UNIFOR por se considerar a TV UNIFOR um espaço de 

experimentação/laboratório. No que se refere às atividades de prática profissional, 

complementares e de estágio, registram-se, na Universidade de Fortaleza – UNIFOR. 

 

3.5.1 Prática profissional 

 

As práticas profissionais são concebidas como atividades curriculares desenvolvidas 

no âmbito dos cursos que, por sua natureza, mantêm sólidos conteúdos teóricos. Dessa forma, 

já no início de seu percurso, são oferecidas ao graduando oportunidades de aproximação com 

o mundo do trabalho, por meio das disciplinas que desenvolvem práticas assistidas de 

observação e avaliação de situações-problema, mediadas pela orientação direta do docente. A 

prática profissional configura-se como mecanismo que possibilita a produção e a 

reapropriação de saberes para a fundamentação crítica da identidade profissional do formando 

na sua área ou campo de atuação. Busca articular a relação teoria e prática, integrando as 

atividades do currículo às situações do campo de trabalho, principalmente em disciplinas dos 

cursos na área da Saúde e da Comunicação Social (Jornalismo, e Publicidade e Propaganda).  

Desse modo, os projetos pedagógicos dos cursos apontam, em sua proposta 

curricular, um perfil profissiográfico compatível com a realidade e as exigências das 

diretrizes. As disciplinas e atividades para a prática profissional são pautadas na consistência 

científico-profissional, na qualidade e na atualidade dos conteúdos técnico-científicos.  
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3.5.2 Atividades complementares 

 

Regulamentadas pela Resolução Nº 28/02, de 20 de agosto de 2002, as atividades 

complementares são consideradas experiências acadêmicas presenciais ou a distância que, 

mediante estudos e práticas, contribuem para a construção do perfil profissiográfico do aluno, 

nas dimensões de ensino, pesquisa e extensão. A Universidade de Fortaleza – UNIFOR 

entende que a formação do graduando abrange as experiências acumuladas no percurso 

acadêmico pelas disciplinas e pelas experiências complementares à formação, vivenciadas 

pelo aluno, para além do ambiente acadêmico. Partindo do princípio da flexibilidade, 

compreende que as atividades complementares à formação específica devem ser valorizadas e 

incorporadas ao currículo. Para tanto, o aluno solicita à Universidade o aproveitamento dos 

seus estudos ou experiências, que são validados ou não por um comitê de professores e pelo 

Coordenador de Curso, e, se deferidos, consignados no histórico escolar. As experiências e 

atividades complementares são enquadradas nos seguintes grupos: 

 

a) Eventos didático-científicos: seminários, congressos, colóquios, simpósios, encontros, 

palestras, jornadas, semanas de estudo nos cursos, grupos de estudo, conferências e visitas 

técnicas; 

b) Produção acadêmica: projetos de pesquisa, publicações, apresentação de painéis e projetos 

de iniciação científica;  

c) Iniciação à docência: monitorias;  

d) Atividades de extensão: cursos, projetos comunitários e atividades artístico-culturais; e  

e) Estágio não obrigatório: atividades desenvolvidas dentro da área e do perfil do curso, sem 

que se confunda com Estágio obrigatório, como se oferece na TV UNIFOR. 

 

3.5.3 Estágio 

 

A Universidade de Fortaleza – UNIFOR efetiva as ações relativas a uma política de 

estágio com base na Legislação em vigor e nas Diretrizes Curriculares Nacionais, a fim de 

coordenar, supervisionar e acompanhar os estágios obrigatórios e não obrigatórios, tomando 

por referência os regulamentos de estágio de cada Centro de Ciências e a normatização geral 

do estágio da Instituição. O estágio é compreendido como tempo e espaço curricular e 

acadêmico de construção e socialização da práxis formativa para o exercício profissional. É 

um locus privilegiado para a inserção do estudante na futura profissão. A partir da interação 
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com a diversidade dos setores sociais, empresariais e organizacionais, o estágio é uma 

iniciação ao mundo do trabalho, visando contribuir com o perfil profissional, que esteja 

comprometido com a valorização da condição humana e da cidadania.  

 

Destacam-se, na política de estágio da Universidade de Fortaleza – UNIFOR, os 

seguintes princípios:  

 

a) Fortalecimento e consolidação da tríade ensino, pesquisa e extensão;  

b) Construção do conhecimento de forma interdisciplinar, articulando teoria e prática, e 

inserindo o formando no mundo do trabalho;  

c) Promoção da ética do compromisso com a transformação social e com a conquista da 

cidadania.  

Nessa perspectiva, cada curso elabora normas específicas, para que se cumpram as 

determinações legais no procedimento didático-pedagógico, visando manter o caráter de 

formação e proporcionar o desenvolvimento de habilidades e competências previstas nas 

diretrizes curriculares. À Coordenação de Estágio não obrigatório é conferida a atribuição de 

estabelecer convênios com empresas e entidades que oferecem oportunidade de estágio aos 

estudantes de graduação. A opção dessa modalidade de estágio é assumida pelo próprio aluno, 

que é encaminhado pela coordenação do Curso para o referido setor. 

 

3.6 Organização administrativa da instituição 

 

3.6.1 Estrutura organizacional 

 

3.6.2 Organograma 

 

Apresenta-se neste tópico, a título de esclarecimento, a situação da TV UNIFOR, 

incluída no organograma da Universidade de Fortaleza, que é composta pela Administração 

Superior e pela Administração Acadêmica, cada uma com seus respectivos órgãos. A 

Administração Superior é constituída pelos seguintes órgãos: 

 

1. Chancelaria  

2. Conselho Universitário  

3. Conselho de Ensino, Pesquisa e Extensão.  



 

69 

4. Reitoria  

4.1Subordinados à Reitoria há três setores administrativo-consultivos, um colegiado, três 

Vice-Reitorias, três Diretorias de Administração Superior 

4.1.1 Vice-Reitoria de Ensino de Graduação, constituída pelos seguintes órgãos subordinados:  

4.1.1.1 Divisão de Controle Acadêmico  

4.1.1.2 Divisão de Assuntos Estudantis  

4.1.1.3 Divisão de Assuntos Pedagógicos  

4.1.1.4 Comissão de Permanente de Processo Seletivo  

4.1.1.5 Comissão Permanente de Seleção e Acompanhamento do FIES  

4.1.1.6 Divisão de Estágio  

4.1.2 Vice-Reitoria de Extensão, constituída pelos seguintes órgãos e setores subordinados:  

4.1.2.1 Divisão de Educação Continuada  

4.1.2.2 Divisão de Arte e Cultura  

4.1.2.3 Divisão de Atividades Desportivas (DAD) 

4.1.2.4 Divisão de Responsabilidade Social  

4.1.2.5 Núcleo de Gestão Ambiental  

4.1.2.6 Assessoria para Assuntos Internacionais  

4.1.2.7 Assessoria de Áudio Visual / TV UNIFOR  

4.1.2.8 Escola de Aplicação Yolanda Queiroz  

4.1.3 Vice-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação, constituída pelos seguintes órgãos 

subordinados:  

4.1.3.1 Divisão de Pós-Graduação Lato Sensu 

4.1.3.2 Divisão de Pesquisa  

4.1.3.3 Comitê de Ética em Pesquisa  

4.1.3.4 CSE – Conselho Superior de Editoração  

4.1.3.5 Divisão de Pós-Graduação Stricto Sensu  

4.1.3.6 Comissão Interna de Biossegurança  

4.1.3.7 Comissão de Ética no Uso de Animais  

4.1.3.8 Núcleo de Estudos Internacionais  

4.1.4 Diretoria Administrativa, constituída pelos seguintes órgãos subordinados:  

4.1.4.1 Divisão de Recursos Humanos  

4.1.4.2 Divisão de Assuntos Financeiros  

4.1.4.3 Divisão de Assuntos Administrativos  

4.1.4.4 Divisão de Patrimônio, Suprimentos e Serviços 
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4.1.4.5 Divisão de Serviços Gerais  

4.1.4.6 Divisão de Segurança e Vigilância  

4.1.4.7 Divisão de Manutenção e Obras  

4.1.4.8 Divisão de Planejamento Físico  

4.1.4.9 Assessoria Jurídica  

1.1.4.10 Gráfica  

1.1.4.11 Núcleo de Tecnologia da Informação  

4.1.5 Diretoria de Comunicação e Marketing, constituída pelos seguintes órgãos 

subordinados:  

4.1.5.1 Central de Atendimento UNIFOR  

4.1.5.2 Loja do Campus 

4.1.6 Diretoria de Planejamento, constituída pelos seguintes órgãos e setores subordinados:  

4.1.6.1 Coordenação de Sistema de Gestão da Qualidade  

4.1.6.2 Núcleo de Avaliação Institucional  

4.1.6.3 Programa de Avaliação Institucional Interna  

4.1.7 Gabinete da Reitoria  

4.1.8 Assessoria Especial de Legislação de Ensino  

4.1.9 Assessoria Especial de Pessoa Docente  

4.1.10 Colegiado de Avaliação Institucional  

A Administração Acadêmica, subordinada às Vice-Reitorias, é constituída pelos seguintes 

órgãos:  

1. Diretoria do Centro de Ciências Administrativas (CCA)  

1.1Cursos de Graduação  

1.2Assessorias Pedagógicas  

1.3 Programas de Pós-Graduação de Administração de Empresas  

1.4 Núcleos de Pesquisa do CCA  

1.5 Núcleos de Ações Estratégicas – NAE  

2. Diretoria do Centro de Ciências Humanas (CCH)  

2.1 Cursos de Graduação  

2.2 Assessorias Pedagógicas  

2.3 Programas de Pós-Graduação em Psicologia  

2.4 Núcleos de Pesquisa do CCH  

2.5 Núcleo Integrado de Comunicação (NIC) 

3. Diretoria do Centro de Ciências da Saúde (CCS)  
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3.1 Cursos de Graduação  

3.2 Assessorias Pedagógicas  

3.3 Programas de Pós-Graduação em Saúde Coletiva  

3.4 Núcleos de Pesquisa do CCS  

3.5 Mestrado Profissional em Odontologia  

3.6 NAMI 

4. Diretoria do Centro de Ciências Tecnológicas (CCT)  

4.1 Cursos de Graduação  

4.2 Assessoria Pedagógica  

4.3 Núcleo de Tecnologia da Combustão – NTC  

4.4 Mestrado em Informática Aplicada  

4.5 Núcleo de Pesquisa do CCT  

5. Diretoria do Centro de Ciências Jurídicas (CCJ)  

5.1 Cursos de Graduação  

5.2 Assessorias Pedagógicas  

5.3 Programas de Pós-Graduação em Direito Constitucional  

5.3 Núcleos de Pesquisa do CCJ  

5.4 Escritório de Prática Jurídica – EPJ  

6. Núcleo de Ensino a Distância  

7. Biblioteca  

 

A Universidade de Fortaleza – UNIFOR é um órgão desconcentrado da FEQ, sua 

Mantedora, e goza de autonomia didática – científica, administrativa, disciplinar e de gestão 

financeira, e, de acordo com o preceituado em lei, respeitado o que dispõe o Estatuto da FEQ, 

e o Estatuto e o Regimento Geral da Universidade de Fortaleza – UNIFOR. Assim, os 

Conselhos Superiores da Instituição – Conselho Universitário e Conselho de Ensino, Pesquisa 

e Extensão – exercem suas funções, pautando-se, para o desenvolvimento institucional, em 

um modelo de gestão colegiada e democrática, contemplando tanto a participação da 

comunidade acadêmica como a da comunidade externa. 

 

3.7 Organizações estudantis 

 

Aqui mencionamos o movimento estudantil, pois, entende-se representar parte 

importante da representação do corpo discente, caracterizando-se como espaço de 
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convivência, formação política e exercício de lideranças. Na Universidade de Fortaleza, os 

estudantes têm uma tradição de organização e gozam de autonomia. O Diretório Central dos 

Estudantes (DCE) conta com diretoria própria, eleita bianualmente, e congrega os Centros 

Acadêmicos de cada curso. O DCE e os Centros Acadêmicos contam com sedes instaladas no 

campus, cedidas pela Universidade, num total de 1 salão e 27 salas. Os estudantes possuem 

assento nos colegiados da Universidade, assegurado nos termos do Estatuto e do Regimento 

Geral. Os alunos, com suas experiências, descobertas e anseios, têm lugar reconhecido e 

privilegiado na TV UNIFOR, segundo regimento da emissora, desde seu estabelecimento, é 

parte ativa e formadora de conteúdo independente do Centro a que estão ligados. 

A TV UNIFOR, desde sua fundação, transita entre os espaços da Universidade de 

Fortaleza, bem como junto à sociedade cearense, com o intuito de abarcar o mais amplamente 

possível as práticas desenvolvidas intermuros e disponibilizar esses conhecimentos para a 

comunidade/sociedade. As possibilidades de interface, nesse processo, para a emissora, são 

importantes à medida que se disponibilize uma grade de programação rica em conteúdo que 

contemple áreas variadas da pesquisa, ensino e extensão, permitindo a troca de saberes. Nesta 

perspectiva, reafirma-se que as questões estudadas neste trabalho se referem, primeiro à 

apropriação dos estudantes de comunicação ao modo de construir essa proposta-

prática/experimentação dos futuros profissionais da comunicação, depois na tessitura de 

conteúdos condizentes com o interesse dos demais e, finalmente, como suas experiências são 

reconhecidas pelos seus pares.  

As respostas para essas perguntas começam a ser desenhadas a partir de pesquisa 

realizada entre os meses de janeiro a abril de 2012, por alunos da disciplina tal, orientados 

pela professora tal, baseadas nas informações prévias apresentadas ao grupo de estudo 

designado. As respostas, sua metodologia, questionários e conclusão serão discutidos no 

próximo capítulo. Para tanto, inicia-se com a apresentação da TV UNIFOR, sua história, 

percursos, formatos, dinâmica, possibilidades, no capítulo que se segue. 

 

 

 

 

 

 

CAPÍTULO IV – A TV UNIFOR 
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A TV UNIFOR faz parte da Universidade de Fortaleza – UNIFOR, mantida pela 

FEQ, desde agosto de 2005. Filiada à ABTU, veicula sua programação no Canal 14, cedido 

pela operadora NET através da Lei do Cabo/Canal Universitário, com alternância de 24 horas 

com a Faculdade Grande Fortaleza (FGF). Sua programação também está disponível na TV 

Diário Canal 22, no portal multimídia da Universidade de Fortaleza – UNIFOR, com 

parcerias de exibição na TV Assembleia, WEB TV Diário e Canal Futura, da Fundação 

Roberto Marinho. 

Segundo consulta ao departamento de Recursos Humanos da Instituição, a emissora 

em junho de 2012 conta com a participação de 50 estagiários do Curso de Comunicação 

Social, sendo 16 bolsistas e 34 voluntários. Sob a direção de uma professora de Publicidade e 

Propaganda, mais a orientação de quatro professores de Jornalismo, uma fonoaudióloga, um 

professor do Direito, a TV UNIFOR produz 22 programas de durações variadas, entre 3 

minutos e 60 minutos; de periodicidades semanal, quinzenal e mensal; materiais institucionais 

e documentários.  

Os estudantes recebem bolsa-estágio de R$ 600,00 (Seiscentos reais ou 260 Euros), 

incluindo ajuda de custo, destinada ao transporte e alimentação, para uma jornada de 20 horas 

semanais. Os estagiários passam por um processo de seleção e recebem outros benefícios 

previstos em lei, como seguro de vida, registro em carteira de trabalho e 30 dias de férias 

anuais. Por ser maior a procura com relação às vagas disponíveis, existe a possibilidade de 

estágio voluntário, cuja ocupação é realizada pelo mesmo processo de seleção, pois as bolsas 

serão aproveitadas no final do estágio (até dois anos) ou em caso de desligamento do aluno 

bolsista, pelos alunos voluntários, conforme a ordem de entrada, dedicação e currículo. 

Os estudantes participam de todas as etapas: produção, redação, locução, 

apresentação, reportagens externas, edição de imagens e finalização – inclusive como 

operadores dos equipamentos de áudio e vídeo, com o acompanhamento de um técnico 

funcionário da Instituição. São orientados por profissionais das áreas de Jornalismo, 

Publicidade e Propaganda, que também atuam nas áreas de áudio visual e novas mídias como 

professores da instituição. O grupo docente é responsável pela direção de conteúdo, realização 

de reuniões de pauta, revisão de roteiro, definição de funções do grupo, edição e aprovação do 

material para exibição. Para tal empreitada, a Universidade disponibiliza 30 técnicos de áudio 

e vídeo, em turnos alternados. Para os programas de conteúdo esportivo, sobre meio 

ambiente, saúde, política e direito do cidadão, a TV UNIFOR conta com a participação de 

professores-orientadores dos cursos de Educação Física, Engenharia Ambiental, Medicina e 

cursos afins, que aconselham e indicam conteúdo como apoiadores da emissora, utilizando a 
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carga horária oferecida pelo seu próprio Centro, como o Centro de Ciências da Saúde e o 

Centro de Ciências Jurídicas. 

Produzem, ainda, materiais de divulgação dos apoiadores culturais
36

, chamadas 

institucionais da emissora e vinhetas alusivas a datas específicas ou a campanhas de cunho 

social.  

A emissora veicula também vídeos do Instituto Itaú Cultural, que disponibiliza seu 

acervo mediante convênio, principalmente os programas Rumos (shows/eventos culturais) e 

Jogo de Ideias (entrevistas com autoridades de áreas diversas), assim como materiais 

institucionais e documentários enviados por embaixadas, consulados, cooperativas, 

Organizações Não Governamentais (ONG´s), TV´s Públicas, Educativas e outras 

Universidades. A prática se deve à grade de programação bastante extensa, que deve ser 

ocupada durante 24 horas, em dias alternados. O objetivo das parcerias foi oferecer maior 

quantidade de programas e definir horários específicos para a produção da TV UNIFOR – 

uma cobrança do receptor, já percebida empiricamente e comprovada pela pesquisa de 

opinião relatada nesse trabalho.  

Há espaço reservado para a produção audiovisual do curso de Comunicação em todas 

as suas habilitações, como matérias, documentários, entre outros formatos, experimentados 

em disciplinas de telejornalismo I e II, Produção Publicitária em TV e Cinema, Vídeo-arte, 

Atividades Complementares e Atividades Práticas I, só para citar alguns exemplos. 

A TV UNIFOR está ligada à Vice-Reitoria de Extensão e Comunidade Universitária, 

com o apoio e parceria do Centro de Ciências Humanas, por meios dos cursos da 

Comunicação Social, já mencionados. Neste sentido, utiliza-se parte da infraestrutura física, 

técnica e de pessoal da área de rádio e TV do NIC. Apesar da comprovação de interface 

positiva entre os departamentos, esta proposta contraria os pressupostos de uma emissora 

universitária que, como já demonstrado no capítulo anterior, deve ser um veículo da 

instituição, independente dos cursos, sendo prioridade o atendimento laboratorial. Esta 

dependência limita, por vezes, a produção da emissora, que fica prejudicada diante da 

demanda por trabalhos práticos solicitados pelas disciplinas, mesmo considerando o 

aproveitamento desse material produzido pelo curso de Comunicação em sua grade de 

programação. 

Compreende-se, contudo, que, para a prática referida, há a necessidade de 

investimentos, que estão condicionados à previsão orçamentária, visto serem necessários 

                                                             
36 Como exemplo dessa experiência desde 2007, a TV UNIFOR faz a cobertura do Festival de Cinema do Ceará 

(CINECEARÁ), O Festival Eleazar de Carvalho, entre outros eventos locais. 
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aportes financeiros para obras físicas, aquisição de equipamentos de gravação e edição, e 

adequação de recursos humanos, fatores condicionantes para implantação e manutenção do 

projeto de TV Universitária independente. Uma solução possível é a adesão a programas de 

incentivo cultural e leis de apoio ao desenvolvimento educativo e cultural. Algumas TVs 

Universitárias, como a Universidade dos Vale dos Sinos (UNISINOS), no Rio Grande do Sul, 

realizam documentários para a própria IES, baseados em tabelas de custo disponibilizados 

pela emissora aos diversos departamentos da Universidade. Esta realidade não condiz com a 

prática da maioria das TV´s Universitárias Brasileiras.  

Para os pesquisadores Magalhães e Evaristo (2011), o principal entrave para 

financiamentos nas TV´s Universitárias está além da necessidade de sobrevivência das 

emissoras dentro de suas próprias estruturas institucionais, “o problema beira ao ideológico e 

até mesmo psicológico. Tem algo a ver com uma espécie de fobia: as TVs Universitárias têm 

medo de ganhar dinheiro”. Os autores sustentam que 

 

Essa disfunção – afinal as emissoras necessitam de sustentabilidade financeira como 

qualquer projeto – vem da convicção de que o dinheiro “suja” as puras convicções da TV 

Pública, segmento em que as TVs universitárias se incluíram a partir do I Fórum Nacional 

de TVs Públicas em 2007. (Magalhães 2011: 6). 

 

Eles assumem que esta forma de ver a captação de recursos como uma espécie de 

violação e bons costumes tem tido efeitos nefastos para sustentabilidades das emissoras 

universitárias. Apontam, ainda, o conflito e tensão que se trava entre as reitorias e TVs com 

relação aos pagamentos de custos, e também, aos seus interesses, nem sempre convergentes. 

Nesta perspectiva, os autores recomendam que a criatividade, muitas vezes presente 

na programação das TVs, contagie também sua gestão e que se possa usar deste capital 

criativo para assegurar também sua sustentabilidade. Os caminhos sugeridos são: – que os 

recursos não sejam os gestores da programação, mas aqueles que viabilizam a gestão da 

comunicação social; – que a matriz de sustentação não seja majoritariamente apenas uma 

forma de arrecadação; – que a lista de programação seja farta para os recursos virem de várias 

fontes. 

Segundo Magalhães e Evaristo (2011), dessa maneira, a estabilidade é garantida e a 

diluição de financiadores pode assegurar à emissora uma maior tranquilidade editorial. 

A seguir comenta-se brevemente algumas ações indicadas pelos pesquisadores como 

fontes de recursos e manutenção das TVs Universitárias: 
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1. Licenciamento: produções voltadas para públicos infantis, esportivos ou musicais têm 

grande potencial de licenciamento. Neste caso, usa-se a imagem, o conceito, a marca, os 

personagens para estampar produtos como livros, discos, papelaria, kits pedagógicos; 

2. Demanda Interna: as demandas internas, gravação de palestras, seminários, trabalhos 

acadêmicos, entre outras, podem ser encaradas como prestação de serviços e, como tal, 

serem remuneradas; 

3. Participação em editais: na produção de conteúdos para canais nas mais diversas 

plataformas, como TV Digital, canais pagos, Iternet. Neste sentido, diversos editais de 

produção de vídeos, em grande parte voltados para programas educativos, estão sendo 

lançados quase que mensalmente no Brasil; 

4. Educação a distância: estruturação das emissoras universitárias, tanto em equipamento 

como em recursos humanos, para produção de vídeos/teleaulas e bancar com os recursos 

da EaD.  

 

A partir desses conceitos, entende-se que as TVs públicas, em geral, devem ser 

remuneradas dignamente e com ganhos significativos que possam ser revertidos em 

investimentos, mantida a vigilância na contratação, nos cuidados éticos e com o procedimento 

organizacional próprio da instituição. Também se observa, sob o impacto dessas ideias, que 

há dois campos de batalha a serem vencidos dentro das estruturas onde se encontram as TVs 

Universitárias. O primeiro é a rara preocupação com as questões legais de uma produção de 

vídeo, em especial os direitos autorais e o ritmo de trabalho dos departamentos jurídicos 

públicos que, salvo algumas exceções, demoram ao propor saídas e/ou soluções. 

No tópico a seguir retomamos as reflexões sobre a TV UNIFOR, sua programação, 

experimentos e atuação na realidade acadêmica. 

 

4.1 Entra no ar, a TV UNIFOR 

 

Como já comentado, entra no ar em 2005, a TV UNIFOR, integrada ao canal 

universitário 14 da NET, de sinal fechado, e ligada diretamente à Vice-Reitoria de Extensão. 

Segundo a direção superior da Universidade de Fortaleza, a TV UNIFOR funciona, em 

primeira instância, como laboratório para estudantes das áreas de Publicidade e Propaganda, 

Jornalismo, Audiovisual e Novas Mídias da IES, proporcionando ao discente um conjunto de 

práticas e iniciativas na consolidação de um espaço de aprendizagem, traduzido em um 

exercício de experimentação e de aplicação de conhecimentos constantes. A Universidade de 
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Fortaleza – UNIFOR disponibiliza toda sua estrutura de audiovisual a serviço dos estudantes, 

a fim de que tenham uma experiência prática pautada pela qualidade na produção dos 

programas, pela resposta constante do telespectador a suas produções, pelo rigor e velocidade 

na elaboração da informação e pela responsabilidade social embutida em cada uma dessas 

etapas.  

Para os professores-orientadores envolvidos no projeto, é na atividade laboratorial 

exercitada na TV UNIFOR que os estudantes ultrapassam “os estreitos espaços da sala de aula 

e da avaliação do professor, constituindo um novo espaço de ensino-aprendizagem”. Neste 

sentido, este canal de televisão pauta-se numa tentativa de ruptura com o modelo comercial, 

traduzido na sua liberdade de desenhar suas propostas de caráter educativo e cultural, sem 

depender das leis de oferta e demanda, e de trazer conteúdos e gêneros não cobertos pelo 

sistema comercial ou cobertos de forma limitada. A TV UNIFOR está, portanto, disponível 

para o ensino laboratorial alocado ao Curso de Comunicação, para a educação, de forma geral, 

mas também para a divulgação de todas as atividades da universidade, em suas mais 

diferentes áreas de atuação.  

Já a pesquisadora Roberta Manuela Barros, defende que a TV Universitária funciona 

também como espaço de integração da IES, criando identidades para a comunidade da qual 

faz parte, promovendo partilhas, traçando sentimentos de pertença. A TV UNIFOR tem como 

propósito a utilização de seu espaço, como um campo que proporciona trocas, intercâmbios e 

interações, dentro de seus muros e fora deles. Barros afirma, 

 

Ao se associar de forma tão contundente às tecnologias da comunicação e da informação, a 
IES inaugura uma nova maneira de estar junto, que se fomenta através não só da divulgação 

das ações empreendidas pela UNIFOR nas áreas de ensino, extensão e pesquisa, mas 

primordialmente por meio do estabelecimento de um diálogo cultural e político importante 

com a sociedade cearense. (Barros 2012: 1). 

 

Neste sentido, na relação com seus públicos, a TV UNIFOR se apresenta como 

veículo do saber científico, cultural, político, filosófico produzido dentro da Universidade, 

mas que vai além desta. Segundo a pesquisadora, fazer televisão, na Universidade de 

Fortaleza, significa envolver e envolver-se ativamente com a sociedade, buscando entender 

suas necessidades e transformando a TV em um meio de discussão e difusão de saberes. 

Barros (2012) pontua que a TV UNIFOR tem, como princípio, traduzir o pensamento crítico, 

próprio do mundo acadêmico, pluralista e respeitoso das diferenças nacionais, regionais, 

locais e étnicas, para os mais diferentes setores do social. 
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É por esse viés que a prática laboratorial é defendida, preocupada com o crescimento 

da cidadania, destacando em sua programação o debate de ideias heterogêneas, contribuindo 

com a sociedade no amadurecimento de questões que formem condignamente o cidadão. 

Nesta perspectiva pode, assim, cumprir com a sua função de ensino e aprendizagem, comum a 

todas as TVs universitárias, mantendo compromisso com a informação e difusão do 

conhecimento, com destaque para o jornalismo informativo e cultural, assegurando o 

permanente debate de ideias, contemplados nas mais diferentes visões de sociedade, 

traduzidas em suas mais diversas atrações.  

É com este perfil que a TV UNIFOR congrega uma grade de programação composta 

por 22 programas, sendo a mais abrangente de um canal universitário do Brasil, segundo 

Barros (2012). Este grande número de atrações é fruto de um processo de aprendizagem 

intenso que se inicia em 2005 e chega até os dias de hoje. Cada um desses programas vem 

atendendo a uma demanda específica da sociedade local ou da própria IES.  

A TV foi inaugurada com uma programação reduzida, composta por cinco projetos 

audiovisuais: Panorama; Palavreado; Mostra de Ideias; Interprogramas, Ceará Selvagem e 

Documentário.  

Considera-se oportuno ressaltar aqui a emergencial instalação da emissora. Segundo 

informações coletadas junto ao Vice-Reitor de Extensão da Universidade de Fortaleza, 

Professor Doutor Randal Pompeu, o ritmo adotado pelos professores e técnicos 

implementadores da TV se deu de forma objetiva e acelerada. O projeto foi posto em prática 

em apenas três meses, partindo da elaboração, apresentação, avaliação, levantamento de 

custos e aprovação, até sua primeira exibição oficial, no dia 1º de agosto de 2005. Era urgente 

a introdução das atividades em meados do segundo semestre daquele ano, em função dos 

acordos necessários para manutenção e funcionamento da TV, entre o Canal 14 da NET (Lei 

do Cabo) e a Universidade de Fortaleza – UNIFOR. Os trâmites burocráticos e técnicos 

exigiam tempo hábil para sua instalação.  

Pode-se perceber, portanto, as limitações relativas à grade de programação, com 

muitas repetições e opções pouco atrativas, como as listas de cursos oferecidos pela 

Universidade, corpo docente, entre outras informações básicas. Todo o material antes 

produzido pelo Curso de Comunicação foi aproveitado, na tentativa de diversificação da 

emissora iniciante, estratégia utilizada por várias TVs universitárias no Brasil. Mesmo assim, 

a questão da qualidade do conteúdo e formato dos trabalhos, pareciam insuficientes e 

inadequados.  
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Assim, entende-se que a programação da TV UNIFOR foi forjada ao longo dos 

últimos sete anos, sob alicerces laboratoriais, seja da sala de aula dos cursos de comunicação 

ou das propostas idealizadas para consecução na própria emissora. A seguir, apresentamos a 

programação da emissora. 

 

Figura 1 – Panorama 
Panorama – revista eletrônica semanal que aborda assuntos variados de interesse da 

comunidade, privilegiando peculiaridades da cultura 

cearense. Dois apresentadores introduzem inicialmente os 

temas que serão abordados durante os trinta minutos de 

duração do programa. Aqui o conteúdo é traçado seguindo 

uma linha de raciocínio que convida o telespectador à 

reflexão. As matérias gravadas nas ruas (externas) são 

incluídas e intercaladas com depoimentos de especialistas no tema, e complementadas por 

questões feitas pela a comunidade, da academia ou fora dela. Este formato pretende dinamizar 

a narrativa dos participantes, tendo o intuito de provocar interesse da audiência e introduzir 

valores culturais. Para Machado, esta prática executa, no domínio da televisão, uma função 

cultural de vanguarda no sentido produtivo do termo, isto é:  

 

Ampliar os horizontes, explorar novos caminhos, experimentar outras possibilidades de 

utilização, reverter a relação de autoridade entre produtor e consumidor, de modo a forçar 

um progresso da instituição convencional da TV, demasiadamente inibida pelo peso dos 
interesses que são nela colocados em jogo. (1985: 10). 

 

Entende-se que o Panorama, ao abordar questões por caminhos menos evidentes, 

como curiosidades sobre a comunidade, apresentação de personagens pitorescos e suas 

histórias de vida, além de identificação de serviços comunitários, formas de compreensão e 

utilização de saberes populares, traz uma tentativa de ruptura com o modelo comum e, por 

vezes, autoritário de representação dos significados, deixando para o telespectador a 

oportunidade de reconhecimento e apropriação de informações segundo suas próprias 

percepções. 

 

 

 

 

Figura 2 –O Ceará Selvagem 
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O Ceará Selvagem – documentário sobre a 

diversidade da fauna e da flora existentes no Ceará, em 

especial em áreas mais inóspitas como o seu sertão, em sua 

interação com a cultura local. O apresentador materializa em 

seu cenário a proposta do programa, ao utilizar como 

convidados seus próprios animais de estimação. Jaqueline, 

uma de suas cobras e a aranha cabeluda são “figuras carimbadas” na atração. Estes recursos 

documentais menos ortodoxos, já que os animais utilizados são “atores” e encenam uma vida 

selvagem perdida, fazem o diferencial que para o idealizador do programa, facilita seu 

desempenho, ao mesmo tempo em que ilustra, de forma bastante convincente e mais segura, 

dados e referências típicas da região apresentada e seus moradores. Atualmente, o programa 

não está em produção, mas pretende-se uma retomada desta ideia em breve. 

 

Figura 3 – O Mostra de Ideias 

O Mostra de Ideias – divulga projetos institucionais 

que abarcam não só o ponto de vista da IES sobre a sua ação 

na comunidade, mas, conta com a contribuição e opinião de 

especialistas sobre o assunto em pauta e da própria população 

beneficiada. A pesquisa é contemplada neste contexto e posta 

de forma acessível à disposição da sociedade. Como define 

Ramalho (2008), a TV Universitária se estabelece a partir das pesquisas desenvolvidas nas 

IES. Neste espaço, o aluno tem a possibilidade de conhecer novas perspectivas e, por meio de 

seu trabalho, compartilhar esse conhecimento. Contudo, percebe-se, nesses formatos, apesar 

de algumas sutilezas e disfarces, o forte caráter institucional com vistas ao mercado, ou seja, 

se oferecem os produtos, pesquisas, projetos da IES como atrativos mercadológicos. Como na 

maioria dos formatos, os alunos apresentam no primeiro bloco (no estúdio) os assuntos a 

serem abordados seguidos por matérias (externas) que ilustrarão o discurso traçado em roteiro 

definido em reunião preliminar, ou melhor dizendo, reunião de pauta. 
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Figura 4 –Palavreado 

O Palavreado – apresenta um formato mais 

dramático, no sentido teatral de sua proposta. Os 

alunos usam humor e ironias para aprofundar 

questões muitas vezes complexas, dando assim uma 

cobertura mais flexível ao tema discutido. Sem tomar 

partido, o programa revela pontos de vista 

diferenciados, agregando conceitos e visões 

divergentes de especialistas e do público em geral sobre um assunto considerado de interesse 

social. A câmera é “solta”, geralmente usada na mão, imprimindo um contexto descontraído, 

apelando, por vezes, ao improviso, sem perder a linha de direção. As entrevistas acontecem 

dentro e fora do campus. Nas matérias feitas com o povo nas ruas, são utilizados dois 

microfones, provocando indecisão e dúvida ao entrevistado: para quem olhar? Para quem 

responder? Essa estratégia reforça, segundo os realizadores do programa, o conceito ali 

pretendido, ou seja, opiniões diferenciadas e/ou abordagens contraditórias. Nesse sentido, não 

há verdade a ser comprovada, no entanto, as formas de compreensão do mundo são expostas 

livremente. 

 

Figura 5 – Interprogramas 

Interprogramas – são produzidas matérias 

jornalísticas sobre temas e eventos locais como a Pesca 

Predatória ou o Avanço do Mar na zona costeira, além de 

esclarecer sobre projetos de responsabilidade social da 

própria IES. Em geral, estas matérias são retransmitidas 

em escala nacional pelo Canal Futura. As sugestões de 

pautas são enviadas pela comunidade acadêmica, assessoria de imprensa local e nacional, e 

pelo telespectador. Percebem-se abordagens diferenciadas, dependendo do curso originário do 

aluno responsável, ou seja, a forma de “leitura” ou “o olhar” sobre o assunto retratado visto 

pelos alunos de jornalismo, audiovisual ou publicidade. Essa forma de ver é incentivada pelos 

professores orientadores como exercício inerente e peculiar. Aqui se realiza peças 

audiovisuais com interesse didático, sem esquecer o lado lúdico e mais informal à 

informação. Neste sentido, Salomão (2003)
37

, ensina que a TV Universitária pode ser um 

                                                             
37 Mozahir Salomão é professor de Telejornalismo da PUC-MG e, na ocasião, era diretor da TV PUC Minas. A 

opinião foi colhida pela pesquisadora Alzimar Ramalho, em entrevista realizada em setembro de 2003, em 

Belo Horizonte (MG). 
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lugar de laboratório avançado. Reunir o que o aluno consegue aprender nas disciplinas, mas 

numa perspectiva de feitura, produção, tessitura de uma narrativa.  

 

É preciso oferecer ao aluno essa oportunidade de viver a cultura da mídia, formar uma 

consciência crítica sobre fazer televisão é tão importante quanto formar uma consciência 

moral, ética e política conjuntamente. Não é só a linguagem, ensinar para o aluno que o 

texto tem que ser objetivo, a frase curta e a ordem direta. É importante que ele tenha a 

oportunidade de viver a cultura da mídia em termos de texto, entrevista e edição. (Salomão 

2003: 13).  

 

A partir desses princípios, destaca-se a importância de retorno e participação de 

estudantes na TV UNIFOR, sendo reconhecida pela comunidade acadêmica. Pode-se 

confirmar esta constatação por meio das premiações recebidas pela emissora, desde sua 

instalação, listadas abaixo: 

 

- Panorama: Fortaleza – 1° lugar – Intercom Nacional 2006 – Santos/SP; 

- Vinheta: Diálogos Políticos – Menção Honrosa – Intercom Nacional – 2006 – Santos/SP; 

- Palavreado: Anos 70 – 1° lugar – Expocom Nordeste – 2007 – Salvador/BA; 

- Mostra de ideias: Meio Ambiente – Menção Honrosa – Intercom Nordeste – 2007 – 

Salvador/BA; 

- Panorama: Ceará Tipo Exportação – 1° lugar – Prêmio Banco do Nordeste do Brasil – 

BNB de Jornalismo – 2008 – Fortaleza /CE; 

- UNIFOR Esportes: Copa 2014 – 1° lugar – Expocom Nordeste – 2008 – São Luis/MA; 

- Lê Pra Mim: Bode Ioiô – 1° lugar – Expocom Nordeste – 2008 – São Luis/MA; 

- Interprograma: Circo Escola Bom Jardim – 1° lugar Prêmio Gandhi de Comunicação e 

Cultura – 2008 – Fortaleza/CE; 

- UNIFOR Esportes: Cavaleiro do Futuro – Mostra Paralela – Festival Cine e Vídeo 

Gramado/RS – 2009; 

- Lê pra mim: Um cartão para Agripino – Mostra Competitiva; 

- Festival Cine e Vídeo Gramado/RS – 2009; 

- Pensando Direito: série de reportagens – 1° lugar – Intercom Regional – 2009 – 

Teresina/PI. 
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Figura 6 – Documentário 

Documentário – exibem-se projetos produzidos 

por alunos e professores da Universidade de Fortaleza – 

UNIFOR, bem como documentários originados em outras 

TVs Universitárias, no Canal Futura, na TV Assembleia e 

na TV Brasil – vinculada à EBC. Tais programas cruzam 

fronteiras, unindo olhares diferentes sobre o mundo, que 

vão do local ao nacional. 

Em 2006, segundo documentos da TV UNIFOR, acrescentam-se na grade os 

programas: Diálogos Políticos; Cineclube, TV UNIFOR Esportes; Quem conta um conto; Lê 

pra mim e Ato Clássico.  

 

Figura 7 – Diálogos Políticos 

Diálogos Políticos – debate de interesse da 

sociedade, a partir de matérias evidenciadas na 

imprensa local e nacional. A discussão é realizada por 

professores especializados. Entrevistas são feitas com a 

população em vários pontos da cidade, para referendar 

a conversa. Os diálogos enfatizam a política da forma 

mais abrangente, como a que envolve a polis e suas especificidades. O programa conta com a 

participação de um mediador especialista no assunto debatido. O aluno exercita a função de 

apresentador, ao mesmo tempo em que questiona e se apropria de informações pesquisadas 

antecipadamente. Mais uma vez a presença do público se faz notar na tentativa, segundo seus 

realizadores, de interface com a comunidade. 

 

Figura 8 – Cineclube 

O Cineclube – realizado em formato de mesa 

redonda, com especialistas selecionados a partir da 

temática do filme exibido no projeto de Extensão 

CineClube, para formação e com participação da plateia. 

A sessão acontece  nas salas de projeção no Centro de 

Convivência da Universidade, em dias alternados, entre 

13h e 15h, possibilitando a presença do aluno, funcionário, público em geral. O debate é 

gravado pela TV UNIFOR, exibido em sua grade fixa, na TV Diário e no portal multimídia, 
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seguindo as normas dos direitos autorais brasileiros. Temas variados são contemplados sob o 

ponto de vista sociológico e/ou técnico da obra em questão. 

 

Figura 9 – Ato Clássico 

Ato Clássico – apresenta-se espetáculos 

teatrais, musicais e de danças, gravados no Teatro 

Celina Queiroz ou no campus universitário (palco, ele 

mesmo, de inúmeros eventos culturais inclusos no 

Mundo UNIFOR), como o Festival de Música Eleazar 

de Carvalho, evento já tradicional do estado. Ao lado 

da gravação do espetáculo em si, tem-se entrevistas com artistas estrangeiros e nacionais, que 

narram a experiência incorporada com a peça apresentada. Neste programa, o aluno tem 

oportunidade de fazer “chamadas” ao vivo, experimentando o diálogo imediato com o 

público/audiência, já que o público pode interagir por meio de ligações telefônicas ou e-mails. 

As informações são transmitidas no local do evento, sem os recursos de edição (sem ajustes 

ou cortes). Nesse sentido, os estudantes se deparam com situações por vezes inesperadas, “um 

desafio”, no entanto, segundo os mesmos, fortalece suas práticas acadêmicas com vistas à 

profissionalização. 

Este projeto específico pretende, em seu conceito, tornar a música clássica mais 

acessível ao público jovem, ao registrar o encontro de músicos, suas oficinas, debates e 

concertos durante todo o mês de julho. 

 

Figura 10 –Lê pra mim 

Lê pra mim – é um programa de contação de 

histórias infantis baseadas em contos de literatos. 

Geralmente, solicita-se autorização do autor e usa-se o 

próprio livro, com seus textos e ilustrações. Um narrador, 

geralmente aluno, em off, lê o texto, que comporta  

interferências gráficas e sonoras. Por esse viés, Mazzioti 

defende: 

 

Se há cada vez mais dispositivos técnicos que permitem aperfeiçoar o discurso televisivo 

(...) uma televisão pública deve apelar ao desenvolvimento da linguagem audiovisual, nela 

apostando constantemente, e mostrar imagens daquilo que está informando e debatendo – 

ou, melhor dizendo, contar com imagens, e também com recursos de áudio, gráfica, 

infográfica ou qualquer outro. (In: RINCÓN, 2002: 218). 
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Ainda por esse caminho que Barros (2012) escreve: “na TV UNIFOR, a criança 

também tem vez, sendo incorporada de forma lúdica à grade de programação.” A intenção dos 

produtores, ao instituir programas voltados para este público, é fomentar o interesse pela 

leitura em seus mais jovens telespectadores. 

TV UNIFOR Esportes é uma mescla de matérias jornalísticas e entrevistas, cujo 

ponto central gira em torno do esporte como prática de inclusão social. Como a Universidade 

de Fortaleza – UNIFOR possui um arrojado parque de desportismo, o programa também 

cobre eventos de vulto local, regional, nacional e internacional, que acontecem em suas 

dependências. As atividades desenvolvidas pela DAD e o curso de Educação Física da 

Universidade de Fortaleza – UNIFOR elaboram também projetos que permitam a participação 

da Comunidade do Dendê, no entorno do Campus, composta por jovens e crianças carentes. 

Seguindo este conceito, Fernandez esclarece: 

 

mais do que fazer o inventário das carências dos pobres, é necessário diagnosticar suas 
capacidades e recursos, para que sejam potencializados, e convertê-los em sujeitos ativos de 

sua própria superação. (...) As pessoas grupos com autoestima crescente fortalecem sua 

capacidade de empreendimento, e elas mesmas procuram os conhecimentos necessários e 

adquirem as aptidões exigidas. (Fernández In: Rincón 2002: 184).  

 

Figura 11 Quem conta um conto 
Quem conta um conto – se realiza a partir da 

narração de contos, poemas e historinhas, escritas e 

interpretadas por professores, alunos ou convidados. A 

intenção do programa é privilegiar o telespectador, com 

textos de autores locais, forjando interesse pela literatura 

e literatos cearenses. É dentro do estúdio que se monta o 

ambiente simples, sem cenário rebuscado. O tratamento de luz e o movimento de três câmeras 

imprimem um clima de confidência, intimidade ao quadro. 

Em 2007, adicionaram-se a este elenco os programas Dois Pontos; Curta Ceará; 

Vivências e Pensando Direito. Em 2008, entra no ar, Papo Saúde e Arte.doc.  
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Figura 12 – Curta Ceará 

No Curta Ceará – apresenta-se um curta-

metragem na íntegra e, a posteriori, são feitas 

entrevistas com o seu realizador. Mais uma vez se 

privilegia a produção local, seus realizadores, técnicos e 

atores. A exibição é concedida por meio de documento 

de autorização junto ao realizador. O formato e duração 

dos vídeos colaboram para uma dinâmica eficiente na troca de experiências e saberes entre os 

estudantes e o realizador convidado. O público, por sua vez, aprende sobre a produção, 

captação de recursos, possibilidades técnicas e mais curiosidades sobre a feitura televisual. 

 

Figura 13 – Vivências 

Vivências – propõe uma aproximação entre as 

vidas privadas de certos indivíduos e o desenvolvimento 

de determinada área ou setor de importância para o 

estado, através de história de vida contada pelo próprio 

entrevistado. As personalidades entrevistadas direcionam 

o roteiro à medida que relatam suas experiências de vida. 

Exemplo desse trabalho foi o programa realizado com o Teatrólogo cearense B. de Paiva. O 

ator caminha pela cidade de Fortaleza, onde nasceu, indicando pontos significativos de sua 

trajetória, como o Teatro José de Alencar, palco de criação de várias tendências e formações 

de grupos teatrais do Ceará. Assim, com imagens escolhidas pelo ator, se constrói e propaga 

parte da história cultural da cidade. 

 

Figura 14 – Papo Saúde 

O Papo Saúde – o propósito do projeto é fazer a 

tradução de questões de saúde, tradicionalmente de 

interesse médico, para uma linguagem mais popular e 

acessível, indicando profilaxias (se for o caso) e os locais 

e setores que podem prestar assistência ao possível 

paciente. A Universidade de Fortaleza mantém o NAMI 

celeiro de atividades desenvolvidas pelos cursos do CCS. É neste espaço de atendimento 

público que os alunos também transitam em busca de experiências, modelos, procedimentos 

que contemplem a comunidade. A opinião dos médicos e outros especialistas da área da saúde 
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são colhidas, junto com as práticas ali fomentadas, alicerçando o exercício dos alunos 

estagiários da TV UNIFOR. 

 

Figura 15 – Pensando Direito 

Pensando Direito – programa jornalístico que 

trata de esclarecer a comunidade sobre serviços e direitos 

públicos. Para os estudantes, o contato diário com a 

população, geralmente mais carente, em busca de 

esclarecimentos fundamentais sobre os direitos do 

cidadão, os aproxima da realidade cotidiana, na maioria 

das vezes estranhas às suas vivências. Mostra-se para os experimentadores/alunos neste 

sentido, a possibilidade de reflexões acerca dos problemas ordinários da sociedade, 

proporcionando uma consciência e postura crítica em suas observações, traduzidas na tela. 

A ausência de um posicionamento crítico, no entender de Brasil (2002, p. 285 in 

Ramalho, 2004), é um dos grandes problemas da universidade brasileira, e, por consequência, 

das TVs universitárias: 

 

É totalmente inacreditável pensar que, nos dias de hoje, a universidade brasileira e seu 

principal veículo de comunicação, a televisão, ignorem o mundo. Mas ignorar o seu próprio 

país e o seu próprio meio é simplesmente inadmissível! (...) Afinal, se existe alguma coisa 

que uma televisão universitária não deseja é incomodar alguém ou ser incomodada. (...) 

Após meia década de existência, as TVs universitárias continuam ignorando o poder das 

redes e, pior, ignorando o poder da televisão e de seu segmento mais poderoso, o 

telejornalismo. (...) Afinal, nas TVs universitárias, ao contrário do mundo lá fora, tudo 

parece tão tranqüilo... Não há terrorismo, não há seqüestros, sequer greves. Um mundo sem 

notícias. (Brasil 2002: 285-286).  

 

 

Figura 16 – Dois Pontos 

Dois Pontos – uma entrevista com especialistas, 

em especial, da área literária a partir da leitura de trechos 

de seus trabalhos, que norteiam a conversa. O encontro 

acontece na casa de um dos entrevistados, onde se 

conversa sobre suas obras e comentam-se as influências 

de outros literatos em seu trabalho. Nesse ambiente “aconchegante” poemas, prosas, contos 

músicas são declamados ou cantarolados pelos seus autores. A iluminação reforça o clima de 

descontração e sensibilidade pretendido. A captação de imagens é feita por duas câmeras em 

eixos estratégicos e uma usada na mão para cobertura de detalhes.  

 



 

88 

Figura 17 – Arte. Doc 

Arte. Doc – um programa de documentários sobre 

vida e obra de artistas plásticos cearenses e brasileiros. O 

projeto prima pela fotografia e os recursos da linguagem 

audiovisual, como ângulos e movimentos de câmera 

agregam valor a obra de arte retratada. O resultado desta 

experiência é uma coleção de documentos que guardam as 

especificidades de cada artista em seu modo de produção, mostrados dentro de seu espaço de 

criação e também comentado por eles. 

Em 2009, surge o Pense Verde. Em 2010 e 2011, respectivamente, acrescentam-se à 

grade os programas Parada Musical e Anônimos. Em Anônimos, através de entrevistas in 

loco, pessoas comuns contam sua história de vida, permeadas por atos edificantes e 

exemplares.  

 

Figura 18 Pense Verde 
O Pense Verde – mescla de matérias 

jornalísticas e entrevistas relacionadas ao meio ambiente, 

ecologia, natureza, sustentabilidade, que conta com a 

presença de especialistas e da população em geral.  

 

 

 

Figura 19 Parada Musical 
Parada Musical – entrevistas com músicos ou 

estudiosos da música que conversam com o apresentador 

sobre um gênero, movimento ou estilo musical. É um 

programa ilustrado por imagens e sons que reproduzem o 

gênero musical em pauta.  
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Figura 20 – UNIFOR + 

UNIFOR + – ainda em fase de conclusão, alunos 

do curso de Publicidade da Universidade de Fortaleza – 

UNIFOR descortinam o mundo, dando um viés particular a 

fatos e eventos, tanto produzidos no campus, como fora 

dele. A proposta é sair do estúdio em busca das locações, 

ou seja, elucidar, compartilhar, contextualizar o conceito 

trabalhado em seu discurso televisual. Mazziotti explica: 

 

Uma área a ser fortemente trabalhada é a informação contextual, ou seja, não isolando os 

assuntos ou notícias enunciados, mas proporcionando um contexto amplo, uma moldura, 

na qual se insere a informação a ser dada. (...) Elaborar programas onde predomina a 

contextualização, e não o isolamento dos temas, supõe um trabalho de edição dos 

comentários ou opiniões, de modo que o resultado não seja meras pinceladas ou o 

pitoresco, mas que permitam a vinculação de problemáticas macro, ou sua localização 

dentro de temas relacionados. (In: Rincón 2002: 217-218).  

 

Segundo Barros (2012)
38

, ao exibir em sua grade, com os mais diferentes formatos, 

temas de interesse do social, associado às mais diferentes áreas do conhecimento, a TV 

UNIFOR une, pioneiramente, suas práticas laboratoriais a ações de cidadania, tão necessárias 

ao desenvolvimento do Brasil. Neste sentido, a emissora inaugura múltiplos canais de diálogo 

com a sociedade cearense, o que obriga a IES a se avaliar constantemente, se pautando por 

ações que prezam a ética e a transparência.  

Por este aspecto, a TV UNIFOR se orienta, pois, 

 

por procurar difundir as mais variadas formas de manifestação cultural, incluindo arte, 

pesquisa, ciência, lazer e informação, que são permanentemente contempladas ao longo de 

sua programação. Ao entender que os saberes produzidos em seu campus não podem ficar 

restritos aos seus muros, mas devem ser compartilhados com o social, a IES se aloca no 
estado do Ceará, como a Universidade privada de maior impacto sócio-político-cultural da 

região Nordeste e uma das mais importantes do País. (Barros 2012: 3). 

 

4.2 O aluno e sua relação com o veículo 

 

Como já comentado, uma das missões de uma TV Universitária é ensinar ao aluno a 

cultura audiovisual: o que produzir e como produzir, tendo em vista o referencial teórico do 

veículo. Para isso, deve ter a presença, em tempo integral, de pelo menos um professor de 

Jornalismo e um de Publicidade e Propaganda, com experiência em mídias eletrônicas, que 

supervisionam o material a ser exibido.  

                                                             
38 Em texto relativo ao projeto em andamento sobre a memória da UNIFOR. 
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É uma experiência desafiadora a todos os participantes, pois alunos e professores 

podem e devem ter a possibilidade de familiarizarem-se com a responsabilidade de produção 

completa de conteúdo de uma TV universitária. O desafio da interação teoria-prática na  

formação de jornalistas na Universidade já foi, nesta investigação, explicitado por Lopes 

(1989) como uma experiência ativadora de significados e reflexões e ainda estimula o aluno a 

tomar parte totalmente no processo, pois ele assume a responsabilidade pelo próprio 

aprendizado, e a permanência na equipe.  

Desde agosto de 2005, já passaram pela TV UNIFOR cerca de 100 estudantes, e 

muitos foram contratados por emissoras e produtoras locais e regionais. Dois exemplos são o 

jornalista Luis Esteves, cuja única prática se deu no ambiente universitário (TV UNIFOR) e 

atualmente é repórter da TV Verdes Mares de Comunicação, afiliada da Rede Globo em 

Fortaleza (CE); e Alex Caligaris Monteiro, formado em Publicidade, que foi aprovado em 

concurso público para assumir a vaga de técnico de áudio, vídeo e fotografia na própria 

instituição, onde passou a atuar, além de editor de imagens, como monitor de novos 

estagiários na área em questão
39

. 

Pode-se perceber, pela diversidade de programas aqui elencados, que a prática da 

pesquisa de novos formatos e linguagens é uma constante na TV UNIFOR, mesmo não 

atendendo às expectativas dos realizadores e da própria audiência, segundo pesquisa realizada 

neste estudo. Acredita-se que o número insuficiente de professores (apenas seis) para 

acompanhamento da produção de 50 estagiários, com disponibilidade de 10 horas/aula 

semanais, torna a dinâmica instável. Com estas limitações, o orientador deve discutir cada 

pauta, revisar cada texto antes da gravação e aprovar cada programa antes da exibição. 

Considera-se ainda a frequente rotatividade de estagiários, seja por receberem propostas de 

trabalho, ou pelo término do curso – nos meses de janeiro, a mudança no quadro de pessoal é 

de aproximadamente 30%.  

Além desse atendimento individualizado, os professores ainda controlam a dinâmica 

do atendimento laboratorial (organização de pautas de gravação e edição dos demais 

estudantes), produzem vídeos para a instituição e também para a comunidade externa 

(mediante contrato de prestação de serviços) e respondem pelas questões burocráticas 

(preparação de relatórios de atividades e previsões orçamentárias). Entende-se que essa ponta 

                                                             
39 A tese de doutoramento de Dirceu Fernandes Lopes foi transformada no livro Jornal Laboratório – do 

exercício escolar ao compromisso com o público leitor, cujas referências bibliográficas encontram-se no final 

deste trabalho.  
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do tripé somente poderá ser otimizada com a ampliação do quadro de profissionais que 

possam acompanhar o fazer televisivo, para que haja condições de novas experimentações.  

A participação e interesse do meio acadêmico, estudantes, professores e 

administração superior, em todo o processo de montagem de um projeto dessa envergadura, 

deve ser pontuada e estimulada como alicerce prioritário para seu êxito. 

Com essas propostas, acredita-se que o ganho se torna extensivo, pois a comunidade 

externa tem a oportunidade de participar/conhecer uma atividade da qual dificilmente teria 

acesso, e ao mesmo tempo tão próxima de seu cotidiano e a comunidade acadêmica, que ao 

dividir o conhecimento técnico exercita sua cidadania.  

No capítulo seguinte, apresentamos a pesquisa que fundamenta esta investigação. 

 

 

CAPÍTULO V – HÁBITOS DE CONSUMO, PERCEPÇÕES E IMAGEM – TV 

UNIFOR
40

 

 

5.1 Problemas 

 

A TV UNIFOR é um produto do Curso de Comunicação Social da Universidade de 

Fortaleza. Com transmissão no Canal Universitário 14, da TV por assinatura NET, leva ao ar 

os trabalhos acadêmicos produzidos pelos próprios alunos dos cursos de Jornalismo, 

Publicidade e Propaganda, e Áudio Visual e Novas Mídias, além do programa institucional da 

Universidade, o Canal UNIFOR. Implantada em agosto de 2005, a TV UNIFOR exibe sua 

programação em dias alternados, dividida entre os programas: Revista Eletrônica Panorama, 

Mostra de Ideias, Palavreado, Diálogos Políticos, TV UNIFOR Esporte, UNIFOR +, 

Vivências, Dois Pontos, Diálogos Políticos, Arte.DOC, Cine Clube, Cine Ceará, Ceará 

Selvagem, Papo Saúde, Ato Clássico e Canal UNIFOR. A programação é exibida  também na 

TV Diário, canal 22, nas madrugadas de segunda a sexta-feira, de 1h à 2h. 

Apesar de todo o empenho na construção de um canal de qualidade por parte dos 

alunos, professores e funcionários, tem-se percebido uma falta de conhecimento de qual seria 

o público-alvo em questão. A faixa-etária, classe social, sexo predominante e/ou grau de 

instrução dos espectadores encontram-se ainda difusos, por falta de uma pesquisa mais 

                                                             
40 Esta pesquisa contou com o apoio da ProfessorMárcia Alves do Curso de Comunicação Social da UNIFOR e 

dos alunos Alanna Karine Costa de Freitas, Antônio Solon de Farias e Silva Neto, Erick Guimarães Barbosa, 

Jackson Silva Mendes, João Victor Filgueira Cartaxo e Raquel Lima Corrêa. 
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aprofundada. Esse conhecimento tem por necessidade promover uma melhoria em toda a 

programação da TV UNIFOR, a fim de atender aos desejos e necessidades do público que a 

assiste. É necessário, portanto, que seja feita uma pesquisa interna, no campus da 

universidade, junto aos alunos, professores e funcionários, em que sejam avaliadas suas 

características pessoais, sociais e que se definam seus interesses em relação à TV UNIFOR. 

Em entrevista cedida  sobre a TV Universitária Lima
41

 comenta:. 

 

Desde sua criação, um dos principias desafios dos canais universitários é a identificação do 

público-telespectador ao qual dirigira programação, para que possam a partir daí, criar, 

produzir e veicular programas adequados a esse público, e conseqüentemente, 

atender,mesmo que parcialmente, aos objetivos das instituições que as mantém. (Lima 

2002). 

5. 2 Objetivos 

 

5.2.1 Objetivo geral 

 

Investigar o perfil do público-alvo da TV UNIFOR, bem como identificar as 

expectativas, percepções, motivações e opiniões sobre a sua programação. 

 

5.2.2 Objetivos específicos (pontos a levantar) 

 

- Identificar o perfil sócio-demográfico do público; 

- Verificar os hábitos de consumo de TV (frequência, canais que assistem e que não 

assistem, programas que gostam e que não gostam etc.); 

- Verificar o conhecimento sobre a TV UNIFOR; 

- Investigar hábitos de uso da TV UNIFOR (frequência, os programas que gostam e os que 

não gostam, etc.) 

- Identificar pontos positivos e negativos da TV UNIFOR; 

- Conhecer a programação que gostariam de assistir; 

- Identificar percepções sobre semelhanças e diferenças entre a TV Aberta e a TV UNIFOR; 

- Analisar a imagem da TV UNIFOR. 

 

                                                             
41 Entrevista disponível no site http://www.abtu.org.br. a Televisão Universitária precisa caracterizar seu perfil e, 

a partir daí, com a participação da comunidade universitária, definir seu receptor e o formato de seus 

programas. 
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5.3 Público-alvo 

 

- Alunos e Professores da Universidade de Fortaleza. 

 

5.4 Metodologia 

 

Para este estudo foram utilizadas duas metodologias em estados diferentes e 

complementares, uma qualitativa e outra quantitativa. 

 

5.4.1 Qualitativa 

 

A pesquisa qualitativa busca compreender as relações de consumo em profundidade. 

Esse tipo de pesquisa procura identificar as motivações de consumo, respondendo às 

questões: como as pessoas compram, por que compram etc. Ela é realizada por meio de 

roteiro pré-estabelecido.  

Na pesquisa Qualitativa, são coletados dados que não podem ser traduzidos em 

números. Para isso, costuma-se formar Grupos Focais com pessoas distintas, que são 

convidadas a interagir numa discussão acerca do produto.  

O Grupo Focal é o método de coleta mais difundido e utilizado pelos pesquisadores 

de marketing que optam pela pesquisa qualitativa. É uma discussão cuidadosamente 

planejada, cujo objetivo é obter dados sobre as percepções dos entrevistados acerca de uma 

área específica de interesse. A entrevista é conduzida com um grupo, geralmente de 6 a 12 

pessoas, em um ambiente propício ao afloramento de ideias, motivos e emoções que 

dificilmente seriam verbalizados em outras situações de pesquisa. Nesse caso em especial, a 

pesquisa será aplicada em um grupo de quantidade menor, entre 5 e 10 pessoas, selecionados 

aleatoriamente em função dos Centros de Ciências a que pertencem. 

Outro método é a pesquisa em profundidade, que permite o aprofundamento da 

perspectiva mais pessoal do entrevistado. Ela é uma técnica extremamente adequada ao 

estudo de temas “socialmente difíceis”. É também considerada difícil, mas, em muitos casos, 

depende única e exclusivamente da habilidade e do treinamento do entrevistador.  

A entrevista em profundidade foi realiza com cerca de 5 professores da Universidade 

de Fortaleza – UNIFOR, que já assistiram à programação da TV UNIFOR. A entrevista foi 

gravada e depois transcrita. Essas respostas foram utilizadas para levantar hipóteses, assim, 

seguindo para o próximo passo, a pesquisa quantitativa. 
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5.4.2 Grupo Focal (GF) 

 

Para compreender a imagem que os espectadores têm da TV UNIFOR, foi escolhido 

como técnica de observação e de análise do discurso o método de GF. A aplicação de 

perguntas abertas possibilita que emirjam diferentes pontos de vista sobre a temática 

anunciada e estimulada pelo facilitador, a fim de compreender o discurso coletivo, isto é, o 

que tem em comum no discurso de cada individuo, resultando numa imagem compartilhada 

daquele grupo representativo.  

Gera, assim, possibilidades contextualizadas pelo próprio grupo de estudo. 

Oportuniza a interpretação de crenças, valores, conceitos, conflitos, confrontos e pontos de 

vista. E, ainda, possibilita entender o estreitamento em relação ao tema, no cotidiano, na vida 

real.  

O moderador é a peça-chave do sucesso de uma pesquisa baseada em grupos focais. 

Para ele, é um desafio administrar a situação de tal forma que certas pessoas não 

monopolizem a discussão, não se sintam intimidadas pelo extrovertimento de outrem, nem se 

mantenham em condição defensiva, conduzindo a reunião para que esta ultrapasse o nível 

superficial. E, sobretudo, ser alguém perceptivo, que perceba reações que não foram 

estruturadas em palavras e que ainda perceba tendências. Mesmo que o mediador tenha que 

intervir quando o grupo sair de foco, ele pode reestruturar uma pergunta ou acrescentar 

alguma quando for necessário.  

 

5.4.3 Quantitativa 

 

A principal razão para se formular uma pesquisa Quantitativa é descobrir quantas 

pessoas de uma determinada população compartilham uma característica ou um grupo de 

características. Ela é especialmente projetada para gerar medidas precisas e confiáveis que 

permitam uma análise estatística. Uma análise Quantitativa apresenta os dados em 

percentuais, no nosso caso será apresentado em números absolutos. 

Na pesquisa Quantitativa, é desenvolvido um questionário, que deverá ser 

respondido individualmente por pessoas que se enquadram no público-alvo da pesquisa, 

contendo perguntas que possam resultar em números, por exemplo, quantas vezes a pessoa 

comprou em determinada loja, com que frequência costuma comprar etc. 
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Toda pesquisa envolve um universo a ser investigado, ou seja, o público, que dará as 

informações necessárias para entender o problema que está sendo investigado. 

O público deve estar definido no projeto e ser discutido exaustivamente com o 

cliente, pois é baseado em suas respostas que chegaremos às conclusões e recomendações que 

darão subsídios às estratégias da empresa. 

Segundo Gil, 

 Para que os dados obtidos num levantamento sejam significativos, é necessário 

que a amostra seja constituída por um número adequado de elementos. A 

estatística dispõe de procedimentos que possibilitam estimar esse número. Para 

tanto, são realizados cálculos diversos. (2001: 96) 

A definição da amostra envolve também o método de amostragem, que pode ser 

classificado em dois: 

 

- Probabilística: toda unidade amostral tem uma chance ou probabilidade de ser selecionada 

na amostra; 

- Não Probabilística: por utilizar critérios pessoais de escolha, a probabilidade de uma 

pessoa fazer parte da amostra é desconhecida. 

 

As técnicas de amostragem Probabilística podem ser: 

 

- Aleatória Simples: depende da existência de alguma lista. Os elementos da amostra serão 

retirados casualmente (por meio de uma tabela de números aleatórios, ou, então, por 

sorteio) de seu universo. Deverá ser utilizada para pequenas populações, pois cada unidade 

da população deve ser identificada; 

- Estratificada: os elementos da amostra serão retirados de determinado seguimento que 

possui características comuns; 

- Sistemática: os elementos da amostra serão retirados do universo por meio de intervalos 

consecutivos a partir do sorteio ou escolha do primeiro elemento. A técnica depende da 

existência de alguma lista da população sob investigação para identificação de seus 

elementos. 

 

Vantagens da amostra Probabilística: 

 

 Representativa da população de interesse; 
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 Os erros de amostragem podem ser computados; 

 Os resultados da pesquisa são projetáveis para o total da população. 

 

Desvantagens da amostragem Probabilística: 

 

 Na maioria dos casos, é mais cara que a amostragem não probabilística do mesmo 

tamanho; 

 Os procedimentos que precisam ser seguidos na execução do plano amostral aumentam a 

parcela de tempo necessário para a coleta de dados.  

 

Técnicas da amostragem Não Probabilística: 

 

- Amostras por conveniência ou acidentais: o elemento pesquisado foi selecionado por 

estar disponível no momento específico da pesquisa. São utilizadas para avaliar ideias 

sobre determinado assunto de interesse; 

- Amostras intencionais ou por julgamento: a suposição básica da amostra intencional é 

de que, com bom julgamento pode se chegar a amostras que sejam satisfatórias para as 

necessidades da pesquisa; 

- Amostras por quotas ou proporcionais: o pesquisador procura obter uma amostra que 

seja similar à população. Há necessidade de se conhecer a distribuição, na população, de 

algumas características para um delineamento da amostra. Podem ser obtidos nos Censos 

Demográficos do IBGE ou em outras fontes de dados secundários. 

 

Vantagens da amostragem Não Probabilística: 

 

 Custo menor; 

 As amostras obtidas pela amostragem não probabilística pode ser recolhidas mais 

rapidamente; 

 Podem produzir amostras de população que são razoavelmente representativas, caso sejam 

executadas corretamente. 

 

Desvantagens da amostragem Não Probabilística: 

 

 O erro de amostragem não pode ser computado; 
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 O pesquisador não conhece o grau em que a amostra é representativa da população de 

interesse; 

 Os resultados não podem ser projetados para o total da população. 

 

Na pesquisa para a TV UNIFOR utilizamos uma amostra não probabilística do tipo 

intencional com um total de 120 pessoas no Universo da Universidade de Fortaleza – 

UNIFOR, dos quais estes foram distribuídos entre professores de diversos centros acadêmicos 

e alunos de diversos cursos da universidade. Foi utilizado um questionário como método de 

coleta de dados, uma entrevista face-a-face com análise através do programa SPSS que 

resultou em um relatório feito em tabelas. 

 

5.5 Orçamento 

 

Foram utilizados alguns itens para a realização das entrevistas, como alguns quitutes 

para lanches, distribuição de brindes para os participantes e materiais básicos para utilizar na 

coleta de dados na pesquisa quantitativa, como o programa SPSS. 

 

5.6 Cronograma 

 

A pesquisa qualitativa teve  início em outubro/2011 e a parte quantitativa  em 

novembro/2011. 

 

5.7 Resultado pesquisa qualitativa 

 

A pesquisa qualitativa compreende numa observação, análise, discussão e 

interpretação de dados descritivos dos fenômenos estudados. Mesmo que o pesquisador tenha 

que assumir uma postura neutra na condução da pesquisa, ele sempre está implicado 

subjetivamente, já que ele será o instrumento de análise dos dados.  

Para que a pesquisa seja fiel e válida, é preciso certos cuidados; tais como um corte 

temporal-espacial, definindo o campo e a dimensão em que o trabalho irá se desenvolver. A 

pesquisa qualitativa pode ainda ser associada a outras técnicas de coleta de dados. São 

métodos que não se excluem. A qualitativa se diferencia por ser intuitiva, por avaliar o 

ambiente natural (contexto) como fonte direta de dados e o pesquisador como instrumento 
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fundamental, pelo caráter descritivo, por ter como preocupação o significado que as pessoas 

dão às coisas, pelo enfoque indutivo.  

A pesquisa qualitativa pode ter a sua compreensão baseada em diferentes escolas 

filosóficas. O Empirismo seria conveniente em pesquisas com fenômenos claramente 

definidos. Entretanto, a compreensão fenomenológica é uma boa perspectiva de análise, tendo 

em vista a ambiguidade de muitos fenômenos, assim como suas singularidades.  

O Grupo Focal foi realizado na própria TV UNIFOR, abrangendo alunos dos cursos 

de: Direito, Odontologia, Engenharia Civil, Engenharia Mecânica, Enfermagem, 

Administração e Belas Artes. Totalizando 9 pessoas discutindo e divergindo das 15 questões, 

abordando hábitos de consumo de TV, percepções e imagem da TV UNIFOR. As 15 questões 

não foram seguidas à risca com o roteiro, pois à medida que as questões iam sendo 

levantadas, as opiniões acabavam se encaminhando e evoluindo para uma outra questão que 

complementava tal pergunta. No final da discussão em grupo, foram abordadas 2 questões 

que não estavam previstas no roteiro, que se tratava da concorrente TV UFC, que não era do 

conhecimento do Mediador e nem dos entrevistados, exceto da estudante de administração 

que mencionou a TV citada. Abaixo, segue a análise das questões abordadas no Grupo Focal. 

1- Quais canais vocês gostam de assistir? 

 

Ao serem questionados sobre quais seus canais preferidos, os participantes, de 

imediato, responderam Globo e Record, e em seguida questionaram se a resposta se limita à 

TV aberta, sendo respondidos que sim. Muitos concordam que nesse segmento faltam opções 

de bons programas. 

Uma das participantes relata que costuma assistir todo fim de semana ao programa 

Silvio Santos, no SBT, pois gosta muito do apresentador, o que causa identificação em alguns 

outros participantes. 

 

2- Existe algum motivo especial por gostar desses programas? 

 

A participante que diz assistir Silvio Santos por achar o apresentador muito 

engraçado, que chega a parecer que ele está ficando velho e não se preocupa com o nível do 

programa.  

Outra participante diz que assiste a programas que demandam interatividade com o 

telespectador, como, por exemplo, o Caldeirão do Huck, na emissora Globo. Alguns outros 
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concordam com essa afirmação e acrescentam que também gostam muito de assistir a esse 

programa. 

Um dos participantes relata que existe uma diferença entre os programas que 

costuma assistir. Existem aqueles em que ele os assiste por achá-los interessantes, e presta 

real atenção ao que é mostrado. E outros que ele simplesmente deixa “passando” ao fundo na 

TV enquanto está fazendo outra coisa em casa, apenas escutando o que é falado. Muitos 

outros concordam com essa afirmação, dizendo que muitas vezes as TVs de suas casas ficam 

ligadas mas ninguém as assiste, sendo simplesmente para manter o eletrodoméstico ligado. 

 

Tem programas que você assiste porque tá gostando do que está passando, mas tem outros 

que você assiste só pra ter um barulho de fundo. Aquilo, tipo, você tá fazendo uma coisa e 
liga a TV aberta pra escutar alguma coisa. Muita gente faz isso. (CCT; Classe A1; Masc.). 

 

Às vezes a televisão fica ligada mas ninguém tá assistindo, é só pra estar ligada 

mesmo.(CCS; Classe A2; Mas). 

 

 

 

 

3- Vocês já ouviram falar da TV UNIFOR? 

 

Todos comentam que já assistiram à TV UNIFOR, mas ao serem questionados, em 

seguida, sobre onde, a maioria responde que na Divisão de Assuntos Estudantis - DAE, no 

campus da Universidade de Fortaleza – UNIFOR. Uma participante diz que também já viu no 

site da Universidade de Fortaleza – UNIFOR alguns vídeos sobre os cursos da universidade. 

 

Eu já vi na Internet. No site da UNIFOR, você bota uns vídeos de cursos aí passa lá os 

vídeos da TV UNIFOR.(CCS; Classe B1; Fem.). 

 

Na verdade o que os estudantes viram foi o programa Canal UNIFOR, produzido 

pelo Departamento de Marketing e exibido na TV UNIFOR. A grade de programação da TV 

não é veiculada na DAE.  

Outra pessoa questiona se também passa na TV Diário, sendo respondida pelo 

intermediador que sim, em alguns horários, ao que ela confirma ter assistido nessa emissora. 

Isso que demonstra certo conhecimento dos alunos em relação à TV, porém, no que diz 

respeito a horários da programação, existe certa deficiência.  
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4- Com que frequência vocês assistem à TV UNIFOR? 

 

Uma participante responde que somente visualiza os programas da TV UNIFOR 

enquanto espera atendimento no DAE. 

 

Só quando a gente vai no DAE.(CCH; Classe A2; Fem.). 

 

Outra afirma que por desconhecer os horários da programação do canal, termina por 

não ter costume de assistir, observando rapidamente a programação enquanto troca de canal. 

 

Porque a gente não sabe os horários que passa... eu não sei os horários que passa na TV 
Diário. Foi na sorte que eu botei uma vez e tava passando. (CCS; Classe A2; Fem.). 

 

Muitos concordam que desconhecem o local onde é transmitido o canal da TV, e por 

este motivo, não costumam assistir com frequência. 

 

 

 

5- Existe algum motivo que levou vocês a assistirem? 

 

Uma participante responde que o que a motiva é a curiosidade de ver o que passa no 

canal sobre a universidade, pois ela gosta de ver como está sendo mostrado o ambiente em 

que ela e muitos que ela conhece participam. 

 

Eu acho que desperta uma curiosidade pelo que eles falam, ou pelo que eles têm a 

oferecer, o que eles falam da faculdade, ou até mesmo o que está dentro dela, acaba 

despertando uma curiosidade porque a gente participa dela.(CCH; Classe A2;Fem.). 

 

O intermediador questiona se eles já assistiram a alguma reportagem que se 

passasse dentro do campus da UNIFOR. Uma participante relata que um dia em que foi ao 

campus fazer sua matrícula, com sua mãe, foi abordada pela equipe da TV UNIFOR para falar 

sobre esse período e não quis ser entrevistada em frente à câmera, mas, por insistência de sua 

mãe, acabou cedendo, e nos dias seguintes passou a assistir à TV UNIFOR para tentar 

encontrar o dia em que fosse aparecer. 

 

No dia da matrícula, eles ficam filmando a gente aqui. Aí eu tava com a minha mãe no dia 

da matrícula “A gente queria fazer uma entrevista...”, “Não, eu não quero”.  Aí minha 
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mãe “Ah, você quer sim”. Aí eu “Mãe, eu não quero!”. Aí fiz, tava horrível no dia, aí 

depois eu só assisti a TV UNIFOR pra procurar o dia em que eu apareci.(CCS; Classe A2; 

Fem.). 

 

O intermediador pergunta se eles costumam assistir a algum programa 

específico, ao que muitos respondem que não. Um participante chega a perguntar se o canal 

tem uma programação específica, sendo respondido que sim. 

 

A TV UNIFOR tem uma programação certa ou é aleatória?.(CCT; Classe A1; Masc.). 

 

6- Você se lembra do último programa que assistiu? Qual? Como era? Gostou ou não 

gostou do programa que assistiu? Por quê? E teve vontade de assistir de novo? 

 

Os alunos comentam que tem uns programas legais, mas devido à falta de divulgação 

eles acabam caindo no esquecimento de procurar saber se vai passar de novo ou não. 

 

Nesse dia que eu assisti, eu até tive, mas você acaba esquecendo.(CCS; Classe A1; Fem.). 

Por a gente não saber direito o horário que passa, acaba caindo no esquecimento 

mesmo.(CCH; Classe A2; Fem.). 

 

Os alunos comentam mais sobre o assunto de horários, divulgação e começam a dar 

sugestões do que seria mais interessante a TV UNIFOR fazer para chamar atenção dos alunos 

no próprio campus. 

 

Eu acho que não é muito divulgado. Pra gente, alunos, poderia ser divulgado no 

Jornalzinho do Campus. (CCS; Classe A2; Fem.). 

 

Eu acho que poderia ser melhor divulgado, tanto no próprio DAE, como na programação 

da TV Diário. (CCA; Classe B1; Fem.). 
 

Eu acho que na maioria dos blocos existe um lugar que é pra colocar folhetos. Se eles 

colocassem um folheto. Tipo “Domingo que vem vai passar uma matéria sobre ‘tal’”. 

Quem se interessa por aquela matéria vai ver. (CCT; Classe A1; Masc.). 

 

Os alunos questionaram se existia um espaço no qual eles pudessem dar sugestões 

para a TV UNIFOR, para ser um canal de comunicação entre TV UNIFOR e alunos da 

Universidade de Fortaleza – UNIFOR. Eles comentaram que isso seria uma forma de interagir 

e quem sabe até participar dos programas ou só mesmo dar sugestões aos programas.   

 

O intermediador volta a falar com os alunos sobre os programas que eles já 

assistiram e pergunta se eles lembram o nome do programa, onde foi, de que se tratava, 
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e muitos deles disseram que não lembrava o nome do programa, alguns lembram onde 

assistiram, e outros falaram do que se tratava a matéria. Até que uma participante comenta 

sobre o nome do programa que passa na TV UNIFOR, mostrando assim um certo 

conhecimento. 

 

No domingo passa o “Canal UNIFOR”. É esse o nome do programa.(CCA; Classe B1; 

Fem.). 

 

7- vocês conhecem a programação da TV UNIFOR? E tem um programa que mais gosta 

ou menos gosta? 

 

Eles rapidamente comentam que não tem nem como definir isso, já que não têm 

conhecimento dos horários, não acompanham para ter conhecimento dos programas e fica 

difícil definir qual o programa favorito se não sabem quais são. As alunas comentam sobre 

algumas entrevistas que já assistiram e ficam comentando sobre o que assistiram.  

 

Eu também assisti a um programa, que eu achei super interessante, que foi sobre o que os 

alunos pensavam, o lado positivo e o negativo das aves, que ficam soltas. Eu não lembro 
qual era o programa, mas também eu assisti e achei super legal. (CCA; Classe B1; Fem). 

É porque a maioria das vezes que a gente assiste, a gente tá passando pela programação, 

aí vê e pensa assim: Ah, vou assistir. Você não vai pra assistir esse programa, que nem 

você diz: Ah, vou assistir o Fantástico hoje. Aí vou lá botar, a gente tá passando o canal e 

diz: Ah, vou assistir esse programa que tá passando.(CCS; Classe A2; Fem.). 

 

O intermediador mais uma vez pergunta se eles tiveram vontade de assistir de 

novo. E eles respondem: 

 

Eu tive, porque foi pela metade que eu peguei (risos). Queria ver completo.(CCA; Classe 

B1; Fem.). 

 

Assim, é como eu falei, eu tive vontade de assistir de novo, só que como a gente acaba 

esquecendo, porque a gente não sabe a programação que passa, nome de programa... 

Aíacaba passando desapercebido. Não tem aquela propaganda que diz assim: Olhe tal dia 
vai passar esse programa, essa reportagem. Aí você diz assim: Ah, essa reportagem é 

interessante. Eu quero assistir! Aí vai lá e todo mundo bota. Não tem nem como saber. O 

que será que vai passar? A gente nunca sabe. Aí se a gente for assistir e não for nada 

interessante, né!? (CCS; Classe A2; Fem.). 

 

Geralmente, quando você liga a tv, já tem um programa certo pra assistir, né!? Você não 

vai deixar de assistir o que você gosta pra procurar o que vai passar na Tv 

UNIFOR.(CCH; Classe A2; Fem.). 

 

8- Qual sua opinião sobre os horários da TV UNIFOR? 
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Foi relatado que os horários da TV UNIFOR não são acessíveis para a maioria das 

pessoas. Nota-se que é preciso fazer uma mudança nos horários ou pelo menos ter uma maior 

divulgação dos mesmos. Alunos e professores não têm muito conhecimento dos horários das 

programações, sem contar que eles não acham as mesmas interessantes. Uma aluna fez um 

comentário sobre os horários que foi bastante interessante, ela diz: 

 

É isso aí que deveria ter mais divulgação. Em relação aos horários e o que realmente 

passa dentro da TV. Porque é como ela falou, é difícil de achar, é difícil de saber o que é 

que tá se passando. (CCH; Classe A2; Fem.). 

 

A TV UNIFOR precisa também definir o público de suas programações, por que 

além das pessoas não saberem os horários da TV, o que já torna difícil de fidelizar o público, 

existe outro problema aparente, que a programação não tem um destino para um público 

definido. 

Quando falamos de horários da TV UNIFOR, notamos que a maioria não assiste pelo 

fato de não ser acessível, já que a programação ou é muito tarde, ou muito cedo. Os alunos 

comentaram que isso não chama atenção deles, e principalmente do público universitário em 

geral. Um deles comentou sobre público e horários, 

Qual público ele quer atingir? Universitário. Me diz qual universitário vai tá acordado seis horas da 

manhã de um dia de domingo?(CCT; Classe A1; Masc.). 

 

Diante da fala desse aluno, e das demais concordâncias que tivemos depois dessa 

fala, notamos realmente que esses horários não atingem um público jovem e universitário. 

Eles também relataram que, mesmo que esse horário tenha o objetivo de atingir esse público, 

acaba atingindo outro público que não tem nada a ver. Inclusive, eles dão sugestões de 

horários que pra eles seriam mais interessantes, como, por exemplo, um sábado à tarde, já que 

a maioria não tem muito uma atividade fixa pra fazer, ou até mesmo um dia da semana à 

noite. 

Analisando a entrevista entre as perguntas percebemos que os entrevistados possuem 

uma opinião semelhante sobre os atrativos que a TV UNIFOR tem para fixar telespectadores, 

onde em sua maioria são deficientes, tanto em relação ao conteúdo apresentado como também 

pela forma de apresentar. De acordo com os entrevistados, os programas vistos por eles são 

voltados a poucos e determinados cursos, além de, aparentemente, não conter espaço para 

divulgação de outros espaços, projetos e benefícios que a universidade oferece aos alunos. 

Aparentemente a TV UNIFOR conta com poucos atrativos e pouca funcionalidade 

para os estudantes da universidade. Mesmo sabendo que o espaço para visualizar o conteúdo 
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da TV é limitado a quem tem canais por assinatura ou esporádicas aparições dentro da grade 

de outros canais abertos, eles acreditam que teria um melhor aproveitamento dos programas 

exibidos aumentando o interesse, que atualmente é baixo, do público-alvo.  

 

9- E o que é que faria vocês assistirem mais a TV UNIFOR? 

 

Diante da pergunta feita, imediatamente eles responderam que a divulgação dos 

horários é fundamental. Mas claro que esse é apenas o primeiro passo. Devido a não saberem 

dos horários da TV, automaticamente desconhecem o tipo de programação, por não terem 

muito o costume de assistir, já que os encontram por acaso. 

 

É isso aí que deveria ter mais divulgação. Em relação aos horários e o que realmente 

passa dentro da TV. Porque é como ela falou, é difícil de achar, é difícil de saber o que é 

que tá se passando. CCH; Classe A2; Fem.). 

 

Os alunos, mesmo não sabendo se existe esse tipo de programação, deram sugestões 

de programas como o Bem Estar, transmitido pela TV Globo, já que trata de assuntos que são 

de interesse de todos. Outra sugestão também foi de programa que tratasse mais de assuntos 

específicos para os cursos, mas que fossem ao mesmo tempo de interesse de mais pessoas. 

 

É como eu falei anteriormente. Aos cursos, tipo, dá pra fazer como o programa Bem Estar, 

uma coisa voltada pra saúde, outra voltada pra o pessoal de hotelaria, né!? Que mexe com 

culinária, essas coisas.  Outro voltado pro alunos da publicidade, pro pessoal de 

engenharia. Eles têm várias setas pra fazer programas diferentes. (CCH;Classe A2; Fem.). 

 

Outro assunto também comentado foi sobre alguns benefícios que os alunos têm, mas 

que não sabem nem que existe. Assim como os horários e programações da TV não são 

divulgados, existem também coisas internas da própria Universidade que deveriam ser mais 

divulgadas e que a TV UNIFOR deveria aproveitar a oportunidade para deixar os alunos mais 

informados sobre esses benefícios.  

Um professor fez uma sugestão de tipo de programa que ele acha que é mais atrativo. 

Segundo ele, programas gravados fora de estúdio são melhores, por serem mais interativos, 

mais dinâmicos, e sem contar que é uma outra experiência para os próprios alunos que estão 

fazendo a matéria. É outro aprendizado.  

 

10- O que passa na TV aberta e não passa na TV UNIFOR? 
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Como citado anteriormente, os alunos mais uma vez falaram sobre seus programas 

favoritos e, assim, comentaram que este tipo de programa não passava na TV UNIFOR, esses 

programas são como Bem Estar, Caldeirão etc. Em seguida eles fazem umas comparações 

entre algumas emissoras a respeito de suas programações. Então o intermediador pediu pra 

eles fazerem essa comparação 

 

Depende da TV. Porque tem TV que é mais voltada pro jornalismo, a Record. O forte da 

Record é jornalismo. A Globo é novela. Você pensa na Record, a primeira coisa que vem à 

cabeça é jornalismo. SBT é Silvio Santos. Mas com relação as programações, elas têm uma 

divulgação, a gente sabe que por exemplo, normalmente você sabe exatamente o que tá 

passando no horário da Globo quatro horas da tarde. Se não souber exatamente, mas pelo 
menos sabe a hora do jornal ou de uma novela... da sessão da tarde...(CCJ; Classe A1; 

Masc.). 

 

Outros alunos concordam com o que foi dito, e reforçam também comentando outras 

coisas específicas sobre algumas emissoras. E percebem, com seus próprios comentários, que 

existe um diferencial entre uma e outra. Quando perguntados o que passa na TV aberta e não 

passa na TV UNIFOR, eles comentam pouco sobre seus programa favoritos, até porque, em 

um outro momento, já haviam citado, mas falam do foco que cada emissora tem. Segundo 

eles, deveria também ter esse foco na TV UNIFOR, de se saber o que está passando. O 

intermediador percebe que eles falam sobre um diferencial dessas emissoras, e pergunta 

aos alunos se eles acham que a TV UNIFOR tem esse diferencial em algum aspecto. E 

por unanimidade dos professores entrevistados, eles reconhecem que o principal diferencial 

da TV UNIFOR é que ela é uma grande oportunidade para os alunos da comunicação, e, 

principalmente, do jornalismo. 

 

A TV UNIFOR é uma ótima oportunidade para esses meninos do curso de jornalismo. Não 

só do jornalismo, mas da comunicação em geral, é como se abrisse as portas para a 

experiência, e isso é muito bom por que aqui na UNIFOR, em todas as áreas os alunos têm 

uma oportunidade além da sala de aula. E a TV UNIFOR é uma oportunidade pra esses 

alunos.(CCS;Professor). 

 

No grupo focal, uma aluna fez um comentário muito parecido com o comentário do 

professor. 

 

Tem um colega meu, o Luis, não sei se alguém conhece, ele apresenta o Globo Esporte. Ele 

é formado pela UNIFOR, começou aqui na UNIFOR e hoje ele trabalha na Verdes Mares, 

no caso. Ele já tá muito à frente, ele é um ótimo apresentador... e pro pessoal do 

jornalismo então, é uma ferramenta essencial.Aqui dentro da UNIFOR se tiram ótimos 

profissionais.(CCH; Classe A2; Fem.). 

 



 

106 

Eles falam que também não podem estar comparando a programação da TV 

UNIFOR com a da TV aberta, já que estamos falando de uma TV institucional. E acabaram 

fazendo uma comparação com uma “concorrente”, que é a TV UFC. 

 

E outra coisa, é institucional. A gente não pode comparar uma TV aberta com uma TV 

institucional, no caso a TV UNIFOR é uma coisa institucional, então a gente tem que 

comparar com a TV da UFC, que é uma coisa bem bacana, mostram vários assuntos... eu 

já cheguei a assistir. Tem um programa que tem debate. Eu acho super interessante. Isso 

deveria existir mais aqui, entendeu!? Puxar mais assunto voltado pra vários cursos. Não só 

do direito. Do direito você vê muita coisa. Eu acho que eles deveriam abrir mais pra 

mecânica, pra enfermagem, pra comunicação. Mostrar os prêmios que a comunicação 

ganha. É isso, mostrar o que é a UNIFOR realmente pro aluno, porque tem muito aluno 

que viaja legal. (CCJ; Classe A1; Masc.). 

 

11- O que gostaria de assistir na TV UNIFOR? 

 

Uma pessoa diz que só não gostaria mais de ver entrevistas. Outros concordam e 

dizem que só lembram do canal transmitindo esse tipo de programa. Outra participante 

comenta que todas as vezes que foi ao DAE e prestou atenção no que passava na TV 

UNIFOR, era entrevista. Chegou a imaginar até se não fosse a mesma entrevista sendo 

repetida. Outra pessoa comenta que a chance que o canal tem de chamar a atenção das pessoas 

pra sua programação é durante a visita ao DAE e, dessa forma, acaba não obtendo resultado, 

por não ser uma programação atrativa. 

 

Toda vez que a gente está no DAE, já percebi que sempre passa entrevista monótona e 

ninguém se interessa. Então, como a gente vai se interessar de assistir outra vez se a gente 

já está vendo que é uma coisa totalmente... mecânica. A oportunidade que eles têm no DAE 

é de chamar as pessoas pra assistir a TV e só faz espantar.Teve uma amiga minha que foi 

comigo no DAE, viu e me perguntou “O que é isso que tá passando?”, eu disse “É a TV 

UNIFOR”, ela “E a UNIFOR tem TV?(CCS, Classe A1; Fem.). 

 

E tem tudo pra ter uma melhoria. Eu acho que tem várias programações que podem ser 

abertas dentro da TV. Eles têm várias matérias, a UNIFOR é imensa, tem várias coisas que 
podem ser divulgadas. O esporte é uma coisa que é divulgado cada vez mais e a UNIFOR 

não aborda.(CCH; Classe A2; Fem.). 

 

Muitos dão opiniões de pautas como, entrevistar alunos sobre problemas que possam 

vir a ocorrer no campus, como o assunto das vagas no estacionamento, que houve meses 

antes, cobertura do Mundo UNIFOR e promoção de eventos que acontecem no campus. 

 

Teve uma coisa que eu não sei se chegou a ser divulgada, mas, por exemplo, o negócio do 
estacionamento, que todo mundo falando. Eu não procurei, mas não acho que foi feita uma 

reportagem sobre isso, coisa que eles deveriam ter aproveitado muito. Se eles chegassem 

pra qualquer um e perguntassem “O que você acha?”, com certeza iam detonar. E eu não 
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percebi nenhuma movimentação da TV. Poderiam ter feito uma enquete. E se 

organizassem, poderiam até entregar um documento por escrito ‘Olha, várias pessoas não 

gostaram, os pontos que a gente quer melhorar são esses, tal, tal’. Assim ia aproximar 

cada vez mais, tanto a TV, como os alunos.(CCT; Classe A1;Masc.). 

 

“Eu acho que a TV UNIFOR não aborda temas de interesse do aluno, como o 

estacionamento... coisas que os alunos se interessem. É a programação que eles querem. 

Acho que talvez eles tenham medo de se abrir muito e os alunos... (CCS; Classe A1; Fem.). 

 

Observamos que, de acordo com Brasil, 

 

Falta de recursos não pode ser, eternamente, a justificativa comum para uma televisão tão 

conservadora, repetidora de modelos estabelecidos, não experimental e tão pouco criativa. 

(...) Por outro lado, a maioria dos programas das televisões universitárias insiste numa 

participação secundária dos seus principais interessados: os professores e estudantes que, 

em contrapartida, recusam o papel de‘meros figurantes. (2002; 195). 

 

Na opinião de Brasil, “uma TV Universitária deveria ser experimental, servir como 

ferramenta para o ensino de técnicas de TV (incluindo o telejornalismo); ser ao vivo (pelo 

menos parte da programação); ter a participação de professores e alunos; servir como ponta de 

lança do futuro da TV, e – mais importante – ser livre para criticar as 

própriasuniversidades”.Nota: esta observação foi obtida por e-mail em entrevista a 

Pesquizadora Alzimar Ramalho em abril de 2003. 

Uma sugestão colocada foi feita por um professor: que tivesse um tipo de telejornal 

da Universidade de Fortaleza – UNIFOR, com entrevistas pra todos os cursos, porque assim 

chamariam mais atenção dos alunos.   

Muitos concordam que a TV UNIFOR deveria ser menos como uma autopromoção 

para a universidade, e mais um canal de discussão de alunos.  

 

A TV UNIFOR parece mais uma propaganda. Se você for assistir parece vinheta do 

DAE.(CCS; Classe A1; Fem.). 

 

12- Quando pensa em TV UNIFOR, qual a primeira palavra que lhe vem à mente? 

 

Vários respondem de imediato “entrevista”. Uma pessoa complementa: “entrevista 

chata”.  Todos concordam que entrevistas são a referência imediata do canal. 

 

Resumindo é isso: entrevista. Não tem um comentário, uma enquete, nada. Eles falam 

sobre si mesmos da melhor maneira possível. (CCT; Classe A1; Masc.). 

 

13- Se a TV UNIFOR fosse uma pessoa, como ela seria? 
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Uma participante responde “Feia e sem graça”. Outra “Velha e chata”. Uma 

participante, porém, opina “Mas, no fundo, ela tem potencial”. Em seguida, muitos 

concordam “É inteligente”, e “Muito boa, mas falta desenvolver”. Todos concordam que ela 

precisa se atualizar, e adaptar sua programação para algo mais atrativo aos alunos. 

 

Eu acho que é uma pessoa acomodada. Que há muito tempo faz a mesma coisa e vai continuar 

fazendo. Tipo ‘Não, eu só faço isso aqui, porque eu já faço há muito tempo e só sei fazer isso.’ 

Ninguém aguenta, depois de um tempo. Fica sufocante. (CCS, Classe A1; Fem.). 

 

14- Sobre o que vocês falaram sobre a TV UFC, alguém aqui chegou a ver? 

 

A maioria deles respondem que não, e outras até perguntam onde que passa. Porém, 

uma aluna mostra bastante conhecimento sobre a TV e até comenta sobre horários, programas 

e tudo mais. Mais uma vez o intermediador pergunta se essa aluna acha a programação 

da TV UFC mais interessante do que da TV UNIFOR.  

 

Sim, porque você vê economia, entretenimento... vários assuntos que estão ligados ao 
cotidiano. A TV UNIFOR, eu acho bacana, mas ela tem assuntos que são focados pra só 

um segmento. E a TV UFC não, são quase todos. (CCA; Classe B1; Fem.). 

 

As alunas comentam que a TV UNIFOR deveria divulgar, por exemplo, shows que 

acontecem na própria universidade, como as peças que acontecem no Teatro Celina Queiroz, 

os shows que iriam aconteceram no Mundo UNIFOR, ou até da calourada, que chama muito 

atenção também dos alunos, querendo ou não. Chagam a falar que a divulgação das coisas 

que acontecem na universidade é mais feita pelas redes sociais do que pela própria TV. E uma 

aluna comenta que só soube da calourada pelo facebook. No meio desse debate entre os 

alunos, um deles fez um comentário que gerou uma discussão posterior.  

 

Agora que ela comentou isso, me veio na cabeça uma coisa bem interessante. A maior 

diferença entre a TV UNIFOR e a TV Ufc é o quê? A TV UNIFOR precisa se promover e 

promover a UNIFOR pra sobreviver, se ela não se promover, tá cheio de Universidades 

por aí. A UFC ela não precisa se promover porque ela é de graça. Querendo ou não 

sempre vai ter gente pra entrar na UFC. (CCT; Classe A1; Masc.). 

 

Diante desse comentário feito, vários alunos discutiram o que o aluno havia 

comentado, inclusive uma aluna teve uma opinião completamente diferente. 
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A UNIFOR não precisa se promover pra entrar gente aqui. Só tem ela, UFC e Uece pra 

competir, particular não tem não. (CCH; Classe A2; Fem.). 

 

O aluno, em seguida, comenta sobre o que a aluna falou. 

 

Pois é, hoje ela alcançou isso, entendeu, o que eu quero dizer é que na TV UFC, na UFC o 

aluno não se preocupa que a TV esteja falando dela, ela não precisa disso. Eles pensam: 

Não tem necessidade de tá falando de mim, então abordam outro assunto. E quem 

comanda? Os Alunos. Já a UNIFOR, não. “Eu preciso que vocês falem de mim, não que 

me promovam, mas que façam minha propaganda”, entendeu? Então querendo ou não, 

limita mais a programação.(CCT; Classe A1; Masc.). 
 

Mas acho que ela pode se promover fazendo outro tipo de coisa.(CCA; Classe B1; Fem.). 

 

Diante da discussão, os alunos acreditam que a TV UNIFOR pode, sim, fazer 

propaganda da universidade, mas mostrando outras coisas, por exemplo: 

 

se tiver programas mostrando o que vai ter aqui dentro, apresentações que vai ter fora, ela 

vai tá no mesmo nível da UFC e com certeza o aluno vai se sentir mais interessado, 

entendeu? Então ela vai tá se promovendo de todo jeito. Eu acho que o modo de 

organização, produção, deveriam melhorar isso, entendeu? Porque eles têm recurso pra 

fazer isso, só que eles, como ela disse, tá existindo a acomodação. (CCA; Classe B1; 

Fem.). 

A maioria dos alunos concordam com o comentário feito e repetem que a TV 

UNIFOR não precisa deixar de fazer propaganda da UNIFOR, até porque, se é institucional, 

tem que ter propaganda, mas tem que mudar a programação e a forma de divulgar. Eles falam 

que não querem estar julgando a TV, porque pode estar passando muita coisa legal e eles nem 

sabem, mas como eles não sabem da programação, dos horários, que não são bem divulgados, 

eles acreditam que a maioria dos alunos ficam com a primeira impressão das entrevistas lá da 

DAE. O intermediador pergunta se alguém mais quer fazer alguma outra consideração 

final. Uma aluna fala: coloquem mais programação legal. E encerra o grupo focal. 

 

5.8 Relatório final de pesquisa quantitativa 

 

Decidimos por cruzar os dados de todos os Centros de Ciências, sendo analisadas, 

em cada item, a idade, sexo e classe econômica dos entrevistados. 

 

Tabela 1 – Com que frequência você assiste à TV UNIFOR 

  IDADE SEXO CLASSE ECONÔMICA 

 Total 18-25 26-35 36-45 acima de 46 masc. fem. a1 a2 b1 b2 c d e 

Sempre 0,80%  1    1 1       

Às vezes 24,10%  21 6 1 1 15 13 17 4 6 1    

Raramente 75,00%  72 17 1  44 47 68 10 8 3 2   
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- A grande maioria diz que assiste raramente, sendo a segunda opção mais votada 

“às vezes”. Apenas uma pessoa respondeu “sempre”. 

 

 

 

 

 

Gráfico 1 – Com que frequência você assiste à TV UNIFOR 

 
 

Tabela 2 – Quando assistiu a programação da TV UNIFOR foi principalmente 

  IDADE SEXO CLASSE ECONÔMICA 

 Total 18-25 26-35 36-45 acima de 46 masc. fem. a1 a2 b1 b2 c d e 

Através da 

NET 

13,30% 14 1  1 10 6 11 2 3     

Através do 

Canal 

UNIFOR na 

TV Diário 

29,10% 24 9 2  16 19 22 9 1 3    

Apenas 
quando está 

no DAE 

aguardando  

45,80% 45 10   27 28 43 6 4 1 2   

Através de 

links na 

Internet 

10,80% 9 3 1  6 7 9 2 2     

 

- O meio por onde os alunos assistem também é um fator relevante para conferir 

qual o que obtém mais êxito no alcance da comunicação. 



 

111 

- A maioria respondeu que assiste apenas quando está no DAE, assim como no 

grupo focal, seguida pelo”Canal UNIFOR na TV Diário”. “Através da TV a cabo NET” e 

“Através de links na Internet” receberam quase mesma quantidade de respostas (16 e 13). 

 

 

 

 

 

Gráfico 2 – Quando assistiu a programação da TV UNIFOR foi principalmente 

 
 

Tabela 3 – Você assiste a TV UNIFOR, principalmente 

  IDADE SEXO CLASSE ECONÔMICA 

 Total 18-25 26-35 36-45 acima de 46 masc. fem. a1 a2 b1 b2 c d e 

Por causa da 

programação 

10,80

% 

9 3 1  7 5 8 3 1     

Porque fica 

procurando 

um canal pra 

assistir e não 

lhe sobra 

mais opções 

22,50

% 

20 6 1  12 15 18 5 1 2 1   

Está no DAE 
aguardando 

atendimento 

52,50
% 

52 11   31 32 49 7 5 1 1   

Deu alguma 

entrevista e 

ficou na 

expectativa 

da 

reportagem 

15,00

% 

12 4 1 1 8 10 9 5 3 1    
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- Novamente, a opção de assistir no DAE recebeu o maior número de respostas.  

- A falta de outras opções de programação recebeu o segundo maior número de 

respostas, seguido por “Deu alguma entrevista e ficou na expectativa da reportagem”. 

- “Por causa da programação” acabou recebendo o menor número de respostas. 

 

 

 

Gráfico 3 – Você assiste a TV UNIFOR, principalmente 

 
 

Tabela 4 – Que tipo de programação você gostaria de assistir na TV UNIFOR? 

  IDADE SEXO CLASSE ECONÔMICA 

 Total 18-25 26-35 36-45 acima de 46 masc fem a1 a2 b1 b2 c d e 

Temas 

relacionado

s ao 

cotidiano e 

ao bem-

estar da 

saúde 

23,30% 23 3 1 1 11 14 20 2 2 1    

Temas 

relacionado

s aos cursos 

de 

graduação 

32,50% 34 4 1  17 22 29 5 5 1    

Cobertura 

de eventos 

e shows 

que 

ocorrem no 

campus 

25,00% 21 9   21 18 25 9 3  1   
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Outro 14,10% 15 1 1  10 7 10 4 3     

 

- Ao analisar todos os Centros juntos, os temas relacionados aos cursos de 

graduação são o assunto que mais interessa aos alunos. 

- Ao analisar separadamente por Centro, cada área recebeu diferentes preferências: 

O CCS escolheu “Temas relacionados ao cotidiano e ao bem-estar da saúde como mais 

interessante, assim como também o CCA. 

- O CCH e o CCT responderam aos “Temas relacionados aos cursos de graduação” 

e o CCJ dividiu opinões com essa opção e “Cobertura de eventos e shows que ocorrerão no 

campus” (10 respostas cada). 

 

Gráfico 4 – Que tipo de programação você gostaria de assistir na TV UNIFOR? 

 
 

Tabela 5 – Da última vez que você assistiu à TV UNIFOR 

  IDADE SEXO CLASSE ECONÔMICA 

 Total 18-25 26-35 36-45 acima de 46 masc. fem. a1 a2 b1 b2 c d e 

Se lembra do 

nome do 

programa, do 

horário e do 
que se 

tratava 

15,00% 11 6 1  10 6 14 1 1 2    

Conteúdo 

atrativo, ñ 

lembra o 

nome do 

programa, 

26,60% 27 4 1  15 17 21 7 3 1    
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nem a hora 

Conteúdo 

atrativo, ñ 

lembra o 

nome do 

programa, 

nem a hora 

26,60% 27 4 1  15 17 21 7 3 1    

Conteúdo 

atrativo, ñ se 

preocupou 

em saber o 

programa e 
se passaria 

de novo 

23,30% 22 5 1  14 14 12 11 3  2   

Não se 

lembra o 

nome do 

programa, 

nem o 

conteúdo, 

nem a hora 

35,00% 33 8  1 19 23 36 2 2 2    

 

- A maioria das pessoas, assim como na entrevista com o grupo focal, não se 

lembra de qual programa assistiu, nem o conteúdo, nem a hora. 

- As opções em que consideraram o conteúdo assistido atrativo vêm logo em 

seguida, porém com a observação de que também não lembram qual programa, horário, ou se 

preocuparam em saber se o programa passaria de novo. 

- 18 pessoas chegaram a lembrar de todas as informações envolvendo o programa. 

 

Gráfico 5 – Da última vez que você assistiu à TV UNIFOR 
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Tabela 6 – Na TV UNIFOR, seu programa favorito é o: 

  IDADE SEXO CLASSE ECONÔMICA 

 Total 18-25 26-35 36-45 acima de 46 masc. fem. a1 a2 b1 b2 c d E 

Palavreado 5,00% 4 2   2 4 3 1 1 1 1   

Panorama 5,80% 6 1   3 4 4 1  1    

TV UNIFOR 

Esportes 

11,60

% 

11 2 1  8 5 5 4 3 1    

Outro 2,50% 1 2   2 2 2 1      

Não tem 

programa 

favorito 

75,80

% 

56 27 5 3 44 46 68 14 5 2 1   

 

- Levando em consideração a questão anterior, em que a maioria não lembrava 

nenhuma informação do programa que assistiu, é coerente o ocorrido, de a grande maioria das 

pessoas não ter um programa favorito na TV UNIFOR.  

- Dos programas lembrados, a TV UNIFOR Esportes foi o que recebeu maior 

número de respostas, especialmente pelos alunos do CCT e CCS. 

 

Gráfico 6 – Na TV UNIFOR, seu programa favorito é o: 

 
 

Tabela 7 – O que faria você assistir mais a TV UNIFOR? 

  IDADE SEXO CLASSE ECONÔMICA 

 Total 18-25 26-35 36-45 acima de 46 masc. fem. a1 a2 b1 b2 c d E 

Adequação 

nos horários 

transmitidos 

15,00% 13 3 2  8 10 13 2 2     

Melhoria na 

qualidade, 

interatividade 

e conteúdo 

20,80% 20 5   13 12 19 4 3 2    
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dos 

programas 

Uma maior 

divulgação 

sobre temas 

interessantes 

que irão 

passar 

35,80% 34 8  1 19 24 28 9 2  2   

Se a TV 

UNIFOR 

deixasse de 

se auto-
promover e 

fosse como 

uma TV 

aberta 

28,30% 26 7 1  19 15 23 6 2 2    

 

- Como no grupo focal, em que a falta de informação acerca da programação e 

horários da TV UNIFOR foi a principal causa do interesse de alunos, “uma maior divulgação 

sobre temas interessantes que irão passar” é a principal opinião dos alunos para que seja 

desperto o interesse de assistir. 

- A impressão de que a TV UNIFOR se trata de um canal de auto propaganda da 

universidade também foi levada em conta e recebeu o segundo maior número de respostas. 

- A melhoria na qualidade, interatividade, conteúdo de seus programas e a 

adequação nos horários transmitidos receberam o 3º e 4º maior número de respostas. 

 

Gráfico 7 – O que faria você assistir mais a TV UNIFOR? 

 
 

Tabela 8 – Qual seu grau de concordância com relação à seguinte afirmação: “A TV UNIFOR é uma TV 

amadora.” 

  IDADE SEXO CLASSE ECONÔMICA 



 

117 

 Total 18-25 26-35 36-45 acima de 46 masc. fem. a1 a2 b1 b2 c d E 

Concordo 

Plenamente 

17,50% 18 2  1 12 9 16 1 1 1 1   

Concordo 

em partes 

37,50% 34 10 1  21 25 26 8 6 2    

Indiferente 24,10% 24 5 0  12 18 23 7 1  1   

Discordo em 

partes 

16,60% 16 3 1  12 7 14 7 1 1    

Discordo 

Plenamente 

2,50% 1 2   2 1 2   1    

 

- A maioria dos alunos concorda em partes com a ideia de que a TV UNIFOR é 

uma TV amadora, seguida por se considerar indiferente, concordar plenamente, discordar em 

partes. Uma minoria discorda totalmente. 

 

Gráfico 8 – Qual seu grau de concordância com relação à seguinte afirmação: “A TV UNIFOR é uma TV 

amadora” 

 
 

Tabela 9 – Qual seu grau de concordância com relação à seguinte frase: “A TV UNIFOR é uma TV 

profissional” 

  IDADE SEXO CLASSE ECONÔMICA 

 Total 18-25 26-35 36-45 acima de 46 masc. fem. a1 a2 b1 b2 c d E 

Concordo 

Plenamente 

11,60% 12 2   7 7 10 3  1    

Concordo em 

partes 

31,60% 26 10 2  19 23 25 5 4 2    

Indiferente 27,50% 28 5   14 14 23 6 3  1   

Discordo em 

partes 

15,80% 14 3  2 8 13 16 1 1 1    

Discordo 

Plenamente 

13,30% 13 2 1  11 6 9 4 2  1   
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- A maioria também concorda em partes que a TV UNIFOR é uma TV profissional, 

porém com um menor número de respostas concordantes com a afirmação anterior de que é 

uma TV amadora. 

- Entende-se, portanto, que os alunos consideram o canal amador, porém com 

aspectos profissionais. 

- O número de respostas segue, praticamente, a mesma ordem da questão anterior. 

 

Gráfico 9 – Qual seu grau de concordância com relação à seguinte frase: “A TV UNIFOR é uma TV 

profissional” 

 
 

Tabela 10 – Na sua opinião, qual a principal vantagem da TV UNIFOR? 

  IDADE SEXO CLASSE ECONÔMICA 

 Total 18-25 26-35 36-45 acima de 46 masc. fem. a1 a2 b1 b2 c d E 

Ser uma TV 

experimental 

para os alunos 

de 

Comunicação 

61,60% 60 13  1 37 37 55 8 7 3 1   

Fazer 

divulgação de 

eventos da 

Universidade 

36,60% 34 6 4  16 18 27 7 4     

Ter um espaço 

exclusivo na 
TV a cabo 

(NET) 

4,10% 3 2   4 1 2  3     

A 

programação 

2,50% 3    1 2 1 1   1   

Horários 0,80% 1     1 1       

Outra 2,50% 3    1 2 3       
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- Ao juntar todos os Centros de Ciências, o fato de a TV UNIFOR ser uma TV 

experimental, para os alunos de Comunicação, é a principal vantagem do canal. 

- Ao analisarmos os Centros separadamente, vemos uma diferença de opiniões. É 

quase unânime a opinião dos alunos do CCH de que o canal é uma TV experimental para os 

alunos de Comunicação, tendo apenas uma pessoa respondido que fazer a divulgação de 

eventos é sua principal vantagem. Uma menor disparidade nessas duas alternativas foi 

encontrada no CCJ (13/11) e no CCS (10/9). 

- “Ter um espaço exclusivo na TV a cabo (NET), sua programação e horários foram 

pouco considerados como a principal vantagem do canal. 

 

Gráfico 10 – Na sua opinião, qual a principal vantagem da TV UNIFOR? 

 
 

Tabela 11 – Na sua opinião, qual a principal desvantagem da TV UNIFOR? 

  IDADE SEXO CLASSE ECONÔMICA 

 Total 18-25 26-35 36-45 acima de 46 masc fem a1 a2 b1 b2 c d E 

Ser uma TV 

experimental 

para os alunos 

de 

Comunicação 

15,00% 15 3   7 11 13 1 1 3 1   

Fazer 

divulgação de 
eventos da 

Universidade 

7,50% 8 1   6 3  8   1    
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A 

programação 

29,10% 29 6   20 15 22 5 6 1 1   

Horários 35,00% 29 9 4  21 22 26 13 2 2    

Outra 12,50% 8 6  1 6 9 14   1    

 

- A maioria dos entrevistados, cerca de 42, acreditam que a principal desvantagem 

da TV UNIFOR é em relação a seus horários.  

- A programação foi a segunda opção mais escolhida, com 35 votos.  

- O fato de ela ser uma TV experimental foi citada por 18 alunos como uma 

desvantagem.  

Gráfico 11 – Na sua opinião, qual a principal desvantagem da TV UNIFOR? 

 
 

Tabela 12 – Na sua opinião qual a principal diferença entre a TV Aberta e a TV UNIFOR? 

  IDADE SEXO CLASSE ECONÔMICA 

 Total 18-25 26-35 36-45 acima de 46 masc. fem. a1 a2 b1 b2 c d E 

Horário da 

programação 
não é 

divulgado 

25,80% 24 6 1  12 19 21 5 4  1   

Pouca 

diversidade de 

conteúdo 

30,00% 27 8  1 16 20 26 3 1 2 1   

Programação 

muito 

institucional 

38,30% 37 7 2  27 19 28 5 2 2    

Não tem 

diferença 

6,60% 5 3   3 4  5 4   1   

 

- Sobre a diferença entre a TV UNIFOR em relação às TVs aberta, a grande 

maioria acredita que ela possui uma programação muito institucional, cerca de 46 alunos.  
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- A pouca diversidade do conteúdo foi a segunda opção mais citada, com 36 votos, 

seguido de 31 que acreditam que a falta de divulgação dos horários dos programas é a maior 

diferença entre a TV UNIFOR e as demais.  

 

 

 

 

 

 

Gráfico 12 – Na sua opinião qual a principal diferença entre a TV Aberta e a TV UNIFOR? 

 
 

Tabela 13 – Na sua opinião, qual a principal semelhança da TV Aberta e da TV UNIFOR? 

  IDADE SEXO CLASSE ECONÔMICA 

 Total 18-25 26-35 36-45 acima de 46 masc. fem. a1 a2 b1 b2 c d E 

Estrutura dos 

programas 

28,80

% 

24 7   15 16 20 10  3  2 1   

Grade de 

programação 

9,10% 8 2 1  5 6  8   3   1 1   

Temas 

abordados 

15,80

% 

13 6   6 12 12   5  2  1   

Não tem 

semelhança 

49,10

% 

48 7 2 2 31 28 39  19  6  1   

 

- Já sobre as semelhanças, os números mostram que o maior número de alunos 



 

122 

acredita que a TV UNIFOR não tem se assemelha em nada com as demais.  

- A estrutura dos programas foi a característica mais citada no quesito semelhança, 

com 31 votos.  

 

 

 

 

 

 

Gráfico 13 – Na sua opinião, qual a principal semelhança da TV Aberta e da TV UNIFOR? 

 
 

Tabela 14 – Você acredita que as matérias veiculadas na TV UNIFOR trazem que tipo de benefícios? 

  IDADE SEXO CLASSE ECONÔMICA 

 Total 18-25 26-35 36-45 acima de 46 masc fem a1 a2 b1 b2 c d E 

Contribuição 

na formação 

acadêmica 

39,10% 37 9  1 24 25 35 10 2 1 1   

Informações 

para melhoria 

e qualidade de 

vida 

10,80% 9 2 2  10 4 11 1 1 1 1   

Informações 

úteis p/ a 
comunidade, 

como os 

serviços 

ofertados 

gratuitamente 

24,10% 26 2 1  12  17 18 7 3 1    
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Não possui 

benefícios 

21,60% 21 5   12  15 22 2 3     

 

- Quando questionados sobre os benefícios gerados a partir das matérias veiculadas 

na TV UNIFOR, a pesquisa revelou que a maioria acredita que a contribuição na formação 

acadêmica é a maior vantagem oferecida pelas matérias.  

- Cerca de 29 entrevistados afirmam que as informações úteis para a comunidade 

são os maiores benefícios em relação às matérias e 26 acreditam que a mesma não possui 

benefícios. 

 

Gráfico 14 – Você acredita que as matérias veiculadas na TV UNIFOR trazem que tipo de benefícios? 

 
 

Tabela 15 – Quanto à qualidade da programação 

  IDADE SEXO CLASSE ECONÔMICA 

 Total 18-25 26-35 36-45 acima de 46 masc. fem. a1 a2 b1 b2 c d e 

Ótimo 0,80%  1    1 1       

Bom 37,50% 32 10 3  23 22 28 12 4 1    

Regular 36,60% 34 9  1 16 27 33 7 2  1   

Ruim 11,60% 11 3   9 5 7 2 4     

Péssimo 5,00% 6    4 2 4   1    

Não sabe 8,30% 9 1   7 2 8       

 

- Ouve criteriosamente um empate técnico nas variáveis ‘Bom’ e ‘Regular’ quando 

perguntados sobre a qualidade de programação da TV UNIFOR. 

- 45 entrevistados acham a qualidade da programação boa. 

- 44 entrevistados acham a qualidade da programação “Regular”. 
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Gráfico 15 – Quanto à qualidade da programação 

 
 

Tabela 16 – Quanto à diversificação da programação 

  IDADE SEXO CLASSE ECONÔMICA 

 Total 18-25 26-35 36-45 acima de 46 masc. fem. a1 a2 b1 b2 c d    e 

Ótimo 0              

Bom 15,80% 14 4 1  10 9 12  4  3     

Regular 50,00% 46 11 2 1 28 32 40 13  4  2 1   

Ruim 17,50% 18 3   11 10 14  3  2  1 1   

Péssimo 5,8% 5 2   4 3  6   1     

Não sabe 7,50% 8 1   6 3  9       

 

- 60 entrevistados responderam que acham ‘Regular’ o quesito ‘Programação’ da 

TV UNIFOR. 

- 21 entrevistados acham a programação da TV UNIFOR ‘Ruim’ e outros 19 acham 

boa. 

 

 

 

 

 

 

 



 

125 

 

 

 

Gráfico 16 – Quanto à diversificação da programação 

 
 

Tabela 17 – Quanto à interatividade 

  IDADE SEXO CLASSE ECONÔMICA 

 Total 18-25 26-35 36-45 acima de 46 masc. fem. a1 a2 b1 b2 c d e 

Ótimo 4,10% 3 2   1 4 3 2      

Bom 20,00% 20 2 2  18 14 15 7 2     

Regular 30,80% 27 9  1 18 23 27 9 1 1 1   

Ruim 26,60% 27 4 1  18 13 20 3 8 2 1   

Péssimo 7,50% 7 2   8 1 7       

Não sabe 8,30% 8 2   6 6 11 1      

 

- A maioria dos entrevistados, 37, acham ‘Regular’ quando perguntados sobre o 

quesito ‘Interatividade da TV UNIFOR’. 

- Outros 32, acham ‘Ruim’ e 24 entrevistados acham ‘Bom’ o quesito interatividade 

da TV. 
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Gráfico 17 – Quanto à interatividade 

 
 

Tabela 18 – Quanto aos horários 

  IDADE SEXO CLASSE ECONÔMICA 

 Total 18-25 26-35 36-45 acima de 46 masc. fem. a1 a2 b1 b2 c d e 

Ótimo 1,60% 1  1  1 1 1 1      

Bom 5,00% 6    2 4 2 3 1     

Regular 34,10% 29 10 1 1 15 26 26 12 1 2    

Ruim 25,80% 24 6 1  16 16 20 3 6 1 2   

Péssimo 10,00% 11 1   8 3 10  1 1    

Não sabe 15,80% 15 4   11 8 18 1      

 

- Pode-se concluir da tabela abaixo, que dos entrevistados, 41 deles acham o 

horário da TV UNIFOR ‘Regular’. 

- 31 entrevistados acham o horário ‘Ruim’, 19 não sabem o horário, e 12 acham 

‘Péssimo’. 
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Gráfico 18 – Quanto aos horários 

 
 

Tabela 19 – Quanto ao formato dos programas e entrevistas 

  IDADE SEXO CLASSE ECONÔMICA 

 Total 18-25 26-35 36-45 acima de 46 masc. fem. a1 a2 b1 b2 c d e 

Ótimo 2,50% 3    1 2 2 1      

Bom 25,00% 21 7 2  8 14 20 8  1    

Regular 30,00% 29 5 2  16 18 24 6 2 4    

Ruim 24,10% 21 7  1 14   15 21 4 1 2 1   

Péssimo 5,80% 4 3   5 3 6  1     

Não sabe 12,50% 11 3 1  9 6 12 1 2     

 

- Com base na tabela abaixo, pode-se concluir que a maioria dos entrevistados, 36 

deles, acham o formato das entrevistas e programas um tanto quanto regular. 

- Outras três opções que foram bastante marcadas, foram o ‘Bom’, ‘Ruim’ e ‘Não 

sabe’, com 30, 29 e 15, respectivamente. 
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Gráfico 19 – Quanto ao formato dos programas e entrevistas 

 
 

5.9 Resultados 

 

Analisando os comentários sobre os diversos questionamentos colocados em relação 

à TV, podemos constatar que os entrevistados possuem opiniões semelhantes sobre os 

atrativos utilizados pela TV UNIFOR, a fim de conquistar seus telespectadores. Eles afirmam 

que a programação, na maioria das vezes, é deficiente, tanto em relação ao conteúdo 

informativo, como também pela forma como se dá essa apresentação.  

De acordo com os entrevistados, os programas vistos por eles são voltados a poucos 

e determinados cursos e, além disso, aparenta não conter espaço suficiente para divulgação de 

projetos e benefícios que a universidade oferece aos alunos. 

Segundo eles, aparentemente, a TV UNIFOR conta com poucos atrativos e pouca 

funcionalidade para a maioria dos estudantes da universidade, mesmo sabendo que o espaço 

para visualizar o conteúdo da TV é limitado a quem tem canais por assinatura ou esporádicas 

aparições dentro da grade de outros canais abertos, eles acreditam que teria um melhor 

aproveitamento dos programas exibidos aumentando o interesse, que atualmente e baixo, do 

público-alvo.  
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Quando os alunos foram instigados a comparar a TV UNIFOR com os demais canais 

e suas programações, ficaram evidentes as falhas na grade de programação. Entre as 

principais falhas citadas estão assuntos abordados de maneira repetitiva e contínua, como 

também a falta de interatividade da programação, tendo em vista que vários programas, sejam 

eles de canais abertos ou fechados, apresentam uma comunicação direta e quase imediata com 

o telespectador. Este é um dos pontos mais citados, no que se refere à falha no conteúdo 

programático e que pode fazer a diferença entre o telespectador retornar ou não ao canal.  

A partir de análise por métodos qualitativos e quantitativos, com grupo focal e 

entrevista em profundidade com alunos e professores da UNIFOR, podemos destacar, em 

conclusão, o pouco interesse por parte dos telespectadores em assistir à programação da TV 

UNIFOR. 

O principal motivo do desinteresse se dá principalmente pela falta de conhecimento 

dos horários e pela programação pouco atraente aos alunos.  

Em relação aos horários, fazer uma divulgação maior da sua grade e de programas 

que possam ser de maior interesse dos espectadores em mídias tradicionais, como panfletos e 

no Jornalzinho do Campus, e mídias eletrônicas, como o UNIFOR Online, foram ideias 

propostas pelos entrevistados no grupo focal.  

Em relação à programação, a redução na quantidade de entrevistas, de anúncios 

sobre a própria universidade e o investimento no dinamismo da apresentação e na 

interatividade com o público foram pontos fortemente observados. 

Os alunos ainda consideram que a TV UNIFOR é um ótimo meio de experimentação 

para os alunos da comunicação, engrandece o currículo acadêmico dos alunos e é um bom 

canal de divulgação dos eventos que acontecem na universidade. Acreditam também que a TV 

UNIFOR dispõe de um grande potencial de crescimento, mas ainda pouco explorado e com 

pouca inovação. 

Após essas observações, propomos a definição de uma estratégia de comunicação 

para a TV UNIFOR junto ao público interno, com base nas seguintes ações: 

 

1. Esclarecer os objetivos da TV UNIFOR junto à população acadêmica (apesar da pergunta 

ser aberta,as impossibilitaram a compreensão sobre o efetivo conhecimento do papel da 

TV universitária). Isso demonstrou que a pergunta foi mal formulada, e em uma próxima 

pesquisa de opinião sugeri-se que o aplicador informe qual o objetivo de comunicação de 

uma emissora universitária, para em seguida perguntar o que o receptor pensa da 

programação da TV UNIFOR; 
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2. Criar um Conselho de Programação com a participação de estudantes, 

professores,funcionários, direção acadêmica e direção executiva, que sirva de elo entre o 

produtor e o receptor, sendo também um caminho para que a comunidade interna 

efetivamente reconheça a emissora como um instrumento de construção e difusão do saber, 

com o objetivo de: 

2.a) Evitar a repetição excessiva de programas, que afasta os receptores; 

2.b) Sugerir a criação de novos cenários para as entrevistas, e que as mesmas sejam 

precedidas de reportagens introdutórias sobre o tema; 

2.c) Sugerir a inclusão de programas que tragam à discussão temas do cotidiano visando a 

criança – sua participação nos meios social, escolar e familiar. 

3. A partir da construção de uma grade fixa, divulgar a programação em boletins internos, 

cartazes, pela internet e na própria emissora. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O campo da TV Universitária 

 

O objetivo desta pesquisa foi investigar as possibilidades de experimentação na TV 

Universitária, seu planejamento, participação dos experimentadores (alunos e professores). 

Neste trajeto, buscou-se perceber se as novas experiências propostas ou implantadas estão 

aquém ou além das necessidades de desenvolvimento de projetos audiovisuais eficazes na 

utilização do meio televisivo universitário, com foco na expansão e acessibilidade dos 

saberes. Partiu-se do pressuposto, que as experimentações ainda se restringiam as mesmas 

aplicações já conhecidas pelo senso comum, sem distinção de formatos ou modelos. Refletiu-

se ainda sobre a influência da própria instituição, ou seja, da universidade e de seus interesses, 

linhas de pesquisa e modelos de gestão, nas práticas propostas para experimentação 

audiovisual.  

Foi realizado um estudo de caso tomando como referência a experiência vivenciada 

na implantação , direção e práticas da TV UNIFOR, criada em agosto de 2005 pela 

Universidade de Fortaleza que tem como mantenedora a Fundação Airton Queiroz, 

cuja programação é veiculada no canal 14 da operadora local de TV a Cabo. Conforme os 

últimos dados da ABTU, em 2011 haviam cerca de 151 emissoras mantidas por 

universidades, IES e órgãos de pesquisa, distribuídas em 56 canais no sistema de Cabo, 21 em 

sistema aberto, 07 na internet e 01 em circuito fechado. 

Este percurso teve início com uma investigação bibliográfica que abarcou  estudos 

sobre as relações entre a comunicação,universidade e cultura  a partir de vários pesquisadores 

do assunto no meio acadêmico brasileiro e fora dele. 

Buscou-se ainda apoio na legislação brasileira –Constituição Federal, Conselho 

Nacional de Comunicação Social e exemplos de acordos institucionais, regimentos internos e 

códigos de ética de canais universitários legalmente constituídos. 

Os aportes vieram também da investigação, sobre os problemas  cotidianos  

observados na TV UNIFOR ,espaço de experimentação dos alunos do curso de 

comunicação  trazendo em seu bojo a questão central deste estudo: Há experimentação na TV 

Universitária como forma de propagação de saberes produzidos na academia? Uma questão 
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que fica implícita durante toda a pesquisa até que a resposta surgiu, como um dado, pela 

lógica da descoberta. 

Assim, as hipóteses foram construídas com base nos questionamentos que se previam 

quanto ao uso adequado, elaboração e recepção  do canal. Durante o trajeto os dados foram 

sendo submetidos a uma apuração teórica, bibliográfica, até esgotarem-se as pré-noções e 

romperem-se com  paradigmas para buscar-se, então, a interpretação dos dados e as 

conclusões, que são sempre parciais. Para este estudo foram usadas duas metodologias em 

estados diferentes e complementares, uma quantitativa e outra qualitativa. Portanto utilizou-se 

dados estatísticos pré-existentes, questionários, entrevistas não diretivas e centradas que 

foram, assim,objeto dessas metodologias de análises de discurso. Deve-se ressaltar que estes 

métodos e técnicas não são estanques nem independentes entre si. Os questionários, por 

exemplo, são acompanhados por métodos de análise quantitativa, como o estatístico e as 

entrevistas requerem, habitualmente, métodos de análise de discurso que são, 

obrigatoriamente, qualitativos. Assim, o importante é que se tenha uma visão global do 

trabalho e que não se preveja as modalidades de nenhuma destas etapas, sem se interrogar 

acerca de suas implicações teóricas na análise. Não se quis sugerir, aqui, que exista um 

método único, simples, talhado especialmente para a análise deste objeto, que apresenta, aliás, 

devido a sua própria complexidade, muitos aspectos diferentes que podem ser enfocados de 

diversas maneiras. A literatura na área é vasta e parte de diferentes pontos de vista enfocando 

uma ampla gama de características e problemas. Foi proposto uma abordagem que pareça 

mais pertinente ao enfoque pretendido em relação ao tema. 

Para verificar a visão do receptor sobre a produção televisiva da TV Universitária da 

instituição foi realizado no período de outubro a dezembro de 2011uma pesquisa  junto 120 

participantes do universo acadêmico como alunos e professores da Universidade de Fortaleza 

– UNIFOR  

 

Canal Universitário 

 

A lei 8.977, de 6 de janeiro de 1995 (Lei da Cabodifusão), obriga as operadoras de 

TV a Cabo a disponibilizarem canais de acesso gratuitos e públicos, tais como TVs 

educativas,legislativas e comunitárias; e o artigo 23 garante às universidades o acesso aos 

canais. As programações das TVs universitárias podem ser produzidas nas instituições, serem 

terceirizadas (embora a produção esteja sob supervisão da instituição); ou atuar em sistema de 

coprodução. 
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Esta lei criou uma situação singular no processo de comunicação audiovisual no 

País: a pluralidade de opiniões. As instituições de ensino superior sediadas no Município 

podem associar-se para gerir a produção de conteúdo do canal, e cada uma tem total liberdade 

de criação, atendendo aos preceitos de um código de ética próprio, criado em consenso. Cabe 

aos participantes definir o modelo de gestão e a divisão de espaço na grade de programação.  

Na TV UNIFOR viu-se que o predomínio na programação são os gêneros 

argumentativos, baseados na palavra (entrevistas, palestras e debates) e há uma presença 

limitada dos gêneros contemplativos (documentários, reportagens, revistas jornalísticas e 

teledramaturgia). Entre as principais razões estão no fato de que a produção clássica do saber 

por parte das academias é baseada na palavra, além do baixo orçamento das emissoras 

universitárias. Mesmo assim constata-se um volume de produtos televisivos superior a média 

das IES brasileiras. 

Verificou-se também dificuldades na manutenção de uma programação diversificada, 

e entre as alternativas de solução desse problema são acordos com emissoras educativas para 

a retransmissão do sinal e a criação da Rede de Intercâmbio de TVs Universitárias, para a 

troca de produção entre as instituições. 

Há também um problema de entendimento sobre o campo. Por ser uma mídia 

universitária, pertence à instituição, e não aos cursos de Comunicação Social. Os projetos 

devem constituir se em núcleos autônomos, e não departamentalizados. Sua importância 

estratégica está na propagação das atividades da instituição, esclarecendo assim a sua 

relevância na sociedade enquanto produtora de saber.  

Acredita-se que  a academia não se apropria da TV como veículo da instituição visto 

que o cientista considera o meio audiovisual espontâneo demais para um campo tão 

rígido.Esta premissa ao nosso ver constitui um entrave. 

 

TV UNIFOR 

 

Criada em Agosto de 2005, a TV UNIFOR é mantida pela Fundação Edson Queiroz 

da Universidade de Fortaleza e é ligada a Vice Reitoria de Extensão e Comunidade 

Acadêmica . Até hoje veicula sua programação em dias alternados no Cana 14 da TV a Cabo, 

cedido pela operadora NET. 

Produz  22 programas com periodicidades semanal, quinzenal e mensal, além de 

vídeos institucionais e documentários.  
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A equipe é composta por cerca de 50 estagiários bolsistas – a maioria dos cursos de 

Jornalismo, Publicidade e Propaganda , Audiovisual e novas mídias e Belas Artes, sob 

orientação de um professores de Jornalismo, Publicidade , Direito, Fonoaudiologia e 

audiovisual, além de 20 técnicos de áudio e vídeo para manutenção e monitoria. 

A prática de ensino dá-se na relação professor-aluno, com o intuito de auxiliar  na 

formação do indivíduo crítico, consciente e capaz de atuar prontamente, interferindo e 

contribuindo para o desenvolvimento da sociedade de que faz parte. 

A pesquisa, o ensino e a extensão são contemplados em sua programação com 

enfoque na construção de sua identidade e percepção de seu caráter público.  

Foi possível verificar também que há uma visão distorcida quanto aos objetivos de 

comunicação da TV UNIFOR como decorrência da própria produção: há uma 

presença maciça de estudantes – peso maior no ensino, em detrimento da pesquisa e da 

extensão. Diante disso propomos a reavaliação da programação, oferecendo conteúdos mais 

relacionados com o saber acadêmico. 

Portanto, para que os objetivos de uma TV Universitária sejam cumpridos é preciso 

que a comunidade acadêmica conscientize-se da importância do veículo para a instituição e 

seus dirigentes tenham a compreensão de quem é seu público-alvo, para que a programação 

esteja afinada com as expectativas do receptor, e ter claro o objetivo de comunicação desse 

tipo de emissora. Para a TV UNIFOR, devem ser encontradas soluções que resolvam o 

problema de comunicação entre a comunidade científica e a equipe de produção para que 

emissora seja reconhecida e respeitada como meio de difusão do conhecimento; e receber 

aportes técnicos adequados e a disponibilização de recursos humanos em quantidade 

suficiente para a profissionalização do veículo. 

 

Conclusão 

 

Diante desses estudos concluí-se  que esse segmento da mídia televisiva é bastante 

promissor, pois apesar das dificuldades para seu estabelecimento as TVs universitárias  já 

provocam debates acerca da produção e da recepção de conteúdo.   

Como viu-se, um longo trajeto deve ainda ser trilhado, e, antes, o meio acadêmico 

deverá saber utilizar-se da mídia televisiva para transmitir seus conhecimentos, assim como 

ter explicito o que e com quem falar  para determinar  como se comunicar.  

Considerou-se também  que no Brasil cerca de 70% da produção do conhecimento 

são procedentes de Instituições de Ensino Superior e que a televisão está assídua em cerca de 
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90% dos lares. Esta é fundamentalmente o ponto de origem da informação da população,  

portanto é necessário que as emissoras universitárias obtenham o direito de exibir sua 

programação em canais abertos de acesso gratuito à população, possibilitando a concretização 

da principal vocação e missão do veículo – “um ambiente privilegiado para a reflexão crítica 

(...) reafirmando seu compromisso com a produção de conteúdo voltado para a educação, à 

promoção da cultura e do desenvolvimento regional, constituindo-se também num espaço 

para a pesquisa e experimentação de novas linguagens, formatos e narrativas, além de 

contribuir criticamente para a formação de um novo profissional de Comunicação”(ABTU 

2007). 

Retoma-se finalmente as considerações de Priolli (2007), ao apontar a identidade, 

segmentação e profissionalismo, poder de sedução como os desafios que TV Universitária  

tem de enfrentar.”Que a inteligência sobre a qual a universidade se funda seja capaz de 

entender que ela não pode enfrentá-los sozinha. A TV Universitária só será uma grande 

televisão educativo-cultura do Brasil se for, antes, o que ainda não é: a televisão preferida da 

própria universidade”(Priolli, Observatório do Direito a Comunicação 2007).  
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ANEXO 1 – Roteiro usado para fazer o grupo focal com os alunos e para a entrevista em 

profundidade com os professores 

 

ROTEIRO PARA GRUPO FOCAL – TV UNIFOR 

I- Hábitos de consumo de TV 

1. O que vocês gostam de assistir na televisão? 

2. Frequência/canais/programas preferidos/por que e o que não assiste? 

 

II- Opinião sobre TV UNIFOR 

3. Conhece ou ouviu falar da TV UNIFOR? 

4. Com que frequência/horário assiste a TV UNIFOR? 

5. Quais os motivos que levam você a assistir/não assistir a TV UNIFOR? 

6. Você se lembra do último programa que assistiu? Qual? Como era? Gostou ou não gostou 

do programa que assistiu? Por quê? 

7. Depois que assistiu algum programa, teve vontade de assistir de novo? 

8. Qual programa mais gosta/menos gosta? 

9. Qual sua opinião sobre os horários da TV UNIFOR? 

10. O que faria vocês assistirem mais a TV UNIFOR? 

11. Diferenças e semelhanças da TV UNIFOR e das demais TVs. O que de interessante, na 

sua concepção, passa na TV Aberta, que não passa na TV UNIFOR? 

12. A TV experimental: vantagens e desvantagens. 

13. O que gostaria de assistir na TV UNIFOR? 

III- Imagem da TV UNIFOR 

14. Quando pensa em TV UNIFOR, qual a primeira palavra que lhe vem à mente? 

15. Se a TV UNIFOR fosse uma pessoa, como ela seria? (Características físicas e 

psicológicas) 

 

QUESTIONÁRIO USADO PARA A ENTREVISTA QUANTITATIVA 

I- Sexo: 1. Masculino 2. Feminino 

II- Idade:1. 18 – 25 anos 2. 26 – 35 anos 3. 36 – 45 anos 4. 46 e acima 

III- Centro:1. CCH       2. CCS      3. CCT      4. CCJ     5.CCA 

1) Com qual frequência assiste à TV UNIFOR? 
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1- Sempre 

2- Às Vezes 

3- Raramente 

 

2) Quando assistiu à programação da TV UNIFOR foi, principalmente: 

1- Através da NET (Tv a cabo). 

2- Através do Canal UNIFOR, na TV Diário. 

3- Apenas quando estou no D.A.E. aguardando atendimento. 

4- Através de links na Internet. 

 

3) Você assiste TV UNIFOR, principalmente 

1- Por causa da programação. 

2- Porque fica procurando um canal pra assistir e não lhe sobra mais opções. 

3- Está no D.A.E. aguardando atendimento. 

4- Deu alguma entrevista e ficou na expectativa da reportagem. 

 

4) Que tipo de programação você gostaria de assistir na TV UNIFOR? 

1- Temas relacionados ao cotidiano e ao bem-estar da saúde. 

2- Temas relacionados aos cursos de graduação. 

3- Cobertura de eventos e de shows que ocorrem no campus. 

4- Outro: ___________________________________________________________________ 

5) Da última vez que você assistiu à TV UNIFOR 

1- Se lembra do nome do programa, do horário e do que se tratava. 

2- O conteúdo era atrativo, mas não lembra o nome do programa, nem a hora. 

3- O conteúdo era atrativo, mas não se preocupou em saber qual o nome do programa e se 

passaria novamente. 

4- Não se lembra o nome do programa, nem o conteúdo e nem a hora. 

 

6) Na TV UNIFOR, seu programa favorito é o: 

1- Palavreado. 

2- Panorama. 

3- TV UNIFOR Esportes. 

4- Outro: ___________________________________________________________________ 

5- Não tem programa favorito 
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7) O que faria você assistir mais a TV UNIFOR? 

1- Adequação nos horários transmitidos. 

2- Melhoria na qualidade, interatividade e conteúdo dos programas. 

3- Uma maior divulgação sobre temas interessantes que irão passar. 

4- Se a TV UNIFOR deixasse de se auto-promover e passasse a ser como uma TV Aberta. 

 

8) Qual seu grau de concordância com relação à seguinte afirmação: A TV UNIFOR é 

uma TV amadora. 

1- Concordo Plenamente                    4- Discordo em Parte 

2- Concordo em Parte                        5- Discordo Plenamente 

3- Indiferente 

 

9) Qual seu grau de concordância com relação à seguinte afirmação: A TV UNIFOR é 

uma TV profissional. 

1- Concordo Plenamente                    4- Discordo em Partes 

2- Concordo em Partes                       5- Discordo Plenamente 

3- Indiferente 

 

10) Na sua opinião, qual a principal vantagem da TV UNIFOR ? 

1. Ser uma TV experimental para os alunos de Comunicação. 

2. Fazer divulgação de eventos na Universidade. 

3. Ter um espaço exclusivo na TV a cabo (NET). 

4. A programação. 

5. Horários. 

6. Outra: ___________________________________________________________________ 

 

11) Na sua opinião, qual a principal desvantagem da TV UNIFOR? 

1. Ser uma TV experimental para os alunos de Comunicação. 

2. Fazer divulgação de eventos na Universidade. 

3. A programação. 

4. Horários. 

5. Outra: ___________________________________________________________________ 
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12) Na sua opinião, qual a principal diferença entre a TV Aberta e a TV UNIFOR? 

1- Horário da programação não é divulgado. 

2-Pouca diversidade de conteúdo. 

3- Programação muito institucional. 

4- Não tem diferença. 

 

13) Na sua opinião, qual a principal semelhança entre a TV Aberta e a TV UNIFOR? 

1-Estrutura dos programas. 

2-Grade de programação. 

3-Temas abordados. 

4- Não tem semelhança. 

 

14) Você acredita que as matérias veiculadas na TV UNIFOR trazem que tipo de 

benefícios? 

1-Contribuição na formação acadêmica. 

2-Informações para a melhoria da qualidade de vida. 

3-Informações úteis para a comunidade, como os serviços ofertados gratuitamente. 

4-Não possui benefícios. 

 

Gostaria que avaliasse os seguintes aspectos relacionados à TV UNIFOR: 

 

---- ----------------- Ótimo Bom Regular Ruim Péssimo Não Sabe 

  1 2 3 4 5 6 

14 Qualidade 

Programação 

1 2 3 4 5 6 

15 Diversificação da 

programação  

1 2 3 4 5 6 

16 Interatividade 1 2 3 4 5 6 

17  Horários 1 2 3 4 5 6 

18 Formato (programas  

e entrevistas) 

1 2 3 4 5 6 

 

CRITÉRIO DE CLASSIFICAÇÃO ECONÔMICA BRASIL 

ESCOLARIDADE DO CHEFE DA FAMÍLIA N° DE PONTOS 

Analfabeto/Primário incompleto (ensino fundamental até a 4ª 

série incompleto) 

0 

Primário Completo (ensino fundamental até a 4ª série completo / 

Ginasial Incompleto (ensino fundamental da 4ª até a 8ª 

incompleto) 

1 

Ginasial Completo (ensino fundamental da 4ª a 8ª completo / 

Colegial Incompleto (ensino médio incompleto) 

2 
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Colegial Completo (ensino médio completo) / Superior 
Incompleto  

4 

Superior Completo 8 

ITENS DE POSSE QUANTIDADE 

 NÃO 

TEM 

TEM 

 1 2 3 4 ou + 

* TV a cores 00 1 2 3 4 

* Rádio 00 1 2 3 4 

* Banheiro 00 4 5 6 7 

* Automóvel 00 4 7 9 9 

* Empregada mensalista 00 3 4 4 4 

* Máquina de lavar 00 2 2 2 2 

* Vídeo cassete e/ou DVD 00 2 2 2 2 

* Geladeira 00 4 4 4 4 

* Freezer (aparelho independente ou parte da geladeira duplex) 00 2 2 2 2 

TOTAL DE PONTOS  

CLASSES: A1 30 a 3 (   ) A2 25 a 29 (   ) B1 21 a 24 (   ) B2 17 a 20 (   ) C 11 a 16 (   ) D 06 

a 10 E 00 a 05 (   ) 

 

TABELAS COM OS RESULTADOS DIVIDIDOS POR CENTROS 

 

Tabela CCA 

1- Com qual frequência você assiste à TV UNIFOR? 

CCA 

 TOTAL IDADE SEXO CLASSE ECONÔMICA 

 24 18-25 26-35 36-45 acima de 46 masc. fem. a1 a2 b1 b2 c d e 

1. 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0         

2. 6 4 1 1   3 3 3 2 1         

3. 18 12 6     11 7 15   3         

4.                             

2 - Quando assistiu à programação da TV UNIFOR foi, principalmente: 

CCA 

 TOTAL IDADE SEXO CLASSE ECONÔMICA 

 24 18-25 26-35 36-45 acima de 46 masc fem a1 a2 b1 b2 c d e 

1. 4 4       4   4             

2. 5 3 1 1   2 4 3 2           

3. 12 7 5     7 4 10   2         

4. 3 2 1     2 1 1   2         

                             

3 - Você assiste à TV UNIFOR, principalmente: 

CCA 

 TOTAL IDADE SEXO CLASSE ECONÔMICA 

 24 18-25 26-35 36-45 acima de 46 masc. fem. a1 a2 b1 b2 c d e 

1. 3 3       1 2 2   1         

2. 5 4 1     3 2 4   1         

3. 12 7 5     8 4 11   1         

4. 4 2 1 1   2 2 1 2 1         

                             

4 - Que tipo de programação você gostaria de assistir na TV UNIFOR? 

CCA 

 TOTAL IDADE SEXO CLASSE ECONÔMICA 

 24 18-25 26-35 36-45 acima de 46 masc fem a1 a2 b1 b2 c d e 

1. 9 7       1 2 2   1         
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2. 7 4 1     3 2 4   1         

3. 5 2 5     8 4 11   1         

4. 3 3 1 1   2 2 1 2 1         

5.                             

5 - Da última vez que você assistiu à TV UNIFOR: 

CCA 

 TOTAL IDADE SEXO CLASSE ECONÔMICA 

 24 18-25 26-35 36-45 acima de 46 masc. fem. a1 a2 b1 b2 c d e 

1. 4 2 2     2 2 3   1         

2. 5 3 2     2 3 3 1 1         

3. 3 1 1 1   2 1 1 1 1         

4. 12 10 2     8 4 11   1         

                             

6 - Na TV UNIFOR, seu programa favorito é o: 

CCA 

 TOTAL IDADE SEXO CLASSE ECONÔMICA 

 24 18-25 26-35 36-45 acima de 46 masc. fem. a1 a2 b1 b2 c d e 

1. 2 1 1       2 1 1 1         

2. 2 1 1     1 1 1             

3. 2 1 1     2   1   1         

4.                             

5. 18 13 4 1   11 7 15 1 2         

                             

7 - O que faria você assistir mais à TV UNIFOR? 

CCA 

 TOTAL IDADE SEXO CLASSE ECONÔMICA 

 24 18-25 26-35 36-45 acima de 46 masc. fem. a1 a2 b1 b2 c d e 

1. 3 2 1       3 2   1         

2. 4 3 1     3 1 3   1         

3. 6 5 1     4 2 5   1         

4. 11 6 4 1   7 4 8 2 1         

8 - Qual seu grau de concordância com relação à seguinte afirmação: A TV UNIFOR é uma TV amadora. 

CCA 

 TOTAL IDADE SEXO CLASSE ECONÔMICA 

1. 24 18-25 26-35 36-45 acima de 46 masc. fem. a1 a2 b1 b2 c d e 

2. 2 2       2   2             

3. 15 8 6 1   10 5 9 2 4         

4. 4 3 1     1 3 4             

5. 3 3       1 2 3             

6.                             

9 - Qual seu grau de concordância com relação á seguinte frase: A TV UNIFOR é uma TV profissional. 

CCA 

 TOTAL IDADE SEXO CLASSE ECONÔMICA 

 24 18-25 26-35 36-45 acima de 46 masc. fem. a1 a2 b1 b2 c d e 

1.                             

2. 9 6 3     4 5 6 1 2         

3. 4 4       2 2 3   1         

4. 4 2 2     4   4             

5. 7 4 2 1   4 4 5 1 1         

10 - Na sua opinião, qual a principal vantagem da TV UNIFOR? 

CCA 

 TOTAL IDADE SEXO CLASSE ECONÔMICA 

 24 18-25 26-35 36-45 acima de 46 masc. fem. a1 a2 b1 b2 c d e 

1. 13 8 5     8 5 9 1 3         

2. 6 13 2 1   3 3 5 1           

3. 1 1       1       1         

4. 1 1       1   1             

5. 1 1         1 1             
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6. 2 2       1 1 2             

11 - Na sua opinião, qual a principal desvantagem da TV UNIFOR? 

CCA 

 TOTAL IDADE SEXO CLASSE ECONÔMICA 

 24 18-25 26-35 36-45 acima de 46 masc. fem. a1 a2 b1 b2 c d e 

1. 2 2       2   2             

2. 2 2       2   2             

3. 10 8 2     6 4 6   4         

4. 6 3 2 1   2 4 4 2           

5. 4 1 3     2 2 4             

12 - Na sua opinião qual a principal diferença entre a TV Aberta e a TV UNIFOR? 

CCA 

 TOTAL IDADE SEXO CLASSE ECONÔMICA 

1. 24 18-25 26-35 36-45 acima de 46 masc. fem. a1 a2 b1 b2 c d e 

2. 6 4 2     3 3 3 1 2         

3. 8 5 3     5 3 8             

4. 8 5 2 1   5 3 5 1 2         

 2 2       1 1 2             

13 - Na sua opinião, qual a principal semelhança da TV Aberta e da TV UNIFOR? 

CCA 

 TOTAL IDADE SEXO CLASSE ECONÔMICA 

1. 24 18-25 26-35 36-45 acima de 46 masc. fem. a1 a2 b1 b2 c d e 

2. 4 2 2     2 2 2   2         

3. 2 1 1     1 1 2             

4. 1   1       1   1           

5. 17 13 3 1   11 6 14 1 2         

14 - Você acredita que as matérias veiculadas na TV UNIFOR trazem que tipo de benefícios? 

CCA 

 TOTAL IDADE SEXO CLASSE ECONÔMICA 

1. 24 18-25 26-35 36-45 acima de 46 masc fem a1 a2 b1 b2 c d e 

2. 9 5 4     6 3 8 1           

3. 3 2 1     2   2   1         

4. 5 3 1 1   2 3 2 1 2         

5. 7 6 1     3 4 6   1         

15 - Quanto à qualidade de programação: 

CCA 

 TOTAL IDADE SEXO CLASSE ECONÔMICA 

 24 18-25 26-35 36-45 acima de 46 masc. fem. a1 a2 b1 b2 c d e 

1.                             

2. 9 5 3 1   5 4 5 2 2         

3. 5 4 1     3 2 5             

4. 4 2 2     2 2 2   2         

5. 2 2       2   2             

6. 4 3 1     2 2 4             

16 - Quanto á diversificação da programação: 

CCA 

 TOTAL IDADE SEXO CLASSE ECONÔMICA 

 24 18-25 26-35 36-45 acima de 46 masc. fem. a1 a2 b1 b2 c d e 

1.                             

2. 7 5 1 1   3 4 4 2 1         

3. 7 4 3     6 1 6   1         

4. 4 3 1     2 2 2   2         

5. 2 1 1     1 1 2             

6. 4 3 1     2 2 4             

                             

17 - Quanto à interatividade: 

CCA 

 TOTAL IDADE SEXO CLASSE ECONÔMICA 
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 24 18-25 26-35 36-45 acima de 46 masc. fem. a1 a2 b1 b2 c d e 

1. 2 1 1     1 1 1 1           

2. 5 4   1   2 3 3 1 1         

3. 4 2 2     3 1 4             

4. 6 5 1     4 2 3   3         

5. 3 1 2     2 1 3             

6. 4 3 1     2 2 4             

                             

18 - Quanto aos horários: 

CCA 

 TOTAL IDADE SEXO CLASSE ECONÔMICA 

 24 18-25 26-35 36-45 acima de 46 masc. fem. a1 a2 b1 b2 c d e 

1. 1     1     1   1           

2.                             

3. 4 3 1     3 1 4             

4. 9 5 3     6 3 5   4         

5. 4 3 1     2 2 4             

6. 6 4 2     3 3 5 1           

                             

19 - Quanto ao formato dos programas e entrevistas: 

CCA 

 TOTAL IDADE SEXO CLASSE ECONÔMICA 

 24 18-25 26-35 36-45 acima de 46 masc. fem. a1 a2 b1 b2 c d e 

1. 1 1         1 1             

2. 2 1 1     1 1 1             

3. 7 6 1     5 2 6   1         

4. 7 5 2     5 2 6   1         

5. 3 1 2     2 1 2   1         

6. 4 2 1 1   1 3 2 1 1         

 

Tabela CCH 

1- Com qual frequência você assiste à TV UNIFOR? 

CCH 

 TOTAL IDADE SEXO CLASSE ECONÔMICA 

 24 18-25 26-35 36-45 acima de 46 masc. fem. a1 a2 b1 b2 c d e 

1.   0 0   0 0 0 0 0           

2. 6 6 0   1 4 2 5 1           

3. 18 14 3     8 10 15 1   2       

4.                             

2 - Quando assistiu à programação da TV UNIFOR foi, principalmente: 

CCH 

 TOTAL IDADE SEXO CLASSE ECONÔMICA 

 24 18-25 26-35 36-45 acima de 46 masc. fem. a1 a2 b1 b2 c d e 

1. 6 5     1 4 2 4 2           

2. 6 6       5 1 4 1   1       

3. 10 7 2     3 7 6 3   1       

4. 12 1 1       2 2             

                             

3 - Você assiste a TV UNIFOR principalmente: 

CCH 

 TOTAL IDADE SEXO CLASSE ECONÔMICA 

 24 18-25 26-35 36-45 acima de 46 masc. fem. a1 a2 b1 b2 c d e 

1. 4 4       3 1 1 3           

2. 4 4       3 1 3     1       

3. 11 9 2     3 8 8 2   1       
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4. 5 3 1   1 3 2 5             

                             

4 - Que tipo de programação você gostaria de assistir na TV UNIFOR? 

CCH 

 TOTAL IDADE SEXO CLASSE ECONÔMICA 

 24 18-25 26-35 36-45 acima de 46 masc. fem. a1 a2 b1 b2 c d e 

1. 6 5     1 3 3 5     1       

2. 9 8 1     3 6 7 2   1       

3. 7 5 2     5 2 4 3           

4. 2 2       1 1 1 1           

5.                             

5 - Da última vez que você assistiu à TV UNIFOR: 

CCH 

 TOTAL IDADE SEXO CLASSE ECONÔMICA 

 24 18-25 26-35 36-45 acima de 46 masc. fem. a1 a2 b1 b2 c d e 

1. 7 6 1     3 2 5 1   1       

2. 3 3         3 2 1           

3. 5 4 1     4 1 1 4           

4. 9 7 1   1 3 6 8     1       

                             

6 - Na TV UNIFOR seu programa favorito é o: 

CCH 

 TOTAL IDADE SEXO CLASSE ECONÔMICA 

 24 18-25 26-35 36-45 acima de 46 masc. fem. a1 a2 b1 b2 c d e 

1. 3 2 1     2 1 2     1       

2. 3 3       2 1 2 1           

3.   1                         

4. 2   1     2   1 1           

5. 16 14 1   1 6 10 11 4   1       

                              

7 - O que faria você assistir mais a TV UNIFOR? 

CCH 

 TOTAL IDADE SEXO CLASSE ECONÔMICA 

 24 18-25 26-35 36-45 acima de 46 masc. fem. a1 a2 b1 b2 c d e 

1. 4 3 1     3 1 3 1           

2. 6 5 1     3 3 4 1   1       

3. 8 7     1 4 4 5 3           

4. 6 5 1     2 4 4 1   1       

8 - Qual seu grau de concordância com relação à seguinte afirmação: A TV UNIFOR é uma tv amadora. 

CCH 

 TOTAL IDADE SEXO CLASSE ECONÔMICA 

1. 24 18-25 26-35 36-45 acima de 46 masc. fem. a1 a2 b1 b2 c d e 

2. 7 6     1 3 4 6     1       

3. 6 6       3 3 3 2   1       

4. 2 1 1       2   2           

5. 8 7 1     6   4 4           

6. 1   1       1 1             

9 - Qual seu grau de concordância com relação á seguinte frase: A TV UNIFOR é uma TV profissional. 

CCH 

 TOTAL IDADE SEXO CLASSE ECONÔMICA 

 24 18-25 26-35 36-45 acima de 46 masc. fem. a1 a2 b1 b2 c d e 

1. 12 10 2     7 5 8 3   1       

2. 3 2 1     4 3 2 1           

3. 6 6         2 4 2           

4. 3 2     1 1 2 2     1       
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5.                             

10 - Na sua opinião, qual a principal vantagem da TV UNIFOR? 

CCH 

 TOTAL IDADE SEXO CLASSE ECONÔMICA 

 24 18-25 26-35 36-45 acima de 46 masc. fem. a1 a2 b1 b2 c d e 

1. 23 19 3   1 11 12 16 5   2       

2. 1 1       1   5 1           

3.                             

4.                             

5.                             

6.                             

11 - Na sua opinião, qual a principal desvantagem da TV UNIFOR? 

CCH 

 TOTAL IDADE SEXO CLASSE ECONÔMICA 

 24 18-25 26-35 36-45 acima de 46 masc. fem. a1 a2 b1 b2 c d e 

1.                             

2. 2 2       2   1     1       

3. 6 5 1     2 4 4 1   1       

4. 13 12 1     8 5 8 5           

5. 3 1 1   1   3 3             

12 - Na sua opinião, qual a principal diferença entre a TV Aberta e a TV UNIFOR? 

CCH 

 TOTAL IDADE SEXO CLASSE ECONÔMICA 

1. 24 18-25 26-35 36-45 acima de 46 masc. fem. a1 a2 b1 b2 c d e 

2. 6 6       2 4 4 2           

3. 5 3 1   1 2 3 3 1   1       

4. 13 11 2     8 5 9 3   1       

                             

13 - Na sua opinião, qual a principal semelhança da TV Aberta e da TV UNIFOR? 

CCH 

 TOTAL IDADE SEXO CLASSE ECONÔMICA 

1. 24 18-25 26-35 36-45 acima de 46 masc. fem. a1 a2 b1 b2 c d e 

2. 10 8 2     5 5 4 5   1       

3. 3 3       1 2 2     1       

4. 5 4 1     1 3 5             

5. 6 5     1 3 3 6             

14 - Você acredita que as matérias veiculadas na TV UNIFOR trazem que tipo de benefícios? 

CCH 

 TOTAL IDADE SEXO CLASSE ECONÔMICA 

1. 24 18-25 26-35 36-45 acima de 46 masc. fem. a1 a2 b1 b2 c d e 

2. 12 9 2   1 5 7 8 3   1       

3. 4 4       3 1 3 1           

4. 4 4       2 2 3 1           

5. 4 3 1     2 2 4             

15 - Quanto à qualidade da programação: 

CCH 

 TOTAL IDADE SEXO CLASSE ECONÔMICA 

 24 18-25 26-35 36-45 acima de 46 masc. fem. a1 a2 b1 b2 c d e 

1.                             

2. 10 8 2     6 4 5 4   1       

3. 9 8 1   1 3 6 7 2           

4. 4 3 1     2 2 3             

5. 1 1       1   1             

6.                             

16 - Quanto à diversificação da programação: 
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CCH 

 TOTAL IDADE SEXO CLASSE ECONÔMICA 

 24 18-25 26-35 36-45 acima de 46 masc. fem. a1 a2 b1 b2 c d e 

1.                             

2. 4 4       2 2 2 2           

3. 16 13 2   1 8 8 11 4   1       

4. 3 2 1     1 2 2     1       

5. 1 1       1   1             

6.                             

                             

17 - Quanto à interatividade: 

CCH 

 TOTAL IDADE SEXO CLASSE ECONÔMICA 

 24 18-25 26-35 36-45 acima de 46 masc. fem. a1 a2 b1 b2 c d e 

1.                             

2. 5 5       2 3 3 2           

3. 9 6 2   1 2 7 6 2   1       

4. 8 7 1     6 2 5 2 3 1       

5. 2 2       2   2             

6.                             

                             

18 - Quanto aos horários: 

CCH 

 TOTAL IDADE SEXO CLASSE ECONÔMICA 

 24 18-25 26-35 36-45 acima de 46 masc. fem. a1 a2 b1 b2 c d e 

1.                             

2. 2 2       1 1 1 1           

3. 9 7 1   1 1 8 5 3   1       

4. 6                           

5. 5 5       3 1 4     1       

6.                             

                             

19 - Quanto ao formato dos programas e entrevistas: 

CCH 

 TOTAL IDADE SEXO CLASSE ECONÔMICA 

 24 18-25 26-35 36-45 acima de 46 masc. fem. a1 a2 b1 b2 c d e 

1. 1 1       1     1           

2. 8 6 2         5 3           

3. 5 5       3 2 3 2           

4. 7 6     1 2 5 5     2       

5. 3 2 1     2 2 3             

6.                             

 

Tabela CCJ 

1- Com qual frequência você assiste à TV UNIFOR? 

CCJ 

 TOTAL IDADE SEXO CLASSE ECONÔMICA 

 24 18-25 26-35 36-45 acima de 46 masc. fem. a1 a2 b1 b2 c d e 

1. 1   1       1 1             

2. 6 3 3     3 3 4   1 1       

3. 17 16 1     6 11 12 2 3         

4.                             

2- Quando assistiu à programação da TV UNIFOR foi, principalmente: 

CCJ 
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 TOTAL IDADE SEXO CLASSE ECONÔMICA 

 24 18-25 26-35 36-45 acima de 46 masc. fem. a1 a2 b1 b2 c d e 

1. 4 4       1 3 2   2         

2. 11 7 4     3 7 10     1       

3. 8 7 1     3 5 7   1         

4. 1 1       1     1           

                             

3-Você assiste a TV UNIFOR principalmente: 

CCJ 

 TOTAL IDADE SEXO CLASSE ECONÔMICA 

 24 18-25 26-35 36-45 acima de 46 masc. fem. a1 a2 b1 b2 c d e 

1. 3 1 2     1 2 3             

2. 7 6 1     2 5 6 1           

3. 13 12 1     5 8 9 2 2         

4. 1   1     1         1       

                             

4-Que tipo de programação você gostaria de assistir na TV UNIFOR? 

CCJ 

 TOTAL IDADE SEXO CLASSE ECONÔMICA 

 24 18-25 26-35 36-45 acima de 46 masc. fem. a1 a2 b1 b2 c d e 

1. 3 2       1 2 2   1         

2. 9 9       4 5 7   2         

3. 9 5       3 6 6 2 1         

4. 3 3       1 2 3             

5.                             

5- Da última vez que você assistiu à TV UNIFOR: 

CCJ 

 TOTAL IDADE SEXO CLASSE ECONÔMICA 

 24 18-25 26-35 36-45 acima de 46 masc. fem. a1 a2 b1 b2 c d e 

1. 2   2     1 1 1     1       

2. 7 7       4 3 5 1   1       

3. 4 4       1 3 3 1           

4. 11 8 3     3 8 9 1 1         

                             

6- Na TV UNIFOR seu programa favorito é o: 

CCJ 

 TOTAL IDADE SEXO CLASSE ECONÔMICA 

 24 18-25 26-35 36-45 acima de 46 masc. fem. a1 a2 b1 b2 c d e 

1.                             

2. 1 1         1       1       

3. 2 2       1 1 1 1           

4. 2 1 1       2 1             

5. 19 15 4     8 11 15 2 1 1       

                             

7- O que faria você assistir mais a TV UNIFOR? 

CCJ 

 TOTAL IDADE SEXO CLASSE ECONÔMICA 

 24 18-25 26-35 36-45 acima de 46 masc. fem. a1 a2 b1 b2 c d e 

1. 5 5       2 3 4             

2. 5 4 1     1 4 4 2 1 1       

3. 10 6 4     3 7 7 1           

4. 4 4       3 1 3             

8 -Qual seu grau de concordância com relação à seguinte afirmação: A TV UNIFOR é uma TV amadora. 

CCJ 

 TOTAL IDADE SEXO CLASSE ECONÔMICA 
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1. 24 18-25 26-35 36-45 acima de 46 masc. fem. a1 a2 b1 b2 c d e 

2. 1 1         1 1             

3. 12 10 2     3 9 8 2 1 1       

4. 7 6 1     3 4 6 1           

5. 3 2 1     2 2 3             

6. 1   1     1         1       

9 -Qual seu grau de concordância com relação à seguinte frase: A TV UNIFOR é uma TV profissional. 

CCJ 

 TOTAL IDADE SEXO CLASSE ECONÔMICA 

 24 18-25 26-35 36-45 acima de 46 masc. fem. a1 a2 b1 b2 c d e 

1.                             

2. 8 5 3     4 4 5   1 2       

3. 7 6 1     3 3 6 1           

4. 7 6 1     2 5 6 1           

5. 2 2         2 1 1           

10- Na sua opinião, qual a principal vantagem da TV UNIFOR? 

CCJ 

 TOTAL IDADE SEXO CLASSE ECONÔMICA 

 24 18-25 26-35 36-45 acima de 46 masc. fem. a1 a2 b1 b2 c d e 

1. 13 10 3     5 8 9 2 2         

2. 11 9 2     4 7 9 1 1         

3.                             

4.                             

5.                             

6.                             

11- Na sua opinião, qual a principal desvantagem da TV UNIFOR? 

CCJ 

 TOTAL IDADE SEXO CLASSE ECONÔMICA 

 24 18-25 26-35 36-45 acima de 46 masc. fem. a1 a2 b1 b2 c d e 

1. 7 6 1     2 5 6     1       

2. 1 1         1 1             

3. 7 6 1     4 3 5 1 1         

4. 6 5 1     3 3 4 2           

5. 3 1 2     1 2 2     1       

12- Na sua opinião, qual a principal diferença entre a TV Aberta e a TV UNIFOR? 

CCJ 

 TOTAL IDADE SEXO CLASSE ECONÔMICA 

1. 24 18-25 26-35 36-45 acima de 46 masc. fem. a1 a2 b1 b2 c d e 

2. 5 5       3 2 4   1         

3. 10 8 2     3 7 6     1       

4. 8 6 2     3 5 7     1       

 1   1       1 1 3           

13- Na sua opinião, qual a principal semelhança da TV Aberta e da TV UNIFOR? 

CCJ 

 TOTAL IDADE SEXO CLASSE ECONÔMICA 

1. 24 18-25 26-35 36-45 acima de 46 masc. fem. a1 a2 b1 b2 c d e 

2. 4 3 1     3 1 5 3   1       

3. 1 1       0 1 2       1     

4. 4 2 2     1 3 1 3     1     

5. 15 13 2     5 10 6 12 3         

14- Você acredita que as matérias veiculadas na TV UNIFOR trazem que tipo de benefícios? 

CCJ 

 TOTAL IDADE SEXO CLASSE ECONÔMICA 

1. 24 18-25 26-35 36-45 acima de 46 masc. fem. a1 a2 b1 b2 c d e 

2. 11 9       4 7 9 2           
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3. 3 1       2 1 2     1       

4. 6 6       2 4 3 1 1 1       

5. 4 3       1 3 4             

15- Quanto à qualidade da programação: 

CCJ 

 TOTAL IDADE SEXO CLASSE ECONÔMICA 

 24 18-25 26-35 36-45 acima de 46 masc. fem. a1 a2 b1 b2 c d e 

1.                             

2. 11 10 1     4 7 8 2 1         

3. 10 6 4     3 7 8 1 1         

4. 1 1       1       1         

5.                             

6. 2 2       1                 

16- Quanto á diversificação da programação: 

CCJ 

 TOTAL IDADE SEXO CLASSE ECONÔMICA 

 24 18-25 26-35 36-45 acima de 46 masc. fem. a1 a2 b1 b2 c d e 

1.                             

2. 6 4 2     3 3 5   1         

3. 13 11 2     5 8 9 2 1 1       

4. 3 3       1 2 2 1           

5.   1 1       2 2             

6. 2                           

                             

17- Quanto à interatividade: 

CCJ 

 TOTAL IDADE SEXO CLASSE ECONÔMICA 

 24 18-25 26-35 36-45 acima de 46 masc. fem. a1 a2 b1 b2 c d e 

1. 1 1         1 1             

2. 6 5 1     3 3 3 2 1         

3. 8 6 2     3 5 7 1           

4. 6 5 1     3 3 4   1 1       

5.                             

6. 3 2 1       3 2 1           

                             

18- Quanto aos horários: 

CCJ 

 TOTAL IDADE SEXO CLASSE ECONÔMICA 

 24 18-25 26-35 36-45 acima de 46 masc. fem. a1 a2 b1 b2 c d e 

1.                             

2.                             

3. 12 8 4     4 8 8 3   1       

4. 6 6       2 4 4   1 1       

5. 2 2       2   2             

6. 4 3 1     1 3 4             

                             

19 - Quanto ao formato dos programas e entrevistas: 

CCJ 

 TOTAL IDADE SEXO CLASSE ECONÔMICA 

 24 18-25 26-35 36-45 acima de 46 masc. fem. a1 a2 b1 b2 c d e 

1.                             

2. 9 6 3     3 6 5 3   1       

3. 8 7 1     4 4 7     1       

4. 2 2         2   2           

5.                             
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6. 5 4 1     2 3 4   1         

 

 

Tabela CCS 

1- Com que frequência você assiste a TV UNIFOR? 

CCS 

 TOTAL IDADE SEXO CLASSE ECONÔMICA 

 24 18-25 26-35 36-45 acima de 46 masc. fem. a1 a2 b1 b2 c d e 

1.   0 0   0 0 0 0 0           

2. 5 4 1   0 1 4 3 0 2         

3. 19 16 3     4 15 11 5 1 1   1   

4.                             

2 - Quando assistiu à programação da TV UNIFOR foi, principalmente: 

CCS 

 TOTAL IDADE SEXO CLASSE ECONÔMICA 

 24 18-25 26-35 36-45 acima de 46 masc. fem. a1 a2 b1 b2 c d e 

1. 1 1     0 0 1 1 0           

2. 8 5 3     2 6 3 4   1       

3. 11 11 0     2 9 7 2 1 0   1   

4. 4 3 0 1   1 3 3 1           

                             

3 - Você assiste a TV UNIFOR principalmente: 

CCS 

 TOTAL IDADE SEXO CLASSE ECONÔMICA 

 24 18-25 26-35 36-45 acima de 46 masc. fem. a1 a2 b1 b2 c d e 

1. 1     1   1   1             

2. 8 5 3     1 7 4 2   1   1   

3. 10 10       2 8 7 2 1         

4. 5 5       1 4 2 3           

                             

4 - Que tipo de programação você gostaria de assistir na TV UNIFOR? 

CCS 

 TOTAL IDADE SEXO CLASSE ECONÔMICA 

 24 18-25 26-35 36-45 acima de 46 masc. fem. a1 a2 b1 b2 c d e 

1. 10 7 2 1   3 7 8 2           

2. 6 6         6 4 2           

3. 7 6 1     1 6 2 3 1     1   

4. 1 1       1       1         

5.                             

5 - Da última vez que você assistiu à TV UNIFOR: 

CCS 

 TOTAL IDADE SEXO CLASSE ECONÔMICA 

 24 18-25 26-35 36-45 acima de 46 Masc. Fem. a1 a2 b1 b2 c d e 

1. 2 1   1   1 1 2             

2. 5 5       1 4 2 3           

3. 10 9 1     1 9 5 3 1     1   

4. 6 4 2     2 4 4 1   1       

                             

6 - Na TV UNIFOR, seu programa favorito é o: 

CCS 

 TOTAL IDADE SEXO CLASSE ECONÔMICA 

 24 18-25 26-35 36-45 acima de 46 masc. fem. a1 a2 b1 b2 c d e 

1. 1 1         1         1     
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2. 1 1         1 1             

3. 6 5   1   3 3 2 3   1       

4.                             

5. 16 14 2   1 2 14 11 4 1         

                             

7 - O que faria você assistir mais a TV UNIFOR? 

CCS 

 TOTAL IDADE SEXO CLASSE ECONÔMICA 

 24 18-25 26-35 36-45 acima de 46 masc. fem. a1 a2 b1 b2 c d e 

1. 3 1 1 1   1 2 2 1           

2. 5 5       1 4 4 1           

3. 8 7 1     1 7 4 3       1   

4. 8 7 1     2 6 4 2 1 1       

8 - Qual seu grau de concordância com relação à seguinte afirmação: A TV UNIFOR é uma TV amadora. 

CCS 

 TOTAL IDADE SEXO CLASSE ECONÔMICA 

1. 24 18-25 26-35 36-45 acima de 46 masc. fem. a1 a2 b1 b2 c d e 

2. 5 5       2 3 2 1           

3. 9 8 1     2 7 4 1           

4. 6 6         6 4 3       1   

5. 4 2 1 1   1 3 4 2 1 1       

6.                             

9 - Qual seu grau de concordância com relação à seguinte frase: A TV UNIFOR é uma TV profissional. 

CCS 

 TOTAL IDADE SEXO CLASSE ECONÔMICA 

 24 18-25 26-35 36-45 acima de 46 masc. fem. a1 a2 b1 b2 c d e 

1. 2 2         2 2             

2. 11 7 3 1   2 9 7 2           

3. 5 5         5 1 2 1     1   

4. 3 3     1   5 3             

5. 3 3       3   1 1 1         

10 - Na sua opinião, qual a principal vantagem da TV UNIFOR? 

CCH 

 TOTAL IDADE SEXO CLASSE ECONÔMICA 

 24 18-25 26-35 36-45 acima de 46 masc. fem. a1 a2 b1 b2 c d e 

1. 10 10       2 8 7   1 1   1   

2. 9 6 1 2   2 7 5 4           

3. 2 2       1 1 1   1         

4. 2 2         2   1       1   

5. 1                           

6. 1 1         1 1             

11 - Na sua opinião, qual a principal desvantagem da TV UNIFOR? 

CCS 

 TOTAL IDADE SEXO CLASSE ECONÔMICA 

 24 18-25 26-35 36-45 acima de 46 masc. fem. a1 a2 b1 b2 c d e 

1. 5 4 1       5 3 1 1     1   

2. 2 2         2 2             

3. 4 4       2 2 1 2 1         

4. 12 6 4 2   3 9 6 2 2 2       

5. 1 1         1 1             

12 - Na sua opinião, qual a principal diferença entre a TV Aberta e a TV UNIFOR? 

CCS 

 TOTAL IDADE SEXO CLASSE ECONÔMICA 

1. 24 18-25 26-35 36-45 acima de 46 masc. fem. a1 a2 b1 b2 c d e 

2. 7 5 2       7 4 2     1     
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3. 6 6         6 5 1           

4. 9 7 1 1   4 5               

 2 2         2 1       1     

13 - Na sua opinião, qual a principal semelhança da TV Aberta e da TV UNIFOR? 

CCS 

 TOTAL IDADE SEXO CLASSE ECONÔMICA 

1. 24 18-25 26-35 36-45 acima de 46 masc. fem. a1 a2 b1 b2 c d e 

2. 7 7         7 5   1   1     

3. 3 1 1 1   1 2 2 1           

4. 2 2         2 1 1           

5. 12 10 1   1 4 8 6 5 1         

14 - Você acredita que as matérias veiculadas na TV UNIFOR trazem que tipo de benefícios? 

CCS 

 TOTAL IDADE SEXO CLASSE ECONÔMICA 

1. 24 18-25 26-35 36-45 acima de 46 masc. fem. a1 a2 b1 b2 c d e 

2. 10 8 2     2 8 5 4 1         

3. 3 1 1 1   1 2 2       1     

4. 7 7       1 6 6 1           

5. 4 4       1 3 1 2 1         

15 - Quanto à qualidade de programação: 

CCS 

 TOTAL IDADE SEXO CLASSE ECONÔMICA 

 24 18-25 26-35 36-45 acima de 46 masc. fem. a1 a2 b1 b2 c d e 

1. 1   1       1 1             

2. 9 6 1 1   1 7 6 2           

3. 10 9 1     2 8 5 4 1         

4. 1 1       1     1           

5. 3 3       1 2 1     1   1   

6.                             

16 - Quanto à diversificação da programação: 

CCS 

 TOTAL IDADE SEXO CLASSE ECONÔMICA 

 24 18-25 26-35 36-45 acima de 46 masc. fem. a1 a2 b1 b2 c d e 

1.                             

2.                             

3. 13 11 1 1   2 11 6 5 1   1     

4. 5 5       2 3 4 1           

5. 1 1       1       1         

6. 1 1         1 1             

                             

17 - Quanto à interatividade: 

CCS 

 TOTAL IDADE SEXO CLASSE ECONÔMICA 

 24 18-25 26-35 36-45 acima de 46 masc. fem. a1 a2 b1 b2 c d e 

1. 2 1 1       2 1 1           

2. 5 5       8 5 4 1           

3. 10 6       4 6 4 4 1   1     

4. 6 6   1   1 5 4 1 1         

5. 0         2                 

6. 1 1         1 1             

                             

18 - Quanto aos horários: 

CCS 

 TOTAL IDADE SEXO CLASSE ECONÔMICA 

 24 18-25 26-35 36-45 acima de 46 masc. fem. a1 a2 b1 b2 c d e 
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1.                             

2. 2 2         2   2           

3. 9 5 3 1   2 7 5 4           

4. 10 10       2 8 6 2 1   1     

5. 1 1       1       1         

6. 2 2       1 1 2             

                             

19 - Quanto ao formato dos programas e entrevistas: 

CCS 

 TOTAL IDADE SEXO CLASSE ECONÔMICA 

 24 18-25 26-35 36-45 acima de 46 masc. fem. a1 a2 b1 b2 c d e 

1. 1 1         1 1             

2. 8 7   1   1 7 7 1           

3. 10 5 3 2   3 7 4 3   3       

4. 5 3 2     1 4 5             

5.                             

6.                             

 

Tabela CCT 

1- Com que frequência você assiste a TV UNIFOR? 

CCT 

 TOTAL IDADE SEXO CLASSE ECONÔMICA 

 24 18-25 26-35 36-45 acima de 46 masc. fem. a1 a2 b1 b2 c d e 

1. 0                           

2. 5 4 1     4 1 2 1 2         

3. 19 14 4 1   15 4 15 2 1     1   

4.                             

2 - Quando assistiu à programação da TV UNIFOR foi, principalmente: 

CCT 

 TOTAL IDADE SEXO CLASSE ECONÔMICA 

 24 18-25 26-35 36-45 acima de 46 masc. fem. a1 a2 b1 b2 c d e 

1. 1   1     1       1         

2. 5 3 1 1   4 1 2 2 1         

3. 15 13 2     12 3 13 1       1   

4. 3 2 1     2 1 3             

                             

3 - Você assiste a TV UNIFOR principalmente: 

CCT 

 TOTAL IDADE SEXO CLASSE ECONÔMICA 

 24 18-25 26-35 36-45 acima de 46 masc. fem. a1 a2 b1 b2 c d e 

1. 1 1 1     1   1             

2. 3 1 1 1   3   1 2           

3. 17 14 3     13 4 14 1 1     1   

4. 3 2 1     1 2 1   2         

                             

4 - Que tipo de programação você gostaria de assistir na TV UNIFOR? 

CCT 

 TOTAL IDADE SEXO CLASSE ECONÔMICA 

 24 18-25 26-35 36-45 acima de 46 masc. fem. a1 a2 b1 b2 c d e 

1. 3 2 1     3   3             

2. 10 7 2 1   7 3 7 1 2         

3. 4 3 1     4   2 1       1   

4. 7 6       5 2 5 1 1         

5.                             

5 - Da última vez que você assistiu à TV UNIFOR: 
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CCT 

 TOTAL IDADE SEXO CLASSE ECONÔMICA 

 24 18-25 26-35 36-45 acima de 46 masc. fem. a1 a2 b1 b2 c d e 

1. 3 2 1     3   3             

2. 12 9 2 1   8 4 9 1 2         

3. 6 4 2     6   2 2 1     1   

4. 4 4       3 1 4             

                             

6 - Na TV UNIFOR seu programa favorito é o: 

CCT 

 TOTAL IDADE SEXO CLASSE ECONÔMICA 

 24 18-25 26-35 36-45 acima de 46 masc. fem. a1 a2 b1 b2 c d e 

1. 0                           

2. 0                           

3. 3 2 1     2 1 1   2         

4. 0                           

5. 21   16 4 1 17 4 16 3 1     1   

                             

7 - O que faria você assistir mais a TV UNIFOR? 

CCT 

 TOTAL IDADE SEXO CLASSE ECONÔMICA 

 24 18-25 26-35 36-45 acima de 46 masc. fem. a1 a2 b1 b2 c d e 

1. 3 2   1   2 1 2   1         

2. 5 3 2     5 0 4   1         

3. 11 9 2     7 4 7 2 1     1   

4. 5 4 1     5 0 4 1           

8 - Qual seu grau de concordância com relação à seguinte afirmação: A TV UNIFOR é uma TV amadora. 

CCT 

 TOTAL IDADE SEXO CLASSE ECONÔMICA 

1. 24 18-25 26-35 36-45 acima de 46 masc. fem. a1 a2 b1 b2 c d e 

2. 6 4 2     5 1 5   1     1   

3. 4 2 1     3 1 2 1 1         

4. 11 8 2     8 3 9 1 1         

5. 2 2       2     1           

6. 1 1       1   1             

9 - Qual seu grau de concordância com relação à seguinte frase: A TV UNIFOR é uma TV profissional. 

CCT 

 TOTAL IDADE SEXO CLASSE ECONÔMICA 

 24 18-25 26-35 36-45 acima de 46 masc. fem. a1 a2 b1 b2 c d e 

1. 0                           

2. 7 6   1   5 2 5 1 1         

3. 11 7 4     9 2 9 1 1         

4. 2 1       1 1 1   1         

5. 4 4       4   2 1       1   

10 - Na sua opinião, qual a principal vantagem da TV UNIFOR? 

CCT 

 TOTAL IDADE SEXO CLASSE ECONÔMICA 

 24 18-25 26-35 36-45 acima de 46 masc. fem. a1 a2 b1 b2 c d e 

1. 15 13 2     11 4 14   1         

2. 7 5 1 1   6 1 3   3         

3. 2   2     2   1   1         

4.                             

5.                             

6.                             

11 - Na sua opinião, qual a principal desvantagem da TV UNIFOR? 

CCT 

 TOTAL IDADE SEXO CLASSE ECONÔMICA 

 24 18-25 26-35 36-45 acima de 46 masc. fem. a1 a2 b1 b2 c d e 
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1. 4 3 1     3 1 2     2       

2. 2 1 1     2   2             

3. 8 6 2     6 2 6 1     1     

4. 5 3 1 1   5 1 4 2           

5. 4 4       3 1 4             

12 - Na sua opinião qual a principal diferença entre a TV Aberta e a TV UNIFOR? 

CCT 

 TOTAL IDADE SEXO CLASSE ECONÔMICA 

1. 24 18-25 26-35 36-45 acima de 46 masc. fem. a1 a2 b1 b2 c d e 

2. 7 4 2 1   4 3 6   1         

3. 7 5 2     6 1 4 1 1   1     

4. 8 8       7 1 7 1           

 2 1 2     2   1 1           

13 - Na sua opinião, qual a principal semelhança da TV Aberta e da TV UNIFOR? 

CCT 

 TOTAL IDADE SEXO CLASSE ECONÔMICA 

1. 24 18-25 26-35 36-45 acima de 46 masc. fem. a1 a2 b1 b2 c d e 

2. 6 4 2     5 1 4 2           

3. 2 2       2     2           

4. 7 5 2     4 3 5   2         

5. 9 7 1 1   8 1 7 1     1     

14 - Você acredita que as matérias veiculadas na TV UNIFOR trazem que tipo de benefícios? 

CCT 

 TOTAL IDADE SEXO CLASSE ECONÔMICA 

1. 24 18-25 26-35 36-45 acima de 46 masc. fem. a1 a2 b1 b2 c d e 

2. 7 6 1     7   5   1   1     

3. 2 1   1   2   2             

4. 7 6 1     5 2 4 3           

5. 8 5 3     5 3 7   1         

15 - Quanto à qualidade da programação: 

CCT 

 TOTAL IDADE SEXO CLASSE ECONÔMICA 

 24 18-25 26-35 36-45 acima de 46 masc. fem. a1 a2 b1 b2 c d e 

1.                             

2. 7 3 3 1   7   4 2 1         

3. 9 7 2     5 4 8       1     

4. 4 4       3 1 2 1 1         

5.                             

6. 4 4       4   4             

16 - Quanto à diversificação da programação: 

CCT 

 TOTAL IDADE SEXO CLASSE ECONÔMICA 

 24 18-25 26-35 36-45 acima de 46 masc. fem. a1 a2 b1 b2 c d e 

1.                             

2. 2 1 1     2   1   1         

3. 11 7 3 1   7 4 8 2 1         

4. 6 5 1     5 1 4 1     1     

5. 1 1       1   1             

6. 4 4       4   4             

                             

17 - Quanto à interatividade: 

CCT 

 TOTAL IDADE SEXO CLASSE ECONÔMICA 

 24 18-25 26-35 36-45 acima de 46 masc. fem. a1 a2 b1 b2 c d e 

1.                             

2. 3 1 1 1   3   2 1           

3. 10 7 3     6 4 6 2           

4. 5 4 1     4 1 4       1     
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5. 2 4       2   2             

6. 4 2       4   4             

                             

18 - Quanto aos horários: 

CCT 

 TOTAL IDADE SEXO CLASSE ECONÔMICA 

 24 18-25 26-35 36-45 acima de 46 masc. fem. a1 a2 b1 b2 c d e 

1. 1 1       1   1             

2. 2 2       1 1 1   1         

3. 7 6 1     5 2 4 2 1         

4. 7 3 3 1   6 1 5 1     1     

5.                             

6. 7 6 1     6 1 7             

                             

19 - Quanto ao formato dos programas e entrevistas: 

CCT 

 TOTAL IDADE SEXO CLASSE ECONÔMICA 

 24 18-25 26-35 36-45 acima de 46 masc. fem. a1 a2 b1 b2 c d e 

1.                             

2. 3 1 1 1   3   2 1           

3. 6 6       1 3 4 1 1         

4. 8 5 3     6 2 5 2     1     

5. 1 1       1   1             

6. 6 5 1     6   6             
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ANEXO 2 – Modelo de Acordo Institucional para Implantação de Canal Universitário 

 

Aos ...... dias do mês de .......de dois mil e ........, as Universidades e Instituições de Ensino 

Superior, qualificadas abaixo e ao final assinadas, resolvem celebrar o presente acordo a se 

reger conforme as seguintes cláusulas e condições: 

 

CAPÍTULO I - DO OBJETO 

Artigo 1º - O presente acordo tem por objeto a implantação do “Canal Universitário” previsto 

no artigo 23, inciso I, letra “e”, da Lei nº 8.977, de 6 de janeiro de 1.995. 

Artigo 2º - São signatárias do presente acordo e, portanto, participantes do Canal 

Universitário as Universidades e Instituições de Ensino Superior (IES) que possuem sede no 

município de ......, a saber:  

 

CAPÍTULO II – DOS OBJETIVOS 

Artigo 3º - São objetivos do Canal Universitário de .......... 

I - promover a educação, pesquisa e extensão universitária, observada a legislação pertinente; 

II - administrar o funcionamento e coordenar a estrutura de programação; 

III - Assegurar o direito de expressão, de geração de informação e de divulgação da produção 

acadêmica, científica e cultural das Universidades e Instituições de Ensino Superior 

participantes; 

IV - priorizar a transmissão de programas de caráter educativo, como apoio à educação e à 

cultura; 

III - partilhar as despesas comuns do “Canal Universitário”, nos termos de documento a ser 

firmado oportunamente pelos participantes, contendo planilha de custos de pessoal, exibição e 

equipamentos a serem instalados. 

V - promover acordos com universidades e IES públicas e privadas, nacionais e estrangeiras, 

visando à troca de experiências na produção de programas, no âmbito de sua finalidade; 

VI - estimular a produção de programas educativos, informativos, científicos e culturais; 

VII - promover o intercâmbio de programação com canais universitários de outros 

municípios, estados e países; 

VIII - exercer outras atividades inerentes ao âmbito de sua atuação, visando ao 
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desenvolvimento do indivíduo e seu preparo para o exercício da cidadania. 

 

 

CAPÍTULO III - DA FORMA DE EXECUÇÃO 

Artigo 4º - Para a execução do presente acordo, os participantes obrigam-se mutuamente, 

dentro das respectivas responsabilidades, a proporcionar apoio técnico, administrativo, 

financeiro e operacional às atividades a serem desenvolvidas e estabelecidas nas normas 

operacionais do Canal. 

§ 1º - O local destinado à sede do Canal Universitário será acessível às instituições 

participantes, representadas por prepostos devidamente credenciados nos horários a serem 

determinados nas Normas Operacionais do Canal. 

§ 2º- Cada participante indicará, em documento próprio, seus representantes, os quais 

integrarão o Conselho Gestor constituído para garantir a execução deste acordo. 

§ 3º - Cada participante reserva-se o direito de instalar em suas dependências centrais técnicas 

de Exibição semelhantes à do “Canal Universitário”, para a possibilidade de transmitirem 

programas de televisão “ao vivo”. 

 

CAPÍTULO IV - DAS OBRIGAÇÕES DOS PARTICIPANTES 

Artigo 5º - Os participantes se obrigam a: 

I - atender plenamente às normas previstas na Lei 8.977/95, bem como ao Decreto nº 2.206/97 

e demais normas complementares; 

II - atender plenamente ao Código de Ética a ser aprovado, bem como demais atos normativos 

atinentes à espécie. 

 

CAPÍTULO V - DOS RECURSOS FINANCEIROS 

Artigo 6º - Cada participante arcará com os custos de produção de seus programas, sendo que 

a gestão dos recursos comuns será objeto de deliberação do Conselho Gestor. 

 

CAPÍTULO VI - DO CONSELHO GESTOR 

Artigo 7º - A fim de garantir a plena implantação do Canal Universitário de ......, a 

consecução de seus objetivos e cabal execução deste Acordo Institucional, o Conselho Gestor 

do Canal Universitário de ........ será integrado por três representantes titulares, e respectivos 

suplentes, indicados pelo representante legal de cada um dos participantes. 
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Parágrafo único - Na hipótese de impedimento, definitivo ou temporário, exoneração, 

renúncia, incapacidade ou morte, a critério do representante legal das Universidades e 

Instituições de Ensino Superior acima mencionadas, será indicado novo representante da 

universidade para atuar como membro do Conselho Gestor do Canal Universitário de 

Artigo 8º - Compete ao Conselho gestor: 

I - decidir a respeito de todos os assuntos administrativos que lhe forem submetidos; 

II - aplicar eventuais penalidades nos termos do Código de Ética, a ser integrado a este 

acordo, para todos os fins e efeitos de direito; 

III - apresentar sugestões e propostas visando ao aprimoramento dos trabalhos do “Canal 

Universitário”; 

IV - eleger seu presidente dentre os seus membros titulares pela maioria absoluta; 

V - elaborar as diretrizes e políticas de atuação do Canal Universitário; 

VI - eleger e destituir, a qualquer tempo, mesmo com mandato em curso, a Diretoria 

Executiva ou Diretor Executivo do Canal Universitário de ..........., inclusive, se for o caso, 

indicando substituto; 

VII - aprovar a proposta da Diretoria Executiva para o Plano Anual de Trabalho, o orçamento 

e eventuais alterações; 

VIII - aprovar os orçamentos anuais e as contas do Canal Universitário, apresentados pela 

Diretoria Executiva; 

IX - acompanhar e avaliar periodicamente a atuação do Canal Universitário, por meio de 

análise de relatórios trimestrais da Diretoria Executiva, bem como apreciar o Relatório Anual 

de Atividades, que deverá acompanhar as contas do Canal Universitário; 

X - outorgar ao seu Presidente a representação do Canal Universitário em juízo ou fora dele, 

mediante procuração, se necessário for; 

XI - outorgar ao seu Presidente a representação do Canal Universitário junto às operadoras de 

TV a Cabo e perante o Ministério das Comunicações; 

XII - decidir sobre a inclusão e exclusão de Universidades e Instituições de Ensino Superior 

participantes; 

XIII - fixar o valor da taxa de ingresso e da contribuição mensal das Universidades e 

Instituições de Ensino Superior participantes; 

XIV - cumprir e fazer cumprir o presente Acordo e as disposições legais aplicáveis; 

XV - julgar em grau de recurso as matérias que lhes forem encaminhadas; 

XVI - decidir, sem qualquer exceção, em todos os casos omissos neste estatuto, bem como 

em todas as situações de interesse do Canal Universitário de ......., ouvida a Diretoria 
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Executiva; 

§ 1 As deliberações do Conselho Gestor serão tomadas pelo voto da maioria qualificada (2/3) 

de todos os membros titulares (ou na ausência pelos respectivos suplentes) integrantes do 

referido Conselho, cabendo ao Presidente, além do voto próprio, o voto de qualidade, 

formalizando suas decisões por meio de Resoluções. 

§ 2 - Todos os órgãos do Canal Universitário de ...... são subordinados, sem qualquer exceção, 

ao seu Conselho Gestor, ficando obrigados a acatar expressamente as suas determinações e 

atender metas e objetivos traçados. 

Artigo 9º - O Conselho Gestor elegerá dentre os seus integrantes aquele que o presidirá, com 

mandato de um ano, em sistema de rodízio entre as Instituições, sendo permitida a recondução 

consecutiva por igual período, desde que a Instituição a assumir o mandato assim o autorize. 

Artigo 10 - O Conselho Gestor reunir-se-á bimestralmente, em caráter ordinário, de 

preferência na sede do Canal Universitário e, extraordinariamente, quando convocado pelo 

presidente ou um terço de seus participantes, com antecedência mínima de 72 (setenta e duas) 

horas, excluindo-se o dia da convocação e o da reunião, divulgando-se o horário e a pauta da 

reunião. 

Parágrafo único - Compete ao presidente a divulgação de pauta específica, devendo os seus 

membros serem notificados das reuniões via ofício ou meio que não deixe dúvida de sua 

convocação. 

Artigo 11 - As sessões do Conselho Gestor serão instaladas com a presença de pelo menos 

dois terços (2/3) dos seus membros. 

 

CAPÍTULO VII - DA DIRETORIA EXECUTIVA 

Artigo 12 - A Diretoria Executiva do Canal Universitário será composta pelos seguintes 

cargos: Diretor Geral; Secretário e Tesoureiro; 

§ 1º - Os membros da Diretoria Executiva serão eleitos dentre os membros do Conselho 

Gestor, com mandato de um ano, podendo ser reconduzidos; 

§ 2º - O diretor que não estiver licenciado e não apresentar justificativa razoável, por escrito 

ou fac-símile, e que faltar a duas reuniões ordinárias consecutivas ou a três alternadas, terá 

extinto seu mandato, sendo nomeado um substituto pelo Conselho Gestor; 

§ 3º - Cabem aos suplentes dos membros da Diretoria Executiva no Conselho Gestor 

auxiliarem, por todos os meios possíveis, os respectivos titulares nas atividades da Diretoria 

Executiva e substituí-los em suas faltas e impedimentos, bem como desempenhar outras 

funções estabelecidas por eles. 
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Artigo 13 - As decisões da Diretoria Executiva serão sempre tomadas por voto da maioria de 

seus membros titulares (ou na ausência pelos respectivos suplentes) presentes. 

Artigo 14 - Em todas as reuniões serão lavradas atas das decisões, contendo um sumário das 

deliberações, além de outras informações que se entender úteis, ficando arquivadas na sede do 

Canal Universitário, após aprovação e assinaturas em reuniões subseqüentes. 

Artigo 15 - Compete à Diretoria Executiva de maneira geral e coletiva: 

I - cumprir e fazer cumprir todas as normas e atos, bem como, sem qualquer exceção, as 

decisões e determinações do Conselho Gestor; 

II - estabelecer as metas e planos de desenvolvimento do Canal Universitário de ......, bem 

 omo elaborar normas e condições a serem observadas pelas Universidades e Instituições 

de Ensino Superior participantes do Canal Universitário; 

III - estabelecer os critérios a serem cumpridos para a divulgação de programas e/ou informes 

institucionais do Canal Universitário, “ad referendum” do Conselho Gestor; 

IV - estabelecer normas operacionais do Canal Universitário, “ad referendum” do Conselho 

Gestor; 

V - decidir a respeito de todos os assuntos administrativos, operacionais e técnicos que lhe 

forem submetidos; 

VI - administrar e gerir os recursos comuns; 

VII - elaborar e estruturar a grade de programação que, para ser gerada, deverá ser 

homologada expressamente pelo Conselho Gestor; 

VIII - gerir o Centro de Transmissão do Canal Universitário; 

IX - decidir sobre as transmissões ao vivo. 

X - aprovar normas e rotinas para as atividades do Canal Universitário; 

Artigo 16 - A Diretoria Executiva reunir-se-á mensalmente, em caráter ordinário, na sede do 

Canal Universitário e, extraordinariamente, quando convocado por um de seus participantes, 

com antecedência mínima de 24 (vinte e quatro) horas, divulgando-se o horário e a pauta da 

reunião. 

Artigo 17 - Compete ao Diretor Geral: 

I - presidir as reuniões da Diretoria Executiva; 

II - aprovar e autorizar pagamentos de despesas, assinar cheques e documentos da tesouraria 

e contabilidade, juntamente com o Tesoureiro; 

III - cumprir e fazer cumprir os estatutos do Canal Universitário, as normas internas e as 

decisões do Conselho Gestor; 
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IV - admitir e demitir funcionários, bem como designar-lhes as remunerações e as respectivas 

atribuições, mediante prévia aprovação do Conselho Gestor; 

V - excluir da grade de programação, mediante decisão do Conselho Gestor, as Universidades 

e Instituições de Ensino Superior e/ou programas que estiverem fora das normas do Canal; 

VI - elaborar e submeter ao Conselho Gestor, para aprovação, o orçamento anual; 

VII - contratar assessores ou serviços de terceiros, mediante a aprovação do Conselho Gestor; 

VIII - abrir, movimentar e encerrar contas bancárias; 

IX - executar, sem qualquer exceção, todas as determinações do Conselho Gestor, inclusive 

no tocante à aplicação das sanções e penalidades impostas às Universidades e Instituições de 

Ensino Superior; 

X - assinar as correspondências do Canal Universitário, juntamente com o Secretário; 

XI - executar a grade diária de programas a serem transmitidos pelo Canal Universitário, 

previamente aprovada pela Diretoria Executiva; 

XII - notificar o Conselho Gestor sobre a utilização de propaganda de cunho comercial de 

patrocinadores e apoiadores inseridos nas trilhas dos programas produzidos pelos usuários do 

Canal e que estiverem em desacordo com as normas e os objetivos do Canal Universitário; 

XIII - estabelecer, junto ao Tesoureiro, as tabelas de preços e taxas a serem cobradas de 

Universidades e Instituições de Ensino que vierem a utilizar os estúdios do Canal 

Universitário para a gravação de suas produções audiovisuais; 

XIV - participar de toda e qualquer operação junto à operadora televisiva a cabo. 

Artigo 18 - Compete ao Secretário: 

I - secretariar as reuniões da Diretoria e do Conselho Gestor, e elaborar suas atas; 

II - manter atualizado o registro e documentação dos usuários do Canal Universitário; 

III - organizar os arquivos de toda correspondência do Canal; 

IV - zelar pela conservação dos bens patrimoniais do Canal Universitário; 

V - comunicar ao Diretor Geral os reparos e consertos, bem como as aquisições que se 

fizerem necessárias; 

VI - identificar e relacionar equipamentos, utensílios e demais bens patrimoniais do Canal 

Universitário; 

VII - assistir o Diretor Geral e cumprir as determinações que lhe forem atribuídas para o bom 

e fiel desempenho de seu mandato. 

VIII - estabelecer diálogo com a comunidade por meio da divulgação, da propaganda e de 

informações à imprensa; 
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IX - organizar eventos de toda e qualquer espécie e obter incentivos públicos ou privados 

visando aprimorar as atividades do Canal Universitário, inclusive orientando a aplicação de 

tais meios; 

X - solicitar espaços na Grade de Programação, visando à plena implementação dos 

incentivos a serem concedidos, bem como orientar os órgãos superiores do Canal 

Universitário de ........ a proporcionarem os meios adequados à execução desses incentivos; 

Artigo 19 - Compete ao Tesoureiro: 

I - elaborar o orçamento anual do Canal Universitário; 

II - elaborar a demonstração das receitas e despesas do exercício, a ser apresentada ao 

Conselho Gestor; 

III - firmar, em conjunto com o Diretor Geral, os cheques, títulos de crédito ou outros 

documentos que gerem recursos ou obrigações para o Canal Universitário; 

IV - manter atualizada a escrituração contábil e fiscal do Canal Universitário, a guarda e 

arquivo dos respectivos documentos; 

V - abrir, movimentar e encerrar contas bancárias em conjunto com o Diretor Geral; 

VI - adquirir, mediante prévia e expressa autorização do Conselho Gestor, bens que venham a 

constituir o imobilizado do Canal, submetidos aos respectivos orçamentos e à aprovação do 

Diretor Geral; 

VII - autorizar a compra de bens de consumo geral de manutenção do Canal Universitário em 

conjunto com o Diretor Geral; 

VIII - representar o Canal Universitário perante órgãos e secretarias públicas, em qualquer 

âmbito, para tratar de assuntos tributários ou determinados pela ordem tributária; 

IX - ter sob sua responsabilidade todos os valores financeiros do Canal, recolhendo o dinheiro 

a um estabelecimento de crédito da escolha da Diretoria Executiva; e, a critério dessa mesma 

diretoria, conservar em caixa uma determinada importância. 

X - assistir o Diretor Geral e cumprir as determinações que lhe forem atribuídas para o bom e 

fiel cumprimento de seu mandato. 

 

CAPÍTULO VIII - DA VIGÊNCIA 

Artigo 20 - A vigência do presente acordo será de 2 (dois) anos, a contar da data de sua 

assinatura, podendo ser prorrogado, alterado ou rescindido, mediante acordo, por escrito, 

entre os participantes. 

 

CAPÍTULO IX - DA DENÚNCIA 
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Artigo 21 - O participante que não tiver interesse na continuidade de sua participação no 

“Canal Universitário” poderá renunciar ao presente acordo, manifestando a intenção de sua 

retirada, desde que comunique ao Conselho Gestor, por escrito, com antecedência de 90 

(noventa) dias, sem prejuízo das atividades em andamento. 

§ 1º - O participante que declarar sua retirada do “Canal Universitário” arcará integralmente 

com as obrigações e encargos assumidos até a data de sua manifestação, independentemente 

do prazo estabelecido no “caput”. 

§ 2º - O participante que declarar sua retirada do “Canal Universitário” deverá manter os 

equipamentos sob seu patrimônio por um ano (365 dias) a partir da data de sua manifestação, 

sendo que a integridade dos referidos equipamentos fica sob responsabilidade do Canal 

Universitário de .......... 

 

CAPÍTULO X - DA IRRENUNCIABILIDADE 

Artigo 22 - A tolerância, por qualquer dos participantes por inadimplemento de quaisquer 

cláusulas ou condições do presente acordo, deverá ser entendida como mera liberalidade, 

jamais produzindo novação, modificação, renúncia ou perda de direito de vir a exigir o 

cumprimento da respectiva obrigação, nos termos deste acordo. 

 

CAPÍTULO XI - DAS ALTERAÇÕES 

Artigo 23 - Havendo interesse dos participantes, este acordo poderá ser modificado a 

qualquer tempo, mediante a celebração do respectivo Termo Aditivo. 

 

CAPÍTULO XII - DA ADESÃO 

Artigo 24 – As Universidades e Instituições de Ensino Superior não participantes deste 

Acordo e que tenham interesse em integrar o “Canal Universitário” deverão aderir às 

disposições do presente instrumento, bem como às demais normas e resoluções estabelecidas 

pelas instituições participantes. 

§ 1º - As Universidades e Instituições de Ensino Superior aderentes partilharão, desde o 

momento da adesão, os custos arcados pelos participantes, assumindo ainda as obrigações 

decorrentes dos atos normativos. 

§ 2º - As Universidades e Instituições de Ensino Superior que vierem a aderir a este Acordo 

passarão a integrar a grade horária de programação dentro de seis meses a contar da adesão, 

mediante manifestação do Conselho Gestor. 
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CAPÍTULO XIII - DO FORO 

Artigo 25 - Para dirimir as dúvidas ou controvérsias decorrentes deste convênio, fica eleito o 

foro da Comarca de ........, com renúncia de qualquer outro, por mais privilegiado que seja. 

 

CAPÍTULO XIV - DAS DISPOSIÇÕES TRANSITÓRIAS 

Artigo 26 - Os participantes elegem como Centro de Transmissão do “Canal Universitário”, 

em caráter provisório, as instalações da ................... situada na ................... - Vila ............., 

neste Município. 

Parágrafo único – Enquanto prevalecer o estabelecido no caput, fica a .......... responsável 

pela operacionalização, fornecendo estrutura física e de recursos humanos, sendo os custos 

rateados pelos participantes baseados em planilhas constantes dos termos Aditivos dos 

Convênios a serem estabelecidos. 

Artigo 27 -Este acordo será objeto de reavaliação pelo período de um ano, podendo ser 

alterado, mediante a celebração de respectivo Termo Aditivo. 

Artigo 28 - O Código de Ética, em anexo, faz parte deste Acordo Institucional para 

implantação do Canal Universitário de ............. 

 

CAPÍTULO XV - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

Artigo 29 - Ratifica-se, expressamente, como sendo legítimos e únicos participantes do 

Conselho Gestor do Canal Universitário de ............ os integrantes do Acordo Institucional,  

firmado para fins de sua implantação. 

Artigo 30 - Registra-se, nesta oportunidade, por ser de rigor, o compromisso e a intenção das 

Universidades e Instituições de Ensino Superior signatárias, fundadoras do Canal 

Universitário de ........, que sempre observaram os preceitos democráticos e de plena 

participação dos mais variados segmentos da sociedade, em constituir, em momento a ser 

estabelecido, comissão própria que avaliará a qualidade dos programas veiculados no Canal 

Universitário de ......., tudo no intuito maior do pleno atendimento das finalidades legais do 

Canal, bem como da participação da sociedade e do reconhecimento e preservação dos 

valores referentes à cidadania e dignidade humana. 

Artigo 31 - E, assim, por estarem justas e convencionadas, aceitando, sem qualquer exceção, 

todos os termos e cláusulas da presente avença, as partes assinam o presente, em cinco vias de 

igual teor, na presença de duas testemunhas, para um só efeito, ficando, para todos os fins 
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legais próprios, o registro do presente documento no competente Cartório de Títulos e 

Documentos. 

Universidades e Instituições de Ensino Superior 

Assinaturas 
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ANEXO 3 – Modelo de Código de Ética (código deontológico) 

 

Considerando que os serviços de telecomunicação visam a promover a cultura internacional e 

nacional, a diversidade de fontes, a informação, o lazer e o entretenimento, estabelecendo-se, 

para tal, criação de canais pagos e gratuitos e; 

Considerando que a lei nº 8.977, de 6 de janeiro de 1995, regulamentada pelo Decreto 2.206, 

de 14 de abril de 1997, estabeleceu a criação de um “Canal Universitário”; enquadrado como 

Serviço Gratuito e a ser disponibilizado gratuitamente por operadoras de TV a Cabo a fim de 

ser compartilhado entre as Universidades e Instituições de Ensino Superior localizadas no 

município da área de prestação do serviço. 

As Universidades e Instituições de Ensino Superior signatárias do Acordo Institucional para 

Implantação do Canal Universitário de ........ se comprometem a observar os princípios 

constitucionais da indissociabilidade de ensino, pesquisa e extensão, do respeito, dignidade e 

igualdade humana, bem como os padrões éticos de conduta contemplados nas seguintes 

normas, norteadoras da utilização do referido Canal: 

 

Artigo 1º - A utilização do “Canal Universitário” tem por objetivo promover a educação, 

pesquisa e extensão universitária, observando-se os preceitos constitucionais e 

infraconstitucionais, bem como visa ao desenvolvimento do indivíduo seu preparo para o 

exercício da cidadania, o fácil acesso às informações e sua qualificação para o trabalho. 

Artigo 2º - Os programas produzidos e divulgados no “Canal Universitário” deverão ser de 

caráter exclusivamente formativo e informativo, destinados à comunidade. 

Artigo 3º - Os programas e informes publicitários veiculados pelas instituições de ensino 

usuárias do “Canal Universitário” deverão seguir as normas e condições avençadas pela 

instituições participantes, bem como atender ao princípio do respeito aos valores éticos e 

sociais da pessoa. 

§ 1º - É vedada a divulgação de programas ou informes publicitários atentatórios contra a 

vida, igualdade, segurança e propriedade. 

§ 2º - Cada instituição se responsabilizará integralmente pelo conteúdo do programa ou 

informe veiculado em seu horário. 

Artigo 4º - As instituições de ensino poderão divulgar seus cursos, seja a nível de graduação, 

pós-graduação ou extensão, bem como eventuais serviços de atendimento à comunidade. 
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§ 1º - A divulgação deverá destinar-se para a finalidade exclusivamente informativa, 

inclusive meios de comunicação para obtenção de informações complementares, guardando 

discrição quanto ao conteúdo, forma e dimensões. 

§ 2º - São vedadas referências a valores e forma de pagamento dos cursos ou serviços de que 

trata este artigo, ou outras informações que impliquem, direta ou indiretamente captação de 

clientes. 

§ 3º - É vedada a divulgação de informações em comparação qualitativa, quantitativa ou 

qualquer outra com relação a outras instituições de ensino. 

Artigo 6º - A não-observância das normas contidas neste Código e legislação vigente 

resultará na aplicação das penalidades de advertência ou suspensão da instituição infratora 

pelo Conselho gestor, independentemente do encaminhamento da denúncia ao Ministério das 

Comunicações. 

Artigo 7º - As penas aplicáveis por infração a este Código de Ética são: 

a) advertência por escrito: aplicada no descumprimento dos artigos 3º e 4º deste Código; 

b) suspensão de exibição: será graduada em até 30 (trinta) dias consecutivos, considerando-se 

a infração cometida, sua gravidade, os antecedentes da instituição infratora e a reincidência 

específica. 

Artigo 8º - Tratando-se de reclamações formuladas por instituições participantes do “Canal 

Universitário” ou terceiros, o Conselho Gestor notificará o reclamado para que, em 10 (dez) 

dias, manifeste-se sobre os termos da reclamação, decidindo, a seguir, sobre a aplicação ou 

não de penalidade. 

Artigo 9º - Os integrantes do Conselho Gestor, representantes da instituição infratora ficam 

impedidos de votar na decisão da reclamação, garantindo-se o pleno direito de defesa. 

Artigo 10º - O disposto neste Código deverá ser observado pelos participantes abaixo 

assinados, bem como por aqueles que venham a compartilhar do “Canal Universitário”. 

Artigo 11º - Este Código faz parte do Acordo Institucional para implantação do Canal 

Universitário de ........ 
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ANEXO 4 – Conselho de Comunicação Social 

 

Lei n.º 8.389, de 30/12/1991 

 

Institui o Conselho de Comunicação Social, na forma do artigo 224 da Constituição Federal, e 

dá outras providências. 

O PRESIDENTE DA REPÚBLICA 

Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte Lei: 

Art. 1º - É instituído o Conselho de Comunicação Social, como órgão auxiliar do Congresso 

Nacional, na forma do artigo 224 da Constituição Federal. 

Art. 2º - O Conselho de Comunicação Social terá como atribuição a realização de estudos, 

pareceres, recomendações e outras solicitações que lhe forem encaminhadas pelo Congresso 

Nacional a respeito do Título VIII, Capítulo V, da Constituição Federal, em especial sobre: 

a) liberdade de manifestação do pensamento, da criação, da expressão e da informação; 

b) propaganda comercial de tabaco, bebidas alcoólicas, agrotóxicos, medicamentos e terapias 

nos meios de comunicação social; 

c) diversões e espetáculos públicos; 

d) produção e programação das emissoras de rádio e televisão; 

e) monopólio ou oligopólio dos meios de comunicação social; 

f) finalidades educativas, artísticas, culturais e informativas da programação das emissoras de 

rádio e televisão; 

g) promoção da cultura nacional e regional, e estímulo à produção independente e à 

regionalização da produção cultural, artística e jornalística; 

h) complementaridade dos sistemas privado, público e estatal de radiodifusão; 

i) defesa da pessoa e da família de programas ou programações de rádio e televisão que 

contrariem o disposto na Constituição Federal; 

j) propriedade de empresa jornalística e de radiodifusão sonora e de sons e imagens; 

l) outorga a renovação de concessão, permissão e autorização de serviços de radiodifusão 

sonora e de sons e imagens; 

m) legislação complementar quanto aos dispositivos constitucionais que se referem à 

comunicação social. 

Art. 3º Compete ao Conselho de Comunicação Social elaborar seu regimento interno que, 

para entrar em vigor, deverá ser aprovado pela Mesa do Senado Federal. 
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Art. 4º - O Conselho de Comunicação Social compõe-se de: 

I - um representante das empresas de rádio; 

II - um representante das empresas de televisão; 

III - um representante de empresas da imprensa escrita; 

IV - um engenheiro com notórios conhecimentos na área de comunicação social; 

V - um representante da categoria profissional dos jornalistas; 

VI - um representante da categoria profissional dos radialistas; 

VII - um representante da categoria profissional dos artistas; 

VIII - um representante das categorias profissionais de cinema e vídeo; 

IX - cinco membros representantes da sociedade civil. 

§ 1º - Cada membro do Conselho terá um suplente exclusivo. 

§ 2º - Os membros do Conselho e seus respectivos suplentes serão eleitos em sessão conjunta 

do Congresso Nacional, podendo as entidades representativas dos setores mencionados nos 

incisos I a IX deste artigo sugerir nomes à Mesa do Congresso Nacional. 

§ 3º - Os membros do Conselho deverão ser brasileiros, maiores de idade e de reputação 

ilibada. 

§ 4º - A duração do mandato dos membros do Conselho será de dois anos, permitida uma 

recondução. 

§ 5º - Os membros do Conselho terão estabilidade no emprego durante o período de seus 

mandatos. 

Art. 5º - O Presidente e Vice-Presidente serão eleitos pelo Conselho dentre os cinco membros 

a que se refere o inciso IX do artigo anterior. 

Parágrafo único - O Presidente será substituído, em seus impedimentos, pelo Vice- 

Presidente. 

Art. 6º O Conselho, presente a maioria absoluta dos seus membros, reunir-se-á, 

ordinariamente, na periodicidade prevista em seu Regimento Interno, na sede do Congresso 

Nacional. 

Parágrafo único - A convocação extraordinária do Conselho far-se-á: 

I - pelo Presidente do Senado Federal; ou 

II - pelo seu Presidente, ex-ofício, ou a requerimento de cinco de seus membros. 

Art. 7º - As despesas com a instalação e funcionamento do Conselho de Comunicação Social 

ocorrerão à conta do Orçamento do Senado Federal. 

Art. 8º - O Conselho de Comunicação Social será eleito em até sessenta dias após a 

publicação da presente Lei e instalado em até trinta dias após a sua eleição. 
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Art. 9º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Art. 10 - Revogam-se as disposições em contrário. 

Brasília, 30 de dezembro de 1991. 
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ANEXO 5 – Fotos da Universidade de Fortaleza – UNIFOR 

 

Biblioteca – Entrada 

 
 

Centro de Convivência – Praça de Alimentação 
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Ginásio Desportivo 

 
 

Sala de Gravação 
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Biblioteca – Sala de Estudo 

 
 

Mundo UNIFOR 

 
 

 

 


