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1. Descrição
A Rádio Universitária 99,7 FM é uma emissora educativa, pública e sem fins lucrativos. Como tal, funciona como veículo de
divulgação do saber científico, cultural e educacional produzido pela UFVJM. Sua programação tem como foco o interesse
público, a disseminação do conhecimento e da inovação, a valorização das raízes culturais e as notícias da Universidade, de
Diamantina e do Brasil, além de uma programação musical com enfoque em música de qualidade, nacional e internacional.
Como programa de conteúdo jornalístico, faz parte da programação da emissora o “Em Dia com a UFVJM”, que é veiculado às
segundas, quartas e sextas-feiras, às 7h45min, com reprise às 12h00 e às 18h00. O programa possui quatro blocos: Matérias
(duas notícias de interesse de todos os campi da UFVJM que merecem um destaque maior), Acompanhe no Portal da
Universidade (três notas sobre publicações desse veículo definidas por data e importância, explicando melhor o assunto),
Agenda Universitária (duas notas sobre eventos realizados pela Universidade em qualquer dos seus campi, também definidas
de acordo com a data de realização) e Serviços e Utilidade Pública (duas notas sobre assuntos de interesse da comunidade em
geral, realizados por instituições públicas ou particulares, desde que tenham como característica principal o serviço ou a
utilidade pública).

2. Objetivos
- Divulgar para o público ouvinte da Rádio Universitária, especialmente para a comunidade acadêmica, informações sobre os
acontecimentos e realizações da UFVJM, além de notícias do Portal da instituição;
- Divulgar assuntos de interesse da população diamantinense e da região relacionados aos serviços e à utilidade pública.

3. Público Alvo
Público ouvinte da Rádio Universitária, especialmente a comunidade acadêmica da UFVJM.

4. Pré-requisitos
- Conhecer as normas de publicação no Portal da UFVJM para não infringir o código de normas de publicações da Diretoria
de Comunicação Social;
- Manter contato com os diversos setores da UFVJM, com as agências de comunicação e jornais da cidade de Diamantina e
de outros municípios do entorno e da região e também com os representantes dos principais órgãos públicos municipais,
estaduais e federais com sede em Diamantina, das associações comerciais, industriais e de moradores, enfim, manter uma
rede de contatos para busca de notícias;
- Trabalhar com ética e imparcialidade no recebimento, na redação e na divulgação das informações.

5. Responsáveis
Flávia Cesar Moreira dos Santos Gonçalves – Coordenadora da Rádio Universitária
Lucy Oliveira – Produtora e revisora da Rádio Universitária
Laércio Araújo – Programador e locutor da Rádio Universitária

6. Atividades
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Nº
01

Responsável

Prazo de execução

Flávia Cesar e Lucy
Oliveira

No decorrer das semanas
anterior e atual do
programa

Flávia Cesar e Lucy
Oliveira

Dia útil anterior ao
programa

Flávia Cesar e Lucy
Oliveira

Dia útil anterior ao
programa

04

Atividade / Descrição
Levantamento de assuntos de interesse do
programa através de pesquisa no Portal da
UFVJM, e-mails recebidos pela Rádio
Universitária, jornais impressos e on-line,
portais de
instituições
públicas
e
particulares, Facebook e mídia em geral
Reunião de pauta para definição dos
assuntos que serão abordados na edição do
dia e nas próximas edições (quando há
assuntos excedentes)
Organização da estrutura do programa, com
encaixe dos assuntos definidos para cada
bloco
Redação

Lucy Oliveira

05

Revisão e edição jornalística do texto

Flávia Cesar

06

Gravação no estúdio da Rádio Universitária

Flávia Cesar

07

Edição da gravação

Laércio Araújo

08

Inserção na grade de programação da Rádio
Universitária
Veiculação do programa

Laércio Araújo

Dia útil anterior ao
programa
Dia útil anterior ao
programa
Dia útil anterior ao
programa
Dia útil anterior ao
programa
Dia útil anterior ao
programa
Segundas, quartas e
sextas-feiras, às 7h45min,
com reprise às 12 e às 18
horas

02

03

09

Laércio Araújo

7. Lista de contatos para realização da ação
Nome
Flávia Cesar
Lucy Oliveira
Laércio Araújo

voip
8253
8252
1299

celular
(38) 98829-3231
(38) 99908-0945
(38) 98807-8640

e-mail
flavia.cesar@ufvjm.edu.br
lucyoliveira@ufvjm.edu.br
lecaojotapan@yahoo.com.br

8. Definições / Legenda
9. Material de suporte
10. Fluxograma do processo
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11. Elaboração, aprovação, publicação, revisão
Atividade
Data da elaboração

Data
6/09/2016

Nome
Flávia Cesar e Lucy Oliveira

Data da aprovação

6/09/2016

Amanda Thomaz Monteiro

Função
Coordenadora
e
produtora / revisora
da Rádio Universitária
Diretora
de
Comunicação

Data da publicação
Data da revisão

12. Histórico de revisões
Versão

Data

Descrição das mudanças

Requisitado por:
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