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FORMULÁRIO-SÍNTESE DA PROPOSTA - SIGProj
EDITAL Edital Carga Horária 2017/2018

Uso exclusivo da Pró-Reitoria (Decanato) de Extensão

PROCESSO N°: 
SIGProj N°: 2302.26.1851.02032017

PARTE I - IDENTIFICAÇÃO
TÍTULO:  Programa de TV Narrativas: observatório de mídia independente e  jornalismo de dissidência

TIPO DA PROPOSTA:
(   )Evento (   )Programa ( X )Projeto

ÁREA TEMÁTICA PRINCIPAL:
(  X  ) Comunicação (     ) Cultura (     ) Direitos Humanos e Justiça (     )Educação

(     ) Meio Ambiente (     ) Saúde (     ) Tecnologia e Produção (     ) Trabalho

(     ) Desporto

COORDENADOR: Daiany Ferreira Dantas

E-MAIL: daianyd@gmail.com

FONE/CONTATO: 84-9937.8509
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FORMULÁRIO DE CADASTRO DE PROJETO DE EXTENSÃO

Uso exclusivo da Pró-Reitoria (Decanato) de Extensão

PROCESSO N°: 
SIGProj N°: 2302.26.1851.02032017

1. Introdução

1.1 Identificação  da Ação

      Título:  Programa de TV Narrativas: observatório de mídia independente e 
jornalismo de dissidência

      Coordenador: Daiany Ferreira Dantas / Docente

      Tipo  da Ação: Projeto

      Edital: Edital Carga Horária 2017/2018

      Faixa de Valor: 

      Vinculada à Programa de Extensão? Não

      Instituição: UERN - Universidade do Estado do Rio Grande do
Norte

      Unidade Geral: FAFIC - Faculdade de Filosofia e Ciências Sociais 

      Unidade de Origem: DECOM - Departamento de Comunicação Social 

      Início Previsto: 01/08/2017

      Término Previsto: 01/08/2018

      Possui Recurso Financeiro: Não

1.2 Detalhes da Proposta

      Carga Horária Total  da Ação: 144 horas

      Justificativa da Carga Horária: 48h - quatro horas mensais para discussão de pauta e produção do
programa.

48h - quatro horas mensais para execução de gravações, edição e
finalização do programa.

48h - quatro horas mensais para reuniões do observatório de mídia

Defina o texto para impressão - Página 2 de 9



independente.

      Periodicidade: Anual

      A Ação é Curricular? Não

      Abrangência: Local

      Tem Limite de Vagas? Não

      Local de Realização: A ação trata de um programa de TV, portanto, será realizado em
parceria com o Núcleo de Produção Audiovisual do DECOM, nas
dependências do Laboratório de Audiovisual do Departamento de
Comunicação do Curso de Comunicação Social da UERN. A
produção do programa de TV está vinculada a um observatório de
mídia independente, que consta da leitura dirigida de notícias de
portais de mídia independente para a construção das pautas e
debate de textos sobre os temas da democratização da informação
e mídia e direitos humanos. As reuniões ocorrerão mensalmente
(primeira quinzena do mês), na sala do Grupo de Estudos
Comunicação, Cultura e Sociedade (GCOM).

      Período de Realização: A ação conta com uma etapa preparatória e uma etapa de
execução, que devem ocorrer em ciclos paralelos. O observatório de
mídia independente conta com a experiência prática de leitura,
arquivamento e comparativo das temáticas recorrentes exibidas nos
portais de mídia independente - selecionados para esta pesquisa o
Mídia Ninja, Mídia Ninja RN, Geledés, Portal Catarinas e Jornalistas
Livres. Os alunos serão capacitados a fazer a seleção dessas
notícias - disponíveis em sistemas de alimentação online nas redes
sociais, os feeds de notícias. E devem realizar uma pesquisa
quinzenal. A cada quinzena, haverá um encontro para discussão de
textos e análise do conteúdo das notícias. Os temas mais
recorrentes, selecionados e debatidos na reunião da primeira
quinzena do mês, serão pauta do programa. Que conta com
produção, edição e gravação para exibição mensal na TV UERN.
Isto ao longo de um ano.

      Tem Inscrição? Não

1.3 Público-Alvo

O projeto visa à formação do aluno de Comunicação Social - em suas três habilitações, embora haja a
predominância do cunho jornalístico - para a leitura e interpretação do conteúdo de mídia independente e
produção de conteúdo independente sobre pautas menos recorrentes na mídia massiva. Também irá possibilitar
que a comunidade universitária  e a população da cidade de Mossoró  - mais detidamente, considerando que os
programas estarão disponíveis em sites de hospedagem gratuita e poderão ser assistidos por qualquer usuário
da Internet - entrem em contato com um viés do jornalismo pautado na diversidade e pluralidade de vozes, que
desponta no contemporâneo. Tanto pela decadência das grandes redações, que migram seu conteúdo para o
digital, quanto pela visibilidade de sites independentes, que disputam voz e território com a mídia corporativa.

      Nº Estimado de Público: 12

      Discriminar Público-Alvo:

A B C D E Total

Público Interno da Universidade/Instituto 2 6 0 1 0 9
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Instituições Governamentais Federais 0 0 0 0 0 0

Instituições Governamentais Estaduais 0 0 0 0 0 0

Instituições Governamentais Municipais 0 0 0 0 0 0

Organizações de Iniciativa Privada 0 0 0 0 0 0

Movimentos Sociais 0 0 0 0 3 3

Organizações Não-Governamentais

(ONGs/OSCIPs)
0 0 0 0 0 0

Organizações Sindicais 0 0 0 0 0 0

Grupos Comunitários 0 0 0 0 0 0

Outros 0 0 0 0 0 0

Total 2 6 0 1 3 12

      Legenda:
      (A) Docente
      (B) Discentes de Graduação
      (C) Discentes de Pós-Graduação
      (D) Técnico Administrativo
      (E) Outro

1.4 Parcerias

Nome Sigla Parceria Tipo de Instituição/IPES Participação

Mídia Ninja RN -

Coletivo de Mídia

Independente

MNRN Externa à IES Movimento Social

O coletivo Mídia Ninja RN é

uma parceria já estabelecida

entre alunos e professores do

curso de comunicação da

UERN e da UFRN, já tendo

ofertado uma capacitação

quando da constituição do

Coletivo Eusouuern.

1.5 Caracterização  da Ação

      Área de Conhecimento: Ciências Sociais Aplicadas

      Área Temática Principal: Comunicação

      Área Temática Secundária: Direitos Humanos e Justiça

      Linha de Extensão: Jornalismo

1.6 Descrição  da Ação

       Resumo da Proposta:

O Programa de TV Narrativas: observatório de mídia independente e  jornalismo de dissidência é uma
experiência de mídia com enfoque no conteúdo divulgado pela mídia livre, independente e ativista cujos
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coletivos produzem conteúdo para a Internet. Para tanto, vale-se de um processo de produção que conta
com observatório de mídia independente, debate e discussão. O projeto busca elucidar os debates que
são noticiados por organizações que promovem defesa dos interesses das minorias, justiça social e
direitos humanos, selecionando os temas mais recorrentes e transformando-os na produção de um
programa de debate jornalístico. O programa irá versar, a cada mês, sobre o tema de maior enfoque neste
período, buscando elucidando com debate de especialistas e conteúdo informativo (uma reportagem e
uma mesa redonda televisionada). Parte da compreensão de que os alunos de comunicação, deste modo,
estarão expostos a um experimento prático de democratização da informação e será coordenado por
professoras e alunos do Decom.

       Palavras-Chave:

programa de TV, observatório de mídia independente, democratização da mídia

       Informações Relevantes para Avaliação da Proposta:

A proposta tem como acúmulos a experiência da coordenadora, professora Ana Lúcia Gomes,
ex-coordenadora da Rádio Universitário e colaboradora informa do Coletivo de produção audiovisual
Caminhos Comunicação e Cultura. Também com a vice-coordenadora, professora Daiany Ferreira Dantas,
já executora de projetos de extensão voltados para a temática dos direitos humanos e da diversidade. E
terá o apoio técnico de membros do Coletivo Mídia Ninja RN.

      1.6.1 Justificativa

O Brasil ostenta um dos maiores oligopólios midiáticos da América Latina, com a concentração das
empresas de comunicação corporativa em poucos proprietários. Vassalo Lopes (1990), nos alerta para o
fato de que, a detenção de concessão de rádio e TV para políticos no período de ditadura permitiram que
apenas seis famílias concentrassem 70% dos meios de difusão no país, sendo este também um momento
que propiciou oligarcas da política regional a obterem concessões de rádio e TV. O que concentra o
controle em torno da informação e problematiza o usufruto da comunicação como um direito.
Tais redes e conglomerados repetem o modelo de negócios norte americano de repetidoras, atingindo, a
um só tempo, mercados regionais, nacionais e locais, por meio de um mecanismo de difusão que ainda é
um dos mais populares no país, haja vista que quase 100% dos domicílios possuem pelo menos um
aparelho de TV.
Um meio que disputa espaço com a TV, atualmente, é a Internet. Com a grande quantidade de conteúdo
participativo, um fenômeno que alguns teóricos (JENKINS, 2014) chamam de Web 2.0, destaca-se o valor
do engajamento da mídia em ocupar os espaços de conteúdo participativo - sites de hospedagem de
vídeos, blogs, páginas em redes sociais – para produzir mídia independente e - disputar talvez não seja a
palavra, mas – dar visibilidade à temas obscurecidos e pautas de interesse humano. 
Nesse contexto, um programa de TV que parte da democratização da informação e do observatório
sistemático do conteúdo participativo reproduzido, cada vez em maior escala, pela mídia independente, é
um laboratório para estudantes em torno do direito à comunicação e da ação comunicativa como prática
transformadora. Vindo também a oferecer uma produção televisiva pautada da dissidência das pautas
onipresentes dos oligopólios midiáticos, o que é o compromisso de uma TV Universitária laboratorial,
voltar-se à pluralidade e polifonia, como é o caso da TV UERN.

      1.6.2 Objetivos

- Produzir um programa de TV com conteúdo oriundo da pauta da mídia independente, aprofundando as
suas análises por um viés jornalístico.

- Promover estudos e debates sobre democratização da mídia e da informação;
-Capacitar alunos para o debate da democratização científica e práticas jornalísticas dissidentes;
-Dar visibilidade aos direitos humanos das minorias a partir de um programa de TV.
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      1.6.3 Metodologia e Avaliação

O projeto é  composto de uma capacitação e um processo de produção que atuam em concomitância. 
Os alunos terão acesso à bibliografia teórica sobre mídia independente, ciberativismo, palestras como
membros de Coletivos Locais, acesso a um banco de dados de especialistas vinculados aos movimentos
sociais e também dos direitos humanos. Serão também capacitados às realizações práticas do
observatório, tais como a clipagem e o mapeando de feeds de páginas e portais. 
A esta etapa, concomitantemente, colocaram as suas análises em prática, discutindo e atuando na
produção de um programa de TV acerca das pautas mais recorrentes na mídia independente, com
enfoque nas causas minoritárias.

      1.6.4 Relação Ensino, Pesquisa e Extensão

Além de ser uma atividade transdisciplinar, pois aberta a alunos não apenas de jornalismo, a formação
pretendida no projeto atende aos pressupostos de formar profissionais com múltiplas habilidades e com a
finalidade de defensoria dos direitos humanos do Código de Ética dos Jornalistas. Além de uma
capacitação em direitos humanos, irão também aprender técnicas de roteirização, edição e produção de
TV.

      1.6.5 Avaliação
Pelo Público
Os alunos envolvidos participarão na produção de papers a serem divulgados posteriormente, tanto na
modalidade apresentação oral quando na exibição do resultados finais dos programas.

Pela Equipe
A equipe de extensão aplicará questionários, produzirá artigos de divulgação e irá monitorar as
visualizações dos programas nas redes sociais, bem como seus comentários.

      1.6.6 Referências Bibliográficas

Malini, Fábio.  A internet e a rua: ciberativismo e mobilização nas redes sociais. Porto Alegre: Sulina, 2013

Vassalo de Lopes, Maria Immacolatta. Pesquisa em Comunicação. São Paulo: Edições Loyola, 1990.

Jenkins, Henry. Cultura da Conexão. São Paulo: Summus, 2014

SPASSU, . “Gartner revela as 10 macro tendências de consumo com impacto na tecnologia, mídia e
provedores de serviços pelos próximos 10 anos” IN:
http://www.spassu.com.br/index.php/noticias/10-tecnologia/19-gartner-tendencias10ano. Acesso: 02 mar,
2017.
 
Canclini, Néstor García. La sociedad sin relato: antropología y estética de la inmanencia, Buenos Aires:
Katz, 2010.

1.7 Outros Produtos Acadêmicos

      Gera Produtos: Sim

      Produtos: Produto Audiovisual-Vídeo
Programa de TV

      Descrição/Tiragem: Serão 12 programas de TV e cerca de 12 teasers de divulgação na
página.
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1.8 Anexos

Nome Tipo

ad_referendum_02_201 Ata da reunião

memorando_nº_17_2017
Memorando de

encaminhamento

2. Equipe de Execução

2.1 Membros da Equipe de Execução

Docentes da UERN

Nome Regime - Contrato Instituição CH Total Funções

Ana Lúcia Gomes 40 horas UERN 192 hrs Vice-Coordenador

Daiany Ferreira Dantas 40 horas UERN 240 hrs
Coordenador, 

Vice-Coordenador

Discentes da UERN

Nome Curso Instituição Carga Funções

Antonio Hélio da Cunha Filho

Comunicação Social -

Habilitação Em

Jornalismo

UERN 240 hrs Bolsista de Extensão

Hérculles Xavier Ferreira
Publicidade e

Propaganda
UERN 240 hrs Bolsista de Extensão

Técnico-administrativo da UERN

Nome Regime de Trabalho Instituição Carga Função

Edileusa Martins de Oliveira 40 horas UERN 144 hrs Apoio Técnico

Outros membros externos a UERN

Não existem Membros externos na sua atividade

Coordenador:
Nome: Daiany Ferreira Dantas
RGA:                   
CPF: 94281041400
Email: daianyd@gmail.com
Categoria: Professor Assistente
Fone/Contato: 84-9937.8509

2.2 Cronograma de Atividades

Atividade: Edição e gravação do programa de TV
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Início: Ago/2017 Duração: 12 Meses
Somatório da carga horária dos membros: 20 Horas/Mês
Responsável: Edileusa Martins de Oliveira (C.H. 4 horas/Mês)
Membros Vinculados: Daiany Ferreira Dantas (C.H. 4 horas/Mês)

Ana Lúcia Gomes (C.H. 4 horas/Mês)
Antonio Hélio da Cunha Filho (C.H. 4 horas/Mês)
Hérculles Xavier Ferreira (C.H. 4 horas/Mês)

Atividade: Observatório da mídia independente

Início: Ago/2017 Duração: 12 Meses
Somatório da carga horária dos membros: 20 Horas/Mês
Responsável: Ana Lúcia Gomes (C.H. 4 horas/Mês)
Membros Vinculados: Daiany Ferreira Dantas (C.H. 4 horas/Mês)

Antonio Hélio da Cunha Filho (C.H. 4 horas/Mês)
Edileusa Martins de Oliveira (C.H. 4 horas/Mês)
Hérculles Xavier Ferreira (C.H. 4 horas/Mês)

Atividade: Produção e pauta do programa de TV

Início: Ago/2017 Duração: 12 Meses
Somatório da carga horária dos membros: 20 Horas/Mês
Responsável: Daiany Ferreira Dantas (C.H. 4 horas/Mês)
Membros Vinculados: Ana Lúcia Gomes (C.H. 4 horas/Mês)

Antonio Hélio da Cunha Filho (C.H. 4 horas/Mês)
Edileusa Martins de Oliveira (C.H. 4 horas/Mês)
Hérculles Xavier Ferreira (C.H. 4 horas/Mês)

Atividade: Programação visual do Programa

Início: Ago/2017 Duração: 12 Meses
Somatório da carga horária dos membros: 16 Horas/Mês
Responsável: Hérculles Xavier Ferreira (C.H. 4 horas/Mês)
Membros Vinculados: Daiany Ferreira Dantas (C.H. 4 horas/Mês)

Ana Lúcia Gomes (C.H. 4 horas/Mês)
Antonio Hélio da Cunha Filho (C.H. 4 horas/Mês)

Atividade: Reportagens para o programa de TV

Início: Ago/2017 Duração: 12 Meses
Somatório da carga horária dos membros: 12 Horas/Mês
Responsável: Antonio Hélio da Cunha Filho (C.H. 4 horas/Mês)
Membros Vinculados: Daiany Ferreira Dantas (C.H. 4 horas/Mês)

Hérculles Xavier Ferreira (C.H. 4 horas/Mês)
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Responsável Atividade
2017

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Edileusa Martins de Oliveira Edição e gravação do programa de TV - - - - - - - X X X X X

Ana Lúcia Gomes Observatório da mídia independente - - - - - - - X X X X X

Daiany Ferreira Dantas Produção e pauta do programa de TV - - - - - - - X X X X X

Hérculles Xavier Ferreira Programação visual do Programa - - - - - - - X X X X X

Antonio Hélio da Cunha Filho Reportagens para o programa de TV - - - - - - - X X X X X

Responsável Atividade
2018

Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez

Edileusa Martins de Oliveira Edição e gravação do programa de TV X X X X X X X - - - - -

Ana Lúcia Gomes Observatório da mídia independente X X X X X X X - - - - -

Daiany Ferreira Dantas Produção e pauta do programa de TV X X X X X X X - - - - -

Hérculles Xavier Ferreira Programação visual do Programa X X X X X X X - - - - -

Antonio Hélio da Cunha Filho Reportagens para o programa de TV X X X X X X X - - - - -

, 06/03/2018
Local Daiany Ferreira Dantas

Coordenador(a)/Tutor(a)
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