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Considerações iniciais da Direção 

 

Em 2022 tivemos o retorno ao regime presencial de trabalho. Como para todo o 

mundo do trabalho, houve a necessidade de ajustamentos depois de dois anos de home 

office. De forma positiva ou nem tanto, a pandemia deixou marcas nas relações pessoais 

e de trabalho. Essa situação não foi diferente no Centro de Tecnologia Educacional – 

CTE, ainda mais porque durante o período de pandemia incluímos alguns profissionais 

em nossos quadros que, efetivamente, só fomos conhecer pessoalmente naquele ano.  

Além disso, necessidades novas de reajuste na rotina do trabalho presencial se 

fizeram presentes. Muitos profissionais, pressionados pelo desemprego de familiares ou 

outras situações de natureza similar, buscaram formas de ampliação de renda fora do 

emprego público, o que foi facilitado pelo sistema de home office. A situação de 

instabilidade financeira não cessou com o retorno ao presencial, é lógico. Desta forma, 

tivemos que estabelecer formas de, mesmo compreendendo os motivos sociais dessa 

prática, (re)construir a compreensão das responsabilidades do trabalho em um órgão 

público, mormente uma Universidade. Essa circunstância é ampliada com a ideia de 

“vantagens” de uma suposta estabilidade funcional que o funcionário público teria, 

exemplificada com algumas práticas já “normalizadas” na UERJ e reproduzidas pelos 

funcionários mais antigos, como por exemplo, o horário de trabalho de 6 horas e não de 

8 horas, conforme o contrato estabelecido, ou vantagens pecuniárias em caso de externas 

necessárias ao trabalho do profissional de comunicação. 

Essas situações levaram à necessidade de algumas reuniões com grupos 

específicos de funcionários e, ao mesmo tempo, a reflexão desta Direção de que se faz 

necessário a redação de um manual de práticas, direitos e deveres do funcionário público 

no setor específico da Comunicação. Ou seja, não se trata de apresentar o trabalho público 

em sua totalidade, o que é feito de todo modo, ao se assinar um contrato geral de trabalho 

com a Universidade, mas, de no CTE, ou talvez, na Comuns de forma geral, realizarmos 

uma compilação das regras que regem o trabalho do profissional de comunicação dentro 

da Universidade pública, no caso específico, da UERJ. A elaboração de um manual deste 

tipo é proposta que apresentamos para este ano de 2023. 

Como solução momentânea aos problemas que surgiram foram realizadas 

reuniões com os grupos de profissionais nos quais esses problemas se apresentaram e das 

quais participaram além dos profissionais, a Direção e a Coordenação específica. Na falta 
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de um manual como o proposto, os problemas apresentados foram analisados tendo em 

vista as normas explicitadas pela Universidade ou Governo do estado do Rio de Janeiro, 

que foram compiladas pela Coordenação Administrativa do CTE, a pedido da Direção, e 

entregues via WhatsApp, a todos os funcionários do CTE. 

Sob a perspectiva da produção, 2022 foi um ano de retomada reflexiva. Reflexão 

que foi pressionada por um aumento na demanda pelo estabelecimento de parcerias com 

diversos setores da UERJ, processo já iniciado em 2021. A proposição ou consolidação 

de propostas da Reitoria e das Pró-Reitorias, como o Pro-docência, o Protec e a 

curricularização da extensão, agiu como catalizador de novas solicitações de conteúdo 

em áudio e vídeo e o CTE foi o canal encontrado por esses sujeitos. Se por um lado, isto 

demonstra a confiança em nosso trabalho e reafirma o objetivo da atual gestão de 

estabelecer o CTE como produtor de conteúdo, por outro, nos faz refletir sobre a 

impossibilidade de atender a todos os pedidos, principalmente por falta de profissionais, 

e a verificar a necessidade de repensar as regras para o atendimento dessas demandas, de 

forma a ser o mais transparente, profissional e ético possível. 

Nossa demanda por aumento do número de profissionais que possam desenvolver 

a ampliação de tarefas subordinadas ao CTE se explica até mesmo com o incremento de 

atividades subordinadas a este Centro. No ano de 2022, finalmente, tivemos a 

(re)inauguração do Núcleo de Memória Audiovisual da UERJ. Subordinado ao CTE, 

resultado de Projeto apresentado à Faperj pela gestão anterior, com Ana Claudia Theme, 

o NuMa iniciou suas atividades junto ao público oficialmente em 9 de junho, em evento 

transmitido pelo canal da TV Uerj no Youtube, com a exibição do documentário 

“Memória em Movimento: A criação do Núcleo de Memória Audiovisual da Uerj”, 

seguido de debate sobre a importância da preservação da memória em instituições 

públicas. O debate foi mediado por esta Direção e teve a participação das bibliotecárias 

Danielle Ribeiro (Centro de Tecnologia Educacional – CTE/UERJ) e Luciana de Avellar 

(Núcleo De Memória, Informação e Documentação – MID/Rede Sirius/UERJ), além da 

professora Andrea Fernandes (Instituto de Aplicação Fernando Rodrigues da Silveira – 

CAp/UERJ). 

A consideração da importância das atividades a serem desenvolvidas pelo NuMa, 

assim como a capacidade do novo Núcleo no apoio a pesquisadores da UERJ e de todo o 

território nacional, por seu envolvimento com mídias digitais, nos levou, com o apoio da 

Direção da Comuns, a apresentar a reivindicação, acatada pelo Reitor, de transformação 

do Núcleo em uma nova coordenação do CTE. 

http://www.youtube.com/tvuerjoficial
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O aumento da demanda e o retorno ao trabalho presencial também explicitou a 

necessidade da renovação e/ou compra de novos equipamentos para as equipes. Esse 

processo vem tendo sucesso na atual gestão a partir da participação em editais de fomento 

às Universidades estaduais - Faperj e com o apoio da Diretoria Financeira da UERJ que 

vem retornando positivamente às nossas solicitações de compra de equipamentos, 

conforme se verifica nos relatórios das diferentes Coordenações e nos anexos a este 

relatório final. Outro apoio fundamental foi a aceitação por parte da Reitoria da UERJ, já 

no final do ano, da solicitação de aumento no valor do SIDES do CTE de cinco mil para 

oito mil reais. Esta complementação se mostrou fundamental para que conseguíssemos 

atender às necessidades de gastos recorrentes no dia a dia do funcionamento da Unidade. 

O ano de 2022 viu também nossas tentativas de aprofundar as tratativas junto à 

Prefeitura do Campus Maracanã e à atual Diretoria Geral de Tecnologia da Informação – 

DGTI no sentido de, respectivamente, ver atendida a nossa necessidade de contratação de 

profissionais cujas tarefas não se encontram definidas no plano de cargos da 

Universidade, mas, que, são fundamentais para algumas de nossas atividades, tais como 

atendimento ao público no Núcleo de Memória – recepcionistas, e compra e acesso 

legalizado a softwares, programas e plataformas utilizados pelas equipes da TV e da 

Rádio UERJ. 

Apesar do recebimento de novos profissionais de nível superior no ano de 2022, 

oriundos do último concurso para profissionais da área de Comunicação na UERJ, três 

no total, o CTE sente a falta de pelo menos mais um profissional no campo do jornalismo 

e outro na área da Educação/Pedagogia. Mesmo assim, essa meta reflete apenas a 

manutenção da produção do conteúdo próprio já realizado e o represamento nos níveis 

atuais de demandas externas quanto a parcerias no planejamento e produção de conteúdo 

audiovisual.  

Entre os profissionais de nível médio, tivemos a chegada de mais dois, sendo um 

técnico administrativo e outro de técnico de áudio e vídeo. Contudo, já tivemos a notícia 

de que um dos nossos cinegrafistas (técnico de áudio e vídeo) irá nos deixar por conta de 

aprovação em concurso docente na Universidade Federal da Bahia. Se por um lado, a 

exoneração a pedido deste profissional abre espaço para a convocação de outro, 

lembramos que o cargo que ele ocupa é o de Técnico de Áudio e Vídeo, nível médio, 

assim não teremos garantia da expertise do novo profissional para atender a demandas de 

nível superior que até então vem sendo desenvolvidas pelo profissional que está de saída. 
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 A preocupação com a capacitação de nossos profissionais, principalmente dos 

novos integrantes da equipe, mas também de parceiros de projetos dos quais participamos, 

levou ao oferecimento de cursos de aperfeiçoamento, como os de locução radiofônica, 

edição de roteiro de vídeos e câmera, dentre outros, com a participação de funcionários 

(Comuns, CTE) alunos estagiários e bolsistas, professores, graduandos e pós-graduandos 

parceiros do CTE.  

A premência por profissionais com experiência e formação nas áreas afins às 

atividades desenvolvidas pelo CTE, que mesclam expertises do campo da Comunicação 

às da Educação, levou esta Direção a buscar caminhos alternativos que reunissem a 

possibilidade de trazer profissionais com este perfil à oportunidade de propiciar uma 

formação continuada ao seu corpo profissional. Esta foi a motivação de inscrever o CTE 

como Unidade de Desenvolvimento Tecnológico – UDT – e no Projeto Qualitec, do 

InovUERJ. Tal iniciativa visa integrar as equipes do CTE, com o apoio logístico da 

Coordenação Pedagógica, em um processo de ensino-aprendizagem no campo da 

Educomunicação, ao mesmo tempo que se propõe a receber profissional com expertise e 

projeto nesse campo. Aguardamos a resposta da Universidade ao projeto apresentado para 

o recebimento de um bolsista com este perfil.  

O retorno ao trabalho presencial tornou necessário uma avaliação da receptividade 

da produção das equipes do CTE, Rádio e Tv. A Coordenação Pedagógica organizou uma 

nova pesquisa de opinião no ano de 2022 e, além disso, houve a iniciativa das demais 

coordenações de buscarem ferramentas e estratégias que possibilitassem dados mais 

claros para análises mais efetivas. Nesse sentido, a RádioUerj propôs a Direção do CTE 

a implementação do serviço Google Workspace e a substituição da plataforma da Radio 

(BRLOGIC) que, segundo essa coordenação, oferece maior diversidade de informações 

sobre o acesso à programação, facilitando a tomada de decisões estratégicas. A Direção 

também propôs às equipes do CTE a organização de uma comissão de expertises para 

pensar estratégias mais efetivas para a organização das mídias digitais do Centro. Esta é 

uma meta que não foi completamente atingida em 2022, com apenas uma reunião 

agendada com especialista, do qual participou também a Comuns. Para 2023 é necessário 

aprofundar essa discussão que se torna fundamental para o sucesso dos caminhos cada 

vez mais digitais de nossa produção. Ainda pensando em gestão de sistemas midiáticos 

e, principalmente a partir da reinauguração do NuMA, o CTE realizou em setembro de 

2022 reunião com a equipe responsável do  Sistema Alfred, para gestão de mídia digital, 

visando pensar de forma mais eficiente a guarda de toda a documentação midiática que 
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já faz parte de nossos arquivos e a que produzimos todos os dias. Como a utilização desse 

sistema depende de recursos financeiros, estamos em busca de maiores informações junto 

a outras universidades que já o utilizam para pensar a viabilidade de propormos esta 

solução para a Administração Central e DGTI da UERJ.  

Por fim, temos que valorizar o desempenho da equipe no desenvolvimento de 

parcerias com unidades acadêmicas da UERJ para produção de conteúdo de divulgação 

científica e aprendizado profissional na área da Comunicação e do Jornalismo Científico, 

com resultados significativos. Tais projetos podem ser acessados nos relatórios de cada 

equipe, mas, gostaria de exemplificar a continuidade daquele que se iniciou em 2021 com 

o Professor Dr. José Gonçalves Gondra, da Faculdade de Educação (Edital FAPERJ Nº 

36/2021, de Apoio à Editoração e ao Audiovisual Comemorativo do Bicentenário da 

Independência e do Centenário da Semana de Arte Moderna – 2021) que resultou no ano 

de 2022 na produção/exibição de podcasts e vídeos educativos, inclusive com 

apresentação em escolas da rede pública com a participação da equipe pesquisadora. 

Além deste,  coroando a tentativa já efetivada por essa Direção de buscar uma relação 

mais amistosa e produtiva com a Faculdade de Comunicação da UERJ, nossa vizinha de 

andar e origem da maioria de nossos estagiários e bolsistas, a Rádio Uerj reatou parceria 

que rendeu bons frutos, como o oferecimento de uma oficina de locução para alunos da 

graduação (vide relatório da RádioUerj), além da participação em sua grade de 

programação de matérias jornalísticas produzidas de alunos inscritos em disciplina da 

faculdade, sob a supervisão de professores da Unidade acadêmica. Além dessas 

iniciativas, o CTE, por meio da RádioUerj, apoiou a “Escola de Narradores”, iniciativa 

do professor Filipe Mostaro, do Audiolab, possibilitando a apresentação na RádioUerj de 

narrações esportivas e entrevistas desenvolvidas pelos alunos da faculdade durante os 

jogos da “Copa do Mundo de Futebol Fifa”. 

Fora do âmbito da UERJ, as parcerias também se consolidaram em 2022. Além 

de outras instituições de ensino, como a parceria com o Colégio Pedro II, na produção do 

podcast “Clássico para todos” sobre música clássica, um dos mais ouvidos na 

programação da rádio, tivemos o convite, juntamente com a Direção da Comuns, para 

participar das atividades dos 25 anos do Canal Futura, do qual a TVUERJ é parceira desde 

2016. A partir da reunião, programas da TVUERJ passaram a fazer parte do ALÔ, 

COMUNIDADE!, programa semanal exibido naquele canal e também disponibilizado 

futuramente pelo canal streaming Globoplay.  
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Setores da Administração Central também desenvolveram parcerias com a equipe 

técnica do CTE. Em 2022, visando suprir as necessidades de equipamentos para as 

transmissões das reuniões dos Conselhos Superiores, realizadas pelo CTE, a Secretaria 

dos Conselhos - SECON pediu uma avaliação técnica à TV Uerj para aquisição de 

equipamentos necessários a fim de atender essa demanda. Feito o levantamento técnico e 

a carência de material, por sua vez, a Coordenação de Administração do CET - Cooadmin 

realizou todo o trâmite burocrático e documental, via SEI, em parceria com o setor 

administrativo da SECON, para a compra dos equipamentos que, verificados pela equipe 

técnica do CTE, foram encaminhados à SECON.  

Um bom resultado de ação desenvolvida durante a pandemia foi a aceitação 

institucional da nossa rádio indoor. Atividade que iniciou-se em plena pandemia e que foi 

possível com aquisição de equipamentos por meio da participação em edital Faperj de 

apoio às Universidades estaduais do Rio de Janeiro, a radio indoor hoje tem a aceitação 

de cada vez maiores parcelas da comunidade UERJ, inclusive com o pedido de unidades 

para a instalação de caixas em suas dependências. Já foi solicitado a instalação no 

Hospital Universitário e no Restaurante Universitário, metas para o ano de 2023. 

 

Objetivos para 2023 

 

 A partir dos objetivos apresentados por suas coordenações, o CTE apresenta os 

seguintes objetivos para este ano, último ano de nossa gestão: 

• Consolidação da perspectiva institucional do CTE como produtor de conteúdos 

de divulgação científica a partir da perspectiva de uma Ciência pública, com a 

afirmação da produção já realizada e a proposição de novas produções. 

• Fortalecimento das parcerias com instâncias acadêmicas para o desenvolvimento 

de artefatos culturais científicos que respondam às necessidades da comunidade 

acadêmica. 

• Revisão das regras existentes para o estabelecimento de parcerias institucionais 

para a produção de conteúdo audiovisual, atendendo às circunstâncias da demanda 

e da atual infraestrutura do CTE. 

• Redação de um manual de boas práticas, condutas e direitos profissionais no 

trabalho do profissional de comunicação dentro do CTE/Comuns. 
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• Manutenção da política de participação em editais públicos em busca de 

financiamento para o desenvolvimento de nossas produções e modernização de 

nossa infraestrutura. 

• Fortalecimento do NuMA, com um maior oferecimento de atividades para a 

comunidade universitária e com a efetivação do convênio junto à Cinemateca do 

MAM para digitalização dos documentos sob sua guarda. 

• Estreitamento das relações com as instâncias administrativas da Administração 

Central para agilização de obras necessárias para o bem-estar de nossos 

funcionários, como a finalização das obras hidráulicas no banheiro feminino e na 

copa do CTE, localizados no corredor do bloco F, que foram interditados para 

troca de tubulação. 

• Consolidação dos estudos sobre mídias digitais, inclusive com parcerias 

profissionais, para o desenvolvimento de estratégias de médio e longo prazo que 

permitam ao CTE afirmar sua linha editorial junto aos objetivos fins da UERJ, 

refletindo sobre a aplicabilidade das estratégias do mercado editorial digital e 

acerca dos sistemas existentes no mercado para gestão de mídias. 

• Investimento contínuo e ampliação da formação profissional da equipe do CTE, 

com a promoção de oficinas e workshops para desenvolvimento e atualização de 

competências.  

• Reativar o selo editorial do CTE com novas produções, principalmente de nossos 

profissionais, que reflitam as atividades e as propostas de desenvolvimento do 

CTE. 

• Incentivar as coordenações do CTE a participarem de projetos interinstitucionais 

que possibilitem trocas e aprendizado, além de darem visibilidade maior à 

produção e expertise do CTE e da UERJ no campo da Educomunicação. 

  

 

Rio de Janeiro, 16 de janeiro de 2022. 

 

         

 
 

Diretora do CTE 

matr. 6293-5 
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Abaixo é apresentado uma síntese explicativa/quantitativa do trabalho 

desenvolvido pelas diferentes Coordenações do CTE e, conforme foi solicitado, uma 

rápida análise dos problemas enfrentados e dos objetivos para o ano de 2023. 

 

Coordenação de Administração: 

O ano de 2022 foi bastante intenso e produtivo para a Cooadmin, mesmo que, em janeiro, 

o período tenha começado com aproximadamente um mês de atividades remotas, para 

toda a Uerj, por conta do recrudescimento da cepa Ômicron do vírus da Covid-19. Com 

o retorno das atividades presenciais, o trabalho mostrou-se dinâmico e proativo, com os 

servidores do setor engajados e motivados. 

 Abaixo apresentamos algumas das atividades desenvolvidas em 2022 que podem 

ser destacadas dentre aquelas operadas pela Coordenação de Administração do CTE: 

• Recebimento, controle, cadastramento e encaminhamento aos setores 

responsáveis dos equipamentos solicitados à DAF, via SEI, que fazem parte do 

acervo do CTE. Esses equipamentos são de suma importância para o 

desenvolvimento das atividades do Centro, especialmente para a Rádio Uerj e à 

TV Uerj. Destacam-se as aquisições de um drone para filmagens, lentes para 

câmeras, HDs internos para NAS, alto-falantes, amplificadores, microfones etc., 

somando mais de duas dezenas de equipamentos adquiridos. 

• Recebimento, controle e encaminhamento à Secretaria dos Conselhos (SECON) 

dos equipamentos solicitados pela SECON à DAF, para compor o parque de 

equipamentos próprios daquele setor.  

• Para suprir as necessidades de equipamentos para as transmissões da Secretaria 

dos Conselhos (Consun, CSEPE, etc), a SECON solicitou à Reitoria e à DAF a 

compra de material para aquela atividade. A SECON pediu uma avaliação técnica 

à TV Uerj para verificar os equipamentos necessários para atender à demanda. 

Feito o levantamento técnico e da carência de material, foi solicitado à Cooadmin 

para que fizesse todo o trâmite burocrático e documental, pelo SEI, em parceria 

com o setor administrativo da SECON, e as solicitações de compra dos 

equipamentos foram realizadas e entregues no CTE e encaminhados à SECON. 
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• Recebimento e realização dos trâmites funcionais do novos servidores 

concursados do CTE, sendo eles os jornalistas Gustavo Caetano (TV), Amanda 

Domingues (TV), Thalyta Mitsue (Rádio), a técnico-administrativa Caroline 

Fernandes (TV) e o Técnico de Áudio e Vídeo Iulik Lomba (TV). 

• Solicitação à DAF dos novos equipamentos e das necessidades de material 

permanente para o ano de 2023, com o que é preciso para a complementação de 

equipamentos, substituição de material defasado e/ou inutilizado, e para a 

modernização das demandas. 

• Controle no sistema Monitora Uerj das informações relativas à Covid-19 por parte 

dos servidores do CTE. 

• Renovação do parque de informática, com aquisição, via projeto Faperj, de 04 

(quatro) novos computadores, sendo que um deles foi para a Direção do CTE. 

• Continuação em ritmo mais acelerado da passagem do Patrimônio do CTE do 

funcionário celetista Paul para o servidor efetivo Roberto Teixeira, pois, segundo 

Paul, em breve, este solicitará exoneração/demissão. 

• Rotina nas solicitações de manutenção das instalações, com atenção primordial ao 

ar-condicionado central e à limpeza do setor. 

• Recondicionamento e limpeza do bebedouro de grande porte que está localizado 

próximo ao lavabo e que estava sem uso e em precárias condições por ter ficado 

parado durante a pandemia. 

• Solicitação à Prefeitura dos Campi a agilidade na finalização das obras hidráulicas 

no banheiro feminino e na copa do CTE, localizados no corredor do bloco F, que 

foram interditados para troca de tubulação. 

• Reorganizações do arquivo com as informações e documentos de antigos 

servidores e funcionários do CTE. 

• Compra e instalação de uma porta de blindex na entrada do corredor interno do 

CTE, para maior segurança e controle na entrada de pessoas no setor. 

• Recadastramento e atualização junto ao Depext dos projetos e dos bolsistas de 

extensão. 

• Recebimento e encaminhamento aos setores dos bolsistas de nível médio (Faetec). 

• Acompanhamento junto à SGP do andamento do processo de abandono de serviço 

da ex-servidora da Cooadmin, Carolina Braz. Esta não retornou da licença sem 

vencimentos findada em setembro de 2021. Alegou estar estabelecida em Portugal 
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e sem nenhuma intenção de sair daquele país. Foi informada, em uma reunião 

online entre a servidora, a diretora do CTE, Profa. Sonia Wanderley, e o 

Coordenador Administrativo, de que, se não houvesse o retorno ao serviço, seriam 

lançadas faltas, o que ocorreu. O processo corre de maneira lenta e arrastada. 

• Atuação para administração e promoção do projeto Acervo Universitário do 

Samba, ligado à Comuns/CTE. O projeto recebeu uma verba promocional da DAF 

para ajuda de custo, a fim de promover o lançamento do volume 5 da coleção 

biográfica do Acervo, com o apoio do CTE na divulgação, na organização e na 

apresentação do show de lançamento do livro. 

• Organização do depósito do 11º andar e baixa dos equipamentos localizados no 

local. Também houve uma solicitação de faxina no espaço, que o deixou bastante 

esquematizado. Lembrando que o local está sendo utilizado pela Comuns para 

guardar móveis e utensílios de lá durante a obra daquele setor. 

• Atualização das pastas funcionais dos servidores, com todas as informações 

disponíveis. 

• Recebimento, triagem e encaminhamento dos e-mails do CTE para as devidas 

Coordenações e Direção. 

• Recebimento, por parte da DAF e nos últimos dias antes do recesso, de 15 (quinze) 

computadores que, segundo levantamento, é um montante solicitado pelo CTE em 

anos anteriores e subsequentes, que não haviam sidos atendidos por aquela 

Diretoria. Será feito uma verificação para o destino dos equipamentos.  

• Retomada e finalização das instalações elétricas no Núcleo de Memória do CTE 

(Numa), seguindo a solicitação feita pela Prefeitura dos Campi, para a 

padronização dos equipamentos, inclusive com a compra de um barramento e de 

35 novos disjuntores para o quadro elétrico da Uerj, que se encontra no corredor 

do bloco C, em frente ao Numa. Foi realizada a reinauguração do Núcleo no ano 

corrente.  

• Renovação do seguro dos equipamentos do CTE e da hospedagem do domínio da 

Rádio na internet e do backup de dados do nosso site. 

 

Para o ano de 2023, a Coordenação Administrativa tem ótimas perspectivas de trabalho e 

a intenção de dinamizar ainda mais as atividades inerentes ao setor, como por exemplo: 
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• Fomentar ainda mais as rotinas administrativas e funcionais da Cooadmin para 

um retorno mais específico. 

• Reforçar o pedido junto à Prefeitura para instalação de câmeras no corredor 

do bloco F, em frente da entrada do CTE, para a nossa maior segurança. 

• Cobrar à Prefeitura o pedido feito pelo SEI da finalização das obras no 

banheiro feminino e na copa, bem como uma alternativa para utilização de um 

banheiro masculino, que não seja o dos discentes, que possa atender os 

servidores e os bolsistas do setor. 

• Verificar com a SGP a possibilidade de convocação ou outra alternativa que 

permita a chegada de novos servidores concursados para atender às demandas 

do CTE. 

 

Coordenação Pedagógica 

O ano de 2022 marcou o retorno das atividades presenciais na Universidade. A 

Coordenação Pedagógica do CTE desenvolve atividades ligadas aos projetos e ações 

permanentes com a Direção e demais Cordenações do setor, buscando estabelecer e 

aprimorar a integração das dimensões técnica e pedagógica no desenvolvimento de novos 

produtos/serviços de cunho científico, educacional, jornalístico e cultural.  

As principais atividades desenvolvidas em 2022 foram: 

 

 

• 6ª Semana Nacional de Arquivos e Reabertura do Núcleo de Memória 

Audiovisual (NuMA) 

 

Apoio na organização do evento “Educação, memória e acervos: as experiências 

da Uerj”, que marcou a participação do CTE na 6ª Semana Nacional de Arquivos, 

promovida pelo Arquivo Nacional.  

A atividade aconteceu no dia 9 de junho e foi transmitida pelo canal da TV Uerj no 

Youtube, com a exibição do documentário “Memória em Movimento: A criação do 

Núcleo de Memória Audiovisual da Uerj”, seguido de debate sobre a importância da 

preservação da memória em instituições públicas. Participaram do debate mediado pela 

Diretora do CTE, Sonia Wanderley, as bibliotecárias Danielle Ribeiro (Centro de 

http://www.youtube.com/tvuerjoficial
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Tecnologia Educacional – CTE/UERJ) e Luciana de Avellar (Núcleo De Memória, 

Informação e Documentação – MID/Rede Sirius/UERJ), e a professora Andrea Fernandes 

(Instituto de Aplicação Fernando Rodrigues da Silveira – CAp/UERJ). O evento marcou 

ainda a reabertura do NuMA ao público, depois de dois anos fechado para visitação em 

razão da pandemia de covid-19. 

 

   

 

 

• Programação visual  

 

O designer do CTE, integrante da equipe da Cooped, desenvolveu, ao longo do 

ano, a programação visual de diferentes peças de comunicação para as atividades 

realizadas pelo setor, bem como atuou no desenvolvimento das identidades visuais de 

produções da TV UERJ. 
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• Organização do 9° Festival Curta na UERJ 

 

Início da organização da 9ª edição do Festival de vídeos Curta na UERJ. Depois 

de dois anos de hiato por conta da pandemia de covid-19, o Curta na Uerj foi retomado 

com o tema “Ciência”.  O concurso foi lançado em outubro de 2022 e a premiação 

acontece em 2023. 

 

 

 

 

• Gestão de mídias sociais 

 

Criação de um grupo de trabalho sobre gestão de mídias sociais e realização de 

pesquisas sobre as redes de instituições públicas de ensino de todo o país. Realização de 

reuniões com profissionais do mercado e especialistas, buscando o estabelecimento de 

uma linha editorial, bem como o alinhamento das práticas utilizadas nas redes sociais do 

CTE com as estratégias mais atuais e bem-sucedidas.   

Além das atividades citadas acima, a Cooped também atua na atualização dos sites 

do CTE e do Festival Curta na Uerj, bem como na atualização dos destaques da produção 

do setor no portal da Uerj. 

 

• Projeto “Apoio ao uso das tecnologias digitais no CTE/UERJ: divulgação 

científica, educação online, convergência e letramento midiáticos” 

 

Apoio no desenvolvimento e acompanhamento do projeto, aprovado no Edital 

FAPERJ de Apoio à Infraestrutura e Pesquisa nas Universidades Estaduais do Rio de 
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Janeiro - 2021. O projeto objetiva discutir a dinâmica na constituição das atividades de 

produção, guarda e divulgação audiovisual do CTE, propondo a utilização de diferentes 

tecnologias digitais, auxiliando o planejamento dessas incorporações e avaliando sua 

importância na utilização/reflexão das tecnologias digitais de informação e comunicação 

(TDCIs) nas atividades fins da Universidade.  

Com a previsão de aquisição de materiais permanentes e equipamentos, o referido 

projeto tem possibilitado a modernização do parque tecnológico do setor. 

 

• VIII Fórum de reitores e dirigentes das universidades e tv educativas parceiras 

do Canal Futura 

 

Participação, junto com a Coordenação de TV e a Direção do CTE, no VIII Fórum 

de reitores e dirigentes das universidades parceiras do Canal Futura, onde se reuniu com 

equipes de TVs universitárias de todo o Brasil. O Fórum teve como pauta o desafio de 

pensar educação e comunicação multitelas. Também foi uma oportunidade de interação 

e aproximação com as equipes de diversas TVs universitárias brasileiras, bem como 

conhecer suas iniciativas e desafios. 

 

    

 

• Desenvolvimento da equipe  

 

Continuidade no investimento na capacitação da equipe, com a promoção de 

formações internas. Em 2022 foram realizadas duas turmas para os servidores, estagiários 

e parceiros do CTE, uma turma de edição de vídeos e outra de roteiro para o audiovisual. 
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• Projetos de extensão e estágio interno complementar 

 

A Cooped prestou apoio na concepção, desenvolvimento e acompanhamento dos 

projetos de extensão e estágio interno complementar do setor. Em 2023 o CTE 

desenvolveu 8 projetos de extensão e 5 projetos de estágio interno complementar.   

Extensão – Rádio UERJ; Web-rádio: IDOSO EM FOCO; TV UERJ; Repórter 

Ciência; Ciência em prática; Podcast Na Real; Videoteca: Centro de Memória 

Audiovisual da Uerj; Universidade em Pauta.  

Estágio interno complementar – O Centro de Tecnologia Educacional da Uerj 

na Era da Convergência Midiática; Programa Campus; TV Uerj Explica; Memória Uerj 

em Vídeo - Imagens em Movimento; Banco de Imagens.  

Todos os projetos foram apresentados na 31ª Uerj Sem Muros e 20ª Semana de 

Graduação da Uerj. 

 

• Projeto “Ciência pública, convergência midiática e Universidade: Produção e 

divulgação de conhecimento em tempos midiatizados” 

 

Apoio na elaboração e submissão do projeto para cadastro do CTE como uma 

UDT - Unidade de Desenvolvimento Tecnológico, junto ao Departamento de Inovação 

da Uerj. O projeto tem como objetivo consolidar o CTE como um centro de produção de 

conteúdo audiovisual digital na perspectiva da “ciência pública” e um espaço de reflexão 

teórico-prática no campo da produção midiática voltada para educação e divulgação 

científica, contribuindo para a pesquisa e inovação nesse campo. 
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O referido projeto também foi submetido ao Edital QUALITEC 2023 – Bolsas 

para Profissionais nas Unidades de Desenvolvimento Tecnológico – UDTs (Laboratórios 

e Incubadoras) da Uerj. 

 

• Perspectivas futuras 

 

O trabalho da Coordenação Pedagógica permeia todas as atividades do CTE, com 

o desenvolvimento de ações permanentes em conjunto com a direção e demais 

coordenações. Entre as metas para 2023, estão: 

 

➢ O fortalecimento da convergência entre os campos da comunicação e da educação, 

bem como da utilização das tecnologias digitais em rede com fins educacionais. 

➢ Investimento contínuo e ampliação da formação profissional da equipe do CTE, 

com a promoção de oficinas e workshops para desenvolvimento e atualização de 

competências.  

➢ Continuidade da série “Tecnologia e Formação”, com o lançamento de novos 

materiais em texto e vídeo com orientações para realização de atividades com 

utilização de tecnologias digitais. 

➢ Realização de eventos, como a continuidade do Festival Curta na Uerj e a 

participação na Semana Nacional de Arquivos.  

➢ Ampliação da divulgação do CTE e suas produções, visando aumentar a sua 

visibilidade e o seu alcance, tanto com o público interno quanto com o externo, 

por meio da realização de campanhas de divulgação. 

➢ Pesquisa constante de novos canais e locais para veiculação da produção, bem 

como mostras e festivais competitivos. 

➢ Planejamento para a busca de patrocínio, apoio cultural e outras formas de 

financiamento. 

➢ Elaboração de artigos sobre o CTE e suas ações para publicação em periódicos e 

apresentação em eventos, divulgando o setor e a Universidade. 
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Coordenação e Produção de TV e Vídeo 

Se fôssemos escolher uma palavra para definir o ano de 2022 na Coordenação de 

Produção de TV e Vídeo seria: parceria.  Isso porque, apesar de dificuldades conseguimos 

construir trabalho coletivo junto com Coordenação Pedagógica na construção de 

materiais educacionais alinhados com a necessidade deste tempo e na produção de 

eventos relacionados ao Núcleo de Memória Audiovisual, e  a Coordenação da Rádio 

com a transmissão da Primeira Semana do Rádio na Uerj.  Também destacamos os nossos 

parceiros externos, dos quais destacados:  o Instituto de Física, o Núcleo de Ensino e 

Pesquisa em História da Educação (NEPHE), o Departamento de Extensão e, no final do 

ano, com a Divisão de Teatro a partir do qual criamos o programa “Rolezim Uerj” , em 

formato de agenda das atividades culturais da Universidade.    

O ano que terminou também foi marcado pela readaptação ao trabalho presencial, que se 

efetivou a partir de março. Isso garantiu a consolidação desse novo momento da TV Uerj 

que vem sendo desenhado desde 2020 . O resultado disso foram 6,4 mil novos inscritos 

no canal do Youtube chegando a 24.143 assinantes da nossa programação.  

 

Dificuldades E Desafios 

 

O ano de 2022 foi um ano de expansão da equipe da Coordenação de Produção de 

TV com a chegada de dois novos servidores técnicos audiovisuais e a chegada, já no final 

do ano de dois novos jornalistas e uma servidora técnico-administrativa com perfil de 

produção de conteúdo o que vai permitir que pensemos para o último ano de gestão uma 

expansão na grade de produções.  

No ano passado, conseguimos promover formações interna de câmera para nossos 

profissionais e estagiários; duas formações de roteiro e uma de introdução para edição. 

Nos dois últimos casos voltados para os estagiários e profissionais de outras coordenações 

do nosso setor.  

O retorno ao presencial fez aflorar uma série de questões comportamentais que 

por vezes prejudicaram o trabalho em equipe. De todo modo, estamos buscando formas 

de reduzir e sanar as diferenças entre os perfis profissionais.  

Mesmo com a chegada de novos profissionais, vamos precisar estabelecer novos 

fluxos de formação interna para que a nossa equipe se torne mais coesa, competente e 
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capaz de atender sem diferenças todos os desafios que se apresentam para este último ano 

de gestão.  

Como no ano passado, destaco a necessidade de investimento em qualificação do 

nosso corpo técnico e de jornalistas. Para os técnicos em audiovisual indicaria 

aprimoramentos em edição, animação, operação de drone e gestão do NAS. Para o corpo 

de jornalistas e estagiários, as sugestões seriam no aprimoramento de produção 

audiovisual e locução.    

 

Nossas Parcerias 

 

FÍSICA EM CURTAS 

Com o Instituto de Física demos início ao projeto Física em Curtas que consiste na 

adaptação de contos mexicanos sobre conceitos da física. Trabalho desenvolvido em 

parceria interna com a Coordenação Pedagógica. Desenvolvemos toda a identidade 

visual do projeto, desenvolvimento de vinheta, revisão do roteiro, produção, gravação e 

pós-produção do material. Até o momento, temos um vídeo disponível e outros materiais 

da série estão na fase de desenvolvimento de roteiro. 

 

Física em Curtas - Episódio 1 > https://www.youtube.com/watch?v=N4osbM2Y8XY 

 

 

SE LIGA NA HISTÓRIA 

Já com o Núcleo de Ensino e Pesquisa em História da Educação (NEPHE), 

desenvolvemos a série documental “Se Liga na História”, composta por quatro curtas-

documentários que tratam “das margens” do bicentenário da Independência do Brasil. A 

pesquisa foi desenvolvida pelos integrantes do grupo de pesquisa. Também em parceria 

com a Coordenação Pedagógica atuamos nos seguintes campos: criação da identidade 

https://www.youtube.com/watch?v=N4osbM2Y8XY
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visual, desenvolvimento de vinheta, mentoria e revisão de roteiros, produção, captação 

de imagens, pós-produção. Também realizamos duas exibições públicas par ao 

lançamento da série. A primeira, no Núcleo de Memória Audiovisual (NuMA) e que 

integrou o lançamento de livro que compõe este projeto. A outra, foi realizada na Escola 

Estadual João Alfredo. Foram 3 exibições (manhã, tarde e noite) e que contou com a 

participação da equipe do CTE.  

 

Até o momento, foram lançados dois curtas. Os outros dois estão em fase de pós-

produção.  

 

Se Liga na História - Episódio 1 > https://youtu.be/HPg9Fy2hnmA 

 

 

 

Se Liga na História – Episódio 2 > https://youtu.be/YkzDv3aQ42c 

 

 

 

 

https://youtu.be/HPg9Fy2hnmA
https://youtu.be/YkzDv3aQ42c
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LABORATÓRIO DE ACESSIBILIDADE CULTURAL 

Como o Laboratório de Acessibilidade Cultural (LAC), vinculado à Coordenação de 

Exposições (COEXPA, do Departamento Cultura (DECULT/PR3), entramos como apoio 

na gravação de edição da interpretação em Libras das exposições:  

“Club XXX Paulo Jorge Gonçalves” que ficou em cartaz na Galeria Gustavo Schnoor 

de 8 de março a 19 de agosto de 2022 

 “Trama, Artista” exibida na Galeria Cândido Portinari entre os dias  7 de julho a 12 de 

agosto de 2022.  

 

DEPARTAMENTO DE EXTENSÃO 

 

Com o Departamento de Extensão, atuamos na divulgação dos processos de 

curricularização da extensão. Aqui cabe destacar que só conseguimos produzir um único 

vídeo dos três previstos em razão das agendas das fontes. 

 

Currricularização da Extensão > https://youtu.be/y9bY6bx1rP4 

 

 

Mesmo com resultado aquém do esperado dessa parceria, ela tem papel fundamental no 

desenvolvimento da que apresentaremos a seguir e que está diretamente relacionada com 

a que descreveremos a seguir. 

 

CANAL FUTURA 

Em 2022, fomos convidados a participar das atividades dos 25 anos do Canal Futura, do 

qual somos parceiros desde 2016. A partir da reunião, passamos a fazer parte do ALÔ, 

COMUNIDADE!, programa semanal de 26 minutos que vai ser exibido no Futura e 

disponibilizado também no Globoplay. Todas as universidades do Brasil e que são 

https://youtu.be/y9bY6bx1rP4
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parceiras do canal podem fazer parte.  As pautas são baseadas em projetos de extensão 

universitária e até o momento já enviamos 4 vídeos que vão compor a programação:  

• Laboratório Ambdown >> https://youtu.be/D8R5QF_dVqI 

• Ilha da Madeira >> https://youtu.be/l4I6RqYWRO0 

• Máqua >>> https://youtu.be/l4I6RqYWRO0 

• Ambulatório Pós-covid >>> https://youtu.be/rr4a_5TLR0k 

 

Canal Youtube – Tv Uerj Oficial 

 

Nossos dados de audiência são animadores. Em 2022 o canal TV Uerj Oficial 

apresentou um crescimento de 37,7%, com acréscimo de 6.612 participantes. Embora, 

o número absoluto sejam menor do que o auferido no ano anterior, alcançamos um 

volume de 218,3 mil visualizações, o que representa um percentual 20% maior do que 

observado em 2021.  Foram 39,9 mil horas de exibição, representando um 

crescimento de 44% de audiência em comparação ao ano anterior.  

 

 

 

https://youtu.be/D8R5QF_dVqI
https://youtu.be/l4I6RqYWRO0
https://youtu.be/rr4a_5TLR0k


23 
 

Em relação ao ano anterior, observamos uma mudança na origem do tráfego de nossas 

visualizações que deixaram de ser externas e passaram a ser preferencialmente dentro da 

plataforma.  

 

Dentro da pesquisa, cabe aqui destacar os termos mais buscados e que 

conduziram os espectadores ao nosso canal. A maior parte das pesquisas deu-se a partir 

do termo “TV Uerj” o que demonstra a consolidação da nossa marca junto à audiência.   

 

 

Em 2022, os conteúdos em destaque para nossa audiência foram as transmissões 

ao vivo em especial do evento “A igualdade e o Futuro da América Latina”, realizado no 

final de março. No entanto, as transmissões relacionadas ao Vestibular da Uerj 

dominaram a preferência dos nossos espectadores.   
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Aqui detalhamos o papel de cada produção na formação da nossa audiência.  

 

TÍTULO DO PROGRAMA VISUALIZAÇÕES 

Minuto Uerj (10 edições)   1.379 

TV Uerj Explica (19 edições) 3021 

Programa Campus (8 edições) 2.031 

Especiais (13 edições) 6.092 

Uerj em Pauta (20 edições)  4.553 

Repórter Ciência (6 edições) 778 

Tecnologia em Perspectiva (9 edições) 2.450 

Rolezim (1 edição) 148 

Teaser: Uerj com RJ (4 edições) 211 

Total 20.510 

 

Transmissões ao vivo 

Neste ano, realizamos 78 transmissões ao vivo, que representa um aumento de 56% em 

relação ao ano anterior. Embora a audiência tenha sido pulverizada, esta é a principal 

fonte de audiência do canal, em especial às lives voltadas para o Vestibular. Dos setores 

institucionais a Pró-reitoria de Ações Afirmativas e Políticas Estudantis (PR4) liderou as 

solicitações de apoio.  
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TÍTULO DO PROGRAMA VISUALIZAÇÕES 

Aula Magna Covid-19 descobertas e desigualdades (Parte1) 5.558 

Aula Magna Covid-19 descobertas e desigualdades (Parte2) 463 

1° Sessão ordinária do CSEPE (10/02/2022) 135 

Formatura do terceiro ano CAp - Uerj 1531 

A tecnologia e os impactos da educação (Tec.Perspectiva) 320 

#Vestibular2022:Uma janela em Copacabana 13.237 

2ª Sessão ordinária do CSEPE (10/03/2022) 182 

#Vestibular2022: Os sonetos 8.215 

1ª Sessão ordinária da CONSUN (11/03/2022) 305 

Inauguração da nova sede do CAp 1.981 

Descerramento do painel comemorativo Darcy Ribeiro 395 

Política estudantil e ações afirmativas na Uerj 726 

Apresentação do Encontro Internacional Democracia e 

Igualdade  
1690 

Abertura: Encontro Internacional Democracia e Igualdade 3480 

Encontro Internacional Democracia e Igualdade 1.724 

Encontro Internacional Democracia e Igualdade 1957 

A igualdade e o futuro da América Latina 17904 

3ª Sessão ordinária do CSEPE (07/04/2022) 152 

2ª Sessão ordinária do CONSUN (08/04/2022) 436 

A tecnologia transformou nossa relação com a arte? 204 

Ocupação urbano-industrial e governança territorial da Baía de 

Sepetiba 
399 

#UerjcomRJ: Educação e Ações afirmativas 502 

Qual o impacto da tecnologia em nossas relações de trabalho? 232 

#UerjcomRJ: Ciência e Tecnologia 277 

4ª Sessão ordinária do CSEPE 150 

#UerjcomRJ:Economia, sustentabilidade e inovação 237 

#UerjcomRJ: Comunicação da ciência 54 

#UerjcomRJ: Saúde 299 

3ª Sessão ordinária do Conselho universitário 622 

É o fim da aventura humana na terra? 168 
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5ª Sessão ordinária do CSEPE 421 

6ª Semana Nacional de Arquivos 431 

Acolhida virtual:  boas-vindas 271 

Acolhida virtual: Ações afirmativas 502 

Acolhida virtual: A Assistência estudantil e avaliação 

socioeconômica 
264 

O Brasil possível: Dialogando com Darcy Ribeiro 431 

3ª Sessão ordinária do CONSUN 254 

Abertura do XI Seminário Internacional As redes educativas e 

as Tecnologias 
516 

BNCC e o ensino médio: Desafios e Perspectivas 191 

6ª Sessão ordinária do CSEPE 176 

Encerramento do XI Seminário Internacional As redes 

educativas e as Tecnologias 
121 

Os livros, dispositivos e passagens do tempo 308 

4ª Sessão ordinária do CONSUN  408 

4ª Sessão ordinária do CONSUN (CONTINUAÇÃO) 421 

Quando a vida e os dispositivos estão conectados à internet 302 

7ª Sessão ordinária do CSEPE 421 

Tiãozinho Mocidade e os Bambas de Padre Miguel 382 

5ª Sessão ordinária do CONSUN  421 

1ª Sessão extraordinária CSEPE 283 

6ª Sessão ordinária do CSEPE  176 

6ª Sessão ordinária do CONSUN  625 

2ª Sessão extraordinária CSEPE 160 

1ª Semana de rádio na Uerj - A história da rádio 253 

1°Semana de rádio na Uerj - Linguagem radiofônica 54 

1ª Semana de rádio na Uerj- Linguagem radiofônica 243 

1ª Semana de rádio na Uerj - As tecnologias digitais  e o futuro 162 

XIII Seminário de formação de professores 165 

3ªSessão extraordinária CSEPE 127 

XIII Seminário de formação de professores 173 

Abertura do II Congresso Nacional de ProfHistória 492 
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9ª Sessão ordinária do CSEPE 138 

9ª Sessão ordinária do CONSUN 282 

Acolhida virtual 2022.2 987 

Ciclo de palestra de vestibular: Redação 11.250 

100 anos Darcy Ribeiro - A utopia é aqui   417 

Dos mapas a cartografia web 111 

10ª Sessão ordinária do CSEPE 216 

7° Sessão ordinária do CONSUN 560 

Ciclo de palestra de vestibular: Nietsche 11.227 

Ciclo de palestra de vestibular: Não me abandone jamais 16.997 

4° Sessão extraordinária CSEPE 124 

Ciclo de debate Uerj “O papel da universidade pública no 

desenvolvimento do país" 
663 

Premiação Uerj sem Muros 2022 450 

Seminário Permanecer, Viver e Existir: 21 anos de lutas pelas 

ações afirmativas na #Uerj | AO VIVO (Dia 1) 
178 

Seminário Permanecer, Viver e Existir: 21 anos de lutas pelas 

ações afirmativas na #Uerj | AO VIVO (Dia 2) 
113 

11ª Sessão Ordinária do CSEPE | AO VIVO 141 

Seminário Permanecer, Viver e Existir: 21 anos de lutas pelas 

ações afirmativas na #Uerj | AO VIVO (Dia 3 - tarde) 
112 

Seminário Permanecer, Viver e Existir: 21 anos de Lutas Pelas 

Ações Afirmativas na #Uerj | AO VIVO (Dia 3 - noite) 
96 

Seminário Permanecer, Viver e Existir: 21 anos de lutas pelas 

ações afirmativas na #Uerj | AO VIVO (Dia 4 - tarde) 
190 

Total 116.782 

 

Metas para 2023 

 

Em relação ano anterior, destaco novamente que nossas metas foram parcialmente 

alcançadas. Algumas questões, sobretudo as relacionadas com o corpo funcional da 

equipe comprometeram o desempenho das atividades. No ano passado, ainda, com apoio 
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da Direção do CTE, estamos em via de sanar essas questões de cunho comportamental. 

Por isso, para 2023, pretendemos:  

 

• Bater a meta de 30 mil inscritos no TV Uerj Oficial; 

• Implementar a produção de material audiovisual específico para as redes sociais; 

• Consolidar o programa “Rolezim Uerj” na nossa grade de programação; 

• Ampliar o número de inserções dos programas da TV Uerj; 

• Fortalecer e ampliar o trabalho de divulgação científica da universidade; 

• Fortalecer as produções didático-pedagógicas das parcerias existentes;  

• Realização de web-série em parceria com o NESA sobre projeto de extensão 

“Aquarela” que atende adolescentes LGBTQIA+ e suas famílias. A ideia é que essa série 

seja veiculada em nosso canal em junho e em parceria com o Canal Futura;  

• Pesquisar novos formatos de programas que ampliem a nossa grade; 

• Tentar ingressar no projeto Science Vlogs Brasil que reúne canais sobre ciência 

no YouTube; 

• Ampliação das parcerias para produções mais elaboradas, como os 

documentários, séries e minisséries, por exemplo; 

• Busca de novos parceiros para fomento e/ou intercâmbio de equipamentos, 

pessoal, expertise, etc; 

• Realização de cursos de formação e qualificação da equipe da TV Uerj para além 

do Capacit de modo que tenhamos uma equipe com qualificação uniforme.; 

• Desenvolver dois novos programas no âmbito da divulgação científica um voltado 

para as inovações dos professores na prática da sala de aula e outro sobre as inovações 

da área da saúde tendo como campos o HUPE e a Policlínica Piquet Carneiro. 
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Coordenação e Produção de Rádio e Áudio 

 Para melhor reflexão acerca das atividades desenvolvidas por esta coordenação 

no ano de 2022, assim como visualizar as estatísticas de acesso, esses dados foram 

divididos em três partes apresentadas abaixo: 

 

1.  Estratégicas e Táticas 

 

• Novos sistemas de som indoor no campus Maracanã  

Com um dos resultados da participação do CTE no Edital Programa de Apoio à 

Infraestrutura e Pesquisa nas Universidades Estaduais do Rio de Janeiro da Faperj, serão 

instalados novos sistemas de som indoor no campus Maracanã. Os próximos locais a 

receberem os amplificadores sonoros com transmissão ao vivo da Rádio Uerj serão o 

Restaurante Universitário Bruno Alves dos Santos, o Hospital Universitário Pedro 

Ernesto, o corredor da Administração Central e o espaço entre a Concha Acústica e a 

Capela Ecumênica, utilizado para acesso ao metrô e ao trem. Desta forma, ampliaremos 

a divulgação e o acesso à programação da Rádio Uerj em mais espaços da universidade, 

acessados tanto pela comunidade interna quanto pela externa. 

 

• Projeto de desenvolvimento de identificação visual para sistema de som 

indoor 

Acompanhando a instalação do sistema indoor nas localidades descritas no item anterior, 

serão colocadas placas de identificação visual nas proximidades dos amplificadores 

sonoros que fazem a transmissão da Rádio Uerj nas dependências da universidade. O 

objetivo da ação é reforçar a marca na comunidade acadêmica, a fim de conquistar novos 

ouvintes e fortalecer a fidelização da audiência. 

 

• Reativação do sistema de som indoor na livraria da EdUERJ 

A livraria da Editora da Universidade do Estado do Rio de Janeiro (EdUERJ) teve seu 

sistema de som indoor restabelecido. O serviço havia sido interrompido por conta da 

interferência da rede elétrica no sinal sonoro por link FM, utilizado para transmitir a Rádio 

Uerj para as dependências internas do campus Maracanã. 
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• Implementação do Google Workspace 

O serviço Google Workspace foi contratado pela gestão da Rádio Uerj e começou a ser 

utilizado em 20 de abril de 2022. A plataforma de aplicativos faz parte do projeto de 

backup da rádio, tendo auxiliado na definição do processo de criação de cópias de 

segurança dos materiais produzidos pela equipe. Além disso, o Google Workspace 

também oferece ferramentas que auxiliam na produtividade a partir da disponibilização 

de links para reuniões remotas sem limite de duração, utilizadas para gravação de 

entrevistas com especialistas e personagens para os programas e matérias da rádio.  

 

• Substituição da plataforma de transmissão da rádio online 

Considerando as limitações de coleta de dados do antigo provedor da rádio, foi articulada 

a substituição do serviço da Maxcast. Desta forma, a partir do mês de agosto, a Rádio 

Uerj passou a ser transmitida pela plataforma BRLOGIC, que oferece maior diversidade 

de informações para análises e tomadas de decisões estratégicas. 

 

• Reestruturação do Estúdio A - Ao Vivo 

Como resultado da participação do CTE no Programa de Apoio à Infraestrutura e Pesquisa 

nas Universidades Estaduais do Rio de Janeiro da Faperj, foi possível realizar a 

reestruturação do Estúdio A da Rádio Uerj. Através deste auxílio foram adquiridos os 

seguintes materiais: 

✓ três  fones de ouvido Sennheiser; 

✓ três microfones Shure para produção de podcasts; 

✓ um processador de áudio estéreo para rádios web e indoor. 

 

• Reestruturação do Estúdio C - Pós-produção 

O Estúdio C da Rádio Uerj, por sua vez, foi renovado através do orçamento concedido 

pela Diretoria de Administração Financeira (DAF), conforme lista abaixo: 

✓ sete fones de ouvido Sennheiser; 

✓ seis microfones Shure para produção de podcasts; 

✓ oito webcams para gravação de podcasts em vídeo; 

✓ dez refletores Par Led para iluminação e ambientação; 

✓ uma mesa de luz DMX 512 para controle de refletores. 
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• Cobertura do evento Uerj com RJ 

O evento Uerj com RJ – Ciência, Tecnologia e Inovação: Propostas para o Rio de 

Janeiro pós-pandemia, realizado pelo Centro de Estudos Estratégicos e Desenvolvimento 

(Ceed) e pela Diretoria de Comunicação Social (Comuns) da Uerj, com apoio da 

Fundação Carlos Chagas Filho de Amparo à Pesquisa do Estado do Rio de Janeiro 

(Faperj), foi acompanhado e divulgado pela Rádio Uerj. A equipe produziu cinco matérias 

sobre os dias de evento e disponibilizou todos os encontros realizados em formato de 

podcast no programa Uerj Ao Vivo, transmitido através de sua rádio web e das principais 

plataformas de streaming de áudio. 

 

• Integração com plataforma Eduplay 

O Eduplay faz parte da Rede Nacional de Ensino e Pesquisa e realiza transmissão de 

sinais de TVs e Rádios Universitárias. Através da parceria, a Rádio Uerj passa a fazer 

parte do maior portal de vídeo para o ensino superior no Brasil, estando entre as 

conhecidas Rádio MEC, Rede Nacional e UNICAMP Rádio.  

 

• Novo programa na grade de programação 

Idealizado pelos estagiários da rádio, o Pop Uerj teve sua estreia em 19 de julho de 2022, 

com o episódio sobre o filme “Minions 2: A origem de Gru”. O novo programa traz 

resenhas críticas sobre diversas manifestações culturais, como o cinema e a música. O 

objetivo do Pop Uerj é produzir conteúdo de entretenimento para a comunidade 

acadêmica, com linguagem dinâmica e jovem, buscando ampliar e renovar a audiência da 

Rádio Uerj.  

Através da participação em eventos externos, como cabines de imprensa e junkets, os 

estagiários produzem episódios que buscam falar sobre as produções da indústria de 

forma independente, sem viés comercial. É importante destacar a participação efetiva 

com a proposta do programa realizado pelos estagiários e bolsistas sob a supervisão dos 

profissionais da Rádio UERJ. 

 

• Podcast especial de celebração ao centenário do Rádio no Brasil 

O Especial Centenário do Rádio no Brasil foi uma das ações da Rádio Uerj em celebração 

ao meio de comunicação em seu ano comemorativo. Em uma série de cinco episódios, o 

podcast apresentou um recorte histórico e técnico sobre o rádio e a sua constituição no 
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país. Além disso, o produto também destaca a relevância do rádio como ferramenta de 

comunicação, entretenimento, informação e integração social. 

 

• 1ª Semana do Rádio na Uerj 

Em comemoração ao Centenário do Rádio no Brasil, a Rádio Uerj promoveu a “1ª 

Semana do Rádio na Uerj”, entre os dias 13 e 15 de setembro de 2022. O evento teve o 

objetivo de proporcionar a troca de conhecimentos e vivências sobre um dos meios de 

comunicação mais populares do país através de debates sobre a história, a linguagem e o 

futuro do rádio. A “1ª Semana do Rádio na Uerj” contou com a participação de 

professores e profissionais do rádio brasileiro, como: Jansen Leiros, Rafael Casé, Ruy 

Jobim, João Batista de Abreu, Filipe Mostaro, Mauro Amaral, Andriolli da Costa, Flávio 

Back e Wellington Andrade. 

 

• Especial Ano Darcy Ribeiro na Uerj 

O especial “Ontem, hoje e sempre Darcy”, idealizado pela Rádio UERJ, com o apoio de 

pesquisa da Direção do CTE, foi uma homenagem ao Ano Comemorativo Darcy Ribeiro 

na Uerj. Em uma série de três episódios, o podcast abordou a vida e a obra de Darcy 

Ribeiro, assim como os inumeráveis frutos de seu trabalho. 

 

• Programa de Incentivo às Atividades Técnico-Administrativas na Uerj 

(Protec) 

Tendo em vista o lançamento do edital de 2022 do Programa de Incentivo às Atividades 

Técnico-Administrativas na Uerj (Protec), instituído pelo Ato Executivo de Decisão 

Administrativa 012/Reitoria/2022, a equipe técnica da Rádio Uerj submeteu o projeto 

“Programa de Orientação e Desenvolvimento de Podcast - PodP”. A iniciativa, que tem 

o objetivo de atender à crescente demanda das unidades acadêmicas da Universidade por 

produção de programas sonoros de divulgação científica, pretende criar um curso remoto 

de produção e criação de podcasts. Na em fase de aprovação final, o projeto da Rádio 

Uerj recebeu a nota preliminar de 980 em 1000 pontos que poderiam ser distribuídos. O 

projeto será desenvolvido a partir deste ano de 2023. 
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• Especial História ao Pé do Ouvido 

A partir do Edital FAPERJ Nº 36/2021 – Apoio à Editoração e ao Audiovisual 

Comemorativo do Bicentenário da Independência e do Centenário da Semana de Arte 

Moderna – 2021 e em parceria com o professor José Gonçalves Gondra, editor da Revista 

Brasileira de História da Educação e cientista do Estado do Rio de Janeiro, a Rádio Uerj 

desenvolveu o podcast especial “História ao Pé do Ouvido”. O produto tem o objetivo de 

produzir e difundir conhecimentos novos, a partir de análises dos processos da 

independência e da formação e instrução das populações no Brasil. 

 

• III Prêmio Rubra de Rádio Universitário 

A Rádio Uerj foi premiada no III Prêmio Rubra de Rádio Universitário, conquistando o 

segundo lugar com o podcast Ciência em Prática na Categoria 5 - Divulgação Científica. 

O Prêmio Rubra é uma iniciativa da Rede Brasileira de Rádios Universitárias (Rede 

Rubra) e tem como objetivo premiar os melhores trabalhos realizados por emissoras de 

rádio e webrádios universitárias do Brasil.  

 

• Novos programas na grade de programação 

Buscando sempre consolidar sua audiência e alcançar novos públicos, a Rádio Uerj está 

produzindo três novos programas para o ano de 2023. O primeiro será o podcast “A 

Resposta Está na Ponta da Língua”, que trará discussões e curiosidades sobre a Língua 

Portuguesa. O segundo, intitulado “Direito & Companhia”, irá abordar a área do Direito 

e suas aplicações no cotidiano. A última novidade será um programa sobre Antropologia, 

que realizará apresentação  

de autoras e fará contextualizações de problemas sociais. 

 

• Propostas de eventos para o próximo ano 

Considerando o sucesso da primeira edição da “Semana do Rádio na Uerj”, a equipe 

pretende realizar um segundo evento em 2023. Além disso, buscaremos parceria com a 

direção do Teatro Odylo Costa, filho para promover um especial musical que expandirá 

o conteúdo trabalhado no podcast “Clássicos para Todos”. A proposta é que o evento 

compreenda a execução de grandes obras do gênero por alunos de escolas de música, em 

conjunto com a contextualização das histórias das composições.  
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• Capacitação profissional para estagiários 

Além das já tradicionais oficinas de locução para rádio e TV, a gestão da Rádio Uerj deu 

mais um passo na formação técnica dos seus estagiários através dos exercícios de 

inserções ao vivo na programação. Desta forma, os estudantes puderam desenvolver e 

aprimorar suas habilidades em mais uma vertente do veículo, auxiliando na preparação 

para o mercado de trabalho. 

 

• Parceria com a Faculdade de Comunicação Social da Uerj 

O ano de 2022 também foi marcado por duas ações que confirmaram a retomada da 

parceria com a Faculdade de Comunicação Social da Uerj. A primeira foi a oficina de 

locução realizada com os alunos da disciplina de Radiojornalismo, do professor Andriolli 

Costa. Além de auxiliar no desenvolvimento profissional dos discentes, a Rádio Uerj 

também veiculou em sua programação as matérias desenvolvidas pelos estudantes. A 

segunda iniciativa foi o apoio ao projeto “Escola de Narradores”, desenvolvido pelo 

professor Filipe Mostaro, do Laboratório de Áudio da Faculdade de Comunicação Social 

da Uerj (AudioLab - Uerj), em parceria com o Laboratório de Estudos em Mídia e Esporte 

(Leme). A atividade consistiu na realização de narrações de mais de 30 partidas da Copa 

do Mundo de Futebol do Catar, com comentários, entrevistas e debates veiculados ao vivo 

pelo YouTube e pela Rádio Uerj. 

 

• Recepção de novos colaboradores 

A Rádio Uerj passou por uma série de mudanças em seu quadro de colaboradores no ano 

de 2023. Além das habituais alterações de estagiários, a equipe fez a recepção de duas 

novas servidoras, sendo uma na função de técnica de áudio e outra na função de jornalista, 

que atuará na gestão estratégica e na produção da rádio. Também tivemos a substituição 

de uma bolsista PROATEC e de um profissional contratado. 

 

• Mapeamento e estruturação dos fluxos de trabalho 

Os fluxos de trabalho da Rádio Uerj mantiveram sua divisão em três categorias: Gestão 

Estratégica, Produção de Conteúdo e Equipe Técnica. Seus processos estão estruturados 

dentro do aplicativo Trello, para melhor gestão e acompanhamento. As produções foram 

organizadas em 5 atividades: 
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✓ Programas/podcasts: Clássicos para Todos; Ciência em Prática; Comida de 

Verdade; Gestão.com; Idoso em Foco; Letras Pretas; Múltipla Escolha; Na Real; 

Pop Uerj; Tecnologia em Perspectiva; Uerj Entrevista e Uerj dá Samba. 

✓ Editorias: notícias referentes à Uerj em áreas temáticas (Cultura, Economia, Meio 

Ambiente, Sociedade, Educação, Esportes e Saúde). 

✓ Agenda: divulgação de cursos e eventos dos diversos setores da universidade. 

✓ Spots da programação: divulgação de notícias e orientações de especialistas da 

Uerj de caráter atemporal. 

✓ Spots de datas comemorativas: spots temáticos para celebrar datas importantes do 

calendário anual. 

✓ Conselhos: transmissão ao vivo das reuniões do Conselho Universitário (Consun) 

e do Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão (Csepe). 

 

• Produção e acompanhamento das tarefas 

Após a recepção dos novos colaboradores, a equipe da Rádio Uerj passou a ser formada 

pela coordenação, três técnicos de áudio, uma jornalista, um bolsista Proatec, um 

jornalista contratado e sete bolsistas de extensão. Os bolsistas são responsáveis pela 

elaboração e divulgação das produções da Rádio Uerj. Através de um sistema de rodízio, 

os estagiários são designados para cada programa, de forma a disseminar o conhecimento 

e diversificar seu aprendizado, auxiliando na formação acadêmica dos estudantes. Os 

técnicos de áudio, por sua vez, são responsáveis pela edição e formatação dos produtos 

originários das cinco atividades descritas no item anterior.  

 

2. Atividades Operacionais  

 

• Programas  

No ano de 2022 foram produzidos 160 episódios dos seguintes programas: Clássicos 

para Todos, Ciência em Prática, Comida de Verdade, Gestão.com, Idoso em Foco, 

Letras Pretas, Múltipla Escolha, Na Real, Pop Uerj, Tecnologia em Perspectiva, Uerj 

Entrevista e Uerj dá Samba. 

 

• Editorias, Agendas e Spots da Programação e Datas Comemorativas 

317 produções realizadas no período, sendo:  

✓ 172 Agendas  
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✓ 112 Editorias 

✓ 33 Spots da Programação/Datas Comemorativas 

 

• Conselhos 

25 transmissões ao vivo das reuniões do Conselho Universitário (Consun) e do 

Conselho Superior de Ensino, Pesquisa e Extensão (Csepe). 

 

Estatísticas de acesso 

 

✓ Janeiro 

 

105.642 

 

✓ Fevereiro 

 

85.946 
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✓ Março 

 

90.869 

 

✓ Abril 

 

81.978 

 

✓ Maio 

 
82.323 
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✓ Junho 

 

84.648 

 

✓ Julho 

 

74.584 

 

✓ Agosto 

 



39 
 

 

80.788 

 

✓ Setembro 

 

146.773 

 

✓ Outubro 

 

211.963 
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✓ Novembro 

 

221.555 

✓ Dezembro 

 

155.674 

 

Total de 1.422.74 acessos 

Média de 3.899 acessos/dia 

Fonte Maxcast: https://panel.hstbr.net/webradio/statistics/2022-01 

Fonte BRLOGIC: https://app.brlogic.com/r/ac1707a2c5/radio/radio-statistic/ 

 

 

https://panel.hstbr.net/webradio/statistics/2022-01
https://app.brlogic.com/r/ac1707a2c5/radio/radio-statistic/
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Coordenação de Memória Audiovisual 

O Núcleo de Memória Audiovisual atua na preservação do patrimônio audiovisual 

da Uerj e na consolidação de seu papel como agente catalisador e dinamizador dos 

conhecimentos produzidos pelo CTE e demais setores da universidade. A reinauguração 

do Numa ocorreu em 09 de junho de 2022 com a nossa quarta participação na Semana 

Nacional de Arquivos trazendo o tema: “Educação, memória e acervos: as experiências 

da Uerj”. Desde então o Numa passou a ser um polo de acesso e consulta para toda 

comunidade da Uerj interessada em conhecer mais sobre as produções audiovisuais que 

aqui realizamos. Os visitantes possuem acesso às estantes que abrigam um acervo em 

mídia analógica para apreciação, um espaço para estudo com mesas e cadeiras 

confortáveis e a cabines de acesso à internet para estudo e consulta ao acervo. A sala de 

projeção é aberta a solicitação de reservas para fins de mostras, oficinas, debates, 

seminários, exibições, cursos, bancas e outros. 

O retorno às atividades presenciais em 2022 propiciou a retomada do trabalho nas 

digitalizações de mídias em VHS e em DVD. As séries Programa Campus e Memória 

Uerj em VHS já estão praticamente todas digitalizadas, agora estamos na fase de realizar 

melhorias na imagem e som para que logo as duas coleções, cargo chefe das produções 

do CTE no acervo, estejam disponíveis em sua totalidade. No YouTube do NuMA 

constam 880 vídeos, muitos ainda em sua forma bruta de edição, destes 126 estão em 

modo público e disponíveis no site do Núcleo. Durante o ano de 2022 foram digitalizados 

257 vídeos, a grande maioria da série Programa Campus.  

O site do Núcleo de Memória enfrentou problemas relacionados à hospedagem de 

seu conteúdo no GoDaddy, ficando fora do ar por longos períodos entre os meses de 

outubro, novembro e dezembro. Entramos em contato com o Web Designer André Iunes 

diversas vezes nesse tempo e até chegamos a perder conteúdo que não estava salvo em 

backup recuperado. Contudo, agora em janeiro de 2023, o site voltou a funcionar e o 

problema dos backups está sendo solucionado em contato do André e do Daniel Barros 

com a Dinfo. 

 

• Equipe 

A equipe do Núcleo de Memória Audiovisual é composta por: 

1 Coordenadora - Danielle Ribeiro 
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1 Assistente Administrativo - Rafael Schuabb 

1 Auxiliar Administrativo - Augusta Angelo 

1 Bolsista Proatec - Victor Hugo Vasconcelos 

4 Bolsistas de Estágio Interno Complementar - Karina Santanna, Mario Luccas, Mauro 

Zadock e Raphael Freires 

1 Bolsista de Extensão - Alexandre Figueiredo 

 

O Núcleo conta com quatro projetos junto aos órgãos competentes da UERJ com bolsistas 

da graduação: três de Estágio Interno Complementar e um projeto de extensão. Além 

disso temos um bolsista Proatec (Bibliotecário). 

São os seguintes projetos: 

✓ Banco de Imagens (2 bolsistas); 

✓ Memória UERJ em Vídeo Imagens em Movimento (1 bolsista); 

✓ Núcleo de Memória Audiovisual da Uerj (NuMA): Preservação e 

Divulgação do Acervo Universitário (1 bolsista); 

✓ Videoteca: Centro de Memória Audiovisual da Uerj (1 bolsista). 

 

• Parceria com a Cinemateca do MAM 

    A parceria com a Cinemateca do MAM ocasionou dois encontros onde foram 

compartilhados conhecimentos técnicos de ambos os lados. O técnico do MAM também 

esteve em nossas instalações para realizar um levantamento de nossos equipamentos, 

peças que necessitam reparo e as que não tem mais conserto. Com isso buscamos alinhar 

estratégias de trabalho para que possamos digitalizar nosso acervo do banco de imagens 

do CTE que conta com o numerário em mídias de: 1.226 em formato Betacam (em 

tamanho médio e grande), 564 em formato U-Matic ((em tamanho médio e grande), 160 

S-VHS e cerca de 600 Mini-DVs. A seguir o Relatório de avaliação dos Equipamentos 

do CTE viáveis para envio à manutenção externa elaborado pelo técnico do CTE, Guaracy 

Telles Teixeira:   

 

✓ VO-7600PM - U-MATIC id:07 S/N 10072– Apesar do aparelho estar rejeitando 

a inserção de fita, aparentemente se encontra em bom estado de conservação. É 

claro que desde que o aparelho não tenha sido colocado em estado de reprodução, 

uma avaliação mais aprofundada fica de difícil conclusão, mas pelo estado de 

conservação chega-se à conclusão que é uma máquina de possível reparação. 
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✓ BR-S800U - SUPER VHS  ID:03 Pat. 84834 – Existe algum curto provocando 

a queima do fusível de proteção da fonte, pode ser até que a avaria seja na mesma. 

Aparentemente as placas estão boas com boa conservação em suas peças 

mecânicas e eletrônicas. Será de bom procedimento enviar esta máquina junto 

com a outra de mesmo modelo (ID:04), pois ambas se encontram em bom estado 

de conservação e sempre haverá possibilidade de troca de peças e componentes 

entre elas. 

✓ BR-S800U -  SUPER VHS  ID:04 Patr.84835 – Apesar do equipamento estar 

rejeitando e amassando fitas, seu estado geral de mecanismos e eletrônicos é bom. 

É viável o seu envio para manutenção especializada externa, mesmo por que existe 

outro de mesmo modelo (ID:03) com mesmo estado de conservação, 

possibilitando troca de peças entre os mesmos. 

✓ UVW-1800 – BETA SP – S/N 30209 Mecanismo de reprodução atuando 

perfeitamente, mas sinal de vídeo saindo com baixo nível DC. Pode ser que seja 

a fonte ou algum regulador de tensão das placas referentes ao TBC do 

equipamento. Devido ao seu ótimo estado de conservação há uma grande 

possibilidade de solução do problema, sendo então recomendável ser conduzida 

para manutenção especializada externa. Os outros VTs, por estarem em estado 

precário, são pouco prováveis em um processo de  recuperação. Avalio que não 

vale a pena o gasto com orçamentos ao serem enviados para manutenção externa.  

 

Obs: O reparo desses equipamentos vai resolver o problema da implementação de 

digitalização do formato U-MATIC, S-VHS e BETA SP para o formato digital. Porém, o 

ideal, é que se fosse adquirido em paralelo no mercado equipamentos destes modelos em 

estado de funcionamento, pois as máquinas que serão enviadas para a manutenção, apesar 

de estarem em bom estado, podem a qualquer momento apresentarem novamente defeitos 

por serem já de longa rodagem. 

 

• Eventos realizados no Numa em 2022: 

Ao longo do ano, o Numa sediou alguns eventos na Uerj. Foram desde realizações do 

CTE e da Comuns, como eventos de instituições em parceria com o Numa até eventos 

solicitados através da reserva da sala de projeção. 
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✓ “Educação, memória e acervos: as experiências da Uerj”, participação do 

NuMA/CTE na 6ª Semana Nacional de Arquivos, promovida pelo Arquivo 

Nacional. (Jun. de 2022); 

✓ IV E-doc - Encontro Internacional Docência e Cibercultura (25 a 29 de Jul. de 

2022) 

✓ Cinema em Movimento - Circuito Universitário Rio, realizado pelo Instituto 

Cultura em Movimento - ICEM em parceria com o NuMA; 2 sessões realizadas 

com palestrantes e convidados (Jul/Ago. de 2022); 

✓ 1ª Semana do Rádio na UERJ, realizada pela equipe da Rádio UERJ e do CTE 

(Set. de 2022); 

✓ Exposição Memória UERJ - Exposição que traz os equipamentos audiovisuais 

utilizados pelo CTE, TV e Rádio e suas mudanças tecnológicas ao longo do 

tempo; (desde Jun de 2022); 

✓ Oficina de Roteiro para Audiovisual - Participantes CTE e Comuns (Out. de 2022) 

✓ Cerimônia de lançamento do livro “UERJ com RJ - Ciência, Tecnologia e 

Inovação: Propostas para o Rio de Janeiro pós-pandemia”, ocorrida no Núcleo de 

Memória Audiovisual; (Out. de 2022); 

✓ SEMIC Uerj 2022 - Uerj Sem Muros. Foram cerca de 37 apresentações de alunos 

de diversas áreas para a Semana de Iniciação Científica durante os dias 09 e 10 de 

novembro de 2022. 

✓ Curso externo realizado pela equipe do Numa: Oficina de Preservação de 

documentos audiovisuais - realizada durante o evento Arquivo Em Cartaz - Local 

Arquivo Nacional. (Nov. de 2022). 

 

• Dados estatísticos no ano de 2022 

 

Em 2022, o número de visitas ao Núcleo de Memória Audiovisual foi de 1.002 

usuários. Entre o público visitante do espaço físico do acervo estão estudantes de 

graduação e pós-graduação da Uerj; usuários externos à comunidade acadêmica; 

professores e pesquisadores; colaboradores do CTE, Comuns e outras instâncias da 

universidade.   

Os visitantes utilizaram o espaço físico do Núcleo de Memória Audiovisual para 

consultar o acervo audiovisual nas cabines de consulta; estudar nas cabines de consulta; 

participar de eventos ocorridos no miniauditório do Numa; utilizar as mesas do espaço 
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para atividades de estudo; visitas às exposições ocorridas no espaço físico do acervo; 

solicitações de informações e pesquisas no acervo junto ao serviço de atendimento no 

balcão principal. Foram realizadas 32 solicitações de reservas da sala de projeção.  

 

 

 

Observações: 

 

✓ O NuMA foi reinaugurado no dia 9 de junho de 2022, ou seja, apenas a partir 

desta data demos início à visitação e seu registro. 

✓  Setembro de 2022 foi um mês marcado pelas férias acadêmicas, o que pode 

explicar a redução do número de visitações no período. 

✓  O quantitativo de visitações em dezembro foi afetado tanto pelas partidas da 

seleção brasileira masculina de futebol na Copa do Mundo quanto pelo 

encerramento precoce das atividades na Uerj, no dia 16, devido ao recesso 

acadêmico. 

 

• Objetivos para o ano de 2023 

 

✓ Aperfeiçoar e agilizar a digitalização do acervo de memória da Uerj;  

✓ Iniciar a parceria com a Cinemateca para recuperar e digitalizar o conteúdo em 

mídias obsoletas, em formato U-matic e Betacam;  

✓ Continuar o tratamento técnico do acervo, com avaliação, controle, classificação, 

catalogação, digitalização e disponibilização na internet;  
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✓ Identificar e indexar detalhadamente as imagens, visando maior recuperação na 

pesquisa;  

✓ Ampliar o alcance e a eficácia da divulgação sobre o acervo audiovisual junto à 

comunidade da Uerj, ao meio acadêmico e ao público em geral;  

✓ Levantar elementos que sirvam de subsídios metodológicos de registro da 

memória institucional;  

✓ Estimular a produção em vídeos de assuntos pertinentes à Memória Uerj; 

Organizar o material físico para consulta;  

✓ Elaborar uma política institucional para a gestão do acervo de memória 

audiovisual no Numa; 

✓ Ampliar e aperfeiçoar o atendimento ao público local e virtual com informações 

sobre o acervo universitário; 

✓ Elaborar uma programação com exposições, mostras, eventos e outras atividades 

a serem desenvolvidas nas instalações do Numa;  

✓ Estabelecer parcerias com pesquisadores e instituições visando ao 

desenvolvimento de trabalhos no campo da memória e história, utilizando a 

história oral como metodologia e a videografia como suporte e linguagem;  

✓ Aperfeiçoar e seguir atualizando o site do Numa na internet com vistas à 

facilitação do acesso ao acervo digitalizado;  

✓ Consolidar o Núcleo de Memória Audiovisual e suas atividades como fonte e 

campo fértil para o desenvolvimento de estudos e pesquisas nas mais diversas 

áreas do conhecimento;  

✓ Divulgar os resultados do trabalho em publicações e eventos científicos. 

 

• Outras Informações: 

 

Em 16/09 foi realizada uma reunião preliminar para conhecimento do Sistema Alfred, 

para gestão de mídia digital, visando a organização das produções do acervo para a 

otimização e preservação dos conteúdos digitais. O contato ainda será retomado. 

 


