Relatoria reunião com representantes da sociedade 28/set/2016
Presentes: Patrick Torquato (FCFM); Nice Lima (FCFM); Teca Carlos
(CMPC); Fernanda Freire (CMPC); Tarcísio Camelo (Auçuba); Cátia
Oliveira (Fopecom)
Relatoria: Nice Lima
Início: 16h19
Término: 17h45

Pontos de discussão:
1) Divulgação das Propostas da Sociedade Civil
1.1) A divulgação das propostas deve acontecer no período pós-eleição
2) Nova Proposta de Programa de Entrevista Coletiva
2.1 - Criar uma metodologia, um cadastro, algo assim, que possibilitasse
que entrevistadores diversos pudessem se revezar entrevistando figuras de
destaque. Qual seria o formato? Propostas: equidade de representação de
gênero e ter:
- ao menos, um estudante de comunicação;
- um representante especialista na área relacionada ao entrevistado
(podendo ser representante da Academia);
- alguém da mídia tradicional (pública e privada);
- 2 pessoas de mídia livre (blog, comunitária);
- 1 profissional da área de acordo com a pauta;
2.2 – Os estudantes vão se inscrever enviando perguntas (3 perguntas)?
Tarcísio: a escolha seria considerando previamente uma linha editorial? É
um ponto polêmico, como selecionar os estudantes?
2.3 – Se, em algum momento, não houver uma contemplação de
representatividade, (se um perfil não for coberto, digamos assim, o conselho
irá resolver se essa “vaga” fica vazia, ou se chama outra pessoa da rádio
para compor).
2.4 – O conselho poderá sugerir nomes e justificativas para o convite de
alguém.
2.5 – É possível já começar a pensar numa lista de possíveis convidados;
2.6 – Deve ser garantida a paridade de gênero.
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Encaminhamentos:

Contribuições que precisam ser feitas por e-mail até a próxima quarta,
05/out.
3) Apoio Cultural
4) Calendário da Rádio Frei Caneca
5) Edital da Rádio Frei Caneca (bastante em aberto)
- Datas para reuniões: 14 e 28/set; 5 e 19 out; 9 e 23 nov; e 7 e 21 dez;
- Se organizar para os temas das próximas reuniões.
Propostas de assuntos por reunião:
5/out – grade e edital (precisam ser fechados urgentemente)
19/out – a fechar
9/nov - a fechar
23/nov - a fechar
7/dez – a fechar
21/dez - a fechar

Relatoria validada em 09/nov/2016
Patrick Torquato
Ivanice Lima 6.301.024 SDS-PE
Fernanda Freire 28.967 .172-3 SSP-SP
Tarcísio Amazonas Camelo 6.512.226 SDS-PE
Cátia Oliveira 4.270.159 SDS-PE
Carlos Eduardo de Matos Menezes 3.391.203 SDS-PE
Renato Feitosa 9.145.222 SDS-PE
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