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I - DESCRIÇÃO CIRCUNSTANCIADA DA EXECUÇÃO DAS AÇÕES PROGRAMADAS 

 
Foram desenvolvidas atividades de acompanhamento e auxílio na produção e 
assistência de produção das reportagens do boletim diário Repórter UEL e da 
videorrevista UEL CIDADANIA. As atividades desenvolvidas no programa são 
relacionadas a todas as etapas de pré-produção, produção e pós-produção dos 
programas e colunas veiculados pela TV UEL: UEL CIDADANIA, Repórter UEL, 
Você Conhece? e  Cursos de A a Z, conforme listadas abaixo: 
. Acompanhamento e assistência na produção das reportatnes dos programas já 
citados acima; 
. Postagens no site da TV UEL e divulgação nas mídias sociais dos Vts produzidos; 
. Produção de notas peladas e cobertas para o boletim Repórter UEL (textos e 
cinegrafia); 
. Produção da coluna “Você Conhece” (texto e cinegrafia); 
. Auxílio nas gravações de estúdio (operação de câmera, iluminação  e operação do 
TP); 
. Produção de stand ups com fonte (pauta e cinegrafia); 
. Produção de stand ups sem fonte (pauta, texto e cinegrafia); 
. Produção da coluna Cursos de A a Z (produção, reportagem, cinegrafia, edição e 
apresentação) 
. Levantamento de pautas; 
. Contato com fontes e agendamento de entrevistas e reportagens. 
 
De abril de 2015 a março de 2016 foram produzidos 759 Vts, divididos entre as 
edições da videorrevista UEL CIDADANIA, do boletim Repórter UEL, da coluna 
Você Conhece? E dos videodocumentários Cursos de A a Z.  A coluna “Você 
Conhece?” apresenta os setores, serviços, atividades e órgãos da universidade e, a 
partir de 2013,   passou a ser um programa independente, sendo totalmente 
produzido pelos estudantes do programa de formação complementar.  No formato de 
videodocumentários o programa apresenta os cursos de graduação da UEL,  e em  
2015 passou a fazer parte do site da PROGRAD por meio de um link da TV UEL. A 
videorrevista UEL CIDADANIA tem o obejtivo de divultar e disseminar a produção 
científica e cultural da UEL e de Londrina. Na videorrevista são desenvolvidas 
atividades de pesquisa, redação, assistência de produção e gravação de imagens, 
voltadas aos temas das áreas de ciência, tecnologia, saúde, cultura, educação e 
comprtamento, sob o ponto de vista da cidadania. A UEL CIDADANIA  é mensal, tem 
duração aproximada de 30 minutos e a partir de setembro de 2012 passou a ser 
veiculada na programação da É Paraná, emissora educativa do Paraná.  
 
 
 
 
 
 



 
 

II - ARTICULAÇÃO DAS ATIVIDADES DENTRO DO PROGRAMA 
 
 

As atividades desenvolvidas no programa possibilitam ao estudante  prática diária de 
todas as etapas que envolvem a produção telejornalística, numa efetiva articulação 
entre as etapas de uma redação televisual com o conhecimento teórico adquirido no 
curso de Jornalismo. Participando de todas as etapas de pré-produção, produção e 
pós-produção, o estudante tem o contato diário com as produções factuais e não 
factuais, exercitando os fundamentos do telejornalismo, como produção de pautas, 
redação de textos, cinegrafia, edição, apresentação e produção de trilhas e 
videografismos. O programa também possibilita o conhecimento prático da produção 
de vídeos institucionais por meio do Cursos de A a Z, que é um programa totalmente 
produzido pelos estudantes. Ao trabalhar com o site e com as redes sociais da TV 
UEL o estudante exercita os conhecimentos necessários ao jornalismo digital e on -
line  contemporâneos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


