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RESUMO– Este trabalho aborda o processo de produção e edição do Programa ADE! que é 
veiculado com periodicidade mensal pela TV Comunitária Canal 96, Ponta Grossa. O programa 
produzido pelos alunos do curso de jornalismo da Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG) 
interessados em novos conhecimentos na área de produção para televisão. O grupo é formado por 
13 acadêmicos além de 3 alunos bolsistas e três professores, sendo um coordenador e dois 
supervisores, responsáveis pelo projeto de extensão. Anualmente novos alunos do primeiro ao 
terceiro ano são convidados a integrar o projeto. Os critérios para seleção são: disponibilidade, 
interesse na área e ter alguma noção ou base em linguagem audiovisual. Alunos do quarto ano não 
são convocados pela falta de disponibilidade, por cursar o último ano do curso e estarem 
comprometidos com os prazos dos trabalhos de conclusão de curso (TCC). A proposta para o ano de 
2013 era que o Programa ADE! tivesse uma veiculação mensal, contendo quinze minutos de 
produção com uma equipe em média de 8 participantes, capaz de dar conta dos conteúdos e do 
fechamento. O interesse dos acadêmicos superou a expectativa, o que motivou os professores 
envolvidos a estender a duração do programa para trinta minutos, para que com isso, o número de 
vagas fosse ampliado, suprimindo a demanda dos interessados. 
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Introdução 
 
O Projeto de Extensão ADE! é desenvolvido por acadêmicos do primeiro ao terceiro ano do 

curso de Jornalismo, pertencente à Universidade Estadual de Ponta Grossa (UEPG). O grupo é 
composto atualmente por 13 alunos que foram selecionados de acordo com os seguintes critérios: 
disponibilidade, interesse pelo campo audiovisual e noção em filmagem e edição. O projeto conta 
com três alunos bolsistas e três professores, sendo um coordenador e dois supervisores. No início do 
ano letivo de 2013 ocorreu novo processo seletivo no qual ingressaram os acadêmicos Adriane Hess, 
Georgia Prestes, Matheus Dias Soares, Milena Sartori do primeiro ano de jornalismo. Julian Vieira, 
Lorraine Almeida, Marcelo Mara, Nábila Fernanda, Sidnei Sassaki do segundo ano e Higor Lima, 
Karina Chichanoski, Thaís Belluzzo do terceiro ano. Além das bolsistas Cássia Miranda do terceiro e 
André Bida e Marília Maciel do segundo ano de jornalismo. 

O objetivo do programa é fornecer a oportunidade aos acadêmicos em produção audiovisual 
e vivenciar a rotina produtiva de um programa televisivo com periodicidade mensal. Os alunos 
participam da reunião de pauta, oferecendo sugestões. Todos participam da seleção das pautas e 
discutem o encaminhamento em reuniões realizadas mensalmente na primeira quarta-feira de cada 
mês. Posteriormente, eles produzem as matérias pré-aprovadas. São formadas duplas que trocam de 
função ao passar cada edição do programa percorrendo os setores de filmagem, reportagem e 
produção das matérias. O prazo para apuração e produção do vt é de 15 dias, quando são entregues 
para os bolsistas que exercem a função de montar o conteúdo a ser apresentado no programa, 
desenhar o espelho do programa, redigir as cabeças dos vts, agendar o estúdio, selecionar os 
apresentadores, viabilizar a gravação do programa e a finalização do mesmo. Tanto a parte do 
fechamento quanto a edição final é de responsabilidade do bolsista André Bida. Todo esse processo 
desde sua origem na reunião de pauta na primeira semana ao seu término na última semana do mês 
é supervisionado pelos professores Carlos Alberto de Souza, Ofélia Morales e pela coordenadora do 
projeto Paula Melani Rocha. 

Sua veiculação acontece toda segunda-feira às 20h na TV Com (canal 20 da Tv a Cabo), 
com reprise na quinta-feira no mesmo horário. As edições são mensais com duração de trinta minutos 
divididos em três blocos: no primeiro e segundo a duração aproximada tem variações de 7 à 10 
minutos, no terceiro e último bloco é direcionado a debate nas escolas, o qual tem duração 
aproximada de 10 podendo chegar até 13 minutos de duração. Ao todo o programa tem 
aproximadamente 27 minutos de produção. Os três restantes são destinados aos comerciais divididos 
em dois breaks. Esses são de responsabilidade da própria emissora. 

O público alvo do programa é jovem, na faixa de 16 a 25 anos, os assuntos envolvem 
cultura e literatura local, esporte de preferência alternativo ou visões pouco exploradas, música com a 
participação de bandas de Ponta Grossa e região. O programa também é disponibilizado no canal do 
youtube. 

 
 

Objetivos 
 
A importância de produções televisivas é ressaltada por autores como CLEMENTINO 

(2008), NEVEU (2005). Em algumas obras destaca-se nesta construção o papel do editor. A 
preocupação para quem trabalha com televisão segundo CLEMENTINO é com o fechamento. Há 
uma série de requisitos que se exige de quem vai trabalhar com televisão. O autor Clementino diz 
que edição na prática diária do jornalismo, muito se critica as teorias de comunicação, contudo elas 
se aplicam, tanto para que se pense a produção, quanto a edição e exibição das notícias (2008 p.56). 

  
 
Metodologia 

 
Para a realização de um programa mensal em linguagem audiovisual, com pelo menos 26 

minutos de produção é necessário estabelecer uma sistematização rigorosa que garanta o 
cumprimento do dead line sem transformar um projeto de extensão em uma atividade mecânica e 
exaustiva ferindo os princípios pedagógicos de sua concepção. É válido lembrar que o mesmo 
programa é veiculado na Tv Comunicatária e postado na internet, ou seja, ele torna-se público, o que 
exige um cuidado maior na sua produção e construção, para evitar erros. 

O início é a reunião de pauta realizada no começo de todo mês. O próximo passo é a 
produção das pautas selecionadas. Lembrando que este processo exige captação de imagem e 
áudio. Por se tratar de um projeto universitário, utiliza-se os equipamentos da faculdade. Para isso é 
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necessário agendar o uso e ter consciência que irá ficar com o material no máximo dois dias. O 
material captado deve ser logo descarregado para que não o perca, pois o equipamento será utilizado 
por outro aluno, que pode ou não participar desse projeto. O próximo passo é a edição do VT. Em 
regra cada VT deve ter 3 minutos. Participam 13 alunos, que são divididos em quatro duplas. O 
restante é responsável pelo quadro cidadania além do fechador do programa.São entregues, assim, 
por programa 4 vts com cerca de 2 minutos cada para compor dois blocos de seis minutos. Mas 
normalmente há reportagens que ultrapassam esse tempo, normalmente quando o tema é música e 
há entrevistas junto. Cabe ao fechador fazer toda a holística do tempo, ver se há necessidade de 
guardar geladeira ou mesmo derrubar algum VT. A proposta é veicular quatro programas no primeiro 
semestre e quatro no segundo. E produzir dois extras, um para as férias de julho e outro para as 
férias de dezembro. Por isso a geladeira. 

O programa ganha aparência a partir do momento que os integrantes de cada dupla ou trio 
entrega seus conteúdos produzidos para os bolsistas, após o período de duas semanas pré-
estabelecido na reunião de pauta. As semanas seguintes são realizadas reuniões entre os bolsistas e 
um professor coordenador para a realização da chamada “cabeça”, que são as chamadas dos vts 
gravadas em estúdio, trata-se da apresentação do que constitui a parte da peça central do programa 
ADE!  

 
Em telejornalismo, há uma busca constante pela qualidade. Produtores querem fazer as 
melhores pautas, mais completas, com as informações suficientes, com o encaminhamento 
ideal; os repórteres procuram trabalhar um texto compreensível e criativo; cinegrafistas se 
empenham na busca do melhor ângulo, da melhor imagem, e procuram registrar/olhar a 
realidade com os olhos dos telespectadores. Tudo para que o produto final corresponda às 
expectativas de quem liga o aparelho de TV para assistir (CLEMENTINO, 2008, p. 65). 

  
 

Resultados e Conclusões 
  

Com o ingresso de novos integrantes e como faz parte da própria dinâmica de um projeto 
de extensão, no início de 2013 foram implantadas algumas mudanças no programa. O quadro fixo 
Creioendiospai, por exemplo, foi extinto. Era um quadro que buscava trazer temas sobre crendices 
populares, no entanto, como os assuntos normalmente eram inusitados como a estória do boi tatá, 
saci entre outros, dependia muito de gravuras, desenhos e vídeos da internet e isso limitava a 
qualidade da gravação e do VT. Outro quadro que saiu foi Vida de estudante, reportagens dos 
estudantes ainda são produzidas mas sem a obrigatoriedade de realizar uma por mês. Os programas 
anteriores também traziam notas sobre assuntos nacionais e internacionais. Muitas acabavam saindo 
ultrapassadas e não tinham proximidade com a região. A inovação foi o bloco cidadania que sempre 
irá abordar temas que norteiem o mundo dos jovens, além da interpretação de um poema.  

As mudanças buscam também valorizar os temas diretamente ligados à comunidade local e 
regional e aproveitar o diferencial que é a parceria entre o curso de Jornalismo da UEPG e a TV 
Comunitária. Como aponta Clementino (2008, 54) na mídia hegemônica tais temas são poucos 
visíveis: 

 
Vários pesquisadores em comunicação percebem que há uma tendência das redes locais em 
preencher o tempo de programação própria, com conteúdos mais gerais relativos à cidade e à 
política. Desse modo, quando há a decisão de se produzir outros programas locais sobre 
temas sociais, históricos e relacionados à cultura local, estes ocupam uma parte mínima da 
programação e são colocados em horários de menor audiência, como sábado pela manhã e/ou 
pela madrugada 

 
Nas edições mais recentes do programa ADE! foram detectados algumas dificuldades para 

a produção e edição dos conteúdos. A maior parte vem de alunos que integram o primeiro ano e 
ainda não tem noções básicas de televisão, o que resultou em alguns atrasos para cumprimento de 
entrega das matérias, no entanto, nada que resulta em atraso para a exibição do programa na TV 
Comunitária. Para que o dead line da entrega à TV seja respeitado, os processos de edição e 
finalização são reajustados de acordo com os atrasos das entregas dos vts. É válido lembrar que 
como pontua NEVEU (2005) o stress faz parte da rotina produtiva. 

Outro aspecto que causou atraso no fechamento do programa, foi a inserção dos créditos 
em cada matéria pelo editor, e se detectou nesse ponto dificuldades para compreender quem eram 
de fato os personagens abordados pelos repórteres que não informaram de maneira simples e 
sistematizada. Nesse sentido, foi estabelecido a partir de então um procedimento para deixar escrito 
de forma legível nome e atividade de cada entrevistado e/ou personagem. 
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Os equipamentos embora sejam empréstimos feitos pela Universidade Estadual de Ponta 
Grossa não continham todos os itens para amparar as duplas ou trios que participam do programa, 
uma alternativa criada pela produção do ADE! Foi a compra de itens como: cartões de memória, 
lapelas e pilhas para as ilhas de edição que se encontram no departamento de Comunicação. É 
válido destacar aqui que as câmeras de captação utilizam cartão de memória para gravar e parte da 
edição é feita no computador da marca Apple, que oferece alta qualidade na edição de vídeos. 

As experiências relatadas pelos estudantes do projeto foram as mais diversas possíveis, 
sempre animadoras. O contato que é realizado com a comunidade e seu caráter de divulgação, seja 
apresentações, shows, eventos de pequeno, médio ou grande porte e a troca de experiências entre 
os próprios alunos para a realização e produção da matéria são os principais pontos positivos do 
projeto. O trabalho de equipe é outro aspecto positivo do projeto, sem ele seria inviável. 
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