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RESUMO – O Ade! desde 2010 faz parte dos projetos de extensão ofertados pelo curso de 
jornalismo. Durante esse e nesse período ele já passou por diversas mudanças. As principais dizem 
respeito ao tempo, periodicidade e quadros. No entanto, sempre buscou preservar a característica do 
programa de dar espaço para atividades culturais e artísticas da cena regional de Ponta Grossa. O 
programa televisivo tem periodicidade mensal e é veiculado na TV Comunitária de Ponta Grossa. O 
projeto é coordenado por um professor e conta com dois professores supervisores além da 
participação de 16 alunos. O Ade! busca suprir uma demanda de produções televisivas que existe no 
curso.Neste ano foram abertas inscrições para os alunos de primeiro ano participarem do projeto. 
Esta é também uma estratégia de desenvolver, desde o primeiro ano de faculdade, habilidades no 
trato com equipamentos, técnica, edição e produção televisiva. Os alunos, no geral com pouca 
experiência em televisão, aproveitaram a oportunidade para colocar em prática, de forma mais 
efetiva, o conteúdo aprendido em sala de aula nas disciplinas de audiovisual. A atividade permite que 
saiam da universidade com bom conhecimento prático e teórico em televisão. Além disso, outra 
grande mudança neste ano foi a saída de alguns quadros e a entrada de outros. Isso, com vistas de 
dar maior flexibilidade e permitir mais ousadia dos alunos. A intenção deste trabalho é apresentar e 
analisar as transformações do programa a partir das últimas mudanças. Para isso faremos uso de 
referencial teórico em jornalismo e comunicação.  
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Introdução 
 
Para suprir uma necessidade de produção televisiva existente no curso de jornalismo, surge 

no segundo semestre de 2010 o programa Ade!. Em 2011 o projeto passou a fazer parte dos projetos 
de extensão ofertados no curso de jornalismo. O programa é formado por quadros, e o nome reflete a 
cultura da cidade através de uma famosa expressão ponta-grossensse. Neste momento, o programa 
tinha uma produção quinzenal veiculada na TV Comunitária e era tocado pelos alunos de terceiro e 
quarto ano. A partir de 2012, com a saída de vários alunos que se formaram, o projeto abriu espaço 
para alunos do segundo ano do curso de Jornalismo da UEPG. Essa opção de não abrir vagas para 
primeiro anistas se dá pela necessidade da equipe possuir conhecimentos básicos em manuseio de 
equipamento, produção e edição televisiva, conteúdo que só é oferecido a partir do terceiro ano. Em 
2013, agora que o projeto já tem estrutura de pessoal e equipamentos melhor que nos outros anos, 
decidiu-se abrir seleção também para os primeiro anistas com o propósito de obterem experiência no 
projeto desde o primeiro ano da faculdade. Buscando suprir a demanda técnica destes alunos, foram 
feitas oficinas de edição para os iniciantes. Hoje, dos 16 alunos do projeto, 5 são calouros. 

Além disso, esse ano outra importante mudança foi o tempo de programa, que está fixado 
em 30 minutos mensais. Esse tempo dá equilíbrio para o programa mensal, fôlego na produção e 
justifica a periodicidade. Este ano também optou-se por retirar dois quadros da programação: o 
“Crendios Pai”, um espaço em que as lendas eram pautadas. Porém, este quadro tinha pouco 
recurso de imagens e praticamente utilizava opções do youtube e ilustrações de histórias. Como a 
essência da televisão é imagem o quadro foi rifado. A outra exclusão foram as notas informativas. 
Essa exclusão se justifica pela falta de condições em concorrer com emissora comercias e com 
programação diária, informando antes os acontecimentos. O Ade! É um programa mensal e a 
atemporalidade deve ser considerada. Além disso, as notas estavam fugindo do caráter local. 

O objetivo em 2013 é levar ao ar oito programas, sendo que dois terão temática de férias e 
serão exibidos nos períodos de recesso escolar, quando as atividades estão paradas. Para que isso 
seja possível, a cada edição do programa já estão sendo produzidas matérias de arquivo para serem 
veiculadas nas férias. Entre as novidades do projeto para este ano está o quadro “Cidadania” e uma 
série de perfis ainda em desenvolvimento. 

Sobretudo, o Programa Ade!, através de seus integrantes procura nesses três anos o 
aperfeiçoamento em aspectos estruturais e de linguagem, procurando sempre experimentar e propor 
novas formas de entrevista, produção e edição.  

 
 
Objetivos 

 
Analisar as principais mudanças ocorridas no Projeto de Extensão Programa Ade! de 2012 

para 2013. E mostrar também, que mesmo com as mudanças o programa mantém seu caráter 
cultural e regional, pois, acredita-se que o regionalismo propicia o controle da qualidade dos 
programas (BAZI, 2001). Produzir um programa televisivo, informativo, periódico, a princípio mensal, 
com conteúdo cultural, que se diferencie dos outros programas dos canais televisivos comerciais, 
procurando aplicar na prática as teorias que são ministradas em sala de aula. 

 
 

Metodologia 
 
A metodologia utilizada no desenvolvimento do projeto engloba etapas de aplicação de 

referencias teóricos estudados em sala de aula, nas disciplinas do curso, desde a elaboração e 
discussão de pautas, que é realizado mensalmente com todos os participantes, até mesmo durante a 
produção, captação de imagens, gravação e edição, em que são aplicados também os 
conhecimentos técnicos de produção em TV.  

O programa final é resultado de um processo mensal que começa com a divisão das duplas 
de produção, reunião de pauta, nas quais os assuntos que serão tratados no programa são 
debatidos. Após esta etapa os alunos saem a campo e têm um período de 15 dias para desenvolver a 
pauta e entregar o VT editado. Em seguida os alunos bolsistas se reúnem com os professores para 
avaliar a ordem em que os vídeos serão colocados no programa, definindo o espelho do mesmo e a 
redação das cabeças. A última etapa passa pela gravação em estúdio, procedimento que é feito em 
dupla de apresentadores mais a equipe de produção. Por fim, os alunos realizam a avaliação do 
produto e produção, visando aprimoramento do programa, redução de possíveis erros e melhora nas 
edições seguintes. 
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O Programa Ade! insere-se em uma lógica diferente da presente nas televisões comerciais. 

Ele encaixa-se nos pressupostos de um canal comunitário, e por isso é marcado por características 
próprias que o identificam com este meio. Para Alsina (2009), os meios de comunicação públicos 
reservam ênfase à lógica de serviços, programas educativos; os comerciais e em outros veículos, a 
atenção é na informação e no entretenimento. Certamente, uma emissora só terá sucesso se estiver 
sintonizada ao seu público e se conseguir representá-los. Isso é ainda mais importante quando se 
trata de uma emissora comunitária, já que ela deverá estabelecer laços fortes com a sua 
comunidade.  

Outro aspecto que diferencia a produção neste projeto é o fato da produção ser feita 
integralmente pelos alunos, que desde os primeiros dias já aprendem a operam equipamentos de 
captação e edição de imagens, além de adquirirem conhecimento sobre as regras, métodos e a 
linguagem televisiva – conciliar texto, som e imagem.  

A importância da proposta está no incentivo que o projeto oferece para a melhor formação e 
aprendizado dos alunos de jornalismo, principalmente para aqueles com maior interesse na área da 
televisão. O Programa Ade! é a oportunidade de colocar a teoria em prática durante a produção, que 
também permite que os alunos se arrisquem em suas produções e fujam de um modelo quadrado e 
pré-estabelecido pelo mercado. Sendo assim um importante espaço de criação, no qual os alunos 
podem ousar e testar novas formas e modelos de produção. 

 
 

Resultados 
 
A TV Comunitária é um canal alternativo para veicular produções não comerciais. O 

Programa Ade! já se confirmou na grade de programação da TV Comunitária de Ponta Grossa (TV 
Com), canal 96 da TV a cabo, como um programa permanente, com veiculação mensal. O fato de 
veicular programação com uma linguagem mais voltada aos interesses da comunidade faz com que 
esse canal seja uma alternativa para os moradores da cidade que têm pouca participação na 
produção de uma programação nas emissoras comerciais da região. O programa Ade!  tem aberto 
espaço para as comunidades no seu sentido mais amplo. Quem tem alguma coisa para mostrar, para 
reivindicar, para propor, pode usar o programa para falar e se expressar. O interessante é que os 
alunos do curso pensam as pautas e esse cuidado em atender as demandas das comunidades de 
Ponta Grossa. 

Em 2013, a nova alternativa de divulgação encontrada pela equipe foi a criação de uma 
página no Facebook e um canal no Youtube, aonde os vídeos e informações de produção são 
disponibilizados para o público que não tem acesso à TV Comunitária, encontrando então, uma 
alternativa que sustenta a interatividade, promove todos os tipos de discussões e amplia o horizonte 
comunicativo (WARD, 2006). Na primeira edição de 2013, essa proposta já se mostra uma grande 
opção visto que o vídeo do programa atingiu 300 visualizações apenas no primeiro dia de postagem. 
“As facilidades de interactividade proporcionadas pela Internet em geral, e pelas várias ferramentas 
existentes em particular, são um forte estímulo à participação” (RODRIGUES, p.4, 2007). 

 
 

Conclusões 
 
O Ade! vem cumprindo sua função de espaço de criação para os alunos, mas além disso o 

projeto também desempenha o papel de estar próximo à comunidade. Além disso, o projeto propicia 
a cada dia que os alunos vivam a rotina produtiva de um programa televisivo de forma experimental, 
diferente do que é visto e produzido na tevê comercial. Assim, as reflexões que se procura estimular, 
desde a sala de aula, são dirigidas a todos os setores do campo jornalístico e dentro dele está a área 
televisiva e as lógicas produtivas em tevê, tomando em conta o modelo, ou melhor, o sistema que se 
adota.  

Além disso, a proposta deste ano de disponibilizar as produções do Programa Ade! na 
internet, e promover contato direto com o público através de redes sociais.  
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