




1962: criada pela  Resolução Normativa nº 14 de 62 da Reitoria da UFG;

1965: Outorgada pelo Decreto 56.876 de 16 de setembro e foram 
realizadas as primeiras transmissões;

1979: Transferiu-se para o atual endereço, na Alameda das Rosas.

RÁDIO UNIVERSITÁRIA DA UFG 
Emissora pública e educativa



DIRETRIZES ESTRATÉGICAS

MISSÃO

" Oferecer à população uma programação plural, ética e comprometida 
com a universidade pública, a cidadania, a transformação social e 

democracia.”

VISÃO

"Ser referência como instrumento de popularização da ciência, ensino, 
pesquisa, extensão e cultura.”



❖Interesse público

❖Cidadania

❖Liberdade de expressão

❖Democracia

❖Pluralidade

❖Diversidade Cultural 

PRINCÍPIOS



• Participação social:

❖Comunidade universitária 

 (Laboratório, estágio regulamentar ou da divulgação científica - 

em suas várias modalidades)

❖Comunidade em geral

( visitas técnicas, entrevistas, redes sociais  e convênios)

PRINCÍPIOS



+ Rádio Universitária  

+ TV UFG  

+ SECOM 

+ FIC 

+ Rádios Parceiras  

+ Colaboradores

+ Terceiro Setor

INTEGRAÇÃO



•Interna:

 Jornalismo, Produção Artística e Relações Públicas trabalhando de forma 

integrada com alunos estagiários e equipe do Laboratório de 

Comunicação da FIC.

•Programas feitos em parcerias : 

Intercampus, Conexões, Momento Brasil, Política de Comunicação 

•Compartilhamento de pautas em reuniões semanais entre Secom, TV e 

Rádio.

INTEGRAÇÃO



● 24 horas no ar - desde 1996;

● Potência 20KW - alcance no raio de 200km a partir da antena;

● Produção própria de 23 programas – 127 horas semanais

● Presença de 34 horas de programas produzidos em parceria / 

colaboração

● 03 programas produzidos pelos laboratórios da FIC;

● Presença nas mídias digitais.



●Laboratórios
●Campo de Estágio
●Coberturas
●Publicidade Institucional
●Visitas Institucionais
●Divulgação
●Spot
●Chamadas
●Notas
●Entrevistas
●Reportagens
●Programas especiais
●Debates
●

PRODUTOS E SERVIÇOS



Produção Artística – cultural e entretenimento



Produção Artística - Parceiros



Produção  Jornalística
Dpt. Jornalismo / Laboratório / Estágio



Gerenciamento de redes sociais e site
RÁDIO UNIVERSITÁRIA -  Multiplataformas



Obrigada!

Silvania Lima – Diretora de Jornalismo
Silvanialima.1@gmail.com
jornalismo870@gmail.com

Marcia Boaratti – Diretora Geral
boaratti@ufg.br
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