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Diálogos UFRGS – Programa multiplataforma institucional
Resumo:

O programa Diálogos UFRGS traz os posicionamentos da administração da
Universidade sobre temas pertinentes à instituição. Em 2018, a Secretaria de
Comunicação, a Rádio da Universidade e a UFRGS TV identificaram a oportunidade
de um espaço desse tipo, diferente da cobertura jornalística já realizada em outros
programas. Levantamento empírico junto a outras instituições de ensino superior
mostrou a quase inexistência de iniciativas nesses moldes, a maioria sem
periodicidade, formato ou veículo fixos. A partir daí, concebeu-se um programa de
entrevistas, de caráter institucional. Assim, ao mesmo tempo em que apresenta a voz
da Reitoria, ele precisa preencher grades de programação regulares, com
periodicidade, duração, identidade audiovisual e formato definidos e que levem em
conta o público de seus veículos. Isso estabelece o desafio de equalizar desde a
agenda da administração central, passando pelas prioridades da Secretaria de
Comunicação, o uso dos espaços físicos e equipamentos, até a filosofia de
programação dos veículos e o atendimento de outras pautas diárias dos profissionais
envolvidos. Além disso, a experiência multiplataforma permanente era inédita em
nosso âmbito, unindo equipes da TV e Rádio para captar áudio e imagem, utilizar
estúdios, produzir, apresentar e editar. Diálogos UFRGS é publicado semanalmente
na Rádio da Universidade, disponibilizado para acesso nos canais na internet da
UFRGS TV e veiculado no canal por assinatura UniTV. Também é divulgado nos
websites e redes sociais da Universidade e compartilhado através de aplicativos de
mensagens. Das cerca de 80 edições até agora, a que tem mais acessos no YouTube
passou de 5.600 visualizações. Recentemente, com o trabalho remoto, o programa
precisou ser completamente reorganizado, passando a ser gravado no formato de
webconferência, a partir das casas dos participantes. Também foi acrescida a
tradução ou interpretação para a Língua Brasileira de Sinais, incorporando-se a
parceria do Núcleo de Inclusão e Acessibilidade da UFRGS.
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