
Direção da Rádio UFOP convoca proponentes 
de conteúdo educativo para reunião 

 

A direção da Rádio UFOP 106.3 FM convoca os proponentes de conteúdo 

educativo, conforme edital (01/2017), para apresentação da equipe responsável pelos 

programas e outros esclarecimentos a respeito da candidatura e da estrutura da 

emissora relacionados à produção radiofônica proposta por integrantes da 

comunidade acadêmica.  

Os encontros, que fazem parte da avaliação dos programas (item 5.3), serão 

promovidos em dois momentos distintos, conforme a modalidade: programetes e 

programas ao vivo.  Na impossibilidade da presença do proponente responsável, este 

deverá ser representado por outro integrante da equipe.  

Conforme previsto no edital, o resultado final se dará em até cinco (05) dias 

úteis após a avaliação pelo Conselho de Programação da Rádio UFOP, contados a partir 

de cada reunião.  

1. Programetes (até 180 segundos) 

 Dia 10/02 – de 9h até 11h30 

 

 Consecon Júnior – Consultoria em 

Economia 

 Direito e Diversidade; 

 Empreendedorismo Social; 

 Escuta aqui! 

 Isto é clássico! 

 Lá nos oitocentos...Relatos sobre 

Ouro Preto no século 19.  

 Mais Saúde (Políticas, Planejamento 

e Gestão em Saúde); 

 Mais Saúde; 

 Minuto do Inglês 

 Minuto Saúde/Pipoca Live 

 Pílulas Feministas 

 

Obs: Presença de, no máximo, dois integrantes de cada equipe para a reunião geral 

com todos os proponentes e equipe da Rádio UFOP. 

 

2. Programas ao vivo (60 minutos) 

 21/02 – 9 horas 

 

 8h às 9h - Conexão Social: turismo e inclusão 

 9 h às 10h –Respirasom 

 10h às 11h – Inconfidência Esportiva   

 11h às 12h - Saúde no Ar 

 

 13h às 14h – Saúde e bem estar com Asclepius no ar 

 15h às 16h– Diálogos de Utilidade Pública 

 16 hs 17 h – Rock Generator no Rádio 



 17 às 18h– Só Rari 

As reuniões serão realizadas na sede da Rádio UFOP, no 3º andar do prédio da 

Coordenadoria de Comunicação Institucional da UFOP – Campus Morro do Cruzeiro. 

Outras informações: 3559-1206, no horário entre 8h e 12h e de 13h às 17h ou e-mail: 

secretaria@aci.ufop.br/. 


