ATA DE REUNIÃO
Data:
21/11/2016

Local:
Sala de Reunião da Gerência de Marketing da FTVM

Assunto: DÉCIMA SEGUNDA REUNIÃO DO COMITÊ GESTOR PROGRAMA ACESSO PÚBLICO
Participantes:
a) pela Gerência de Marketing e
Comunicação Social; Membro titular:
Aldanny Guimarães Rezende. b) pela
Diretoria de Programação e Produção;
Membro suplente: Eustáquio Ferreira.
c) pelos servidores da Fundação TV Minas;
Membro suplente: Bruno Neves

Ausentes:
a) Diretoria de Jornalismo;

Pauta:
1- Comunicados Gerais;
2- Propostas submetidas a essa reunião;
3- Assuntos gerais.
Materiais apresentados / arquivos:
ASSUNTOS TRATADOS
TÓPICOS
1 - Comunicados Gerais;

Informes
público.

sobre

o

QUEM

programa

acesso

Informes sobre a interprogramação.

Aldanny

Eustáquio

2 - Propostas submetidas a essa reunião;

Primeira proposta:
Associação Filmes de quintal.
Projeto 17 á 27 de novembro.

Aldanny

VT já está produzido.
Veiculação a partir do dia 22, terça-feira.
Aprovado por unanimidade.

Todos

Segunda proposta:
Prêmio Inova Minas Gerais.
Evento dia 13 de dezembro de 2016.

Aldanny

Não tem VT. Entra como Tela de Serviços.

Duração:
17:00 - 18:00

Veiculação a partir do dia 06 de
dezembro.
Aprovado por unanimidade.

Terceira proposta:
Calendário anual de eventos culturais de
tradição Bantu.
Eventos dias 03 e 17 de dezembro.

Todos

Aldanny

Se respaldar para que entre como espaço
cultural afro-brasileira, como uma
manifestação cultural.

Eustáquio

Sugere que entre como evento específico,
e caso seja aprovado, verificar com o
setor da arte questões técnicas.

Bruno

Sugere que seja encaminhado ao conselho
curador a ata e solicitar as opiniões dos
dirigentes sobre o assunto.

Aldanny

Buscar mais informações com o
proponente.

3 – Assuntos Gerais

Sugere que verifique a grade da emissora
para poder voltar com as campanhas
institucionais que estão no rodízio,
verificando as que estavam anteriormente
e colocando as duas subsequentes.
Trazer para a próxima reunião os
contratos das campanhas instrucionais e
os VT's para poderem ser apresentadas
aos novos integrantes do comitê.

Assinaturas:

Bruno

