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Em 2019, a TV Campus, emissora de 
televisão universitária da Universidade 
Federal de Santa Maria (UFSM), refez a sua 
linha editorial. De maneira a consolidar o 
papel da Universidade na sociedade, a 
emissora adotou os desafios propostos pelo 
seu Plano de Desenvolvimento Institucional 
(PDI) como diretriz de conteúdo para seus 
formatos e produções. Esta apresentação é 
um breve relatório sobre os resultados 
obtidos a partir das mudanças adotadas     
ao longo do último ano.  

1.introdução



  

ORIGINAIS

Formatos totalmente 
produzidos pela TV Campus,  
os quais abordam de maneira 
distinta os diferentes tipos de 
conteúdos que circulam na 
UFSM. Cada formato objetiva 
uma frente de trabalho. A 
emissora produz três formatos 
originais:

- Conexões  (entrevistas);
- MiniDoc  (documentários);
- TVC  (jornalismo)

2.formatos

COPRODUÇÕES

Conteúdos pré-selecionados 
os quais demandam da           
TV Campus, além da 
curadoria, a produção de 
chamadas, locuções, edições 
e/ou qualquer outro tipo de 
tratamento para inseri-lo na 
grade de programação. A 
emissora trabalha com dois 
formatos em coprodução:

- Rede IFES;
- Cine Nacional.  

COMPARTILHA

A TV Campus abre sua grade 
de programação para a 
veiculação de conteúdos 
independentes variados que 
sejam de interesse ao público 
da UFSM, e da comunidade 
santamariense. Cada 
conteúdo se enquadra em dos 
formatos a seguir da emissora:

- Tela Animada;
- Brasil de Todas as Telas;
- Compartilha;
- Faixa Especial.  

VTs

Produção de vídeos curtos 
para inserção nos intervalos de 
suas produções, além de 
veicular materiais 
governamentais e de outros 
setores da UFSM. Há, ainda, a 
um serviço de pré-divulgação 
para suprir a demanda dos 
eventos da instituição:

- VTs TV Campus;
- VTs UFSM;
- VTs governamentais;
- Agende-se.
 



  

2.1.originais

Programa semanal de 
entrevistas em estúdio 
conduzido por professores da 
UFSM. Temas: inovação e 
tecnologia, educação 
transformadora, alimentação 
consciente e assuntos 
institucionais.

Produção em 2019:
- 11 episódios
- 05h 24min 24s

Programa mensal de cunho 
investigativo, informativo e 
material especial com 
aprofundamento sobre um 
determinado assunto no 
âmbito da UFSM. Formato 
documentário audiovisual da 
emissora. 

Produção em 2019:
- 06 episódios
- 03h 03min 03s

Programa jornalístico sobre os 
acontecimentos diários da 
instituição segundo giro de 
notícias, reportagens especiais, 
serviço de divulgação e 
comunicados urgentes através 
de boletins, notas cobertas e 
notas simples. 

Produção em 2019:
- 116 episódios
- 07h 54min 03s



  

2.1.originais -   
conexões

O programa busca estreitar os laços entre 
emissora universitária, corpo docente e 
comunidade acadêmica e externa por meio 
de conversas sobre assuntos abordados 
dentro da Universidade. As conversas são 
conduzidas por professores, organizadas       
a partir de eixos temáticos relacionados a 
distintas áreas do conhecimento, tais como: 
Tecnologia e Inovação, Alimentação 
Consciente, Educação Transformadora e 
Assuntos Institucionais da UFSM. A 
apresentação de cada eixo fica sob 
responsabilidade de uma/um docente 
relacionado ao tópico. Periodicamente 
realizam-se renovações nas temáticas e    
nas conduções para buscar contemplar 
diferentes campos do saber e outras 
personalidades.

Veiculação: Segunda-feira - 21h



  

2.1.originais -   
minidoc

A produção de documentários foi uma novidade na programação 
da TV Campus para o ano de 2019, que permitiu uma abordagem 
diferenciada sobre determinados assuntos com grande potencial 
de afirmação do papel da UFSM. Ao longo de ano, diversas 
iniciativas sobre projetos e ações da instituição foram foco 
central da produção deste formato, realçando a interação da 
Universidade com a sociedade, consolidando o compromisso    
da instituição para além de suas fronteiras geográficas. Foram 
produzidos seis documentários por volta de 30 minutos cada: 

- Polifeira do Agricultor (Parte 1 e 2);
- A UFSM e a comunidade - #souUFSM;
- Novas abordagens em educação;
- Geoparques da UFSM;
- Migrar não é delito;
- Caminhos para incluir. 

Veiculação: Quarta-feira - 21h



  

Programa dedicado à cobertura dos 
principais fatos do cotidiano que 
movimentam a Universidade. O TVC é o 
formato dedicado ao telejornalismo e serviço 
de informações da instituição, estando 
presente nas diversas ações que a UFSM 
desenvolve e precisa chegar à comunidade 
acadêmica e santamariense.

Veiculação: Entre segunda a sexta-feira - 20h

2.1.originais - 
tvc



  

2.2.coproduções

Programa quinzenal para 
compartilhamento de curtas-
metragens de ficção ou 
documentários em que há 
necessidade da gravação de 
chamadas, cabeças, off’s 
antes de ir para a grade da     
TV Campus.

Produção em 2019:
- 18 episódios
- 07h 44min 02s

Programa quinzenal para 
compartilhamento de 
produções de outras 
instituições em que há 
necessidade da gravação de 
chamadas, cabeças, off’s 
antes de ir para a grade da     
TV Campus.     

Produção em 2019:
- 19 episódios
- 08h 55min 52s

Coprodução especial entre a  
TV Campus, o Estúdio 21 e o 
Projeto Diversidades que 
compartilha as vivências de 
sete pessoas de diversas 
identificações de gênero e 
orientações sexuais que 
moram em Santa Maria.     

Produção em 2019:
- 07 episódios
- 20min 31s



  

Os diferentes produtores independentes de 
audiovisual de Santa Maria e do Brasil 
encontraram no Cine Nacional uma espaço 
de veiculação de seu trabalho. Ao longo do 
ano, duas temporadas, totalizando 16 
episódios trouxeram curtas-metragens de 
ficção e documentais de várias partes do país 
para a grade da TV Campus. 

Veiculação: quinzenal, sexta-feira - 21h
   

2.2.coproduções -
cine nacional



  

Através do Rede IFES, as produções de 
outras televisões universitárias do Brasil 
passaram na grade da TV Campus. A 
curadoria de conteúdos de outras IFES foi de 
grande riqueza e importância ao público da 
UFSM por trazer desafios e 
questionamentos semelhantes. A 
temporada contou com 19 episódios.   

Veiculação: quinzenal, quinta-feira - 21h
   

2.2.coproduções -
rede ifes



  

3.compartilha

Programa que traz diferentes 
produtores de conteúdo para a 
TV Campus, tais como: 
Universo da Leitura (Estúdio 
21), Rio Grande Rural (Emater 
– RS), Série da Distância à 
Mudança (NTE/UFSM).

Produção em 2019:
- 56 episódios
- 62h 12min 12s

Exibição de materiais 
especiais, de acervo da 
emissora e demais conteúdos 
cuja veiculação é bastante 
pontual e/ou não se encaixam 
nos demais formatos 
produzidos pela TV Campus. 

Produção em 2019:
- 06 produções
- 01h 23min 33s

Projeto para exibição de 
animações brasileiras 
viabilizadas por editais de 
fomento do Programa de 
Apoio ao Desenvolvimento   
do Audiovisual Brasileiro 
(PRODAV) .

Produção em 2019:
- 11 séries
- 15h 57min 12s

Compartilhamento de 
produções vencedoras dos 
editais de fomento do 
Programa de Apoio ao 
Desenvolvimento do 
Audiovisual Brasileiro 
(PRODAV) 

Produção em 2019:
- 14 séries
- 60h 22min 14s



  

Através da parceria com           
a Empresa Brasileira de 
Comunicação (EBC), a             
TV Campus teve acesso às 
produções do Programa de 
Apoio ao Desenvolvimento   
do Audiovisual Brasileiro 
(PRODAV) – órgão ligado ao 
Fundo Setorial do Audiovisual, 
e pode, sem qualquer custo 
para a UFSM, veicular séries  
de ficção e documentais de 
diversas partes do país. No 
mapa ao lado podem ser 
vistos os estados produtores 
cuja séries integraram a grade 
da TV Campus em 2019. 

3.1.compartilha -
brasil de todas
as telas

Séries exibidas:
- Afinal, Quem é Deus? (RS);
- Além dos Muros (GO);
- Amazônia Legal (AM);
- Cientistas Brasileiros entre os 
   Melhores (MG);
- Crias de Dulcina (DF);
- Culturando (RS);
- Diário de Luli (PI);
- Famílias (SP);
- Habitação Social (ES);
- Insustentáveis (MT);
- Lana e Carol (CE); 
- Minha Família é (MG);
- Pa’Lante (AM);
- Visceral Brasil (SC);



  

Através da parceria com           
a Empresa Brasileira de 
Comunicação (EBC), a             
TV Campus teve acesso às 
produções do Programa de 
Apoio ao Desenvolvimento   
do Audiovisual Brasileiro 
(PRODAV) – órgão ligado ao 
Fundo Setorial do Audiovisual, 
e pode, sem qualquer custo 
para a UFSM, veicular séries  
de animação para o público 
infantil de diversas partes do 
país. No mapa ao lado podem 
ser vistos os estados 
produtores cuja séries 
integraram a faixa kids da      
TV Campus em 2019. 

3.2.compartilha -
tela animada

Séries exibidas:
- Ada e Roi (GO);
- As Aventuras de Ultravioleta   
   (SP);*
- Bia Desenha (PE);
- Brinquedonautas (PA);
- Chapeuzinho de todas as 
   cores (SC);
- Escafandro Mágico (PB);*
- Fábulas tortas (RJ);
- Foi assim e foi assado (PE);
- Jogos de inventar (RS);
- Lupita no Planeta Gente
   Grande (AM);
- Mytikah (SP);

*Não provenientes do PRODAV 



  

Ao longo de 2019 a TV Campus 
abriu sua grade de 
programação para que outros 
setores da UFSM veiculassem  
não somente suas produções 
mais longas, mas como 
também os formatos mais 
curtos, próprios para a 
inserção nos intervalos da 
programação. Ao todo, 14 
setores produtores de 
chamadas e vídeos 
institucionais da UFSM 
tiveram seu material inserido 
na grade da emissora. 

4.vts - ufsm

Gab.
Reitor

CCR

CCS

CCNE

UMA

CPD

Campus 
FWCampus 

PM

Unicom

PROGEP

PROGRAD

Livraria 
UFSM

Orquestra
Sinfônica

Estúdio 21



  

A TV Campus abriu sua grade 
para a veiculação de 
campanhas nacionais e vídeos 
institucionais de interesse 
público em sua programação. 

4.vts - 
governo

Ministério
da Educação

Ministério
de Defesa

Ministério
da Saúde

Andifes



  

5.parcerias

TVE

Ao longo de 2019 a TV Campus manteve 
inserções semanais na grade de 
programação da TV Educativa de Porto 
Alegre (TVE RS), televisão pública estadual 
afiliada da TV Cultura e TV Brasil. A 
regularidade das inserções da TV Campus    
na emissora da capital gaúcha permitiu     
que se implementasse uma faixa especial 
para emissoras universitárias na grade de 
programação de lá, ampliando o alcance  
dos conteúdos produzidos pela emissora     
da UFSM para todo o estado.  

TV CÂMARA DE SANTA MARIA

Em 2019 foram iniciadas tratativas para que 
a TV Campus tenha seu conteúdo veiculado 
no canal legislativo de Santa Maria – TV 
Câmara. Sem representar nenhum custo 
para a UFSM, tal cooperação encontra-se 
em fase de implementação e pode 
representar a chegada da emissora 
universitária na televisão digital aberta,           
o que representaria uma abrangência maior 
em termos de audiência e exposição da 
instituição e sua relação com a sociedade. 

Espera-se que ao longo de 2020 as duas 
televisões firmem a parceria e iniciem suas 
atividades conjuntas a partir do mês de 
março.  



  

5.1.parcerias -
tve 

No total, foram realizadas 28 inserções do 
conteúdo da TV Campus na TVE durante o 
ano de 2019. De extensões variadas, o total 
do conteúdo veiculado foi de quase 8 horas 
de produção original em rede estadual. Isso 
representa uma média de 17 minutos por 
inserção. Para se  ter uma ideia, o custo de 
veiculação de um comercial de 30’’ em 
emissoras de televisão comerciais na mesma 
faixa de horário que a TVE transmite a 
produção da TV Campus varia entre 
R$180.000 a R$700.000. Dessa forma, a 
exposição construída pela emissora da 
UFSM, sem quaisquer custos à instituição, 
representa mídia gratuita em um horário 
reconhecidamente de custo elevado.

Dados (2018): bastidoresdatv.com.br/colunas/saiba-
quanto-custa-anunciar-nas-emissoras-de-tv-do-brasil-no-
mes-de-janeiro-2018   

28
inserções 
em rede 

estadual 

± 8h 

conteúdo 
original

veiculado

17 min
em média por

inserção



  

Um dos pilares da política 
editorial da Coordenadoria       
de Comunicação Social trata   
sobre o papel pedagógico que 
os veículos institucionais 
desempenham. Ao longo de 
2019, a TV Campus colocou 
estrategicamente alunos 
bolsistas e estagiários para a 
produção de seus formatos. 
Todos os discentes tiveram        
o acompanhamento de um 
servidor no exercício de suas 
atividades. No gráfico ao      
lado podem ser vistas as 
quantidades, cursos de origem  
e funções desempenhadas 
pelos alunos. 

6.1.apoio 
pedagógico - 
discentes

2
Produção
Editorial

1
Música e

Tecnologia

1
Desenho
Industrial

7
Jornalismo

- Reportagem (20h, 8h*)
- Assistente de Produção (16h, 12h)
- Assistente de Fotografia (8h*)

- Programador
  Visual (16h)

- Operador de áudio (20h)

* Carga horária semanal para estágio final de graduação

- Cinegrafistas (20h)



  

Ainda cumprindo com seu papel pedagógico, a  TV Campus recebeu, ao 
longo de 2019, as visitas de cursos de graduação da UFSM de áreas afins 
à atividade de Comunicação, participantes do projeto de extensão da 
emissora “Estúdio de Criação” e alunos de outros campus da instituição. 
Nas ocasiões foram apresentadas a estrutura e método de trabalho da 
emissora, bem como pontos de interação com as áreas dos cursos 
visitantes, propiciando a reflexão sobre outras possibilidades de atuação 
em suas profissões. Entre os visitantes estão as turmas dos cursos de:

- Artes Visuais;
- Desenho Industrial;
- Engenharia Acústica;
- Música e Tecnologia;
   

6.2.apoio pedagógico - 
visitas



  

7.1.análise -   
números

A partir da mudança editorial e adoção de ferramentas de gerenciamento, foi 
possível fazer a mensuração da produção da TV Campus em 2019. No gráfico 
abaixo consta a variação mensal em minutos do conteúdo original produzido pela 
emissora desde o momento em que foi possível coletar dados.
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Nos últimos anos, a TV Campus 
vem crescendo em termos de 
audiência em todas as 
plataformas em que veicula 
suas produções. Alguns 
números (variação sobre 2018):

- Canal 15 NET Santa Maria: 
25.059 domicílios assinantes; 
80.189 público exposto  (dados 
2014)

- Canal no Youtube: 
6.134 inscritos  (+34%) 
2.818 vídeos publicados

- Página no Facebook:
16.507 curtidas (+13,53%)

- Perfil no Instagram:
1.720 seguidores
(início em março de 2019)



  

7.2.análise -   
swot

OPORTUNIDADES 
(OPPORTUNITIES)

- Inserção semanal na TVE
- Cooperação com TV Câmara
- Editais de projetos para 
   financiamento
- Casa da Comunicação 
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O AMEAÇAS (THREATS)

- Ausência de rubrica orçamentária
- Fim de reposição por concurso
- “Atravessamentos”
- Baixa participação de colaboradores 
  na produção do formato audiovisual

FORÇAS (STRENGTHS)

- Autonomia editorial
- Qualificação da equipe
- Política de Comunicação
- Política editorial alinhada
  ao PDI

FRAQUEZAS (WEAKNESSESS)

- Equipe reduzida
- Equipamento defasado
- Acúmulo de funções
- Ambiente precarizado
- Público desconhecido (canal 15)



  

Sala 1020 – 10º andar da Reitoria 

(55) 3220-8624 | (55) 3220-8983

(55) 99162-0962

ufsm.br/tvcampus

farol.ufsm.br/produtor/5

tvcampusufsm

tvcampus

tvcampusufsm

Endereço:
Ramais:

Whatsapp:

Website:

Farol:

Youtube:

Facebook:

Instagram:

8.contato   
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