
    
 

Programas do Departamento de Comunicação Social veiculados em 2019 na          
Rádio Paulo Freire 

 

820 no ar  

 

O 820 no Ar se propõs a apresentar diversos ritmos musicais aliados a uma boa conversa sobre cultura. 

Equipe: Clara Avelina, Felipe Silva, Laís Soares e Adriely Hermógenes. 

Supervisor(a): Felipe Barros e Bruno Nogueira. 

 

Amplitude 88 

 

O programa trouxe toda semana pesquisadoras e cientistas para conversas sobre seus projetos,             

estimulou a participação de mulheres na ciência e ressaltou a importância das universidades públicas.              

Contou ainda com a coluna Ciência no Dia a Dia, com Mariana Guenther, que buscou aproximar a                 

ciência ao cotidiano das pessoas. 

 

Equipe final: Danilo Melo, Soraia Bevenuto e Willian Araujo. 

Outros participantes: Aline Melo, Clarice Rabelo, Elizabeth Bandeira, Humberto Cassimiro e Marcela            

Dourado. 

Colunista: Mariana Guenther. 

Supervisor(a): Adriana Santanna 

 

Caderno de cinema 

 

O Caderno de Cinema foi um programa focado em discutir e divulgar filmes e produções fora do                 

circuito mais comercial do cinema, sempre trazendo depoimentos de cineastas, críticos, professores e             

alunos do curso de Audiovisual de todo o Brasil. 

 

Equipe final: Larissa Correia; Danilo Melo; Lucas Dantas 

Outros participantes:Beatriz Jatobá; João Lucas França (Joe) 

Supervisor: Thiago Soares 
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Codinome Resistência 

 

O “Codinome Resistência” foi um programa musical e de entrevistas focado em temas ligados à               

resistência política-social. 

 

Equipe final: Larissa Correia, Danilo Melo, Lucas Dantas 

Outros participantes: Beatriz Jatobá, João Lucas França (Joe). 

Supervisor(a): Profª Ana Veloso 

 

 

“Cuscuz com Quê?” 

 

O “Cuscuz com Quê?” foi um programa de entrevistas com temas voltados para o Nordeste e sua                 

cultura. A cada semana, os apresentadores recebiam poetas populares, cordelistas, escritores,           

estudiosos e artistas nordestinos, ressaltando a identidade nordestina como algo a ser preservado e              

valorizado.  

 

Equipe final: Lucas Dantas, Larissa Correia 

Outros participantes: Henrique, Marcela Dourado, Clarisse 

Supervisor(a): Paula Reis 

 

 

Nossa Pauta 

 

Programa de atualidades com análises, discussões, reportagens e entrevistas, voltados prioritariamente           

às pautas jornalísticas de movimentos e segmentos sociais que não possuem a visibilidade necessária.              

Nossa Pauta contou ainda com as colunas Fato em Cheque, Trocando em Miúdos e Contra Discurso,                

que repercutem os temas da semana. 

 

Equipe final: Ana Alice Barros, Humberto Cassimiro, Larissa Evelyn e Willian Araujo. 

Outros participantes: Amanda Mendes. 
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Colunistas: Fabiana Moraes, Ivo Dantas, Maria Eduarda Rocha. 

Supervisor(a): Yvana Fechine 

 

Sessão Kids 

 

Programa infantil que buscou trazer temas diversos e educativos em uma linguagem simples, contando              

com o auxílio de músicas que falavam sobre o tema. O programa também foi composto pelo quadro "É                  

hora da história" que trazia contação de história ao vivo ou gravada. 

 

Equipe final: Larissa Correia, Lucas Dantas, Adriely Hermógenes. 

Ex-participantes: Beatriz Jatobá, João Lucas, Marta Barros 
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