
    
 

 

Programas da Chamada Pública veiculados em 2019 na Rádio Paulo Freire 

 

Arqueologia em Evidência 

Programa em torno do tema da Arqueologia, com destaque para ações do Departamento de              
Arqueologia da UFPE através do trabalho de pesquisas desenvolvidas em seus laboratórios, por             
professores e alunos na graduação e no programa de pós-graduação. 

Proponente: Carlos Eduardo Dantas Cunha 

 

Chega Junto 

O programa de rádio Chega Junto é mais um fruto da plataforma Obirin, que engloba um Blog, Canal                  
de Vídeo, páginas nas redes sociais e ações que buscam dar visibilidade a pautas relacionadas à                
negritude em Pernambuco. A nossa proposta é dar voz às pautas da população negra no que diz                 
respeito a cultura, demandas sociais e visibilidade de ações do movimento negro. 

Proponente: Ivson Henrique 

 

Cantando & Brincando nas Ondas da Rádio 

O programa Cantando e Brincando nas Ondas do Rádio é direcionado principalmente às crianças e tem                
por objetivos educar através da música e contação de histórias, apresentar artistas de PE e produzir                
conteúdo radiofônico com as crianças/adolescentes. 

Proponente: Ilana Aguiar 

 

Entre 

Programa de entrevistas com artistas, pensadoras, agitadores da cultura e política local e nacional que,               
dentro de sua produção, estejam construindo uma obra crítica, independente e emancipatória.            
“Entram” no programa a cena alternativa pernambucana engajada, militantes e/ou implicada na            
transformação social. Entram mulheres, pretas e pretos, pessoas trans e sujeitos periféricos a quem              
devemos sempre ouvir e fazer ecoar a voz. 
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Proponente: Francisco Ludermir 

 

Musicac 

O Programa MUSICAC divulga as atividades musicais realizadas no Departamento de Música da             
UFPE, oriundas das atividades curriculares dos cursos de Bacharelado e Licenciatura em Música,             
assim como a atuação dos professores e grupos profissionais formados por eles. 

Proponente: Artur Duvivier Ortenblad 

 

Papos & Beats 

Programa que dialoga com quem faz música em Pernambuco – e no Brasil – para debater política,                 
cultura, economia e os principais temas sociais da atualidade no país. 

Proponente: Odilon Sérgio de Souza Lima 

 

Papo Reto na Rádio 

Programa temático que junta pautas políticas e sociais da juventude brasileira com as atividades de               
ensino, pesquisa e extensão da Universidade Federal de Pernambuco. O formato é de revista              
eletrônica, incluindo reportagens, entrevistas, músicas e opinião. A linha editorial do programa segue             
os princípios do Levante Popular da Juventude, propondo um projeto popular de nação e com olhar                
crítico para temas como desigualdades de gênero, raça, cor e classe social. O programa pretende               
também ecoar pontos de vista da juventude urbana e camponesa. 

Proponente: Daniel Lamir 
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