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SURTE

Estrutura do SURTE:

Conselho de programação;

Secretaria;

Coordenação de produção de vídeo (Provídeo);

Coordenação de Produção de rádio (Rádio Educadora 97,5 MHZ);

Coordenação de produção de TV (TV Educadora - Canal 4).  

Apresentação:

Criado através de Resolução do CONSU, sob o número 03/2001, em 29/08/2001, o 

Sistema Uesb de Rádio e Televisão Educativas  SURTE, tem como finalidade gerir, coordenar e 
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orientar todas as ações que dizem respeito à implantação e funcionamento das emissoras de Rádio e 

Televisão Educativa da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia  UESB.  

O SURTE é o responsável pela repetição do sinal da Rádio Educadora da Bahia no 

campus da UESB em Vitória da Conquista, com inserções locais e também é o responsável pelo sinal 

da TV Educativa da Bahia com estações repetidoras nos três campi da UESB, situados em Vitória da 

Conquista, Jequié e Itapetinga, sendo um dos relevantes instrumentos de comunicação da 

Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia.

A Provídeo tem como principal função produzir, exibir e veicular vídeos como forma de 

expressão do pensamento da Uesb, desenvolvendo Projetos de Comunicação Videográfica e 

Programas Especiais, voltados para as atividades do Ensino, da Pesquisa e da Extensão.   

Programa Janela indiscreta Cine-Vídeo Uesb

 O Janela Indiscreta Cine-Vídeo UESB, criado em 1992, é o resultado de dez anos de 

inúmeras atividades ligadas à sociabilização do conhecimento audiovisual muito especialmente o 

cinema. Seu trabalho ultrapassou as fronteiras da universidade, encontrou parcerias num público 

diverso e estabeleceu, ao longo dos municípios vizinhos, da região, do estado, do país e até mesmo 

fora dele, o diálogo primordial entre as pessoas: deu asas a todas as formas de leituras possíveis da 

obra cinematográfica. O texto de sua missão expressa claramente esse objetivo: “reavivar o sentido 

do cinema, propiciando o exercício de leitura coletiva da obra cinematográfica, a partir da exibição de 

filmes, acompanhados por comentários temáticos, em diversos espaços sociais”.

O núcleo prático do projeto, centralizado inicialmente na ação Cinema na UESB (com 

exibições uma vez por semana, seguindo o formato padrão estabelecido), multiplicou-se em diversas 

outras atividades, abrangendo setores da sociedade onde a presença do cinema se não era nula era 

muito pouco explorada. Como resposta a essa demanda, o Janela criou as seguintes ações: Cinema 

Itinerante (exibição de filmes em distritos, povoados e comunidades onde prioritariamente as salas de 

cinemas eram inexistentes.); Cinema nas Escolas (atendendo a solicitações ou elaborando eventos 

envolvendo escolas públicas e particulares da região); Sessões Especiais (lançamento de filmes 

comentados por seus realizadores, promoção de sessões específicas em salas de cinema 

atendendo à demanda dos cursos de graduação e pós-graduação); participação em eventos internos 

e externos à UESB, onde o projeto integra-se inter e transdiciplinarmente.

Consciente do papel transformador que exerce como formador de opinião, o Janela 

Indiscreta tomou para si algumas bandeiras que a seguem desde a sua criação. A primeira é a de 

posicionar o cinema e as produções audiovisuais não apenas como entretenimento, mas como 

agentes potenciais de leitura de mundo. Neste sentido, a imagem exerce a função informativa, 

didática e simbólica nas mais variadas áreas do conhecimento, gerando, no mínimo, uma inquietação 
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na sua leitura coletiva ou individual. Tal característica é por si só, interdisciplinar e se encaixa 

perfeitamente no diálogo cotidiano tanto de uma universidade quanto na realidade de um bairro 

periférico.

Em segundo lugar, o cinema permite uma reativação de muitos valores culturais postos 

de lado pela população. Nesta perspectiva, o cinema nacional se insere em suas diversas fases - 

altas e baixas  com suas características próprias e encontra destaque na programação do projeto, 

não apenas pela qualidade das obras, mas também pela retomada da identidade brasileira. 

Diretamente ligada a essa posição, está a terceira preocupação do Janela  o resgate da 

memória cultural brasileira no que se refere ao audiovisual e seus valores. Exemplo maior deste 

trabalho encontra-se em todo o esforço desprendido no sentido de redimensionar e tornar conhecida 

a obra do cineasta conquistense Glauber Rocha. Em torno da sua memória, hoje muito mais viva na 

região (principalmente em sua própria cidade natal), uma série de eventos, atividades e signos (tais 

como o teatro da UESB que leva o seu nome e a própria identidade visual do Janela Indiscreta a partir 

do ano 2000), fizeram circular o tema CINEMA como o foco cultural de leitura por excelência.

O Janela Indiscreta vigora hoje, como único projeto da área cultural da universidade 

com tamanho tempo de duração, notoriedade e repercussão. Seus planos nunca ficaram, por sua 

natureza inquietante, atados à dificuldades próprias da realidades das instituições públicas, embora 

estas existissem, em maior ou menor grau, sempre. 

Idéias que persistem no programa traçam o perfil das possibilidades potenciais e reais 

do que tem sido o Janela Indiscreta e o que ele ainda pode vir a realizar nos próximos anos.

Objetivos:

 O objetivo maior do SURTE é promover, através de emissoras de rádio e televisão, 

serviços de radiodifusão e de sons e imagens, visando contribuir para o aprimoramento da educação 

e da cultura em todos os níveis, levando conhecimento a todos os espaços sociais, dentro e fora da 

Universidade, através da veiculação de programas informativos, de interesse educativo, técnico-

científico e cultural.

Além disto, o SURTE também se propõe a:

- Promover as potencialidades tecnológicas, científicas e artístico-culturais das 

instituições de ensino e cultura de Vitória da Conquista, Jequié, Itapetinga e região;

- Produzir, alugar, comprar ou permutar programas educativos, científicos, culturais e 

artísticos, visando à melhoria da educação e da cultura;

SISTEMA DE RÁDIO E TELEVISÃO
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- Produzir e veicular tele-reportagens;

- Produzir e exibir documentários didáticos e culturais;

- Promover eventos na área cinematográfica e exibir filmes, seguidos de debates, 

através do Projeto Janela Indiscreta Cine-Vídeo UESB;

- Produzir programa para a TVE, canal 13, que neste final de ano começa a ser veiculado 

aos sábados, em horário a ser definido. 

O SURTE exerce um papel importante junto aos cursos da UESB, em especial ao curso de 

Comunicação Social, apoiando as atividades de laboratório da disciplina Oficina de Radiojornalismo I 

e II. Além disso, o Sistema UESB de Rádio e TV Educativas foi o principal responsável pela 

implantação do novo e moderno laboratório de telejornalismo do curso de comunicação. 

Ações:

  No período de janeiro a outubro de 2005, o SURTE desenvolveu as seguintes ações:

- Gestões junto ao Ministério das Comunicações visando à liberação de outorga do 

Canal 248, FM Educadora UESB, Freqüência 97,5 MHZ;

- Obtenção de ato Nº. 53.073, de 22 de setembro de 2005, autorizando o uso de 

radiofreqüência (7140.0000MHZ) à Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia, 

concessionária do serviço de Radiodifusão de Sons e Imagens (televisão) em 

Vitória da Conquista - Bahia, até 29 de outubro de 2018;

- Apoio efetivo ao curso de Comunicação, viabilizando o funcionamento do 

Laboratório de Radiojornalismo através da Rádio Educadora Uesb;

- Gestões e encaminhamentos junto à GAD, com vistas à aquisição de equipamentos 

e materiais para viabilizar a instalação da Rádio Educadora do Campus de Jequié 

(em fase de conclusão);

- Participação na Feira Internacional de Tecnologia em Equipamentos e Serviços 

para Engenharia de Televisão, Radiodifusão e Telecomunicações na cidade de São 

Paulo (SP), no período de 21 a 23/09/05;

- Participação em Seminário sobre novas tecnologias promovido pela Sony no 

auditório do IRDEB - TVE, Salvador; 

- Montagem de teleprompter para o jornalismo;

- Elaboração de Projetos Técnicos de Instalação de Equipamentos da TV Educadora 

UESB, Canal 4  E;

SISTEMA DE RÁDIO E TELEVISÃO
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- Manutenção preventiva das estações repetidoras da TVE-Ba nas cidades de Vitória 

da Conquista, Jequié e Itapetinga, canais 13, 10 e 14 respectivamente;

- Manutenção de Transmissor Canal 13 (revisão geral);

- Elaboração de programas radiofônicos Uesb Rural e Uesb Cultural, veiculados na 

Rádio 96 FM;

- Obtenção junto ao Irdeb, mediante termo de doação de câmeras, ccus e switcher 

destinados à TV educadora;

- Acordo entre Irdeb, Seinfra e TV Aratu para utilização do transmissor canal 4, 

possibilitando a geração de programas locais.

Além disso, o Surte/ProVídeo desenvolve dois projetos que congregam diversas ações: 

Programa Janela Indiscreta Cine-Vídeo Uesb, um programa de variedades, o Via Uesb (para 

veiculação na TVE-BA), e a produção de matérias jornalísticas e documentários institucionais e 

acadêmicos.  

Aquisição de Equipamentos:

Aquisição de equipamentos de captação de imagens e áudio para produção de 

matérias e documentários do SURTE / PROVIDEO:

04 - Câmeras de vídeo digitais;

01 - Câmera fotográfica digital;

03 - Microfones;

04 - Tripés;

01 - vara de boom;

01 - shotgun;

01 - placa de captura de vídeo;

02 - rebatedores;

04 - gelatinas de correção;

01 - gravador de DVD interno;

01 - torre autoportante de 30 mts;

01  misturador de som 8 canais;

01  equalizador 15 bandas estéreo;

07  microfone profissional Leson;

01  compact disk player;
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59  caixa som CSR;

01  auto reverse double cassete;

01  amplificador;

03  pedestal de  mesa;

01  receptor digital profissional;  

01 - mesa de áudio de 4 canais;

01 - microfone Boom Sennheiser ME 66/K6;

02 - microfones de lapela ECM 77D;

04 - rebatedores profissionais;

03 - câmeras digitais Mini DV PD170;

04 - tripés para câmeras PD170;

01 - modulador de áudio e vídeo, modulador MFT150204Linear;

01 - fonte CIM 3042-TX 250W ano de fabricação 1998;

100 - fita mini DV 60 DVM60;

03 - adaptadores/carregadores para PD 170 ACV700A ;

01 - case soft para DSR PD  170;

01 - baterias NP  F970 para DSR PD 170.

Produção Midiática: 

A produção de documentários é uma outra atividade permanente do Surte/ ProVídeo, que 

atende aos diversos interesses dos Departamentos e Setores Administrativos da UESB.

 Neste ano, produzimos vídeos que abrangem a cultura e o conhecimento vinculado à 

Universidade, tornando esta produção também relevante.  

Vídeos Produzidos pelo Surte/ Provídeo -2005

SISTEMA DE RÁDIO E TELEVISÃO

Título

Cefet

Cetas

Institucional Uesb 2005

Semana Café Barra do Choça

Criar é dar Vida

Curso de Medicina Uesb

Apae

Condica

Data

18.02.2005

22.02.2005

10.05.2005

18.05.2005

09.06.2005

02.07.2005

10.07.2005

14.07.2005

Duração

11'00”

07'30”

12'00”

14'50”

05'50”

06'00”

08'00”

04'00”
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Metas

-  Final de dezembro de 2005: Mudança da Rádio Educadora e do Sistema para um novo 

prédio;

- Criação de uma fundação ou inserção do setor na FADCT com vistas a um melhor 

gerenciamento do SURTE e instalação e funcionamento da TV Educadora UESB 

canal 4E em Vitória da Conquista;

- Até dezembro de 2006: instalação e funcionamento de rádio educativa em Vitória da 

Conquista, Jequié e Itapetinga. 

Conclusão:

As metas do SURTE para os próximos meses são: 

- Montagem de emissora de rádio (via cabo) no campus de Jequié;

- Veiculação do programa de televisão Via Uesb na TVE-BA;

- Produção de um vídeo documentário alusivo aos 25 anos da Uesb;

- Geração de programação local através do canal 4  TV Educadora Uesb.

Para que essas ações sejam implementadas, inicialmente, requeremos a aquisição 

de alguns equipamentos absolutamente indispensáveis, a saber: 

Matérias produzidas

Vídeos produzidos

VTs Comercias

Programas de Televisão

Cópias de fitas

Edições de vídeos

Cobertura telejornalística dos diversos eventos da Uesb, 

nos três campi, com o objetivo de divulgar a cultura, o 

conhecimento e a informação. 

Documentários sobre projetos, cursos e atividades da 

universidade e da comunidade externa.

Produção de VTs publicitários, atendendo a demanda 

interna da universidade

Programa que veicula matérias relacionadas à 

universidade e à comunidade

Serviço prestado a setores da universidade

Atendimento aos cursos da Uesb

80

08

07

03

17

12

                  DESCRIÇÃO                                         PRODUÇÃO
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- Sistema de exibição de TV com software de playlist  e sistema de 

coordenação de voz;

- Receptor digital profissional que proporcione as recepções da TVE-BA  e 

Rádio Educadora da Bahia;

- Antena de Transmissão de TV  canal 4, mod.Yagi de 5 elementos, ganho 

preliminar calculado de 2,8 db ou 1,9 x sob dipolo de meia onda; 

- Link de microondas de 7,5 GHZ (par);

- Antena parabólica de 5 mts de diâmetro;

- Cabos conectores e kit de aterramento;

- 03 (três) cases para câmera DSR  PD 170;

- 03 (três) baterias para câmera DSR  PD 170;

- 04 (quatro) adaptadores de ombro para câmera DSR  PD 170;

- 04 (quatro) iluminadores Prolite (Leds) para câmera DSR  PD 170;

- 04 (quatro) baterias com adaptador para iluminador Prolite da câmera DSR  

PD 170;

- 04 (quatro) microfones Shure de mão;

- Sistema de comunicação externa/ interna  Via RTS box com 4 canais  12 

unidades;

- Fonte portátil para carro de externa (alimentação para RTS box);

- Estação básica e 02 (dois) rádios comunicadores portáteis VHF.

A proposta inicial do SURTE para a geração de programação local é a produção de um 

jornal diário, com duas edições inseridas nos noticiários da TVE-BA.         

O Sistema Uesb de Rádio e Televisão Educativas, aguarda tão somente a entrega do 

prédio destinado ao funcionamento da Rádio e Televisão Educativas para dar início à montagem dos 

referidos setores e o conseqüente funcionamento da TV Educadora Uesb - Canal 4. 
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