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Introdução: Rádio Unesp Virtual é um Projeto de Extensão multidisciplinar que agrega ao curso de 
Comunicação Social e aos demais cursos do campus de Bauru uma projeção de trabalho e 
pesquisa em linguagens multimidiaticas. Os alunos desenvolvem programas de rádio e blogs, 
desde de a concepção até a execução de cada procedimento, como gravação, apuração e edição, 
e dividem-se em hierarquia e produzem conteúdo de projeção nacional. Sendo assim, um projeto 
coerente a convergência de mídia e linguagem na Comunicação. Objetivos: Refletir e vivenciar 
sobre a didática que confrontem os projetos político-pedagógicos em uso nos cursos de 
Jornalistas, Radialistas e Relações Públicas. Por em prática as teorias, e desenvolver ferramentas 
articuladas para responder às transformações profissionais e às exigências sociais e de mercado, 
de forma mais rápida do que poderão obter com uma reforma curricular de suas habilitações. A 
formação de equipes multiprofissionais com estudantes dos três cursos para o desenvolvimento de 
projetos e produtos da Rádio Virtual e do Portal favorece o aprofundamento das relações multi e 
interdisciplinares tão típicas do desenvolvimento de projetos de novas tecnologias de comunicação 
convergente. Métodos: A web-rádio funciona com um organograma convencional com uma 
diretoria, coordenadores, editores, técnicos e equipe de produção, todos são alunos da Unesp de 
Bauru. A diretoria e coordenadores são responsáveis pela manutenção e funcionamento do projeto, 
na busca de parcerias e execução dos programas. Os técnicos trabalham na gravação, edição e
manutenção dos programas e máquinas da RUV. Os editores e equipe de produção fazem 
reuniões com os professores responsáveis para definir o conteúdo a ser vinculado, eles também 
montam os programas e mantém os blogs. Resultados: A Rádio Unesp Virtual funciona em um 
site http://www.radiovirtual.unesp.br/ e transmite programação continua, sendo 6 horas de 
programação ao vivo diária. Os programas estão organizados em Núcleos, sendo eles o Artístico, 
Jornalismo e Esportes. São cerca de 35 programas, com mais de 100 voluntários ao todo. Os 
alunos colocam em prática a teoria vivida em sala de aula e criam linguagens e ferramentas que 
permitam a produção dos programas, voltados à diversidade de formatos e prestação de serviço 
local. O Projeto é tido como a melhor esperiência na graduação devido a escassez de práticas 
profissionais na áera de Comunicação na região. 
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