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Introdução: O Rádiojornal Ecoando – Informação pela Sustentabilidade é produzido por alunos 
dos cursos de Jornalismo, Relações Públicas e Rádio e TV da UNESP de Bauru. O programa 
existe desde 2007 (quando ia ao ar na Rádio Unesp Virtual) e em 2009 passou a ser veiculado na 
Rádio UNESP FM (105.7). O Ecoando é temático e vai ao ar aos sábados, das 12h45 às 13h. 
Objetivos: O rádiojornal tem como principal objetivo promover a educação ambiental, a partir da 
abordagem dos mais variados temas, desde que relacionados à sustentabilidade, de um modo 
geral. Os temas vão dos mais tradicionais, como água, reciclagem e arborização, até os discutidos 
mais recentemente, como moda, “ecodesign” e economia criativa. Métodos: O programa se divide 
em dois blocos, no primeiro (Feitos e Fatos) destacam-se as notícias ambientais mais relevantes 
para a região e também em escala global. No segundo bloco, o tema da semana é aprofundado 
em uma reportagem especial. Ele é discutido no sentido de explicá-lo, mostrar suas conseqüências 
e o que nós, cidadãos comuns, podemos fazer em prol da questão ambiental de acordo com o 
mesmo. Esse segundo bloco é dividido em três quadros: Antena Eco, E eu com isso?, É 
consciência. A equipe do Ecoando conta com dez integrantes, sendo oito alunos de jornalismo, um 
aluno de Relações Públicas e um de Rádio e TV. São seis repórteres que se dividem em dois 
grupos de três pessoas. Cada semana, um grupo fica responsável pela reportagem especial. A 
outra fica responsável pelas notícias do primeiro bloco. O programa conta com dois editores. Um 
editor é responsável pelas notícias do primeiro bloco. O outro editor é responsável pelas pautas e 
edição da reportagem especial e edição final. As pautas são enviadas para a equipe no domingo. 
Na quarta-feira, os repórteres enviam as matérias da reportagem especial para a edição. O 
programa é gravado na quinta-feira, às 13h30, pelos dois locutores da equipe e acompanhamento 
é realizado pelos editores e pelo produtor de áudio Fábio Fleury, da UNESP FM. Toda reportagem 
especial é escolhida de acordo com a relevância do tema na época, sempre conta com opinião e 
referências de especialistas do assunto. O programa conta com apoio de conteúdo do Instituto 
Ambiental Vidágua, através do boletim semanal da jornalista Katarini Miguel. Resultados: Durante 
o período letivo de 2010, foram produzidos 30 programas, veiculados semanalmente pela UNESP 
FM, de Bauru. Foram feitos 15 programas no primeiro semestre e outros 15 no segundo. No 
primeiro semestre de 2011 foram produzidos 14 programas e no segundo, três até a semana da 
inscrição no Congresso. 
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