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Introdução: O programa “Unesp Notícias” se concretizou a partir da necessidade da Unesp ter 
um informativo sobre o que acontece na própria UNESP. O “Unesp Notícias” começou a ser 
produzido no ano de 2007 pelo Núcleo de Jornalismo da Rádio Unesp Virtual 
(www.radiovirtual.unesp.br). O programa vai ao ar toda segunda às 18 horas e conta com 
reprises em horários variados da programação, o “Unesp Notícias” ainda fica gravado para ser 
ouvido a qualquer hora do dia no site www.radiovirtual.unesp.br. Resumo: Unesp Notícias é um 
programa informativo e convidativo, levando os alunos a entender tudo o que acontece na 
universidade, além de ajudá-los a saber o que acontece no mundo acadêmico. O programa 
passou por uma reformulação, agora em 2009, para ficar mais atrativo e para chamar, também, 
a sociedade em geral a participar da vida acadêmica, levando para a sociedade o que a Unesp 
produz, e o que acontece dentro da universidade, dando, assim, um aprendizado mais forte e 
consolidado para o futuro jornalista que trabalha no programa.  Objetivos: O objetivo é 
informar os alunos sobre o que acontece na universidade, além de proporcionar a pesquisa de 
gêneros e formatos jornalísticos. A produção completa de um rádio jornal dá a oportunidade 
aos alunos de exercitar a prática jornalística: edição de textos, de áudio, entrevista, produção 
de textos, além do contato com a rotina de produção jornalística. Aos ouvintes o programa 
possibilita conhecer tudo o que uma universidade pode oferecer.  Métodos: Para produzir o 
programa as editoras entram em contato com os campi da Unesp para fazer a seleção de 
pautas. As matérias são divididas em boletins, comentários e notícias informativas. O programa 
conta com os quadros “voz do pesquisador”, onde o pesquisador é entrevistado pelo repórter e 
fala um pouco sobre o seu projeto. “Não fique mudo, Mude!”, onde os alunos podem falar sobre 
a universidade, dando sugestões, fazendo reclamações etc. “Giro pela Unesp”, no qual é falado 
o que acontece em todos os campi da Unesp. O programa conta também com uma agenda 
universitária. A equipe é formada por 10 repórteres, duas editoras e dois locutores, que são 
também comentaristas, deixando o programa mais leve e dinâmico. O programa também 
possibilita a participação ao vivo pelo MSN da Rádio Unesp Virtual ou via SMS por celular, 
abrindo espaço para a interatividade. As entrevistas em outros campi da UNESP são feitas via 
telefone ou via VOIP.  Resultados: O programa possibilita o aprendizado aos alunos desde o 
primeiro ano do curso (o programa é aberto para a participação de calouros). Por ser um radio 
jornal via web, se torna mais próximo dos alunos, que utilizam a internet muito mais que outras 
mídias.


