
VVII  EEPPCCCC 
CESUMAR – Centro Universitário de Maringá 

Maringá – Paraná - Brasil 

 

ISBN 978-85-61091-05-7 
 

VI EPCC 
Encontro Internacional de Produção Científica Cesumar 

27 a 30 de outubro de 2009    
 
 

 
 

Controvérsias: a polêmica em pauta 
 
 

Any kethleen da Silva1; Francisco Verri1; Kristianne dos Santos Perez1; Thaís 
Fernandes Koga1 

 

 
RESUMO: O programa Controvérsias é um projeto de extensão da  Rádio Universitária Cesumar FM 94,3, 
coordenado pela professora doutora Ana Paula Machado Velho e produzido por discentes do terceiro ano 
de jornalismo. A atração radiofônica busca discutir temas polêmicos, visando demonstrar posições 
diferenciadas dos assuntos, com auxílio de convidados especialistas nos assuntos debatidos, 
caracterizando-se como mesa redonda, um espaço de discussão coletiva em que os participantes 
apresentam diferentes idéias entre si.  A necessidade dos meios de comunicação de contribuir para 
conscientização da sociedade, por meio de diversos fatos atuais e polêmicos, tentando assim, expor 
diferentes opiniões para dar aos ouvintes condições de formar conceitos com fundamentos e obter uma 
informação aprofundada, justifica o projeto. Visto que, o programa objetiva a construção intelectual dos 
ouvintes, por intermédio de uma discussão sobre assuntos em voga, por meio da palavra de especialistas 
indagados pela ação de um mediador. Entretanto, a contribuição para a formação intelectual, não ocorre 
somente com o público, mas também, com os convidados e produtores que se preparam para a realização 
da atração da RUC FM. Além disso, o Controvérsias se preocupa com a forma de divulgação dos temas, 
buscando transmitir as informações o mais claro possível, para que  independente do publico possa 
compreender a discussão proposta. No principio, o método utilizado é de caráter bibliográfico, visto que é 
necessário um preparo intelectual para efetivar o Controvérsias. Contudo, a produção do programa deve 
atender algumas questões, como a escolha do tema, o convite dos especialistas, o acerto técnico da rádio, 
a preparação do roteiro e outros. 
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