Ano 2 | Edição 5 | Outubro de 2007 | Versão MURAL

Curso de Jornalismo do Centro Universitário Metodista IPA | www.metodistadosul.edu.br/sites/universoipa

Rádio
IPA
está
no
ar
para
você
Com estúdio de ponta, programas podem ser realizados ao vivo e gravados

Um novo conceito de rádio
S
ob um novo olhar, a Rádio
IPA não pretende ser uma
emissora comercial e concorrer
com as grandes rádios gaúchas.
É uma rádio universitária,
que visa ter uma programação
diferenciada, onde os alunos

façam a programação, treinem
bastante, ganhem experiência e
a música seja algo secundário.
Isso tudo para que, ao chegar
no mercado, saibam exatamente
como lidar com a rotina e os
imprevistos diários.

Ainda tem gente
que não sabe
da existência da Rádio IPA.
Paulo Finger, técnico da Rádio IPA.

Quem faz a
Rádio IPA?
C

om a supervisão docente da
professora Valéria Deluca e
tendo como técnicos Paulo Finger
e Leandro Nunes, a Rádio IPA
possui a colaboração de dois
estagiários de Jornalismo e um
de Publicidade e Propaganda. A
sua programação é realizada pelos
alunos que estão cursando ou
cursaram as disciplinas de rádio.

Um futuro
comunitário
P

or enquanto a Rádio IPA deve
funcionar no sistema online, mas
está projetada a concessão de um sinal
para uma rádio comunitária ou uma
rádio educativa. A hipótese de uma
rádio comercial está quase descartada
devido a dificuldades de concessão e a
escassez de canais na Capital.
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C

om um dos melhores
estúdios do Estado e há
menos de um ano no ar, a
Rádio IPA, vem ganhando, aos
poucos, o gosto dos alunos. Com
uma programação variada, voltada
para o universo acadêmico, ela
está no ar pela intranet. Dentro de
alguns meses, ela estará online,
na internet, para ser ouvida em
qualquer lugar que for acessada.
Estúdio serve como sala de aulas para alunos aprenderem como funciona uma rádio

