
CONSELHO CURADOR – EBC
RESOLUÇÃO Nº 03/2015

Dispõe  sobre  as  contribuições  do
Conselho  Curador  da  EBC  ao
Plano  de  Trabalho  revisado  da
EBC para 2015

Considerando o inciso I do Art. 17 da Lei 11.652 de 2008;

Considerando que  o  Plano de  Trabalho da  EBC para  2015 foi  aprovado pelo  Conselho
Curador com a condição de inserção das contribuições feitas pelo colegiado em reunião realizada no
dia 04 de fevereiro de 2015;

A Presidenta do Conselho Curador da EBC – Empresa Brasil de Comunicação, no uso de
suas atribuições legais 

RESOLVE: 

Art.  1º -  Que sejam inseridas no Plano de Trabalho da empresa para 2015 as seguintes
informações: 

a)  Explicitação  dos  demais  objetivos  estratégicos  da  EBC  para  além  dos  que  estão
demonstrados no Plano de Trabalho 2015;

b) Incorporação ao Plano de Trabalho, mesmo que em caráter de anexo, das informações e
propostas enviadas por meio do MEMO Nº 007/2015/ SECEX/EBC e que elas sejam organizadas
de acordo com objetivos estratégicos contidos no Plano de Trabalho;

c) A previsão de criação do projeto estratégico da Agência Brasil  e do Portal EBC para
esclarecimentos mais explícitos sobre as funções dos dois órgãos, a fim de evitar sobreposições de
tarefas;

d) A garantia de transparência e funcionalidade do Comitê Editorial de Jornalismo com a



publicação das Atas das reuniões na Intranet da empresa;

e) A definição de uma política para o jornalismo colaborativo (ou compartilhado) da EBC;

f) A necessidade de que o tema da “regulação dos meios de comunicação no Brasil” seja um
assunto presente nos canais da empresa ao longo do ano;

g) Esclarecimento sobre a quantidade de produção própria produzida internamente pela EBC
e externamente;

h) Mapeamento dos custos da produção própria produzida internamente na EBC; 

i)  A divulgação dos  custos  e  da  arrecadação das  áreas  de captação de recursos  como a
Diretoria de Serviços e Superintendência de Captação;

j) O planejamento para a melhoria do sinal e expansão da cobertura da TV Brasil;

l) A definição de uma estratégia para o monitoramento do acesso da TV Brasil nos pacotes
de TV por assinatura; 

m) A elaboração de uma Política de Acessibilidade para os conteúdos da EBC;

n) Explicação mais detalhada sobre o Plano de Marketing da EBC;

o) Informações sobre a política para regionalização da cobertura jornalística: Rede Nacional 
de Comunicação Pública e plano de correspondentes nos estados;

p) Informações mais detalhadas sobre a dimensão internacional da EBC, especialmente em 
relação à parceria com agências e emissoras internacionais.

Art. 2º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Brasília, 19 de fevereiro de 2015


