
CONSELHO CURADOR – EBC
RESOLUÇÃO Nº 10/2015

Dispõe  sobre  a  segunda  parte  do
encaminhamento  de  Resoluções
resultantes  do  Seminário  Modelo
Institucional da EBC 

A Presidenta  do Conselho Curador da EBC – Empresa Brasil de Comunicação, no
uso  de  suas  atribuições  legais  e  considerando  deliberação  do  colegiado  tomada  na  Reunião
Extraordinária de Novembro realizada no dia 18 de novembro de 2015,

RESOLVE:

Art.  1º -  Que  a  Diretoria  da  EBC deverá criar um Banco  de  Talentos  para  os
empregados da empresa a fim de promover a divulgação, o compartilhamento e o reconhecimento
das afinidades e currículos destes profissionais, além de priorizar os  Processos Seletivos Internos
para incorporação dos empregados do quadro efetivo em cada novo projeto a ser produzido pelos
canais da EBC.  

Art.  2º  -   Que  a  Diretoria  da  EBC  encomende uma  pesquisa  junto  a  uma
universidade, ou a uma entidade externa à empresa, para avaliar a programação de todos os veículos
da empresa e levantar informações sobre a realidade da EBC quanto à equidade de gênero, raça e de
conteúdos com acessibilidade, além de classificar a natureza das produções veiculadas pela empresa
para saber se são conteúdos independentes, regionais ou produções próprias. 

Art. 3º – Que a Diretoria de Jornalismo crie um Banco de Fontes Jornalísticas, que
contemple equidade de gênero e  raça,  e  que seja  compartilhado com toda a  Rede Nacional  de
Comunicação Pública e com os empregados das áreas finalísticas da EBC.

Art. 4º – Solicitar informações para serem enviadas documentalmente ao Conselho
Curador por  até o prazo final de    01   de    fevereiro   de 2015    a respeito das seguintes questões que
seguem abaixo: 

a) Qual  a  porcentagem  de  produção  independente  veiculada  pela  TV Brasil?  É
importante  o  envio  de  uma  tabela  que  exemplifique  a  distribuição  dos  conteúdos  na  grade  de
programação  de  acordo  com  sua unidade  federativa  onde  foi  criado,  custos e  as  razões  que
justifiquem os conteúdos serem classificados como independentes. 



b) Informar sobre a atual situação da exibição dos programas religiosos da TV Brasil
e nas Rádios EBC e status da negociação da EBC com a Igreja Católica e Batista para os programas
exibidos na TV Brasil.

c) A Direção da EBC possui um planejamento para a criação de uma WEB TV?

d) Como está o status de planejamento de criação do Canal P, projeto proposto pela
antiga Superintendência de Comunicação Multimídia – SUCOM?

Art. 4º - Esta Resolução entra em vigor nesta data.

Brasília, 25 de Novembro de 2015


