RÁDIO IFF
Saulo Nascimento - snascimento@IFF.edu.br

Resumo
O projeto Rádio IFF Guarus consiste na implantação de um veículo de comunicação na Escola, com
objetivos bem definidos como Integração, Informação, Entretenimento e Cultura, pretendendo expandir-se até
a Rádio Web. Para tanto, inicialmente o projeto desenvolveu uma programação interna, até que alcançar
maior estabilidade. Os alunos envolvidos na execução dessa Rádio foram capazes de trabalhar como
Operador de Áudio (termo também conhecido como "técnico de som" ou "operador de som") em sistemas de
sonorização e na operação de diversos equipamentos que foram utilizados em seu dia a dia de atuação,
como Mesas de Som, Equalizadores, Compressores, Microfones e Sistemas de Computação. Foi
fundamental que tais alunos tivessem uma boa redação para montagem de textos e roteiros, boa
comunicação e boa expressão oral.
Os passos para o desenvolvimento da Rádio se seguiram da seguinte forma: • Primeiro Bimestre Organização de todo o material a ser utilizado na Rádio - Pesquisa de toda a legislação relacionada à
utilização da Rádio - Catalogação do material a ser divulgado durante a programação - Documentação a ser
confeccionada junto à Direção. - Elaboração do setup dos equipamentos a serem utilizados pela Rádio. Realização de testes e treinamento nos Equipamentos do Projeto. • Segundo Bimestre - Implantação do
projeto com funcionamento interno (dentro do campus) - Divulgação e propaganda da programação
constante na grade da Rádio. - Especificações dos materiais e equipamentos a serem adquiridos para melhor
equipação da Rádio. • Terceiro Bimestre - Manutenção e continuidade do funcionamento da Rádio • Quarto
Bimestre - Estudos e Pesquisas para implantação da Rádio Web - Avaliação dos resultados e preenchimento
de relatórios. - Estudos e pesquisas dos equipamentos necessários para implantação da Rádio Web. As
atividades foram desenvolvidas sob supervisão e orientação do coordenador no Espaço destinado a Rádio.
Os esforços seguiram em duas áreas: a Técnica, que envolveu toda a parte de infraestrutura de
equipamentos, e a Comunicação, que tratou de toda a programação da Rádio.
Os resultados de um veículo de comunicação não costumam ser descritos em artigos ou revistas,
porque não se pode dimensioná-los. Pretende-se realmente que o Estúdio da Rádio seja um lugar especial
para os alunos, que os mesmos se interessem em visitá-lo e o vejam como um local de extensão dos seus
conhecimentos e de ganho de experiência cognitiva, que contribuirá para a sua permanência e êxito escolar.
Tais resultados são básicos e dimensionáveis, até que se alcance a Web, e, como extensão, alcance
resultados também imprecisos.
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