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Televisões públicas Ibero-americanas lançam 
o “Noticiário Científico e Cultual Ibero-

Americano (NCC)” 
 
 
No próximo dia 9 de agosto, às 18h05 será realizada a primeira transmissão do Noticiário 
Científico e Cutural Ibero-americano na Universidad de Antioquia (Sala de Juntas, Piso 5, 
Edificio de Extensión), na cidade de Colômbia. 
 
Inovação e difusão de tecnologia para tornar o conhecimento científico mais acessível na 
América Ibérica serão possíveis através desse noticiário científico e cultural a ser produzido 
por canais públicos de seis países. 
  
O Noticiário Científico e Cultual Ibero-Americano (NCC) é uma iniciativa dos canais públicos 
de televisão do México, Espanha, Colômbia, Brasil, Argentina e Costa Rica, e contará com 
o apoio e a colaboração da Asociación de Televisiones Educativas y Culturales 
Iberoamericanas (ATEI); UNESCO; Red de Radiodifusoras y Televisoras Educativas y 
Culturales de México; e da Asociación Mexicana de Productoras y Televisoras Universitarias 
e da Associação Brasileira de Televisão Universitária.  
  
Trata-se de um boletim informativo semanal com 27 minutos que se propõe como um modelo 
colaborativo que dê visibilidade às atividades de inovação e difusão tecnológica na América 
Ibérica, a fim de tornar o conhecimento científico mais acessível aos seus diversos públicos, 
proteger plenamente os seus direitos, apoiar substancialmente a formação de nichos e 
estender uma ponte sólida de informações entre pessoas, comunidades e indústrias 
científicas e culturais da Ibero-América. 
  
O Noticiário Científico e Cultural Iberoamericano será administrado por um conselho 
composto por representantes da ATEI e dos países filiados. A transmissão do NCC será 
realizada via satélite através do Canal Iberoamericano, Señal que nos une; canais da Red 
Edusat, administrada pelo Instituto Latino-Americano de Comunicação Educativa (LCE); e 
Canal 44, operado pela  Universidad de Guadalajara, ele também estará disponível aos 
associados da ATEI e da Red México por Internet Protocolo (IP). 
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O NCC foi concebido e busca atuar sob os princípios de cooperação, objetividade, 
veracidade, ética, diversidade, igualdade, multiculturalismo, acessibilidade, inclusão, a 
oportunidade, a sustentabilidade e o pleno respeito aos direitos fundamentais. 
 
As funções do NCC incluem: 

1. Estabelecer uma ponte de comunicação para a divulgação da ciência e da cultura entre 
a população, a comunidade e as indústrias científicas e culturais da América Latina. 

2. Fortalecer a rede de comunicação e cooperação entre as emissoras na região. 

3. Fortalecer a identidade cultural e científica da sociedade latino-americana. 

4. Promover e difundir conhecimento científico e cultural, tornando-os acessíveis para a 
comunidade latino-americana 

5. Fazer visível as atividades de inovação e difusão tecnológica na Ibero-América. 

6. Incentivar a abordagem através da mídia, para a formação da comunidade no campo da 
ciência, apoiando a divulgação da produção científica. 

7. Contribuir para a formação de público para as indústrias culturais, criativas e científicas 
da região. 

8. Desenvolver e promover o respeito pelos direitos das audiências. 

9. Promover a preservação e divulgação do património material e imaterial cultural e 
científica na região. 

10. tornar pública a projetos científicos, culturais e criativas, bem como os benefícios 
sociais que geram. 

11. Criar um espaço para dar voz e visibilidade aos investigadores, cientistas, criadores, 
artistas, organizações, associações, fundações, instituições públicas, bem como as 
empresas envolvidas na investigação, desenvolvimento e inovação (IDI), ciência e cultura 
geral. 

12. apresentar projetos, experiências, programas e iniciativas científicas e culturais que 
envolvem diferentes atores ibero-americanos que são exemplo de cooperação regional e / 
ou convergência disciplinar. 

13. Promover iniciativas e estratégias-chave que promovem a cooperação e 
Desenvolvimento Sul-Sul 

 
Benefícios, funções e obrigações dos países e instituições ligados ao projeto: 
 
Os países e instituições que colaborarem com o NCC terão como benefícios: 
 
1. Receber o programa NCC para transmissão de televisão, bem como para a incorporação 
e / ou publicar a versão sob demanda do programa em seus canais da web, aplicativos para 
dispositivos móveis, como a liberdade para promovê-lo em seus canais de transmissão 
(incluindo o Web e redes sociais). 
2. Presença institucional nos créditos do programa, bem como nas áreas de promoção e 
divulgação do mesmo (mídia digital, mídia social, impressão e eventos). 
3. Ser convidado para as reuniões do Conselho Editorial da NCC e fazer observações. 
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Países e instituições que colaborarem com o conteúdo NCC terão as seguintes 
funções: 
1. Incentivar e promover em seus países e no âmbito do NCC. 
2. transmitir e distribuir seus meios de comunicação o NCC. 
3. Contribuir com notícias (máximo de 2 minutos por peça), assim como acervos 
audiovisuais, para a produção de NCC. 
4. Apoiar o vínculo e o intercâmbio entre pares. 
 
Os países e instituições que colaborarem com conteúdo para o NCC terão como obrigações: 
 
1. Assinar a carta de compromisso com o projeto e fornecer os documentos relevantes (ver 
Anexo 1) 
2. Para verificar a conformidade com a regulamentação legal local relacionadas ao programa 
(propriedade intelectual, classificação etária, ética, direitos de privacidade, marcas, conteúdo 
ofensivo para a sensibilidade do espectador, etc ...) 
3. Manter o arquivo dos materiais utilizados para notas e incluí-los em suas coleções 
audiovisuais para possível reutilização e troca (a proposta de médio prazo é criar uma rede 
de intercâmbio de materiais de arquivo para esta e outras produções, que são armazenados 
nos arquivos e videotecas de diferentes parceiros) 
 
Mecanismos de cooperação 
 
Qualidade, validade, representatividade, a pluralidade e diversidade de conteúdo são, sem 
dúvida, as chaves que permitirão ao NCC alcançar ampla aceitação em toda a região, 
propõe-se como uma estratégia nodal ligação com: 
• redes científicas, tecnológicas, artísticas e culturais. 
• As iniciativas latino-americanos da Secretaria-Geral Ibero-americana(SEGIB). 
• Os governos e os seus programas de cooperação científica e cultural. 
• Associações, associações, fundações e sociedades científicas, artísticas e culturais 
(pública ou privada). 
• ONGs e organizações sem fins lucrativos. 
• A organização envolvidos na cooperação Sul-Sul. 
• As empresas que têm iniciativas de promoção da cultura ou líderes na região. 
• Agências de Notícias. 

 
Idioma 
 
A língua oficial é o espanhol NCC, com base na demografia lingüística da América 
Latina.Materiais realizados em outro idioma devem ser legendados em espanhol. 
 
Da mesma forma, o NCC irá acomodar o resto de idiomas da América Latina, respeitando a 
expressão original, para isso se utilizará de legendas, como no caso do português, e 
evitar a dublagem; e deve ter sensibilidade especial para línguas indígenas, a fim de 
contribuir para a sua preservação, desenvolvimento e conhecimento. 
 
O registro linguístico das notícias será clara, simples e direta, próximo do público, sem cair 
na vulgaridade, tendo que contar com a diversidade lexical regional da América Latina. 
De acordo com os princípios éticos estabelecidos no parágrafo anterior, se dará particular 
atenção ao uso de formas gramaticais sexistas, expressões estereotipadas e expressões 
que refletem a histórica desigualdade de gênero será fornecido; A este respeito, deverão 
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utilizados, sempre que possível, estruturas genéricas ou paráfrases que não priorizem o 
priorizar o sexo masculino. 
 
ATEI 
A Associação de Televisões Educativas e Culturais Ibero-americanas - ATEI tem como 
missão contribuir para o desenvolvimento da educação, ciência e culturaI Ibero-americana 
usando a televisão e outras tecnologias de informação e comunicação. A Rede de sócios da  
ATEI está integrada atualmente, mais de 90 instituições, entre as quais os canais de 
televisão (nacionais, regionais e locais) de serviço público; Ministérios e agências 
responsáveis pela Educação e Cultura em nível nacional, regional ou local em cada país; 
Universidades e Instituições de Ensino Superior e Pós-Graduação; fundações e ONGs 
sociais e culturais; e os Centros de formação permanente e profissional. A ATEI é dirigida 
por um Conselho Diretivo composto por 15 membros, originários de Espanha, México, 
Argentina, Colômbia, Brasil, Costa Rica e Nicarágua. 
 
http://atei.mx/ 
 
LINK DO VÍDEO DE APRESENTAÇÃO LEGENDADO EM PORTUGUÊS 

 
https://youtu.be/ArZwHV1KqRU 
 
 
Sócios do projeto até o momento 
Argentina: Universidad Nacional de Mar del Plata; Brasil: Associação Brasileira de Televisão 
Universitária; Associação Brasileira de Televisão Universitária; TV Univap; Colombia: Canal 
Universitario Nacional ZOOM; Universidad de Antioquia Televisión; Universidad Nacional 
Abierta y a Distancia – UNAD; 
Fundación Patrimonio Fílmico Colombiano; Costa Rica: Sistema Nacional de Radio y 
Televisión; Canal 13;Canal UCR; Ecuador: Instituto Iberoamericano de Patrimonio Natural y 
Cultural del Convenio Andrés Bello. 
Ministerio de Educación del Ecuador. España: Universidad Autónoma de Barcelona; 
Universidad de Sevilla; Universidad de Valencia; Honduras: Suyapa TV Educativa; México: 
Canal 11; Canal 22; Canal 44 de la 
Universidad de Guadalajara; Canal del Congreso; Instituto Latinoamericano para la 
Comunicación Educativa –ILCE–; Instituto Morelense de Radio y Televisión; Sistema Público 
de Radiodifusión del Estado Mexicano – SPR–; Sistema Zacatecano de Radio y Televisión; 
Televisión Educativa; TV UNAM.Principios y funciones del NCC  
 
 

 
Propostas de adesão ao Projeto devem ser enviadas para contacto@atei.mx com 

cópia para fmoreira@univap.br  
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