
 

 

MBA EM GESTÃO E PRODUÇÃO DE RÁDIO E TELEVISÃO 
 

DISCIPLINAS  

Disciplina 

TV, Internet e Plataformas OnDemand 

Séries e Webséries 

Gestão Financeira e Produção Executiva  

Grades de Programação e Audiência  

Roteiro para Rádio  

Roteiro para TV e Vídeo 

Veículos e Conteúdos para Mídias Digitais 

Direção de Fotografia para TV e Vídeo  

Gestão e Direção de Rádio 

Oficina de Produção de Rádio  

Documentário e Storytelling 

Direção de Produção  

Direção de TV e Vídeo  

Sonoplastia e Novas Tecnologias  

Gestão e Empreendedorismo na Comunicação   

Radialista, Direitos Autorais e Contratuais  

Projetos Culturais e Leis de Incentivo  

Métodos para Pesquisa Científica  

Seminários e Estudos de Caso 

Visitas Técnicas 

 

Carga Horária Total: 420h 

 

Optativa- Estágio não obrigatório 

Atividade Complementar Obrigatória: Novos tempos, Novas Habilidades 

 

 

CORPO DOCENTE 

 

Professor(es) Titulação 
máxima 

Currículo Lattes 

Diana Moro Especialista Proprietária da Moro Filmes, produtora e distribuidora 
de conteúdo audiovisual, atua no mercado nacional e 
internacional. 

Guto Pasko Especialista Ator, diretor, proprietário da GP7 cinema, premiado 
com diversos filmes, longas, curta e séries para TV. 

Ivan Teixeira Especialista Produtor executivo de diversos filmes nacionais e 
internacionais, formado pelaUniversityofCalifornia, 
Los Angeles 
tem sua sede em São Paulo, atua no mercado 
televisivo e cinematográfico. 

José Antônio Ribeiro Especialista Profissional com 20 anos de experiência em cargos 



 

 

Nascimento de alta gerência e direção em grupos 
deComunicação, afiliados das redes Globo e Record, 
além de empresas de concessão de 
rodovias,hospital, plano de saúde e produtora de 
audiovisual. Executivo, consultor, jornalista e 
professor. 
http://lattes.cnpq.br/6919407238605945 

Ana Maria Melech Doutora Jornalista, professora, doutora, atua na área de rádio, 
fotografia, imagem e teorias da comunicação. 
http://lattes.cnpq.br/3063346915595089 

Patrick Diener Mestre  Publicitário, professor, d, atuante na área de roteiro, 
produção de TV, comunicação social, televisão, 
publicidade e propaganda, mídia, novas tecnologias, 
cultura e cinema. 
http://lattes.cnpq.br/8185988980785048 

Gisele Rech Mestre Jornalista, doutoranda, professora, atua nas áreas de 
reportagem, telejornalismo, cinema, audiovisual, 
mídias sociais. 
http://lattes.cnpq.br/4481034710600495 

DátamesEgg II Mestre Publicitário, mestre, professor, documentarista, 
diretor de fotografia, atua no mercado há 18 anos. 
http://lattes.cnpq.br/3398571016306361 

João Santos Especialista Jornalista, especialista, profissional do rádio há 20h, 
diretor das rádios do grupo GRPCOM 

Kleber Gregório Cunico Especialista Produtor sonoro, DJ, especialista, atua no mercado 
publicitário e cinematográfico com áudio. 

Ana Flávia Lesnovski Doutora Jornalista, publicitária, documentarista, doutora, atua 
comoartista multimídia, editora de vídeo e na área de 
arte eletrônica e 
interatividade.http://lattes.cnpq.br/3092417894877397 

Luci Ortega Especialista Jornalista, Especialista, diretora de produção, atua no 
RJ e São Paulo e exterior, atualmente é Controller da 
KN Videos, possui curso avançado pela London Film 
Academy, atuou como produtora de programas de TV 
de canais como GNT. 
http://lattes.cnpq.br/7777009955846446 

Patricia Brum Mestre Radialista profissional, produtora e diretora de vídeo, 
atua na área há 20 anos, professora e mestre.  
http://lattes.cnpq.br/2100266771724450 

Ulisses Galetto Doutor Doutor em história, músico, compositor, arranjador, 
produtor musical, produção radiofônica e desenhista 
de som (edição e mixagem) de filmes e programas de 
TV. 
http://lattes.cnpq.br/7981942361813910 

Leandro Herculano Mestre Consultor, professor, mestre, atua com Planejamento 
estratégico; gestão comercial; implantação de 
sistema de gestão/indicadores de performance; 
treinamento de equipe. 
http://lattes.cnpq.br/3090645267803526 

Analuce  Medeiros Mestre Advogada. Jornalista, escritora, mestre, professora, 
atua com a legislação do radialismo, legislação 
publicitária e propaganda abusiva 

http://lattes.cnpq.br/6919407238605945
http://lattes.cnpq.br/3063346915595089
http://lattes.cnpq.br/8185988980785048
http://lattes.cnpq.br/4481034710600495
http://lattes.cnpq.br/3398571016306361
http://lattes.cnpq.br/3092417894877397
http://lattes.cnpq.br/7777009955846446
http://lattes.cnpq.br/2100266771724450
http://lattes.cnpq.br/3090645267803526


 

 

http://lattes.cnpq.br/7564028288785138 

Bruna Borges Especialista Especialista em desenvolvimento de projetos 
culturais e de esporte, para leis públicas de incentivo 
à cultura, editais privados ou assessoramento para 
novos profissionais da cultura. 
 

Andrea Albuquerque Mestre Professora doutoranda, atua com pesquisa de mkt e 
estratégias de consumo. Responsável pelo marknet 
da UTP. 
http://lattes.cnpq.br/4341820094637218 

 

 

 
Profissionais do Mercado 

Diana Moro - Proprietária da Moro Filmes, produtora e distribuidora de conteúdo audiovisual, 
atua no mercado nacional e internacional. 

Guto Pasko - Ator, diretor, proprietário da GP7 cinema, premiado com diversos filmes, longas, 
curta e séries para TV. Filmes Premiados: Ivàn, série:  Contracapa,  

Ivan Teixeira - Produziu muitas produções brasileiras altamente aclamadas como "Taina 2", 
dirigido por Mauro Lima. Produziu também "Lisbela e o Prisioneiro", dirigido por Guel Arraes, 
também indicado ao Prêmio Grande Cinema Brasil (Grande Prêmio do Cinema Brasileiro, 
incluindo "Melhor Filme", "Melhor Diretor", "Melhor Roteiro Adaptado"). . Produções 
internacionais - "Journey to the End of the Night" Produção dos EUA com Brendam Frasier, 
Scott Glen e Mos Def e "The Expendables", dirigido por Silvester Stallone, estrelado por 
Stallone, Jet Li, Jason Statham e Bruce Willis. Junto com as características acima 
mencionadas, Ivan também trabalhou como Produtor de Linha de muitos Filmes Internacionais 
e Docs, alguns exemplos são "Movimento Brasil", para Brahma Beer EUA, "Espírito Puro do 
Brasil" para Sagatiba / Saatchi & Saatchi em Londres e comerciais como "Jump" para a Nike 
rodados na China, dirigidos por Fernando Meirelles, Land Rover, Coca-Cola, etc. Ivan foi o 
produtor de linha do longa-metragem de Fernando Meirelle, "Blindness", estrelado por Juliane 
Moore, Mark Ruffalo e Gael Garcia Bernal. Para TV Produziu a série "Mission: Pet" para 
NatGeo, "backtrack" para VH1, "Nazi Hunters", Through the Wormhole "para Discovery 
Science, Ivan Wrote e Produziu a 1ª Temporada com 13 episódios para a FashionTV Brasil. 
Ivan Teixeira é um dos mais prestigiados profissionais do Brasil, especializado na produção de 
longas metragens, em especial no departamento internacional, vive em São Paulo, no Rio e em 
Los Angeles. 

José Antônio Ribeiro Nascimento -Profissional com 20 anos de experiência em cargos de alta 
gerência e direção em grupos de Comunicação, afiliados das redes Globo e Record, além de 
empresas de concessão de rodovias, hospital, plano de saúde e produtora de audiovisual.  
Executivo, consultor, jornalista e professor de pós-graduação. 
Na sua trajetória destaca-se também atuação como membro de conselho de administração.  
• Tem perfil de liderança relacional, focada em resultados, comunicação e negociação, 
inovação, visão consultiva e implantação de soluções.  
• Forte atuação em Gestão de Recursos Humanos e Marketing. 
• Sólida experiência em gestão integrada de áreas de Jornalismo, Programação, Produção, 
Engenharia, Digital, Rádio e meios impressos. 
• Atuou na implantação de novos canais e plataformas, bem como reestruturação de emissoras 
de TV, com ganhos em otimização e economia de recursos e investimentos.  
• Gestão de projetos voltados para qualidade editorial, produto e crescimento da audiência. 
Projetos com visão transmídia, multiplataforma, leis de incentivo e “brandedcontent”. 
• Atuação como professor de graduação /Jornalismo – Cesumar e Universidade Maringá.  
• Hoje ministra aulas de pós-graduação em diversas cidades do Paraná, nas disciplinas de 

http://lattes.cnpq.br/7564028288785138


 

 

Programação/Prod. Rádio/Tv, Mídia: cenário, Empreendedorismo e Inovação, Gestão de 
Pessoas e RH estratégico, Governança Corporativa e Gestão de Crise, Gestão de Marcas, 
Carreira Executiva e Liderança, Gestão de Mídias Corporativas - on e off-line  

João Santos -  

Luci Orttega - Habilidades/Experiências: 
Jornalista, Especialista, diretora de produção, atua no RJ e São Paulo e exterior, atualmente é 
Controller da KN Videos, possui curso avançado pela London Film Academy, atuou como 
produtora de programas de TV de canais como GNT. 

Ulisses Galetto -Integra o grupo FATO desde 1994 (www.fato.org). No cinema, trabalhou em 
dezenas de produções, entre curtas e longas-metragens e séries para a TV 
(www.facebook.com/ugdesenhodesom). Nas áreas de políticas públicas, produção cultural e 
artística e desenho de som, Como curador, se destacam as participações no projeto Rumos 
Musicais 2000/2001, do Itaú Cultural e Palavra Aberta ? Brasil Telecom 2007/2008. Atua desde 
1993 na composição de trilhas sonoras para teatro e cinema. Produz desde 1997 com Grace 
Torres, o programa Fora do Eixo, dedicado à música independente e veiculado pelas Rádios 
FM É Paraná (Curitiba), UEL (Londrina) e WebRádioMultiRio - Rio de Janeiro 
(www.facebook.com/foradoeixo). 

Leandro Herculano – Possui sólida atuação na área comercial e marketing em multinacionais e 
empresas de grande porte, ligadas aos segmentos de Ensino , tecnologia e prestação de 
serviços. Habilidade na implantação de sistemas de gestão e formação de equipes. 
Desenvolvimento de políticas comerciais, criação de estratégias de atendimento ao mercado e 
reestruturação de operações alcançando resultados expressivos. 

Kleber Cunico–Produtor de áudio com passagem por diversas produtoras, com foco 
publicitário, corporativo e institucional. Trabalha com sonoplastia e captação de áudio direto. 
Edição sonora. DJ.  

Bruna Borges –Produtora cultural na Bruna Bayley Produções, especialista em 
desenvolvimento de projetos culturais e de esporte, para leis públicas de incentivo à cultura, 
editais privados ou assessoramento para novos profissionais da cultura. 

João Santos - Jornalista, especialista, profissional do rádio há 20h, diretor das rádios do grupo 
GRPCOM 

 

 

 

 

 

 

 

 
A Universidade Tuiuti do Paraná reserva-se o direito de proceder às alterações necessárias em 
benefício do Curso. 


