
 
 

TV UFPB 

 

A Biblioteca Central da Universidade Federal da Paraíba (BC/UFPB) tem parcerias 

firmadas com alguns órgãos pertencentes à própria instituição. Ao longo dos anos, esses 

convênios têm demonstrado ser fundamentais para a melhor prestação de serviços aos 

usuários que frequentam a BC. Ao todo, a Biblioteca Central mantém acordo com seis 

unidades parceiras. Uma dessas parcerias é com a TV UFPB, mantida desde 2010. 

 

Administrada pela Superintendência de Comunicação Social (SCS), a TV UFPB foi 

criada em 17 de fevereiro de 2005, tendo como ponto primordial o compromisso por 

uma emissora de televisão pública de qualidade. Inicialmente, a TV UFPB funcionou 

como afiliada ao Canal Futura, através do canal 22 da NET – operadora a cabo. No dia 

6 de janeiro de 2009, foi confirmada a concessão do canal aberto.  

 

Em 18 de maio de 2012, a TV UFPB passou a transmitir de maneira experimental o seu 

sinal na TV aberta. Em 11 de novembro do mesmo ano, deu início, oficialmente, às suas 

transmissões no canal 43 UHF, em parceria com a TV Brasil. Atualmente, encontra-se 

em processo de migração para o sistema de transmissão digital em alta definição, canal 

43.1. 

 

O vínculo da unidade com a Biblioteca Central prevê, por meio da cessão de espaço 

físico, a realização de produções televisivas, como o programa Escafandro Mágico 

(http://www.ufpb.br/content/especial-da-tv-ufpb-para-semana-da-crian%C3%A7a-

aborda-biologia-marinha), que foi lançado em 2010.  

 

Dentre outras atividades desenvolvidas pela TV UFPB na Biblioteca Central estão os 

programas De Portas Abertas (2012), PROEXT/UFPB 

(https://youtu.be/XpJGUyb7Jss); Contos de Sherazade e Aladin com Naná Vianna 

(2013, https://youtu.be/taTShc3hBNE); Cantarolando (2013, 

https://youtu.be/DonB4F96Gtg); Quem Souber que Conte Outra (2014, 

https://youtu.be/G5DBn_OjNmk).  

 

Desde novembro de 2015, está no ar o Projeto de Extensão Experimento Anima 

(http://experimentoanima.com.br/). Datam ainda de 2015 a Entrevista com Paulo 

Caldas (https://youtu.be/uRLO-ARmxM0) e o Canal de Histórias 

(https://youtu.be/uhSZx3aQxyw). Também lançado em 2015 programa piloto Quem 

Souber que Conte Outra (LIBRAS, PROEXT/UFPB, https://youtu.be/L9BYS2kh_9k).  

 

http://www.ufpb.br/content/especial-da-tv-ufpb-para-semana-da-crian%C3%A7a-aborda-biologia-marinha
http://www.ufpb.br/content/especial-da-tv-ufpb-para-semana-da-crian%C3%A7a-aborda-biologia-marinha
https://youtu.be/XpJGUyb7Jss
https://youtu.be/taTShc3hBNE
https://youtu.be/DonB4F96Gtg
https://youtu.be/G5DBn_OjNmk
http://experimentoanima.com.br/
https://youtu.be/uRLO-ARmxM0
https://youtu.be/uhSZx3aQxyw
https://youtu.be/L9BYS2kh_9k


O lançamento do programa Paulo Freire Vivo aconteceu em 2016 

(https://youtu.be/QxKUNkfeK5Y). Em junho de 2017, foi lançado o Projeto de 

Extensão Experiências Criativas na TV, com a minissérie O Sumiço de Santo Antônio 

(https://youtu.be/oeAh4ztDuAc).  

 

O espaço físico da Biblioteca Central destinado à TV UFPB é a Sala 214 (Multimeios), 

instalada no segundo andar, com horário de funcionamento de segunda a sexta-feira, das 

7h às 19h. Contatos: site oficial: http://www.ufpb.br/tvufpb/; telefone: (83)3216-7822; 

e-mail: ufpbtv@gmail.com; facebook: https://www.facebook.com/TVUFPB/; 

instagram: https://www.instagram.com/tvufpb/.  

 

Contatos da Seção de Referência: 

Telefone:  (83)3216-7105 

E-mail:  referencia@biblioteca.ufpb.br 

Chat: Fale com o Bibliotecário 
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