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Rádio Universitária: 
conectada com o ouvinte.

Há mais de três décadas com uma programação diferenciada, a 
107,5 produz e veicula programas dos diferentes gêneros musi-
cais, caminhando entre o MPB, o samba, o choro, os flashbacks, o 
lounge, o pop e rock nacionais e internacionais e dentre outros. 

É na frequência do bom gosto que a Rádio Universitária é sin-
tonizada. É com um tom intimista que trabalha toda a grade de 
programação, trazendo ao ouvinte, além de músicas selecio-
nadas, debates, história, notícias e diversão sobre o universo 
musical. A 107,5 é diferenciada, sedutora, 
única e destaca-se por meio de seus gran-
des repertórios. 

A emissora proporciona reencontros me-
moráveis em que trabalha cada linguagem 
de forma única, adequando-se ao perfil do 
ouvinte. Cada repertório é escolhido a dedo, 
a fim de quebrar a monotonia do dia a dia, 
proporcionando às pessoas experiências 
sensoriais inesquecíveis, além de fazer-lhes 
companhia o tempo todo.

Frequência de bom gosto é 
Universitária FM. Única.

História

“ “(...) É diferencia-
da, sedutora, única 

e destaca-se por 
meio de seus gran-

des repertórios.
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A Universitária já está há mais de três 
décadas no mercado, em Uberlândia 
(MG) e região, com uma programação 
diferenciada de diversos gêneros. Na 
programação musical da emissora pre-
domina a Música Popular Brasileira 
(MPB), o jazz, o samba, o pagode e mú-
sicas internacionais.

17 72
IDADES ENTRE

PÚBLICO-ALVO

CLASSES

FREQUÊNCIA

A  B  C

5 dias por 
semana

é a média de dias que o 
ouvinte da Universitária FM 
escuta a rádio.

11,89% 
de audiência, 

segundo a pesquisa 
IBOPE agosto/2015.

4a rádio 
mais ouvida de 

Uberlândia.
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Segunda a sexta | 7h às 11h
O seu despertar ao som de canções
nacionais e internacionais. Nos intervalos 
são inseridas as informações jornalísticas 
e drops culturais.
Apresentação: Victor Hugo

Programação

Diariamente | 00h às 5h
Uma viagem às canções que marcaram 
época na história da música nacional e 
internacional. Uma seleção preparada 
especialmente para aqueles que têm a 
noite como companheira. 
Programação:  Sérgio Moreno

Diariamente | 5h às 6h
O programa Raiz Brasil foi criado para 
executar a verdadeira música sertaneja 
raiz, e busca valorizar os intérpretes do 
passado, suprindo uma lacuna imensa 
da cultura musical brasileira. O conteúdo 
do programa é voltado para o homem do 
campo e do agronegócio.
Produção: José Luiz Caetano
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Segunda a sábado | 11h às 12h
Destinado para o público em geral, o 
Trocando em Miúdos é um programa de 
entrevistas educativas e culturais. É dife-
renciado por transformar a informação 
em conhecimento.
Apresentação: Márcio Alvarenga

Diariamente | 12h às 13h
As mais belas canções para acompanhar 
a sua hora de almoço. Músicas de estilo, 
bom gosto e qualidade.
Produção: Sérgio Moreno

Segunda a sexta | 13h às 17h
Muita interatividade na sua tarde. Érica 
Montero apresenta sucessos e relembra 
canções que marcaram época. Além dis-
so, o programa se conecta ao vivo com 
o ouvinte por meio das redes sociais e 
WhatsApp.
Apresentação: Érica Montero
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Segunda a sexta | 18h às 19h
Programação diferenciada com desta-
que para a canção popular brasileira que 
atravessa gerações. O clássico da MPB e 
as boas novidades da nossa música veicu-
lados em quatro blocos. A locução desse 
horário contempla também os compositores.
Produção e apresentação: 
Alexandre Heilbuth 

Segunda-feira | 20h às 21h
Programa de música erudita que destaca 
repertórios e comentários de professores 
do Departamento de Música da UFU.
Apresentação: Viviane Taliberti

Segunda a sexta | 17h às 18h
Programa ao vivo com músicas do cenário 
pop nacional e internacional, com comen-
tários de fatos e curiosidades. O Vitamina 
Pop traz semanalmente um quiz, sendo 
o seu resultado divulgado na edição de 
sexta-feira. 
Produção e apresentação: 
Edinho Borges
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Segunda a sexta | 21h à 00h
A suavidade da boa música na sua noite. 
O 107 Prime oferece um perfil musical de 
estilo para finalizar a sua noite.
Apresentação: Jorge Chamberlain

Terça-feira | 20h às 21h; 
domingo | 13h às 14h;
Drops | 10h e 16h
O Pegada Brasileira traz toda a riqueza da 
música instrumental em dinâmicas incur-
sões por suas mais variadas vertentes. 
Em uma mesma edição é possível ouvir 
valsa, rock, samba, carimbó, frevo, choro, 
baião e psicodelias. Regularmente, o pro-
tocolo é quebrado por especiais e entre-
vistas com grandes nomes da música. 
Produção e apresentação: Gustavo Belan

Quarta-feira | 20h 
Programa dedicado à obra dos grandes 
compositores e intérpretes que colabora-
ram para a MPB. Um documentário radio-
fônico que se desenrola em meio a grava-
ções clássicas e releituras atuais.
Pesquisa, edição e roteiro: Gustavo Belan
Produção de áudio: Mário Jr. 
e Benício Batista 
Locução e coord. Jorge Chamberlain
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Quinta-feira | 20h30 às 21h
Passeio pelos caminhos cruzados da 
bossa nova, em que grandes sucessos se 
embaralham com estrelas que esquece-
mos de contar. Conjuntos vocais, power 
trios, banquinhos, violões e elegância. 
Todo esse oceano deságua em nosso can-
tinho. Canto contido, canto rasgado. Pode 
até mesmo desafinar. Tudo é possível: isso 
é bossa nova. Isso é muito natural. 
Produção e apresentação: 
Gustavo Belan

Sexta-feira | 20h às 21h; domingo | 9h
O título do programa nos remete à sigla 
MPB exatamente para estar em sintonia 
com sua proposta: levar ao público um 
compêndio semanal do que existe de 
mais seleto dentro do vastíssimo univer-
so da Música Popular Brasileira.
Produção: Alexandre Heilbuth

Quinta-feira | 20h às 20h30
O programa Poesia nas Asas do Tempo é 
apresentado pelo Jogral Qualquer Lua. O 
espaço do poeta, da poesia, da prosa, do 
verso e da magia numa cadência poética, 
mostrando como a poesia mexe com as 
emoções. As vozes do Jogral Qualquer 
Lua: José Carlos, Deisy, Paulo, Helaine, 
Luiza, Mineo, Albino,  Maria Inês e 
Márcio, no embalo da poesia.
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Sábado | 7h às 11h; 13h às 16h
Músicas atuais, flashbacks, midbacks, 
MPB e internacionais. O melhor da músi-
ca para você. 
Apresentação: Érica Montero (manhã) 
Jorge Chamberlain (tarde)

Sábado | 16h às 18h
Programa com o melhor do samba e do 
pagode. Uma dedicação à música negra 
de raiz, com histórias, bate-papo e muita 
diversão, com um dos ritmos mais 
populares do país.
Produção e apresentação: Victor Hugo 
e José Luiz Caetano

Sábado | 18h às 20h
Programa específico de rock ‘n’ roll. Uma 
viagem pelo mundo do rock, com lingua-
gem bem trabalhada para o público deste 
estilo musical.
Produção e apresentação: Álvaro Jr.



11

Sábado | 22h à 00h
Apresenta as reedições de músicas já 
conhecidas, como jazz, bossa nova, funk e 
até mesmo a MPB tradicional recompiladas 
com batidas eletrônicas suaves, destacando 
o alto grau de sofisticação e sutileza de algu-
mas composições que chegam a surpreen-
der os músicos mais exigentes. 
Produção e apresentação: Sérgio Moreno

Sábado | 20h às 22h
Drops | 8h30 e 15h30
No ar desde 1998, o programa 107 Mix 
apresenta apresenta hits que foram 
sucesso nas pistas entre as décadas de 
1970 a 2000, nacionais e internacionais,
incluindo também destaques que estão 
no auge atualmente.
Produção e apresentação: 
Edinho Borges

Domingo | 8h às 9h
Programa apresentado pela pianista Nininha 
Rocha, que leva para o ouvinte toda a nos-
talgia e a qualidade da boa música nacional 
brasileira. Interpretações marcantes que 
fizeram parte da história musical do nosso 
país. Recados, brincadeiras e fatos fazem 
parte do perfil deste programa.
Produção e apresentação: 
Nininha Rocha
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Domingo | 13 às 14h
O programa busca levar aos ouvintes a 
história de cantores, grupos e bandas, além 
de apresentar situações históricas que 
ocorreram no mundo da música, como a 
formatação de determinada banda antes do 
sucesso, mudanças de estilo, motivos que 
levaram o autor a escrever ou cantar deter-
minada canção.
Produção e apresentação: 
Júnior D’ Paula (colaborador)

Domingo | 3h às 5h
O programa prioriza os artistas e as músicas 
nordestinas, com estilo próprio, histórias e 
criatividade peculiares do nordeste do Brasil. 
Produção e apresentação: Alcides Melo

Domingo | 10h às 12h
O Hits 80 traz de volta as músicas, a 
moda, curiosidades sobre as bandas e 
artistas da década de 1980, considerada 
pelos críticos como a década da 
criatividade musical.
Produção e apresentação: Sérgio Moreno
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Domingo | 18h às 19h
Programação com síntese no estilo 
“choro-chorinho” que mostra a magia, 
qualidade característica e sensibilidade 
do artista brasileiro.
Produção e apresentação: Rogério Mota

Domingo | 19h às 20h
Programa semanal que mostra os ícones 
do universo rock ‘n’ roll.
Apresentação: Marcão (colaborador)

Domingo | 14h às 18h
DOMINGO UNIVERSITÁRIA
Produção e apresentação: ?????
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Drops | 10h30 às 16h30
Drops de destaques da música brasileira 
independente local, regional e nacional. 
Produção: Alexandre Heilbuth

Drops | 8h e 21h
Desde o surgimento da primeira canção no 
cinema, o seu papel foi o de participar da 
história contada no filme, além de contribuir 
para que a lembrança do filme fique marcada 
pela música. As canções que marcaram as 
melhores produções cinematográficas você 
confere ao longo da programação da Univer-
sitária FM.
Produção e apresentação: 
Márcio Alvarenga

Domingo | 20h às 21h
Um filme sem música é como um corpo 
sem alma. A música auxilia a narrativa ci-
nematográfica e contribui para reforçar o 
impacto de uma cena. Além do repertório 
amplo das melhores trilhas de todos os 
tempos, o programa contribui para que o 
amante da sétima arte possa compreen-
der a própria função da música no con-
texto da narrativa cinematográfica.
Produção e apresentação: 
Márcio Alvarenga
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Drops | 7h, 14h e 18h
Uma rápida agenda cultural na comunica-
ção inconfundível de Ana Bivers.
Apresentação: Ana Bivers

Drops | 9h
Drops que contam a história do samba e de 
renomados artistas deste estilo musical. 
Apresentação: Vitor Hugo

Drops | 9h, 15h e 21h
Em três edições, a redação da Universitária 
FM apresenta destaques locais e nacionais.
Produção: Edinho Borges.
Apresentação: Daniela Malagoli 
e Fernando Cunha
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Grade de horários

Drops



17

Dados da empresa
Fundação Rádio e Televisão Educativa de Uberlândia 

Av. João Naves de Ávila nº 2121 - Bloco 1S - Campus Santa Mônica - Bairro Santa Mônica  
CEP: 38.408-144 - Uberlândia - Minas Gerais 

CPNJ: 22.225.247/0001-49
Inscrição Estadual - 00172091500-72

Equipe
Produtores de áudio

Benício Batista
José Luiz Caetano

Mário Jr.

Programador
Sérgio Moreno

Produtores artísticos
Alexandre Heilbuth

Gustavo Belan

Locutores
Vitor Hugo

Jorge Chamberlain
Érica Montero

Jornalismo
Edinho Borges

Márcio Alvarenga

Coordenação artística
Edinho Borges

Design gráfico
Carlos Gabriel Ferreira

Fotografia
Janice Marques Silveira

Coordenação geral
Sérgio Moreno

Administração
Razão social: Fundação Rádio e Televisão Educativa de Uberlândia

Nome fantasia: Rádio Universitária FM – 107,5 MHz

Diretoria Executiva

Gerência Administrativo 
Financeiro 

Atendimento

(34) 3239-4467
E-mail: diretoriartu@gmail.com

(34) 3239-4353 / 3239-4340
E-mail: gerenciartu@gmail.com

(34) 3239-4554 / 9 8815-4569
E-mail:  atendimentortu@gmail.com

Expediente
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www.universitariafm.ufu.br
fb.com/UniversitariaFm


