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APRESENTAÇÃO 

 

Apresentamos as atividades realizadas em 2016 com o propósito expor os 

resultados alcançados por meio das ações desenvolvidas pela Fundação Rádio e 

Televisão Educativa e Cultural – Fundação RTVE, referentes ao ano de 2016, e 

programadas de acordo com o Plano de Trabalho de 2016.  

Superando as dificuldades, principalmente financeiras, a Fundação RTVE tem se 

mantido firme no seu propósito e objetivos estatutários, regimentares e 

fundamentais, os quais têm sido conquistados por meio do trabalho coletivo, 

solidário e criativo dos seus colaboradores.  

O ano de 2016 foi caracterizado pela necessidade de uma definição mais 

específica de prioridades, aliada à busca de práticas de gestão que permitissem, 

mesmo num contexto mais modesto, que avançássemos em nossos projetos 

institucionais. Os resultados alcançados mostram o quanto é possível fazer 

quando se possui tanta gente determinada a fazer a diferença mesmo nas 

situações mais difíceis e para tanto, buscamos qualificar cada vez mais nossos 

colaboradores, a fim de contribuir também com o crescimento profissional e 

pessoal de cada um que constrói essa instituição. 

Devemos ressaltar que nossas conquistas devem ser compartilhadas com todos 

os parceiros, apoiadores e voluntários que acreditaram nos valores e na missão 

da Fundação RTVE. 

Agradecemos a Universidade Federal de Goiás - UFG, em especial ao Magnífico 

Reitor, Prof. Dr. Orlando Afonso Valle do Amaral; ao Vice-Reitor, Prof. Dr. Manoel 

Rodrigues Chaves; aos Pró-Reitores de Administração e Finanças, Prof. Dr. 

Carlito Lariucci; de Extensão e Cultura, Profa. Dra. Giselle Ferreira Ottoni 

Candido; de Graduação, Prof. Luiz Mello de Almeida Neto; de Pós-Graduação, 

Prof. José Alexandre Felizola Diniz Filho; de Pesquisa e Inovação, Profa. Maria 

Clorinda Soares Fioravanti; de Desenvolvimento e Recursos Humanos, Prof. Geci 
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José Pereira da Silva; bem como a todas as Unidades Acadêmicas da UFG por 

acreditar em nós, pois, apesar das limitações e desafios diários existentes na 

Fundação RTVE, continuam a confiar na nossa capacidade para executar o 

gerenciamento dos seus projetos.  

Aos instituidores da Fundação RTVE, Prof. Walter Nilton Celestino da Silva e Prof. 

Nelson Cardoso do Amaral, pelo cuidado e zelo que têm dispensado à Fundação 

RTVE. Aos membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, que participam de 

forma efetiva nas reuniões, tanto ordinárias quanto extraordinárias, e contribuíram 

para o bom resultado alcançado em 2016.  

Agradecemos aos colaboradores da Fundação RTVE, sem os quais não 

poderíamos conseguir os resultados alcançados, pois, mesmo diante das 

dificuldades, trabalharam com vigor no cumprimento das suas atividades, 

contribuindo para o crescimento da Fundação e de um bom clima organizacional, 

colaborativo, agradável e solidário.  

Também agradecemos à equipe da FUNAPE, por seu apoio e auxílio constante, 

sem o qual não poderíamos alcançar os objetivos propostos para esse ano. 

E finalmente, nosso muito obrigado à Digna Curadora de Fundações e 

Associações de Goiânia, Drª. Marlem Gladys Ferreira Machado Jayme, pela 

confiança e preciosas recomendações, que muito nos ajudaram a conseguir um 

melhor desempenho nas atividades administrativas da Fundação RTVE.    

 

 

 

                                                                            

Prof. Juarez Patrício de Oliveira Júnior 

Diretor Executivo da Fundação RTVE 
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A INSTITUIÇÃO 

 

Com sede localizada em Goiânia – Goiás e contando com 30 colaboradores 

efetivos, a Fundação RTVE é uma instituição sem fins lucrativos instituída em 

1996 com a finalidade de prestar serviços de radiodifusão, educação e cultura por 

meio do apoio às instituições de ensino, principalmente a Universidade Federal de 

Goiás - UFG, em ações voltadas para as áreas de comunicação, educação e 

cultura, incluindo desde as atividades culturais, esportivas e artísticas até a 

prestação de serviços à comunidade, bem como as de comunicação social e 

formação de recursos humanos, com o intuito de contribuir na melhoria da 

educação no país em todos os níveis, potencializando atividades de ensino, 

pesquisa, extensão, desenvolvimento institucional, desenvolvimento científico e 

tecnológico, educação, arte, cultura, comunicação e radiodifusão. 

Tem como visão ser referência administrativa e executiva na realização de 

projetos educacionais, científicos, comunicacionais, artísticos e culturais. 

Fundamentando suas ações nos seguintes valores: compromisso com a 

transparência, a ética e a eficiência na gestão; compromisso com o 

desenvolvimento científico, educativo, cultural e social do país; compromisso com 

a inovação e melhoria dos processos e compromisso com a comunicação pública. 

Na execução de seus objetivos estatutários, a Fundação RTVE pode atuar nas 

áreas do ensino à distância e de produção e veiculação audiovisual, e ainda 

promover festivais e espetáculos de arte, teatro, música, dança e outras 

atividades congêneres. Além disso, pode também atuar nas demais atividades de 

extensão de todas as Unidades e Órgãos da Universidade Federal de Goiás. 
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Estrutura Administrativa 

A Fundação RTVE tem sua estrutura administrativa atualmente 

composta por três órgãos:  

 Conselho Deliberativo - Órgão máximo de deliberação, sendo composto 

por oito membros efetivos. 

 
Vanessa Bandeira     Arnaldo Cardoso Freire 
Representante da Gerência da TV UFG   Representante da Comunidade Externa à  
Presidente do Conselho    UFG 
 
Claci Fátima Weirich Rosso        Flávio Perillo Magalhães 
Representante da Pró-Reitoria de Extensão  Representante da Comunidade Externa à  
e Cultura da UFG     UFG 
 
Juarez Patrício de Oliveira Júnior    Angelita Pereira de Lima 
Diretor Executivo da Fundação RTVE  Representante da Faculdade de 

Informação e Comunicação da UFG 
 
Fernando Batista Leite    Sainy Coelho Borges 
Representante da Rádio Universitária da UFG   Representante da Faculdade de Artes                                                                       
                                                                                    Visuais da UFG 

    

 Conselho Fiscal - Órgão de controle interno, de caráter permanente, 

sendo composto por quatro membros. 

 

Tertius Lima da Fonseca    Darlan Marques da Silveira 
Representante do Conselho Universitário da UFG  Representante do Conselho de Curadores  
Presidente do Conselho                                                 da UFG 
      

  
Janaína de Cássia Magalhães    Mariluza Cardoso da Silva 
Representante do Departamento de Contabilidade Representante da Comunidade Externa à  
e Finanças da UFG                                                        UFG 

 

 

 

 Diretoria Executiva - Órgão de execução que coordena todas as 

atividades, na forma do Estatuto e do Regimento Interno. 
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Juarez Patrício de Oliveira Júnior 
Diretor Executivo 
 

Ressalta-se, ainda que mais de um terço dos membros dos órgãos que 

compõem a Fundação RTVE são oriundos da Universidade Federal de Goiás e 

desenvolvem o seu trabalho sem nenhum tipo de remuneração ou bonificação 

por parte da Fundação. 

 

Legalização e Registros Competentes 

 Atestado de Regular Funcionamento 

 

O Atestado de Regular Funcionamento é um documento expedido pela Curadoria 

de Fundações e Associações de Goiânia, que comprova a regular situação desta 

Fundação junto ao Ministério Público, referente à apresentação de Prestação de 

Contas do exercício anterior, o qual avalia os aspectos de gestão institucional, 

gestão administrativa e financeira durante período. 
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 Registro de Credenciamento 

 

O Registro de Credenciamento é um certificado emitido pelo Ministério da 

Educação e Ministério da Ciência e Tecnologia no qual credencia a Fundação 

RTVE como Fundação de apoio à Universidade Federal de Goiás. O presente 

registro tem validade até 04.01.2016, para os efeitos da Lei nº 8.958, de 20 de 

dezembro de 1994. Instrumento legal: Portaria conjunta nº 14, de 11 de fevereiro 

de 2014, processo nº 23000.013786/2013-53. A Renovação do mesmo foi 

solicitada em setembro de 2015. Informamos que a solicitação do 

Recredenciamento foi aprovada em 09.02.2017, no entanto, a Portaria até o 

presente momento ainda não foi publicada. Fundação RTVE permanece com a 

Portaria conjunta de n.º 14 de 11 de fevereiro de 2014, de acordo com o Decreto 

nº 7.423, de 31 de dezembro de 1994. 
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1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO, EDUCAÇÃO 

E CULTURA. 

A Fundação RTVE colabora com o desenvolvimento educativo, humanístico, ético 

e solidário da sociedade por meio de ações que estimulam as atividades de 

pesquisa científica, com a divulgação dos seus resultados, bem como atividades 

comunicacionais, culturais, artísticas e esportivas, inclusive no que se refere à 

formação de recursos humanos, principalmente no âmbito da UFG, além de 

produzir e/ou veicular produtos audiovisuais e televisivos educativos, culturais, 

artísticos, científicos ou jornalísticos para diversas mídias. Buscamos: 

 

 Ampliar, quantitativa e qualitativamente, a produção e/ou veiculação, 

de produtos audiovisuais e televisivos de caráter eminentemente educativos, 

culturais, artísticos, científicos ou jornalísticos para diversas mídias; 

 

 Aprofundar e ampliar as parcerias que possibilitem a cooperação de 

conteúdos audiovisuais e televisivos, passíveis de serem veiculados na TV UFG 

ou de servirem como objetos pedagógicos e de aprendizagem em escolas ou 

instituições de ensino superior pública; 

 

 Fortalecer as parcerias já existentes e realizar novas parcerias que 

desemboquem na captação de conteúdos audiovisuais e televisivos já finalizados, 

de caráter educativo, cultural, artístico, científico ou jornalístico, passíveis de 

serem veiculados na TV UFG ou de servirem como objetos pedagógicos e de 

aprendizagem em escolas ou instituições de ensino superior pública; 

 

 Ampliar, qualitativa e quantitativamente, o apoio às atividades de 

ensino, pesquisa e extensão da UFG, bem como de outras instituições goianas e 

brasileiras, que, além do gênero supracitado, também podem estar relacionados 

ao universo artístico, cultural e comunicacional; 

 



11 

 

Fundação RTVE - Avenida Esperança, s/n, 3ª andar, Campus Samambaia da Universidade Federal de Goiás,  

CEP 74.690-900 - Goiânia-GO – Fone: (62) 3521-1910 | Fax: (62) 3521-1911 

 

Fundação Rádio e Televisão Educativa e Cultural 

 

 Promover atividades de capacitação e formação de recursos 

humanos. 

1.1 Produção e/ou Veiculação 

1.1.1 EBC/RNPCT/TV Brasil 

 

 

 Ações Previstas  

 

Fortalecer os vínculos com a EBC/RNCP/TV Brasil por meio da ampliação dos 

objetos contratuais já existentes, objetivando possibilitar tanto a ampliação da 

produção de conteúdo jornalístico semanalmente enviado à TV Brasil, quanto à 

coprodução de programas e interprogramas televisivos de caráter nacional, que 

podem ser produzidos pela própria equipe da TV UFG ou em parceria com as 

demais emissoras que compõem o Núcleo Centro-Oeste da RNCP. 

 

 Ações Executadas 

 

a) A Fundação RTVE manteve o Contrato EBC/SURED nº 003/2012 (Anexo 

I), no qual é Associada à Empresa Brasil de Comunicação S.A. – EBC, para a 

transmissão da programação da Rede Nacional de Comunicação Pública de 

Televisão (RNCP/TV) com vigência até julho de 2022, podendo ser prorrogado 

por dez anos na qual a TV UFG transmite a programação e noticiários exibidos 

pela TV Brasil. Como Associada, a TV UFG transmite, no mínimo, dez horas 

diárias de programação da TV Brasil, em horários específicos da grade, sendo 

assegurado o aporte de conteúdos regionais à grade nacional da rede pública 

(Anexo II).  

b) Após a assinatura do Temo Aditivo n.º01 ao Contrato de Prestação de 

Serviços de Produção Audiovisual, Contrato: EBC/DIGER/CONTRATO Nº 

004/2014 (anexo III), foi possível dar continuidade na produção jornalística da 

TV UFG. Atualmente a Fundação RTVE não possui meios de subsidiar todos 
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os custos envolvidos para manter uma produção desse porte, sendo assim, 

faz-se necessário buscar meios e recursos que possam dar esse suporte. Esse 

contrato teve como objeto a prestação de serviços produção de conteúdos 

audiovisuais e jornalísticos por parte da TV UFG para a EBC/TV Brasil. O que 

possibilitou a produção de reportagens que, além de serem encaminhadas para 

os telejornais da TV Brasil, são veiculadas no Boletim informativo ao vivo e 

diário que é produzidos pela TV UFG desde o mês de agosto de 2015. Na 

execução dos serviços contratados, a TV UFG enviava, sob demanda, matérias 

sobre os principais eventos ocorridos em Goiânia e interior do Estado de Goiás 

para o Repórter Brasil, um Telejornal diário, com edição matutina e noturna, 

que abre espaço para assuntos de interesse do cidadão. Além de cooperar 

com o telejornal Repórter Brasil, a TV UFG também contribuiu com o quadro “O 

Povo Fala”, que é uma passagem de bloco do Repórter Brasil. Em 25 de 

novembro de 2016 foi assinado o Termo de Rescisão ao Contrato de Prestação 

de serviços EBC/DIGER/CONTRATO Nº004/2014. (Anexo IV)  
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                 Matéria enviada a TV Brasil – Povo Fala  

 

 

 

 

 

 

1.1.2 Produção de Conteúdo da Fundação RTVE e da TV UFG 

 Ações Previstas 
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Continuar e ampliar os projetos que promovam a interação e integração da 

Fundação RTVE/TV UFG, com a comunidade universitária da UFG e com outras 

instituições goianas e brasileiras, e ainda com as pessoas que moram em Goiânia 

e em Goiás, no que se refere à produção de: vinhetas educativas e informativas 

de divulgação de assuntos ou eventos de interesse público; interprogramas 

institucionais ou educativos; programas educativos, culturais, artísticos, científicos 

ou jornalísticos. 

 

 Ações realizadas 

 

a) UFG ao Vivo Via Web: Com o intuito de continuar a promover a interação e 

integração entre a comunidade universitária da UFG e a sociedade em geral foi 

assinado o Contrato nº 55/2016 (Anexo V), para apoio ao projeto de extensão: 

UFG ao Vivo Via Web: Transmissões das Colações de Grau e Reuniões dos 

Conselhos Superiores. Deste modo, as transmissões das suas reuniões ao 

vivo, via web, tem possibilitado que tanto a comunidade interna da UFG, 

quanto internautas do mundo todo, possam acompanhar os debates feitos, nos 

quais são discutidos assuntos de relevância e interesse coletivo e social. 

 

 

Esse Projeto possibilitou também a democratização do acesso às cerimônias de 

colação de grau dos cursos de graduação dos Câmpus de Goiânia, Catalão, Jataí 

e Cidade de Goiás. Além disso, o conteúdo transmitido da cerimônia de colação 

de grau é gravado e após sua finalização, um DVD é entregue a Assessoria de 

Comunicação da UFG que o disponibiliza a Comissão de Formatura da turma. A 

transmissão ao vivo possibilita que, apesar da impossibilidade do 

comparecimento presencial, muitos familiares e amigos consigam assistir a 

cerimônia.  
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Reunião do CONSUNI transmitida ao vivo via web. 

 

Cerimônia de Colação de Grau transmitida ao vivo via web. 

 

 

 

b) Vinhetas: Produzidas pela TV UFG, apresentam caráter institucional e 

pertencem à dinâmica da própria emissora e aos projetos de ensino, pesquisa 

e extensão da UFG. A TV UFG não veicula propagandas de produtos e de 

serviços por ser uma TV de caráter educativo. Dessa forma, as vinhetas 

produzidas e veiculadas pela TV UFG possuem o objetivo de divulgar a própria 

emissora e eventos que a mesma apoia. No ano de 2016, a TV UFG continuou 

com as séries de vinhetas sobre os compromissos da emissora que vão desde 

a promoção da cidadania e dos direitos humanos, passando pela a valorização 
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da diversidade cultural brasileira até a defesa pública da educação, cultura, 

saúde e esporte como direito de todos os cidadãos brasileiro. A campanha “TV 

UFG compromisso com você” possui 10 vinhetas com duração média de 

1minuto e 30 segundos.  
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c)   Hora do Conto: A Fundação RTVE e a TV UFG produziram em parceria 

com professores do Curso de Licenciatura em Letras-LIBRAS da Faculdade de 

Letras da Universidade Federal de Goiás a série de interprogramas “Hora do 

Conto” que são programetes de até 12 minutos que contam histórias por meio 

de narração, interpretação em LIBRAS e animações gráficas. Esses conteúdos 

destinam-se ao público surdo, que possui raras oportunidades de desfrutar de 

conteúdos que atendam suas necessidades especiais. Em 2016 foram 

gravados alguns episódios da primeira temporada com estreia prevista para 

maio de 2017. 

 

 

d) Histórias das Invenções: A Fundação RTVE e a TV UFG em parceria com a 

Escola de Engenharia Elétrica, Computação e Mecânica da Universidade 

Federal de Goiás produziram a série de interprogramas “História das 

Invenções” que são programetes de até 3 minutos que contam a história do 

desenvolvimento tecnológico de diversos inventos que tiveram impacto na 

humanidade ao longo do tempo, como a eletricidade, a roda, o ferro, etc. Ao 

todo são 24 episódios que vão ao ar em horários variados ao longo de toda a 

programação da emissora. 
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1.2. Cooperação de Conteúdos 

 Ações previstas 

 

Aprofundar e ampliar as parcerias que possibilitem a cooperação de conteúdos 

audiovisuais e televisivos, passíveis de serem veiculados na TV UFG ou de 

servirem como objetos pedagógicos e de aprendizagem em escolas ou 

instituições de ensino superior pública. 

1.2.1. Firmar convênios com Cursos de Jornalismo, Publicidade e       

Propaganda, Relações Públicas e Produção Audiovisual de instituições de 

Ensino Superior. 
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 Ações previstas 

 

Criar as condições estruturais e financeiras adequadas para que se produza e 

veicule na TV UFG conteúdos jornalísticos diários, por meio do estabelecimento 

de parcerias com cursos de jornalismo e de Produção Audiovisual ofertados em 

instituições de ensino superior em Goiás.  

 

 Ações executadas 

 

a) A Fundação RTVE / TV UFG firmou parceria com o Projeto de Extensão 

Doutores da Bola, ligado à Faculdade de Informação e Comunicação – 

FIC/UFG, para a criação do quadro Conexão Esportiva dentro do programa 

jornalístico Conexões. Quadro semanal do Boletim Conexões produzido e 

apresentado por alunos de Jornalismo da FIC/UFG que estão ligados ao 

projeto de extensão Doutores da Bola, que apresenta notas sobre eventos 

esportivos internacionais, nacionais e locais. 

 

 

 

b) A Fundação RTVE firmou parceria a FIC/UFG para Cobertura das Eleições 

2016, com participação dos alunos na produção jornalística nos dias de 

votação em primeiro e segundo turnos. Avançamos também nas negociações 

com a FIC/UFG para fechar um convênio de recebimento de conteúdos 
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audiovisuais produzidos pelos alunos dos cursos de Jornalismo, Publicidade e 

Propaganda e Relações Públicas. Durante as Eleições Municipais a TV UFG 

realizou cobertura em parceria com a Rádio Universitária, que consistiu em 

entrevistas gravadas com os candidatos e transmitidas na rádio e na TV no 

mês de setembro; flashes ao vivo, matérias e participação de alunos de 

Jornalismo da FIC/UFG.  

 

 

 
Eleições 2016. 

 

 

c)  A mesma iniciativa citada acima foi realizada com as Faculdades Alfa e 

Araguaia, mas não houve o interesse efetivo por parte das mesmas em assinar 

o convênio. 

 

1.2.2. Formatação de Novos Projetos de Fomento à Produção Audiovisual e 

Cultural Goiana e Brasileira 

 

 Ações previstas 

 

Formatar projetos de programas e interprogramas para a TV UFG embasados nos 

critérios de coprodução definidos por meio da Resolução 001/2009 e nos critérios 

para apreciação dos projetos e da grade de programação da TV UFG 

estabelecidos na Resolução 003/2014 da Fundação RTVE.   

 

 Ações executadas 
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a) Hip Hop Em Cena: O programa é exibido desde novembro de 2014, e 

ganhou o público jovem da TV UFG fazendo com que a emissora continuasse 

com a programação do programa “Hip Hop Em Cena”, que visa divulgar a 

cultura hip hop. O programa é produzido de forma independente pelo Instituto 

Educação, Cultura e Vida - Casa de Cultura da Juventude e conta com a 

apresentação de Mano CDJ. Com duração de uma hora, a produção é 

composta por entrevistas, videoclipes e reportagens sobre eventos e 

personalidades, sendo apresentado aos sábados, às 15h30 e reprisado nos 

domingos, às 13h. 
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b) Recantos do Brasil: Desde 07 de novembro de 2015, a TV UFG exibe o 

programa Recantos do Brasil, produção independente voltado para a cultura 

popular do interior do país. O programa é exibido aos sábados, às 13h, com 

reprise no domingo, às 12h. 
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c) Som de Lugar: Desde 2013, a TV UFG apoia e exibe a série de 

interprogramas SOM DE LUGAR que são videoclipes com músicos goianos 

com trajetórias singulares em lugares inusitados da cidade de Goiânia. Os 

interprogramas vão ao ar em horários variados durante toda a programação da 

emissora. 
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1.3. Captação de Conteúdos Audiovisuais e Televisivos 

 

 Ações previstas 

 

Fortalecer as parcerias já existentes e realizar novas parcerias que culminem na 

captação de conteúdos audiovisuais e televisivos já finalizados, de caráter 

educativo, cultural, artístico, científico ou jornalístico, passíveis de serem 

veiculados na TV UFG ou de servirem como objetos pedagógicos e de 

aprendizagem em escolas ou instituições de ensino superior pública. 

 

 

1.3.1. RedeIFES 

 

 Ações previstas 

 

Manter as relações com a RedeIFES, participando de forma mais ativa do seu 

Comitê Gestor e promover análises de conteúdos postados na rede, passíveis de 

serem veiculados na grade de programação da TV UFG, bem como aprimorar a 
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prática de postagem de conteúdos a serem disponibilizados para as demais 

emissoras que a compõem, a fim de que ela se torne uma rotina cotidiana. 

 

 Ações executadas 

 

A Rede-IFES é uma rede de compartilhamento de conteúdo entre as Instituições 

Federais de Ensino Superior, cuja missão é possibilitar o compartilhamento de 

conteúdos entre as instituições federais de ensino superior, democratizando a 

difusão e o acesso à informação, por meio da disponibilização horizontal de 

produtos audiovisuais e multimidiáticos para utilização livre e gratuita dos seus 

integrantes. 

Através dessa parceria a TV UFG disponibiliza às Instituições Federais de Ensino 

Superior de todo o País o acesso aos programas e às produções realizadas pela 

sua equipe, sendo eles o “Faz o Quê?” e o “Viver Ciência”. Em 2016, não tivemos 

condições técnicas de captação de conteúdo das universidades parceiras por 

problemas no equipamento que opera o sistema. Mas o espaço de exibição de 

programas da Rede-IFES, manteve-se aberto.  
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1.3.2. TAL 

 Ações previstas 

 

Aperfeiçoar as relações com a Televisión América Latina (TAL), no que tange à 

rede de conteúdos compartilhados de vários países latino-americanos, que 

aumentará a composição/diversificação da grade de programação da TV UFG, 

quanto à atribuição de maior visibilidade para as produções da emissora. 

 

 Ações executadas 

 

Em continuidade ao Acordo de Cooperação feito entre a Fundação RTVE e a 

Television America Latina – TAL (Anexo VI), com o objeto de Intercâmbio de 

conteúdos de canais educativos e culturais, e de promover a integração cultural, 

social e econômica da comunidade latino-americana, a TV UFG disponibilizou o 

acesso aos programas e às produções realizadas pela sua equipe e exibiu na 

programação da TV UFG os programas abaixo relacionados: 

 

 Galeria Plástica – Série sobre arte contemporânea mexicana na qual os 

artistas discutem suas produções abertamente. 

 

 

 Tierra de Viajeros: o programa propõe um itinerário inteligente pelos 

lugares mais deslumbrantes da Colômbia. Através de guias instruídos e 

muitas vezes ousados, a série nos leva ao encontro de selvas, montanhas 
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e rios, centrando a atenção em seus habitantes, suas histórias, conflitos e 

costumes.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 Expedicion – A série recorre aos diferentes sons e músicas da Colômbia e 

conta, por meio de uma versão sonora, a diversidade do país. A expedição 

baseia sua narrativa em um diário de viagem de dois jovens músicos. León 

David Cobo, clarinetista, examina a história dos instrumentos musicais para 

ensinar às crianças a história do país por meio das suas músicas. Teto 

Ocampo, um dos melhores violonistas e guitarristas do país, viaja para 

encontrar os sons que o inspiram a compor música nova com raízes 

tradicionais. 
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1.3.3. Fundação Roberto Marinho/Canal Futura 

 Ações previstas 

 

Dar continuidade à política de produção e envio de conteúdos jornalísticos para a 

TV Futura, bem como apoiar suas iniciativas no campo de formação e 

treinamento de profissionais da TV UFG e do Curso de Jornalismo da UFG. 

 

 Ações executadas 

 

a) Através da assinatura do Termo de Cooperação de Intercâmbio e Difusão 

Cultural (Anexo VII), celebrado entre a Fundação RTVE e a Fundação Roberto 

Marinho, com vigência até outubro de 2017 foi possível dar continuidade a 

parceria de produção audiovisual e veiculação das mesmas no canal Futura e 

na TV UFG. Esse termo possibilita o envio constante de conteúdos 

audiovisuais e jornalísticos, além de possibilitar a capacitação de pessoal da 

Fundação RTVE/TV UFG por meio de treinamentos e oficinas disponibilizados 

pela Fundação Roberto Marinho/TV Futura, podendo participar inclusive 

estudantes do Curso de Jornalismo que estejam vinculados aos Projetos de 

Extensão da UFG nos quais a Fundação RTVE/TV UFG são partícipes.  

a.1) Foram enviados pelo Canal Futura e exibidos na TV UFG, os programas 

relacionados abaixo: 

 #projetoempreender: A série mostra 78 histórias de jovens 

empreendedores de todo Brasil. Com múltiplos interesses, idades e 

áreas de atuação diversas, esses jovens, dividem com o público seus 

projetos. Mapeando personalidades ricas e sonhos ambiciosos num 

produto altamente inspiracional, a série prova que o espírito 

empreendedor não tem idade, não demanda um talento nato e pode 

transformar o mundo. 
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 Futura profissão: Na série, o apresentador Felipe Solari mostra 

algumas das profissões dos técnicos da indústria brasileira. Além de 

conhecer rotina dos técnicos, você vai descobrir a história da profissão, 

salários, possibilidades de atuação e os centros de formação 

profissional, onde os futuros técnicos resolvem, na prática, situações 

que poderão encontrar no dia a dia do mercado de trabalho. 

 

 

 

a.2) Foi enviado pela TV UFG e exibido pelo Canal futura o programa: 

 Viver Ciência: O programa busca aproximar o conhecimento científico 

da vida cotidiana por meio de entrevistas com pesquisadores sobre 

estudos desenvolvidos na UFG e o impacto destes na sociedade. 
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a.3) Troca de conteúdos jornalísticos: Em cumprimento à parceria entre o 

Canal Futura e a Fundação RTVE/TV UFG, foram enviadas em 2016 ao Canal 

Futura as seguintes matérias. 

 

1- OSs na Educação- Divino Rufino 12/01/16 

1- 2- Mulheres nas Forças Armadas- 
Geovane Gomes 

04/03/16 

2- 3- Bonecas Karajá- Divino Rufino 08/04/16 

4- Professores Indígenas- Divino Rufino 08/04/16 

5- Farmacogenética- Divino Rufino 08/04/16 

6- Kalunga Cidadão- Divino Rufino 08/04/16 

3- 2- Mulheres nas Forças Armadas- 
Geovane Gomes 

04/03/16 

4- 3- Bonecas Karajá- Divino Rufino 08/04/16 

 

     

a.4) “Minuto Futura”. Quadro produzido diariamente pelo Canal Futura e 

disponibilizado por meio de plataforma virtual e veiculado pelo Boletim 

Conexões pelo menos duas vezes por semana.  
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1.3.4. Instituto Itaú Cultural 

 

 Ações previstas 

 

Continuar a parceria entre o Instituto Itaú Cultural e a Fundação RTVE, a fim de 

promover a cessão de direitos autorais para veiculação gratuita de produtos 

audiovisuais ou televisivos fomentados pelo mesmo, e com isso ampliar o leque 

de conteúdos qualitativamente referenciados que compõem a grade de 

programação da TV UFG. 

 

 Ações executadas 

 

Através de uma parceria feita junto ao Instituto Itaú Cultural a Fundação RTVE 

obteve uma Licença de Uso de Obra Audiovisual com vigência até julho de 2017, 

(Anexo VIII) que possibilitou a veiculação gratuita de produtos audiovisuais de 

qualidade que passaram a compor a grade local de programação da TV UFG. 

Sendo exibido pela TV UFG: 
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Rumos da Música 

 

 

1.3.5. Captação de Outros Conteúdos Audiovisuais e Televisivos já 

Finalizados 

 

 Ações previstas 

 

Formatar projetos de programas e interprogramas para a TV UFG capazes de 

possibilitar a veiculação da produção audiovisual e cultural goiana e brasileira na 

grade de programação da emissora. 

 

                                                        

a) Meu filme na TV: O projeto foi criado para receber produções audiovisuais 

finalizadas de produtores independentes com o intuito de serem exibidas na 

programação da TV UFG. Os longas, médias ou curtas-metragens, de qualquer 

gênero, podem ser enviados a qualquer momento do ano por meio do Portal de 

Compartilhamento de Conteúdos, via Correios ou pessoalmente na sede da 

Fundação RTVE/TV UFG. O programa “Meu Filme na TV” atendeu à 

Resolução nº 002/2009, que estabelece a Política de Captação de Produtos 

Audiovisuais da Fundação RTVE. 

O filme Araguaia, documentário da cineasta goiana Dagmar Talga. Foi exibido 

no canal 14 em sinal aberto ou canal 21 da NET-Goiânia! 

http://www.tvufg.org.br/envio-online-de-producoes/
http://www.tvufg.org.br/envio-online-de-producoes/
http://www.tvufg.org.br/wp-content/uploads/2011/10/resolucao_002_09.pdf
https://www.facebook.com/dagmar.talga
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b) Dia da Poesia Em março de 2016, a TV UFG exibiu a 5ª edição do projeto 

Dia da Poesia, especial que reúne poemas gravados em nosso estúdio pelo 

público a se expressar em homenagem ao Dia da Poesia. O projeto consiste na 

gravação de vinhetas com a participação do público com o objetivo de valorizar 

a produção literária nacional e internacional, divulgando tanto autores 

renomados quanto aqueles que nunca tiveram suas obras publicadas. A 

veiculação é feita na programação da TV UFG durante o mês de março, 

quando se celebra o Dia da Poesia, e disponibilizadas no canal da emissora no 

Youtube (www.youtobe/tvufgcanal14 

 

http://www.tvufg.org.br/diadapoesia
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c) Dia mundial do Rock: A TV UFG exibiu de 11 a 15 de julho a Semana do 

Rock 2016, projeto que homenageia o gênero que há décadas agita os quadris 

e chacoalha as cabeças mundo a fora. Realizado desde 2012, já em sua 

segunda edição o especial deixou de ser exibido em apenas um dia e passou a 

ocupar uma semana da grade de programação da emissora. Neste ano, em 

sua 5º edição, a semana do Rock contou com videoclipes de bandas goianas, 

entrevistas e debates com personalidades do cenário roqueiro de Goiás, além 

da reapresentação dos especiais de anos anteriores.  
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d) Hora do Enem – Temporada 2016: programa televisivo diário produzido 

pela TV ESCOLA e cedido para a exibição na TV UFG por meio de acordo de 

cooperação com a ACERP - Associação de Comunicação Educativa Roquette 

Pinto. Tem como foco o Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). A cada dia, 

uma área do conhecimento é o ponto de partida para dicas, entrevistas, 

resoluções comentadas de questões que já caíram nos anos anteriores e 

outros conteúdos relacionados. O programa foi exibido de segunda a sexta-

feira, às 11h30 com reprises às 15h30. 

 

 

e) Boletim do  Hora do ENEM: Quadro produzido diariamente pela Associação 

de Comunicação Educativa Roquette Pinto e disponibilizado por meio de 

plataforma virtual e veiculado pelo Boletim Conexões pelo menos duas vezes 

por semana. 
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1.4. Apoio às Atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão 

 

 Ação prevista 

Ampliar, qualitativa e quantitativamente, o apoio às atividades de ensino, pesquisa 

e extensão da UFG, bem como de outras instituições goianas e brasileiras, que, 

além do gênero supracitado, também podem estar relacionados ao universo 

artístico, cultural e comunicacional. 

 

 

1.4.1. Projetos de Extensão da UFG 

 

 Ações previstas 

Priorizar o vínculo com a UFG por meio da execução e ampliação dos contratos e 

convênios em vigência, bem como da formatação de um novos programas voltado 

à divulgação dos resultados dos projetos de extensão e pesquisa da UFG e seus 

impactos na sociedade.  



37 

 

Fundação RTVE - Avenida Esperança, s/n, 3ª andar, Campus Samambaia da Universidade Federal de Goiás,  

CEP 74.690-900 - Goiânia-GO – Fone: (62) 3521-1910 | Fax: (62) 3521-1911 

 

Fundação Rádio e Televisão Educativa e Cultural 

 

 

 

 Ações Executadas 
 

 
a) “Se Liga na UFG”: O Se liga na UFG! é resultado de Projeto de Extensão 

da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (PROEC) da UFG, por meio do Contrato 

nº 013/2016 (Anexo IX), e visa divulgar as ações de ensino, pesquisa e 

extensão da UFG, assim como os eventos vinculados à instituição. Em sua 2ª 

temporada, o programa traz como novidades os quadros: #Descubra a UFG, 

que apresenta institucionalmente os espaços da universidade; Vida no 

Campus, no qual o público acompanha a trajetória de pessoas que fazem 

parte da UFG; UniverCidade, que coloca em evidência os projetos 

desenvolvidos com a comunidade; e Virtual, que apresenta a agenda de 

eventos da UFG e os destaques da instituição na web! Além dos quadros, o 

programa apresenta um bate-papo no estúdio com professores, alunos e 

técnicos-administrativos da UFG sobre o tema abordado. O Se liga na UFG! foi 

exibido todas as quintas-feiras, às 21h30, com reapresentações nas terças-

feiras às 12h e aos domingos às 8h.  
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b) Viver Ciência: O Viver Ciência é resultado de Projeto de Extensão da Pró-

Reitoria de Pesquisa e Inovação (PRPI) em parceira com a Pró-Reitoria de 

Pós-Graduação (PRPG) da UFG, por meio do Contrato nº 008/2016 (Anexo X), 

e visa aproximar o conhecimento científico da vida cotidiana por meio de 

entrevistas com pesquisadores sobre estudos desenvolvidos na UFG e o 

impacto destes na sociedade. Em sua 4ª temporada, o programa conta com os 

quadros: + Ciência, que mostra curiosidades sobre o tema abordado; e Casulo 

de Ideias, no qual crianças explicam o que entendem sobre o tema. Conta 

também com reportagens que contextualizam e apresentam as pesquisas 

realizadas na universidade. Além de tudo isso, o programa vai às ruas para 

conhecer a Pergunta do Público direcionada aos pesquisadores da UFG! O 

Programa foi exibido todas as segundas-feiras, às 21h30 com reapresentações 

as quintas-feiras às 12h e aos domingos às 08h30. 
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c) Enredo Cultural: é resultado de Projeto de Extensão da Pró-Reitoria de 

Extensão e Cultura (PROEC) da UFG por meio do Contrato nº 012/2016 

(Anexo XI), que busca abordar as diferentes manifestações culturais e 

artísticas em Goiânia e Goiás. Em sua 2ª temporada, a cada episódio, é 

apresentada uma personalidade que tem envolvimento direto com arte e 

cultura por meio de entrevista. Você ainda confere os quadros: Retrato 

Cultural, onde um artista da terra se apresenta e relata suas experiências 

profissionais e pessoais; Cinefilia, que homenageia os cineastas da sétima 

arte; UFG na Cidade, que apresenta os acontecimentos culturais produzidos 

pela universidade e que são abertos ao público; DicionArte, que traz as 

singularidades e curiosidades de objetos, técnicas e assuntos relacionados a 

arte e cultura; além da Agenda Cultural, destinada a divulgar os eventos 

culturais promovidos pela UFG e os que acontecem na cidade de Goiânia. O 

Enredo Cultural foi exibido todas as sextas-feiras, às 21h30 com 

reapresentações as quartas-feiras às 12h e aos domingos às 9h.  
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d) Segue-me: Programa Integrado de Promoção Prevenção e Atenção 

Integral a Saúde de Indivíduos Privados de Liberdade do Complexo Prisional 

de Goiás Projeto de Extensão da Pró-Reitoria de Administração e Finanças e a 

Faculdade de Enfermagem, sendo executado pela Fundação RTVE/TV UFG 

por meio do Contrato nº 92/2016 (Anexo XII). Constitui o objeto do presente 

contrato a prestação de serviços de pré-produção, captura de áudio e vídeo, 

roteirização, montagem, edição e finalização vídeo informativo e educativo. 

 

e) Rua Negra: Atenção Integral à Saúde da População Negra em Situação de 

Rua do Estado de Goiás. Projeto de Extensão da Pró-Reitoria de 

Administração e Finanças e a Faculdade de Enfermagem, sendo executado 

pela Fundação RTVE/TV UFG por meio do Contrato nº 94/2016 (Anexo XIII). 

Constitui o objeto do presente contrato a prestação de serviços de pré-

produção, captura de áudio e vídeo, roteirização, montagem, edição e 

finalização vídeo informativo e educativo. 

 

f) Formação Quanto as Exigências Sanitárias e de Gestão da Qualidade na 

Produção de Alimentos para Pequenos Produtores Rurais. Projeto de Extensão 

da Pró-Reitoria de Administração e Finanças e a Unidade Acadêmica Especial 

de Ciência e Tecnologia, sendo executado pela Fundação RTVE/TV UFG por 

meio do Contrato nº 086/2016 (Anexo XIV). Constitui o objeto do presente 
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contrato a prestação de serviços de pré-produção, captura de áudio e vídeo, 

roteirização, montagem, edição e finalização vídeo informativo. 

 

g) Frestas – Programa de Artes Integradas. Projeto de Extensão da Pró-

Reitoria de Administração e Finanças e a Escola de Música e Artes Cênicas 

sendo executado pela Fundação RTVE/TV UFG por meio do Contrato nº 

093/2016 (Anexo XV). Constitui o objeto do presente contrato a prestação de 

serviços de pré-produção, captura de áudio e vídeo, roteirização, montagem, 

edição e finalização vídeo informativo e educativo. 

 

1.4.2. Desenvolvimento de Projetos e Prestação de Serviços 

 

 Ações Previstas 

 

Intensificar a divulgação do know how da Fundação RTVE no que se refere ao 

apoio a projetos de ensino, pesquisa e extensão da UFG e de outras instituições, 

bem como a produção de conteúdos audiovisuais educativos, culturais, artísticos, 

científicos e jornalísticos e transmissões ao vivo, via web, junto a pessoas 

jurídicas, para consolidar a mesma como referência na área. 

 

 Ações Executadas 
 

a) Programa Conexões: é um programa de debates e entrevistas produzido 

em parceria com a Assessoria de Comunicação (Ascom) e a Rádio 

Universitária da UFG. Sua linha editorial objetiva problematizar e aprofundar 

assuntos de relevância social, bem como dar visibilidade a temas que não são 

pautados pelos veículos comerciais de comunicação. O programa foi exibido 

todas as terças-feiras, às 21h30 com representações as segundas-feiras às 

12h e aos sábados às 12h30.  
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b) Cursos UAB 2014/2015: Através da assinatura do Contrato N.º 054/2014 

firmado junto à Universidade Federal de Goiás – UFG, a Fundação RTVE 

executou o Projeto “CURSOS UAB 2014/2015”, o qual teve como objetivo 

executar serviços de gestão administrativa e financeira especificamente para 

as atividades de pagamentos de bolsas para o desenvolvimento dos Cursos 

UAB. (Anexo XVI).  

 

c) Ciências Contábeis UFG – 10 anos: Projeto de Extensão da Pró-Reitoria de 

Administração e Finanças e Faculdade de Ciências Contábeis, sendo 

executado pela Fundação RTVE/TV UFG por meio do Contrato nº 91/2016 

(Anexo XVII). Constitui o objeto do presente contrato a prestação de serviços 

de pré-produção, captura de áudio e vídeo, roteirização, montagem, edição e 

finalização vídeo o e no desenvolvimento das atividades previstas nos Projeto 

de Pesquisa. 
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d) Pesquisa e Desenvolvimento de Tecnologias Educacionais e Digitais no 

Contexto da Educação Continuada, Diversidade e Inclusão. Contrato com a 

interveniência da Pró-Reitoria de Administração e Finanças e o Laboratório de 

Tecnologias e Mídias, sendo executado pela Fundação RTVE/TV UFG por 

meio do Contrato nº 107/2016 (Anexo XVIII). Constitui o objeto do presente 

contrato a prestação de serviços de gestão administrativa e financeira à 

implementação e no desenvolvimento das atividades previstas no Projeto.  

 

 

1.4.3 Pesquisa e Desenvolvimento de Mídias Interativas para Televisão 

Digital 

 

 Ações previstas 

 

Firmar convênio com o Laboratório de Pesquisa, Desenvolvimento e Inovação em 

Mídias Interativas da UFG – Media Lab para desenvolvimento de aplicações e 

conteúdos Interativos destinados a TV Digital Interativo por meio do uso em 

conjunto do Laboratório de Televisão Digital Interativa – Lab  TVDi, da Fundação 
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RTVE, para o desenvolvimento de cursos e oficinas para estudantes do Ensino 

Médio da Rede Pública de Educação. 

 

 Ações executadas 

 

Foram desenvolvidas oficinas de formação em produção audiovisual com alunos 

do Ensino Médio do Colégio Estadual Waldemar que foram capacitados para criar 

e escrever roteiro, captar imagens e sons, editar e finalizar vídeos. Todas as 

oficinas tiveram a participação de profissionais da Fundação RTVE 

 

1.5. Capacitação e Formação de Recursos Humanos  

1.5.1. Cursos de Jornalismo, Publicidade e Propaganda, Relações Públicas 

e Produção Audiovisual Goianas 

 

 Ações previstas 

 

Estabelecer parcerias com instituições goianas de ensino superior que oferecem 

Cursos de Jornalismo, Publicidade e Propaganda, Relações Públicas e Produção 

Audiovisual para que a TV UFG possa servir de campo de fomento à formação 

acadêmica dos estudantes, por meio de realização de oficinas de produção 

audiovisual e televisiva. 

 

 Ações executadas 

 

A Fundação RTVE buscou estabelecer parcerias para veiculação de conteúdos 

audiovisuais produzidos por estudantes de cursos da Faculdade de Comunicação 

e Informação – FIC/UFG. Para tal, está em processo de aprovação um convênio 

entre as entidades para esse fim. 
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1.5.2. Estagio Curricular e extracurricular 

 

 Ações previstas 

 

Manter a parceria entre a Fundação RTVE e a UFG no que se refere à acolhida 

dos acadêmicos de diversos cursos da UFG em atividades de estágio curricular e 

extracurricular e estabelecer novos convênios com outras instituições de ensino 

superior para a abertura de campo de estagio na Fundação RTVE. 

 

 Ações executadas 

 

Em 2016 foi mantido o apoio à Rede IFES/UFG como campo de estágio para 

alunos de vários cursos. Além disso, foi renovado o Convênio nº 289/2016 com a 

UFG (Anexo XIX) com o intuito de oferecer campo de estágio obrigatório e não 

obrigatório aos estudantes que estejam ligados não apenas a área de 

comunicação, mas também a todos os campos de atividades desenvolvidos pela 

Fundação RTVE/TV UFG. Com isso, a Fundação RTVE está apta a receber 

estagiários da UFG. Em 2016, a Fundação recebeu os estudantes do Curso de 

Relações Públicas: Laís C. Cortez (Anexo XX); Juliana Alves Araújo do Curso de 

(Anexo XXI); Júlia Robertha R. Machado (Anexo XXII); Alessandra Abdalla 

(Anexo XXIII)   e o estudante do curso de  Biblioteconomia Victor Paiva M. M. de 

Araújo (XXIV). 
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1.5.3 Desenvolvimentos de Projetos nas Áreas da Cultura, Educação e 

Comunicação.   

 Ações previstas 

 

Desenvolver projetos nas áreas da Cultura, Educação e Comunicação, com o 

intuito de participar de editais públicos de fomento voltados para a conquista de 

novos apoios culturais e parcerias, para a realização de projetos com instituições 

públicas e privadas. 

 

 Ações executadas 

 

A Fundação RTVE entrou como proponente do Projeto a Revolução da 

Aprendizagem: Bibliotecas Escolares como Ambientes Dinamizadores da Leitura 

e Difusores do Conhecimento no Edital de Fomento a Museus, Arquivos e 

Biblioteca 05/2016 do Fundo de Arte e Cultura do Estado de Goiás.  E entrou 

também como proponente do Projeto Livro Ignição – SIIMI 2016 no Edital de 

Fomento as Artes Visuais 13/2016 do Fundo de Arte e Cultura do Estado de 

Goiás. No entanto, não foi contemplada em nenhum dos editais. 
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2. GESTÃO INSTITUCIONAL 

 

Aperfeiçoar as atividades de gestão com o intuito de aumentar a qualidade, a 

quantidade e competitividade dos serviços prestados, servindo-se constantes 

processos de avaliação de desempenho e produção, focando na qualificação dos 

colaboradores por meio de atividades formativas institucionais ou em parceria 

com outras entidades, com o objetivo de proporcionar melhorias na execução das 

atribuições de cada cargo e setor, bem como promover a integração entre as 

áreas, visando a otimização no desenvolvimento do trabalho, capazes de 

proporcionar melhoria no atendimento aos apoiadores e parceiros. 

 

Ações: Investir na melhoria qualitativa do atendimento aos apoiadores e 

parceiros.  

I. Capacitação e formação do corpo de colaboradores da Fundação RTVE; 

II. Ampliação do corpo de colaboradores da Fundação RTVE/TV UFG; 

III. Outras atividades de gestão; 

 

 

 Ações executadas 

 

A Fundação RTVE tem buscando constantemente o aperfeiçoamento de suas 

atividades, sendo capaz de executar serviços de qualidade. Nosso objetivo de 

ampliar e aumentar a competitividade dos serviços prestados tem se consolidado, 

temos focado na formação e na integração de pessoas qualificadas em nosso 

quadro e na eficiência operacional, incentivando novas ideias e o aumento da 

produtividade, e ainda na competência de nossos trabalhos.  

 

Em 2016 a gestão definiu a missão, a visão e os valores da Fundação RTVE e da 

TV UFG a fim de representar a identidade organizacional para servir de motivação 

e guiar todas as atividades. Nesse mesmo sentido, implementou o Regulamento 
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Interno para disciplinar os direitos e deveres dos colaboradores, instituindo 

normas e parâmetros a serem seguidos. A gestão ainda adotou um planejamento 

para melhoria da carreira profissional de seus colaboradores. 

 

 

2.1. Capacitação e Formação do Corpo de Colaboradores da 

Fundação RTVE 

 

2.1.1. Seminário Interno de Capacitação e Integração 

 

 Ações previstas 

 

Realizar o VII Seminário Interno de Capacitação e Integração da Fundação RTVE, 

e possibilitar a participação de nossos colaboradores em oficinas e workshops de 

planejamento, nos quais os mesmos poderão se atualizar técnica e 

profissionalmente, bem como contribuir na melhoria dos processos e fluxos do 

local onde trabalham. 

 

 

 

 Ações executadas 

 

a) Encontro de Jornalismo do Canal Futura: O Encontro Regional de 

Jornalismo do Canal Futura, foi realizado em São Paulo com as parceiras do 

Sudeste e Centro Oeste. No primeiro dia houve duas palestras e no segundo 

dia foi uma rodada de conversa entre os parceiros e nós da TV UFG 

participamos de uma mesa sobre interação nas redes sociais. 

 



49 

 

Fundação RTVE - Avenida Esperança, s/n, 3ª andar, Campus Samambaia da Universidade Federal de Goiás,  

CEP 74.690-900 - Goiânia-GO – Fone: (62) 3521-1910 | Fax: (62) 3521-1911 

 

Fundação Rádio e Televisão Educativa e Cultural 

 

 

 

 

 

b) Aquarium Worshop de Projetos – para capacitação em Gestão de Projetos: 

O curso foi ministrado pela STEINBEIS-SIBE do Brasil (School of International 

Business and Entrepreneurship – Escola de Negócios e Empreendedorismo 

Internacional), sediada em Brasília, que tem como filosofia a transferência de 

tecnologia e conhecimento entre o mundo acadêmico e o mundo dos negócios, 

assim como o desenvolvimento de competências pessoais e profissionais. E 
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teve como parceiro o Centro de Pesquisa Aplicada, Desenvolvimento e 

Inovação em Comunicação Pública, um projeto da Empresa Brasil de 

Comunicação - EBC e UNESCO. Foi oferecido aos profissionais que trabalham 

nas emissoras de televisão que integram a Rede Nacional de Comunicação 

Pública, da qual a TV UFG faz parte. Ocorreu nos dias 05 a 08 de abril, com 

carga horária de 32h, e teve como representante da TV UFG a Vanessa 

Bandeira. 

 

 

 

 

 

c)   VII Seminário de Capacitação e Integração da Fundação RTVE/TV UFG. 

Ocorreu nos dias 21,22 e 23 de dezembro no Miniauditório da FACE. O 

objetivo do encontro foi apresentar os principais desafios e conquistas de 2016 

assim como apresentar o planejamento para o ano de 2017. Após o 

encerramento do Seminário, foi realizada a Confraternização de Final de Ano. 
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2.1.2. Atividades Internas de Formação Continuada 

 

 Ações previstas 

 

Manter e ampliar as atividades periódicas de formação continuada e capacitação 

técnica que a Fundação RTVE promove por si com vistas a contribuir na 

capacitação específica dos seus colaboradores. 

 

 

 Ações realizadas 

 

a) Em 2016 a Fundação RTVE realizou a Oficina de Edição: divida em dois 

momentos, apresentou a parte conceitual e criativa que há na edição, 

mostrando a importância de se pensar na linha narrativa durante a filmagem. E 

no segundo momento, com participação prática, foi apresentado o software de 

edição e editado um vídeo com cenas pré-selecionadas.  
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2.1.3. Atividades Externas de Formação Continuada 

 

 Ações previstas 

 

Formalizar parcerias para a oferta de oficinas, treinamentos e cursos de 

capacitação específicos para os colaboradores da Fundação RTVE 

 

 Ações realizadas 

 

a) Participação em Encontro: Foi realizado nos dias 22 a 24 de novembro de 

2016, em Belo Horizonte - MG, o 34º Encontro Nacional das Fundações de 

Apoio Às Instituições de Ensino Superior e de Pesquisa Científica e 

Tecnológica. Estiveram presentes como representantes da Fundação 

RTVE/TVUFG, o Diretor da Fundação RTVE, Prof. Juarez Patrício de Oliveira 

Júnior e o Gerente Administrativo Michaell Patarelo.   
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b) Seminário sobre a missão da EBC na Comunicação Pública do País. 

Congresso promoveu seminário sobre a missão da EBC na comunicação 

pública do país. Como representante da Fundação RTVE/TVUFG, o Diretor 

Geral da TV UFG, Michael Alessandro Figueira Valim, esteve presente e 

participou do Seminário, ocorrido em 08 de agosto de 2016. 

 

 

 



54 

 

Fundação RTVE - Avenida Esperança, s/n, 3ª andar, Campus Samambaia da Universidade Federal de Goiás,  

CEP 74.690-900 - Goiânia-GO – Fone: (62) 3521-1910 | Fax: (62) 3521-1911 

 

Fundação Rádio e Televisão Educativa e Cultural 

 

 
Seminário sobre missão da EBC na Comunicação Pública do País. 

 

c) 11º Comitê de Rede : O Comitê teve como pauta principal “ A situação da 

EBC e a defesa da Comunicação Pública no Brasil”. Como representante da 

Fundação RTVE/TVUFG, o Diretor Geral da TV UFG, Michael Alessandro 

Figueira Valim, esteve presente e participou do 11º Comitê de Rede, ocorrido 

no dia 09 de agosto de 2016 na sede da EBC em Brasília – DF. 

 

 

d) Palestra: “Inovações introduzidas na operacionalidade e metodologia do 

Programa Aprendiz Legal”. Realizada pelo Centro de Integração Empresa 

Escola – CIEE: Como representante da Fundação RTVE/TVUFG, a agente 

administrativo Isabel Cristhine M.de S. Mendes, participou no dia 18 de agosto 

de 2016.  
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e) 2º - Seminário “Comunicação Pública e Cidadania”: teve como objetivo 

socializar conceitos e experiências em comunicação pública, além de discutir 

perspectivas de contribuição para a comunicação. A discussão desse tema 

contribuiu para que a formação dos alunos e a atuação de profissionais de 

comunicação aconteçam de forma comprometida com os interesses dos 

cidadãos. Ao todo foram realizadas 04 mesas de debate com profissionais de 

comunicação. O Seminário reuniu representantes do meio acadêmico, do 

mercado jornalístico e também de emissoras de alcance nacional. Teve como 

principais palestrantes: Jorge Duarte, Coordenador de Comunicação em 

Ciência e Tecnologia da Embrapa; Tereza Cruvinel, Fundadora e ex-presidente 

da Empresa Brasil de Comunicação – EBC; e Cosette Castro, Professora da 

UCB e Coordenadora do Projeto Inclui Comunicação Pública. O Seminário teve 

inicio no dia 23.11.16 no horário das 08h30 e término as 17h30 e no dia 

24.11.16 com inicio as 09h00 e término às 17h30. Todos os participantes que 

se inscreveram no evento receberam certificados. 
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Certificado de participação 

 

 

2.2. Ampliação do Corpo de Colaboradores da Fundação RTVE/TV UFG 

 

2.2.1. Serviços Jurídicos     

 

 Ações previstas 

 

Buscar consultoria jurídica para suprir a necessidade que a Fundação RTVE tem 

diante das demandas em relação à orientação de procedimentos jurídicos.  

 

 

 Ações realizadas 

 

Em 01 de julho de 2016 a Fundação RTVE contratou a Abrão Helou E Braga 

Nascimentos – Advogados Associados para com o objetivo de prestar serviços de 

assessoria técnica na área jurídica. (Anexo XX). 

 

 

2.2.2. Jornalismo Diário 

 

Em 2016, devido ao corte no orçamento da Fundação RTVE e em virtude do 

rompimento do contrato EBC/DIGER/CONTRATO Nº004/2014, tivemos que 
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realizar cortes na equipe de jornalismo, o que impossibilitou a ampliação do corpo 

de colaboradores. No entanto, empreendemos esforços para nos aproximar ainda 

mais do Curso de Jornalismo da UFG e abrir espaço em nosso jornalismo para 

estágios e experiências profissionais dos alunos da Faculdade de Informação e 

Comunicação da UFG. 

. 

2.3. Outras Atividades de Gestão  

2.3.1. Assessoria de Comunicação 

 

 

 Ações previstas 

 

Cuidar do relacionamento da entidade e emissora com seus públicos internos e 

externos. Para isso, se propõe a realizar tanto ações de comunicação interna, 

tais como jornal-mural e informativos eletrônicos, quanto de comunicação 

externa, que consistem na alimentação dos respectivos sites, mídias sociais, 

produção de releases para a imprensa, atendimento ao público, realização de 

eventos e/ou ações de engajamento e divulgação. 

 

 Ações realizadas  
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Espaço das Profissões 2016. 

 

2.3.2. Engenharia 

 

 Ações previstas 

 

Cumprir as Normas, Diretrizes, Portarias e afins, de caráter técnico-operacional, 

do Ministério das Comunicações e Anatel, concernentes ao funcionamento dos 

serviços de radiodifusão da Fundação RTVE, bem como produzir, planejar, 

coordenar, controlar e avaliar todas as atividades técnicas relacionadas com a 

manutenção, operação e elaboração de planos e projetos de expansão, 
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renovação tecnológica e treinamento técnico-operacional, almejando o máximo 

aproveitamento de todos os recursos tecnológicos, devendo zelar pelo seu 

perfeito funcionamento, a criar procedimentos e rotinas de manutenção preventiva 

e corretiva, com o objetivo de aumentar a vida útil e reduzir de custos 

operacionais e provenientes de reparos.  

 

 

2.3.3. Captação de Patrocínio, Apoio Cultural e Mídia Técnica 

 

 

 Ações previstas  

 

Realizar visitas de prospecção a agencias de propaganda, núcleos de mídia, 

instituições públicas e privadas e potenciais clientes, bem como visitas de 

manutenção do relacionamento da Fundação RTVE / TV UFG com Agências de 

propaganda, clientes, núcleos de mídia e instituições públicas e privadas. 

 

 

 Ações realizadas 

 

Não foi possível realizar as visitas de prospecção devido à redução do nosso 

quadro de colaboradores no ano de 2016. A Fundação RTVE está se organizando 

para reestruturar o setor de captação de recursos diante da nova realidade. 

 

2.3.4. Programação da Emissora TV UFG 

 

 Ações previstas e realizadas 

 

Elaborar mapas de programação, esquemas operacionais, roteiros de 

programação, cumprir a legislação eleitoral e especifica de radiodifusão de sons e 

imagens. Executar as operações relativas a programas, interprogramas, 
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chamadas, vinhetas e toda a malha de programação da TV UFG. Monitorar os 

níveis de áudio e vídeo do sinal do ar da emissora. Operar os equipamentos da 

Fundação RTVE / TV UFG, bem como de outras áreas relacionadas sempre que 

pertinente para operação do sinal da TV UFG.  

 

 

2.3.5. Qualidade de Vida e Condição de Trabalho 

 

 Ações previstas  

 

Manter os benefícios ofertados aos colaboradores da Fundação RTVE e 

promover melhorias à sua qualidade de vida e trabalho, por meio de ações 

cotidianas que fomentem um bom ambiente de trabalho, incentivando às relações 

fraternais, solidárias, integradoras e colaborativas. 

 

a) Apoio à Qualificação Profissional: Através de programas, metodologia a 

Fundação RTVE mantém uma política de apoio à qualificação profissional de 

seus colaboradores, seja por meio de cursos promovidos internamente, seja 

enviando colaboradores para qualificação, atualização e troca de experiências 

fora da instituição. A Fundação RTVE possui vários colaboradores que fazem 

cursos livres de formação e capacitação, cursos de especialização ‘Lato sensu’ 

e cursos de pós-graduação ‘Stricto sensu’ e a Fundação RTVE incentiva os 

mesmos concedendo horários flexíveis, não comprometendo o cumprimento da 

carga horário de trabalho e/ou desempenho de suas atividades. 
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b) Bonificação de funcionários: Dando continuidade na proposta de 2015, a 

Fundação RTVE manteve as premiações de um dia de folga em datas 

comemorativas, nas quais o funcionário que se caracterizasse melhor seria o 

contemplado. A escolha se deu por votação de todos os funcionários. E 

também manteve um dia de folga na data de celebração de seu aniversário, 

quando o mesmo coincidir com o dia de trabalho, sem acarretar corte salarial, 

apenas corte do vale transporte e alimentação/refeição. Este último benefício 

consta no Regimento Interno. 

 

 
Funcionário melhor caracterizado festa junina 2016  
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Anexo I - Contrato EBC/SURED nº 003/2012 
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Anexo II - Grade de Programação 2016 
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Anexo III – Termo Aditivo EBC/DIGER/CONTRATO. n° 004/2014 
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Anexo IV – Termo de Rescisão Contrato EBC/DIGER/CONTRATO. n° 004/2014- 
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Anexo V – Contrato nº 55/2016  
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Anexo VI – Acordo de Cooperação 
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Anexo VII - Termo de Cooperação de Intercâmbio e Difusão Cultural 
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Anexo VIII - Licença de Uso de Obra Audiovisual 
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Anexo IX-Contrato nº 013/2016  
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Anexo X - Contrato nº 008/2016 
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Anexo XI Contrato nº 012/2016  
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Anexo XII Contrato nº 92/2016 
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Anexo XIII Contrato nº 94/2016  
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Anexo XIV Contrato nº 086/2016 
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Anexo XV Contrato nº 093/2016 
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Anexo XVI - Contrato nº 054/14 
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Anexo XVII - Contrato nº 91/2016  
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Anexo XIII - Contrato nº 107/2016 
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Anexo XIX - nº Convênio nº 289/2016 
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Anexo XX - Laís C. Cortez  
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Anexo XXI - Juliana Alves Araújo 
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Anexo XXII - Júlia Robertha R. Machado 
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Anexo XXIII - Alessandra Abdalla 
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Anexo XXIV - Victor Paiva M. M. de Araújo 
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Anexo XXV - Abrão Helou E Braga Nascimentos – Advogados Associados 

 

 

 


