Fundação Rádio e Televisão Educativa e Cultural

Enredo Cultural
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO – ABRIL/2015 À ABRIL/2016
Através da assinatura do Contrato nº 019/15 firmado junto à Universidade
Federal de Goiás – UFG, a Fundação RTVE/TV UFG, executou o Programa
“Enredo Cultural”, um Projeto de Extensão da Pró-Reitoria de Administração e
Finanças da UFG. O Enredo Cultural é um programa que tem como objetivo de
divulgar as diferentes manifestações culturais e artísticas em Goiânia e Goiás. A
cidade de Goiânia produz muito em matéria cultural e nos últimos anos suas
atividades artísticas e culturais aumentaram consideravelmente. Neste contexto,
as ações culturais da UFG também ganharam grandes proporções. Porém, esse
crescimento não tem sido acompanhado por uma divulgação de igual proporção,
justamente devido à falta de um canal permanente de comunicação que se
proponha acompanhar esse movimento de forma responsável, apresentando e
problematizando a cultura de Goiás. O programa Enredo Cultural respondeu a
esse desafio através de um espaço com ações, pessoas e espaços culturais de
Goiânia e Região Metropolitana.
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O programa teve sua estreia em 22 de maio de 2015 às 18h15 falando
sobre o Cinema Latino-Americano e entrevistou Paola Lagos professora da
Universidade do Chile.

Estreia do Programa Enredo Cultural.

O programa buscou dar visibilidade às diferentes manifestações artísticas
assim como os espaços e eventos culturais em Goiânia e Goiás. Artes visuais,
cinema, música, dança, teatro e todas as outras formas de se fazer arte teve
espaço garantido no programa que era exibido as Sexta-feira, às 18h15 com
representação aos sábados, às 17h e domingo, às 17h30.
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Os festivais de música independente são tema do “Enredo Cultural”

O “Enredo Cultural” de 29 de maio/15, conversa com os grafiteiros José Augusto Iowa e Eduardo Aiog
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Em cumprimento ao disposto na Cláusula Sétima a qual se refere às
obrigações da contratada, a Fundação manteve uma conta bancária específica na
qual foram recebidas 12 (doze) parcelas iguais de R$ 38.827,58 (trinta e oito mil e
oitocentos e vinte e sete reais e cinquenta e oito centavos) perfazendo o valor
total de R$ 465.931,00 (quatrocentos e sessenta e cinco mil novecentos e trinta e
um reais) especificado na Cláusula Quarta.

A equipe de produção do programa Enredo Cultura foi composta por
diretor,

assistente

de

direção,

roteirista,

produtor,

repórter/apresentador,

cinegrafista, assistente de som e imagem e diretor de corte, que garantiram, num
trabalho colaborativo, todas as etapas de desenvolvimento do Projeto, desde a
pré-produção à pós-produção. O projeto previa 32 produções e exibição de
episódios da série de Programas “Enredo Cultural”, sendo 16 no período de
abril/15 a setembro/15 e 16 no período de outubro/15 a março/16, bem como sua
veiculação na TV UFG os quais foram realizadas 237 veiculações.

‘

Goiânia, 05 maio de 2016.

Prof. Juarez Patrício de Oliveira Júnior
Diretor Executivo da Fundação RTVE
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