Fundação Rádio e Televisão Educativa e Cultural

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CELEBRADO ENTRE A FUNDAÇÃO
RÁDIO E TELEVISÃO EDUCATIVA E CULTURAL – FUNDAÇÃO RTVE E A
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS - UFG
RELATÓRIO DE EXECUÇÃO – Período: Agosto/2014 a Janeiro/2015

Por meio da assinatura do Contrato celebrado entre a Fundação RTVE e a UFG, a
Fundação produziu 01(um) vídeo documentário realizado a partir de imagens captadas
durante o 3º Ginga Menina, projeto desenvolvido pelo programa CORPOPULAR IRTERSSEÇÕES CULTURAIS, ocorrido entre os dias 10 a 12 de abril de 2014. O evento
teve como objetivo a promoção da capoeira angola, dança, teatro e música com o intuito
de promover a reflexão e sensibilização de questões relacionadas à cultura afro
brasileira, corpo e gênero, no combate ao racismo, sexismo e em defesa de uma
educação pluricultural.

Os serviços para produção do vídeo documentário foram divididos em três etapas,
as quais estão descritas abaixo:


Pré-produção: Reunião de planejamento, criação e organização do
documentário entre a equipe do projeto e a equipe de produção
audiovisual;



Decupagem e Roteirização: Seleção e separação dos conteúdos
audiovisuais e roteirização do documentário;



Montagem: Montagem das imagens e sons do documentário de acordo
com o roteiro aprovado;



Finalização: Edição de imagens e sons, correção de cor, sonoplastia,
videografismo, sonoplastia e finalização de imagens e sons.

O vídeo documentário tem duração de 24 minutos, nas quais se procurou focar
sobre as atividades desenvolvidas pelo projeto de extensão da Faculdade de Educação
Física e Dança da UFG. Todos os serviços foram executados nos prazos estabelecidos
pelo plano de trabalho por uma equipe profissional da Fundação RTVE composta por
produtor, roteirista, editor, designer e videografista que executaram um produto
audiovisual contendo imagens e sons das atividades desenvolvidas durante o evento
GINGA MENINA 2014. O evento apresentou oficinas de capoeira, dança afro, dança dos
orixás, contação de história, apresentações musicais e espetáculos teatrais.
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O vídeo finalizado foi lançado no Centro Cultura Goiânia Ouro no dia 29 de abril
de 2015.

Goiânia, 05 de março de 2015

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

Fundação RTVE– Campus Samambaia – Prédio da Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Ciências Econômicas - FACE
3º andar – CEP: 74.001-970 – Caixa Postal 131 – Goiânia-GO – Fone: 62 3521 1910 / Fax: 62 3521 1911

