Fundação Rádio e Televisão Educativa e Cultural

UFG AO VIVO VIA WEB: TRANSMISSÕES DAS COLAÇÕES DE
GRAU E REUNIÕES DOS CONSELHOS SUPERIORES

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO - JUL/2014 À JUL/2015

Através da assinatura do Contrato nº 049/2014 firmado junto à
Universidade Federal de Goiás – UFG para apoio ao projeto de extensão “UFG ao
Vivo Via Web: Transmissões das Colações de Grau e Reuniões dos Conselhos
Superiores”, a Fundação RTVE/TV UFG transmitiu todas as Colações de Grau,
ocorridas no período de julho de 2014 a julho de 2015, e as Reuniões do
Conselho Universitário - CONSUNI e do Conselho de Ensino, Pesquisa, Extensão
e Cultura – CEPEC, no mesmo período.

Esse projeto teve como finalidade promover a interação e integração entre
a comunidade universitária da UFG e a sociedade em geral. Com o intuito de
tornar as solenidades de Colação de Grau acessíveis a todos os alunos e
familiares, a UFG em parceria com a Fundação RTVE/TV UFG, transmitiu ao vivo,
via web, a solenidades de Colação de Grau, permitindo que os familiares e
amigos que não puderam estar presentes pudessem assistir à cerimônia. A
Fundação RTVE disponibilizou ainda, o conteúdo transmitido da cerimônia de
colação de grau à Assessoria de Comunicação da UFG através de DVDs, que por
sua vez disponibilizou uma cópia também à Comissão de Formatura da turma.
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Com o inicio deste projeto foi possível também realizar as transmissões
das reuniões dos Conselhos Superiores da UFG ao vivo, via web, permitindo que
tanto a comunidade interna da UFG, quanto internautas do mundo todo,
pudessem acompanhar os debates feitos. Apesar de conterem pautas específicas
e internas à UFG, os Conselhos também discutiram assuntos de relevância e
interesse coletivo e social. Deste modo, as transmissões possibilitaram que toda a
sociedade pudesse acompanhar os debates, tenham eles ligação ou não com a
Instituição.
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Para assistir as transmissões, é necessário acessar o link www.rtve.org.br
no horário do evento, que é divulgado no sítio da Fundação RTVE/TV UFG e
UFG. O processo de transmissão consiste na captura de imagens e sons por
meio de câmeras de vídeo e pelo processamento dessas informações por um
servidor, que é responsável também por gerar o streaming, a transmissão via
web.

Em cumprimento ao disposto na Cláusula Sétima a qual se refere às
obrigações da contratada, a Fundação manteve uma conta bancária na qual
foram recebidas, conforme cronograma de Colações e reuniões dos Conselhos
Superiores da UFG e emissões de Notas Fiscais, o valor total de R$ 77.970,00
(setenta e sete mil novecentos e setenta reais) previstos na Cláusula Quarta. (em
anexo Execução de Receita e da Despesa).

A equipe de profissionais que executou os serviços de transmissão foi
composta por cinegrafistas, assistentes de cinegrafia, editores e engenheiros,
garantindo

assim,

um

trabalho

colaborativo

em

todas

as

etapas

de

desenvolvimento do Projeto. Ao todo foram transmitidos 39 Colações de Grau,
sendo 22 no Campus de Goiânia, oito no Campus de Jataí, sete no Campus
Catalão e duas no Campus Cidade de Goiás. Já as transmissões das reuniões
dos Conselhos Superiores, foi um total de 38 sendo 11 das reuniões do
CONSUNI, 10 do CEPEC, três do Conselho Gestor, sete Reuniões dos três
conselhos, uma do Conselho dos Curadores e seis gravações extraordinárias do
CONSUN, conforme relatórios anexos.

Goiânia, 21 setembro de 2015.

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