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: Setembro/2014 a Janeiro/2015
Por meio da assinatura do Contrato 066/2014 - “Divulgação da UFG na
Comunidade Externa” celebrado entre a Fundação RTVE e a UFG, a Fundação produziu
01 vídeo institucional da UFG com cerca de 12 minutos e outras 08 versões menores
com cerca de 3 minutos do mesmo vídeo. A apresentação audiovisual em forma de vídeo
teve como intuito divulgar e fortalecer a UFG em diversos espaços acadêmicos,
municípios, estados, países e internet.

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


Criação e Roteiro: Criação do roteiro em conjunto com a Assessoria de
Comunicação, Assessoria de Publicidade e Propaganda e da Assessoria
de Relações Públicas da UFG;



Pré-produção: Pré-produção do roteiro que foi definido e decupagem de
cenas para a produção;



Produção: Captação de imagens e sons, gravação de locuções, produção
de videografismos;



Edição e Finalização: Edição e finalização dos vídeos.

O vídeo institucional da UFG teve como intuito mostrar uma universidade múltipla,
plural, aberta e acolhedora, bem como toda a diversidade de conhecimentos e saberes
de pessoas que habitam e constroem a instituição, por meio dos 12 eixos estruturantes e
transversais que perpassam todas as ações da universidade em todas as suas Regionais
(Cidade de Goiás, Catalão, Jataí e Goiânia). Durante o mês de outubro de 2014 a equipe
da Fundação RTVE/TV UFG visitou as Regionais da UFG para conhecer a realidade de
cada Campus e definir o cronograma de gravação junto às respectivas direções. A equipe
responsável pela produção dos vídeos era composta por: diretor, assistente de direção,
roteirista, produtor, editor, videografista, cinegrafista e assistente de cinegrafia.
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Goiânia, 05 de março de 2015

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