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PROGRAMA FAZ O QUÊ? 
 
 
 

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO – NOV/14 À NOV/15 
 

 
 

Através da assinatura do Contrato nº 082/14 firmado junto à 

Universidade Federal de Goiás – UFG, a Fundação RTVE/TV UFG, 

executou o Programa “Faz o Quê?”, um Projeto de Extensão da Pró-

Reitoria de Administração e Finanças da UFG. O “Faz o Quê?” É um 

programa educativo e informátivo que teve como objetivo discutir com 

profundidade as profissões, especialmente aquelas que fazem parte 

dos cursos de graduação oferecidos pela Universidade Federal de 

Goiás. O programa conseguiu abordar semanalmente as profissões 

relacionadas a todos os cursos de graduação da UFG e ainda debater 

a carreira do professor. Dessa forma, a UFG pôde cumprir seu caráter 

público e ampliar sua atuação democrática, interferindo, 

significativamente, na formação educacional do povo goiano.  

 

 

Faz o quê? 2014 - Letras e E. Intercultural - Bloco III  -“Fala Aí” 
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O programa tem como público alvo os estudantes do Ensino 

Médio e pré-vestibulandos. A cada episódio aborda diferentes 

profissões, expondo os pontos mais importantes sobre a formação 

acadêmica e atuação no mercado de trabalho, com participação de 

professores e coordenadores dos cursos. 

 

 Colégio Nova Dimensão em Goiânia.  No quadro “Vida Universitária” 

 

A estrutura do Programa “Faz o Quê?” não conta com apresentadora em 

estúdio. A apresentadora conduz os temas e entrevistas necessárias em 

gravações realizadas nos locais que remetem a profissão retratada em cada 

programa, com a finalidade de informar sobre aspectos científicos e humanísticos 

dos cursos de graduação com as competências e profissionalizantes. Levando a 

reflexão sobre os conhecimentos, habilidades e valores desenvolvidos nos cursos 

de graduação no que se refere à formação profissional. 

Através do programa foi aberto um canal de diálogo com a sociedade, 

capaz de fornecer elementos reflexivos relacionados à formação no nível de 

graduação que a UFG oferece. 
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Colégio Tancredo Neves- no quadro “Fala Aí” 

 

O Programa “Faz o Quê?”, na TV UFG, foi veiculado duas vezes por semana no 

período de dezembro de 2014 a novembro de 2015. Além disso, foram veiculados 

48 programas na forma de “Maratona Faz o Quê?” por um período de 24 dias, 

todos os dias da semana, com duas inserções diárias (manhã e noite) antes do 

período de inscrição para o SiSU. 

Em atenção ao disposto na Cláusula Sétima, a qual se refere às 

obrigações da contratada, a Fundação RTVE manteve uma conta bancária 

específica na qual foram depositadas doze parcelas iguais de R$ 15.120,00 

(quinze mil e cento e vinte reais) e R$ 80.640,00 (oitenta mil e seiscentos e 

quarenta reais),referentes à veiculação do “Maratona faz o Quê?”, conforme 

anexo, perfazendo o valor total de 262.080,00 (duzentos e sessenta e dois mil e 

oitenta reais), especificados na Cláusula Quarta. 

 

 

Goiânia, 20 de janeiro de 2016. 

 

 
 
 
 

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


