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 PROGRAMA – Viver Ciência 
 

 

RELATÓRIO DE EXECUÇÃO – MARÇO 2015 À MARÇO/2016 
 

 
 

Através da assinatura do Contrato nº 008/2015 firmado junto à 

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

Programa Viver Ciência, um Projeto de Extensão da Pró-Reitoria de Pesquisa e 

Pós-Graduação da UFG (PRPPG/UFG). O programa buscou estabelecer uma 

ponte entre o mundo científico e a vida cotidiana ao apresentar com linguagem 

simples e acessível às pesquisas desenvolvidas na Universidade. 

Com o objetivo de divulgar as pesquisas realizadas na UFG e as 

promovidas no âmbito dos cursos de pós-graduação, o programa Viver Ciência 

apresentou discussões sobre os conhecimentos produzidos por meio das 

pesquisas e seus resultados, fornecendo elementos para que o telespectador 

conheça melhor os benefícios gerados pelas pesquisas e seus impactos materiais 

e simbólicos na sociedade, debatendo a forma como as pesquisas e os cursos de 

pós-graduação da UFG são feitos, valorizando a produção regional da pesquisa e 

incentivando as pesquisas interdisciplinares por meio de debate. 
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Cada semana o programa apresenta uma pesquisa diferente 

envolvendo as mais variadas áreas do conhecimento, através de debates em 

estúdio com pesquisadores e reportagens que esclarecem detalhes sobre a 

pesquisa e o impacto de seus resultados na sociedade e na vida.  

 

 

 

Apresentando uma linguagem dinâmica e moderna, o programa é 

gravado em estúdio e apresenta três blocos de, em média, oito minutos de 

duração, com dois intervalos de três minutos cada. O programa conta com um 

apresentador que conduz os assuntos e as entrevistas necessárias. No primeiro 

bloco do programa o apresentador anuncia o tema da entrevista e chama uma 

matéria de apoio sobre o assunto. No segundo bloco é realizada a entrevista 

propriamente dita com, no máximo, dois entrevistados para que haja um 

aprofundamento da temática proposta. É também exibido um quadro. No terceiro 

bloco é dada sequência à discussão, abrindo para perguntas elaboradas pelos 

telespectadores, via redes sociais.  
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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), conforme anexo, 

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 Viver Ciência 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 também a veiculação dos programas por meio da 

RedeIFES, uma rede de compartilhamento de conteúdos audiovisuais entre as 

instituições Federais de Ensino Superior brasileiras .    

 

 

  Goiânia, 13 de abril de 2016. 

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


