
A TV UFG é uma emissora educativa e cultural que está disponível em sinal aberto no canal 15.1 em 

Goiânia e 47 cidades ao redor da capital, no canal 21 da NET-Goiânia e no canal 15 da Gigabyte HDTV 

(operadora disponível nas cidades de Jaraguá – GO, Ceres – GO, Rialma – GO e Aparecida de Goiânia 

– GO). Também pode ser assistida no site www.tvufg.org.br ou pelo aplicativo da TV UFG. 

A programação da TV UFG é pautada no compromisso com a difusão de conteúdos de finalidades 

educativas, artísticas, culturais, científicas e Informativas. É possível participar da TV UFG por meio de 

sugestões de pauta, envio de propostas de conteúdos e envio de curtas, médias ou longa-metragens 

para serem exibidos na programação da emissora.

SERVIÇO

MUNDO UFG

Programa diário que busca promover, 
divulgar, difundir e democratizar o acesso 
às informações sobre as políticas e ações 
institucionais, acadêmicas, científicas, 
extensionistas e culturais desenvolvidas 
pela Universidade Federal de Goiás em 
prol da sociedade.

De segunda a sexta-feira, às 13h, com 
reprise às 21h30.

Sugestões de pauta para entrevistas, agenda e 
outros quadros devem ser enviadas por e-mail. 
As sugestões serão avaliadas pela equipe de 
produção, que entrará em contato caso a pauta 
seja viável.

Kitia Rubia – Gestora de Produção
producao@tvufg.org.br
(62) 3521-1781

CONEXÕES

O Conexões é um programa jornalístico com 
uma linha editorial que objetiva problematizar 
e aprofundar assuntos de relevância social, 
assim como dar visibilidade aos temas, 
opiniões e pautas pouco exploradas pelos 
veículos comerciais de comunicação.

Quinta-feira, às 16h30, e domingo, às 07h.

Sugestões de pauta para entrevistas, agenda e 
outros quadros devem ser enviadas por e-mail. 
As sugestões serão avaliadas pela equipe de 
produção, que entrará em contato caso a pauta 
seja viável.

Kitia Rubia – Gestora de Produção
producao@tvufg.org.br

Kamyla Maia – Editora-chefe
jornalismo@tvufg.org.br
(62) 3521-1781

PEGANDO LEVE

Interprograma que aborda de forma leve 
várias temáticas, como livros, espetáculos, 
filmes, dicas de alongamento, dentre outras.

Exibido nos intervalos da programação.

Sugestões de pauta devem ser enviadas por 
e-mail. As sugestões serão avaliadas pela 
equipe de produção, que entrará em contato 
caso a pauta seja viável.

Kitia Rubia – Gestora de Produção
producao@tvufg.org.br
(62) 3521-1781

MEU FILME NA TV

Programa criado para dar visibilidade às 
produções audiovisuais de produtores 
independentes.

Sexta-feira, 17h30.

Para participar acesse www.tvufg.org.br > 
Menu Participação > Meu Filme na TV e saiba 
como inscrever a sua produção.

Kitia Rubia – Gestora de Produção
producao@tvufg.org.br
(62) 3521-1781

PROPOSTA DE CONTEÚDOS 
AUDIOVISUAIS E SERIADOS

Pessoas jurídicas ligadas à produção 
audiovisual, arte, cultura, educação, ciência, 
esporte, saúde, lazer, direitos humanos e 
cidadania, assim como pessoas físicas com 
projetos de ensino, pesquisa, extensão e 
institucionais cadastrados na Universidade 
Federal de Goiás podem enviar propostas de 
produção, coprodução, apoio e/ou 
veiculação de conteúdos audiovisuais 
seriados (séries, programas, quadros e 
programetes) para a TV UFG.

Para enviar uma proposta para a apreciação do 
Comitê Editorial e de Programação da TV UFG, 
preencha um dos formulários ao lado (Pessoa 
Física ou Pessoa Jurídica) disponíveis no site 
www.tvufg.org.br > Menu Participação > 
Proposta de Conteúdos Audiovisuais e Seriados 
e envie para o e-mail assessoria@rtve.org.br.

Vanessa Bandeira – Diretora da TV UFG
diretoria@tvufg.org.br
(62) 98100-4748

Marília Almeida – Assessora de
Comunicação
assessoria@rtve.org.br
(62) 99181-1406

VINHETAS

Produção de vinhetas para serem 
exibidas na programação da TV UFG em 
conformidade com o calendário da 
Universidade, com a missão da emissora e 
com o interesse público.

As vinhetas são produzidas a partir do 
material gráfico criado para divulgação de 
projetos e ações da UFG. Portanto, 
primeiramente deve-se fazer a solicitação 
de serviços gráficos.

Para Projetos de Extensão deve-se fazer a 
Solicitação de Serviços Gráficos via SEI!UFG. Para 
mais informações, acessar o site:
proec.ufg.br/p/32371-solicitacao-de-servicos-
graficos

Nos outros casos, entrar no site 
www.secom.ufg.br > clicar em Publicidade 
Institucional > clicar em Solicitações > clicar em 
Identidade Visual - Publicidade Institucional

Prazo: no mínimo, 60 (sessenta) dias de 
antecedência do evento ou data para uso do 
material.

NORMA DE ENVIO – MATERIAL GRÁFICO:

Uso de Softwares
Todos os arquivos de imagem originais e/ou 
editáveis devem ser enviados em um dos 
programas do pacote Adobe, preferencialmente 
Illustrator ou Photoshop (versão CC 2014 ou 
anterior). Caso as imagens tenham sido 
produzidas por outro software, devem ser 
enviadas em arquivo PDF editável.

Arquivos para Vídeo
Para o desenvolvimento de vídeos (institucionais, 
animações, vinhetas, etc.), todos os elementos 
(imagens, tipografia) devem ser enviados em um 
arquivo de Photoshop (.PSD), no qual cada 
elemento deve estar separado em uma camada 
devidamente nomeada. O arquivo deverá ter a 
resolução de 1920x1080 pixels.

No caso do envio de imagens isoladas, elas 
sempre deverão estar nos formatos .PNG ou 
.TIFF quando houver fundo transparente.

Tipografia
Sobre a tipografia, deve ser adotado um desses 
procedimentos:

- Conversão dos elementos tipográficos em 
curvas ou imagem;

-
- Envio do link para o download das fontes 

utilizadas (somente em caso de fontes 
gratuitas).

Juliana Queiroz – Publicidade Institucional 
da Secretaria de Comunicação da UFG
publicidade.secom@ufg.br
(62) 3521-1378/1377

COMO E QUANDO SOLICITAR EQUIPE RESPONSÁVEL E CONTATOS

SERVIÇO

Gestão administrativa e financeira de 
projetos relacionados ao ensino, pesquisa, 
extensão, desenvolvimento institucional, 
desenvolvimento científico, educação, 
arte, cultura, comunicação e radiodifusão.

Entrar em contato com equipe de 
Gestão de Projetos.

Thiago Guimarães - Gestor de Projetos
captacao@rtve.org.br
(62) 99339-4019

Gravação e edição de eventos, produção de 
documentários, séries, vídeos institucionais 
e outras produções.

Entrar em contato com a Gestão de Engenharia e 
Operações da Fundação RTVE. A complexidade 
da produção audiovisual irá determinar o prazo de 
entrega da mesma. Portanto, sugerimos que 
entrem em contato com antecedência significativa 
em relação ao prazo de entrega do material.

Thiago Moreira – Gestor de 
Engenharia e Operações
engenharia@rtve.org.br 
(62) 99181-0369

Transmissões ao vivo de 
eventos na internet.

Para as transmissões a serem realizadas por 
meio de contrato com a UFG, entrar em contato, 
antecedência mínima de 20 dias, com a Diretoria 
de Gestão com Fundações de Apoio da 
PROAD/UFG por e-mail com a solicitação 
constando os dados do evento (título, data, local 
e hora), a justificativa e de onde sairá o recurso 
para custear a transmissão.

Para contratação direta entrar em contato com a 
Gestão de Engenharia e Operações da 
Fundação RTVE com antecedência mínima de 
20 dias em relação à data do evento.

Profª. Clévia Ferreira Duarte 
Garrote – Diretora de Gestão 
com Fundações de Apoio da 
PROAD/UFG
clevia@ufg.br
(62) 3521-1771

Thiago Moreira – Gestor de 
Engenharia e Operações
engenharia@rtve.org.br 
(62) 99181-0369

COMO E QUANDO SOLICITAR EQUIPE RESPONSÁVEL E CONTATOS

Tradução Audiovisual Acessível (TAVa): 
tradução e interpretação em Libras, 
audiodescrição e legenda para surdos e 
ensurdecidos; por meio do Laboratório de 
Tradução Audiovisual Acessível (LabTavi), 
projeto de pesquisa da Faculdade de 
Letras em parceria com a Fundação RTVE.

Entrar em contato com a coordenação do 
Laboratório com antecedência mínima de 30 
dias em relação à data do evento. No caso da 
tradução de materiais, o prazo de entrega será 
determinado pela complexidade dos mesmos.

Diego Barbosa – Coordenador 
LabTavi
labtavi@rtve.org.br
3521-1777 (período vespertino)

A Fundação Rádio e Televisão Educativa e Cultural é uma instituição de direito privado, 

sem fins lucrativos, que há 26 anos apoia a Universidade Federal de Goiás e outras 

entidades públicas e privadas nas esferas federal, estadual e municipal.

A Fundação RTVE oferece serviços na área de gestão administrativa e financeira de 

projetos, transmissão ao vivo via internet de eventos e produção audiovisual. Desde 2009, 

a entidade tem a concessão da TV UFG.

Os serviços oferecidos pela Fundação RTVE são realizados mediante a assinatura de 

contrato, com custos para o contratante.


