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Trata este documento do Relatório circunstanciado das atividades da Fundação 

RTVE ao longo do ano de 2003. 

 

1. Do Canal 5 para o Canal 14: a luta pela TV da UFG 

O ano de 2003 foi conturbado e atípico para a FRTVE, mas profundamente 

significativo para os destinos da instituição. Recém empossado em outubro de 2002, ainda 

tomávamos pé da situação, quando, em final de janeiro de 2003, ao visitar o Ministério das 

Comunicações, recebemos a notícia de que o Canal 5-E, que a Fundação pleiteava desde 

1999, houvera sido outorgada para outra instituição, a Fundação Ministério Comunidade 

Cristã. 

Iniciava ali um enredo de conflitos que só teria termo em meados do ano, pois, 

reunido o Conselho Deliberativo, decidiu-se que, mesmo já tendo sido decretada a outorga, 

a Fundação deveria lutar pelo Canal no Congresso Nacional, onde o decreto presidencial 

passava por aprovação. 

Na luta dentro do Congresso Nacional, obtivemos apoios mínimos. Destaca-se o 

Vereador Cândido Lustosa, do PT, que providenciou para que fizesse uso da palavra o 

Presidente da Fundação RTVE, em sessão pública da Câmara Municipal. Destaca-se 

também o Deputado Estadual Mauro Rubem, que, na Assembléia Legislativa, promoveu 

duas audiências públicas, uma delas em conjunto com a Assembléia Geral Universitária, e 

uma sessão especial no Plenário daquela Casa, lançando a público o debate. Apoiou 

também a FRTVE no Congresso Nacional a Deputada Federal Neide Aparecida, a 

Senadora Fátima Cleide (RO) e o Prefeito Pedro Wilson. 



A reivindicação da Universidade Federal de Goiás, por meio de sua Fundação de 

apoio, foi também pauta na imprensa goiana e brasiliense, por diversas oportunidades. 

Destaca-se as coberturas corretas dos jornais O Sucesso e Opção, e da Rádio K do Brasil 

(hoje Rádio 730). 

No final de julho, contudo, houve a última decisão do Senado Federal, aprovando 

em definitivo a outorga da concessão à Fundação Ministério Comunidade Cristã. 

Entretanto, houve uma ação inominada junto ao Ministério Público Federal, solicitando 

suspensão da concessão, por suspeita de ferir o interesse público. O Procurador da 

República em Goiás, Luciano Rolim, acatou a proposta e entrou com ação civil pública 

junto à 2
a
. Vara da Justiça Federal, obtendo a aprovação do Juiz Federal Jesus Crisóstomo. 

O processo, hoje, ainda tramita no judiciário. 

A Fundação RTVE decidiu, contudo, dar entrada junto ao Ministério das 

Comunicações no pedido de outro canal, o Canal 14-E, em UHF. Este canal, contudo, 

estava programado apenas para retransmissão. Solicitamos a mudança técnica, que foi 

prontamente encaminhada pelo então Ministro Miro Teixeira à Anatel, obtendo a aprovação 

no princípio de Janeiro de 2004. Há atualmente todas as condições políticas e técnicas para 

que essa concessão seja feita, ainda no primeiro trimestre de 2004. 

 

 

 

 

2. Projetos e convênios 

 

A Fundação RTVE administrou nove projetos da UFG, ao longo do ano de 2003, 

todos eles relacionados às finalidades estatutárias da instituição. 

Destes projetos, três deixaram de existir até o final do ano: o Curso de 

Especialização em Políticas Públicas, em razão de determinação do Ministério Público 

Federal, que retirou das Fundações de apoio a administração de Cursos de Especialização 



da Universidade; e os projetos Doutores da Bola e Agenda 21, por não terem sido 

renovados junto aos órgãos financiadores. 

Outros três projetos são de administração contínua, embora a UFG exija que os 

Planos de Trabalho sejam reelaborados a cada exercício. São estes: Divulgação de Mídias 

Diversas da Rádio Universitária, Seminários do Núcleo de Pesquisas em Comunicação e 

Política e Galpão das Artes. A Administração da Rede RNP em Goiás também tende a se 

tornar um projeto contínuo, caso sua execução tenha sucesso junto à Rede Nacional de 

Pesquisas. 

Os dois restantes, que são os Cursos de Licenciatura realizados no Campus 

Avançado de Jataí e na Faculdade de Educação têm datas de encerramento, marcadas para 

o ano de 2006. 

No quadro abaixo, inserimos uma síntese dos projetos finalizados e em andamento, 

referentes ao ano de 2003.   

Projetos finalizados e em andamento 

Ano de 2003 

  

Projeto Unidade da UFG Coordenador Duração 

Curso de 

Especialização em 

Políticas Públicas 

Faculdade de Ciências 

Humanas e Filosofia 

Prof. Francisco C. E. 

Rabelo 

27/08/2002 a 

27/09/2003 

Divulgação de mídias 

diversas 

Rádio Universitária Rad. Matildes G. N. 

Barbosa 

Até 12/2003 

(renovou para 2004) 

Galpão das Artes Pro-Reitoria de 

Extensão e Cultura 

Profa. Ana Luiza Souza 08/2003 a 12 /2004 

Doutores da Bola Faculdade de 

Comunicação e 

Biblioteconomia/Rádi

o Universitária 

Prof. Nilton José dos R. 

Rocha. 

Até 30/09/2003 



Agenda 21 Faculdade de 

Comunicação e 

Biblioteconomia 

Prof. Nilton José dos R. 

Rocha 

01/06 a 30/09/2003 

Curso de 

Licenciatura Plena 

Emergencial – 

Habilitação em 

Educação Infantil e 

Ensino Fundamental, 

1ª a 4 ª séries 

Campus Avançado de 

Jataí 

Prof. Alípio Rodrigues 

de Sousa Neto 

Até 12/2006 

Curso de 

Licenciatura Plena 

de “Formação de 

Professores para a 

Educação Infantil e 

Ensino Fundamental 

da SME de Goiânia” 

Faculdade de 

Educação 

Profa. Simei Araújo   Até 04/2006 

Administração da 

Rede RNP em Goiás 

Pró-Reitoria de 

Desenvolvimento 

Institucional e 

Recursos Humanos 

Prof. Marcelo Stehling 

de Castro  

12/2003 a 11/2004 

Seminários do Núcleo 

de Pesquisas em 

Comunicação em 

Política /NPCP 

Faculdade de 

Comunicação e 

Biblioteconomia 

Prof. Luiz Signates De 05 a 12/2003 

(renovou para 2004) 

 

 

Prof. Dr. Luiz Signates 

Presidente da Fundação RTVE 


