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RELATÓRIO DE ATIVIDADES 2007

MENSAGEM DA PRESIDÊNCIA

A Fundação RTVE encerrou suas atividades de 2007, certa de estar
atingindo as finalidades para a qual foi instituída. No decorrer do ano seu
Conselho Deliberativo reuniu-se por diversas vezes para discussão de novas
mudanças no seu sistema organizacional. Uma nova gestão se levantou para
continuar o trabalho iniciado pelos esforços contínuos da gestão anterior, tendo
como objetivo o compromisso com o crescimento da Fundação, a expansão do
atendimento ao interesse social, relativo à cultura e educação por meio de
produções televisivas, radiofônicas e virtuais, ligadas à educação e a pesquisa
cientifica e mercadológica em comunicação.

Ao assumir essa gestão, assumimos também grandes desafios. Dentre
eles, o de realizar uma gestão proveitosa e eficiente na aplicação dos recursos
da Fundação de forma a atender as exigências estatutárias; e ainda implantar o
Canal educativo 14-E. A implantação do canal educativo irá de encontro a um
dos objetivos da Fundação que será o apoio à educação através de programas
educativos e culturais através de transmissões televisivas.

Reconhecemos que ainda temos um longo caminho pela frente. No
entanto, vamos nos dedicar cada vez mais para nos enquadrar dentro dos
parâmetros esperados de uma instituição de apoio de referência não apenas
regional, mas nacional, tendo como prioridade promover a cultura, estimulando
a produção independente voltada para a educação, cultura, arte e música.
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A INSTITUIÇÃO

HISTÓRICO
A Fundação Rádio e Televisão Educativa e Cultural – RTVE é uma
instituição de finalidade pública e de direito privado, sem fins lucrativos,
instituída em 20 de julho de 1996. Tem como finalidade o apoio à Universidade
Federal de Goiás – UFG, em ações voltadas para as áreas de educação e
extensão do ensino superior, desde as atividades culturais, esportivas e
artísticas até a prestação de serviços à comunidade, inclusive as de
comunicação social e formação de recursos humanos. No presente momento
localiza-se no prédio da Rádio Universitária da UFG, junto ao Lago das Rosas.

Em cumprimento aos seus objetivos estatutários a Fundação RTVE
interessa-se por iniciativas nas áreas do ensino à distância e de produção e
veiculação audiovisual, especialmente a rádio e a televisão, bem como a
promoção de exposições, festivais e espetáculos de arte, teatro, música, dança
e outras atividades congêneres. Sem que isso a impeça de atuar nas demais
atividades de extensão de todas as Unidades e Órgãos da Universidade
Federal de Goiás.

Ainda no ano de 1996, entrou com o pedido de outorga do canal
5E/VHF, retransmissor de televisão, junto ao Ministério das Comunicações,
porém o mesmo foi outorgado para outra instituição. Finalmente, em 14 de
maio de 2004, após a reforma ministerial foi concedido o Canal 14-E para a
Fundação RTVE, tendo aprovação final de concessão, publicada no Diário
Oficial da União em 28 de Julho de 2005. Desde então teve seus esforços
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voltados para a obtenção dos recursos indispensáveis à implantação e
funcionamento da emissora, o que ocorrerá no ano corrente.

1.1 Estrutura Administrativa
A estrutura administrativa da Fundação RTVE é composta por quatro
órgãos, Conselho Deliberativo, Conselho Fiscal, Diretoria Executiva e Conselho
de Programação e Produção.
No entanto o Conselho de Programação e Produção encontra-se inativo,
porém entrará em pleno funcionamento, quando a emissora de televisão da
Fundação RTVE, o Canal 14-E UFG, estiver em pleno funcionamento, o que se
espera será feito no exercício de 2008.

2 Canal 14-E UFG
Durante o ano de 2007, a Fundação trabalhou com o intuito de captar
recursos para a implantação do canal de Televisão, o Canal 14-E UFG,
outorgada e concedida pelo Ministério das Comunicações. O prosseguimento
na busca de recursos, prioritariamente públicos, para a implantação da
emissora e a viabilização definitiva dessa prestação de serviços à sociedade,
tem demandado um grande esforço por parte da Fundação.
Ato contínuo foi reativado o Fórum em Defesa da Televisão da UFG,
agora para propiciar a desejada democratização do debate sobre esta
emissora, a fim de que sua implantação seja consistente com os interesses da
sociedade goiana.
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1. Projetos novos e renovados junto à UFG

No que tange à viabilização de convênios, a Diretoria da Fundação
efetuou, ao longo de 2007, diversos contatos e reuniões com a Reitoria da UFG
e Diretores de Unidades e Órgãos da Universidade, visando à captação de
recursos para a sustentação da FRTVE, e a implantação da emissora.

Com isso, manteve ao longo de 2007 os projetos relacionados abaixo:

- Rádio Universitária: Projeto Mídias, sob a coordenação de Matildes
Geralda Neves Barbosa. Este projeto propicia parceria e recursos junto à
emissora da UFG.
- Centro Avançado de Jataí – CAJ: Curso de Licenciatura Plena
Emergencial em Pedagogia, sob a coordenação do Prof. Alípio Rodrigues de
Sousa Neto. Este projeto propicia benefícios aos professores da rede municipal
de ensino da cidade de Jataí-GO.
- Faculdade de Comunicação e Biblioteconomia – Facomb: Atividades
do Núcleo de Pesquisa em Comunicação e Política – NPCP/Facomb/UFGCnpq, sob a coordenação do Prof. Dr. Luiz Signates. Dentro deste projeto, em
uma inédita parceria entre a UFG, UnB e cinco faculdades privadas de Goiânia,
promoveu-se o Seminário de Comunicação e Política.
- Faculdade de Educação: Projeto Curso de Licenciatura Plena
Emergencial em Pedagogia, sob a coordenação da Profa. Dra. Simei Araújo
Silva. Este projeto resulta de um convênio com a Prefeitura Municipal de
Goiânia e visa a formação de professores da rede municipal de ensino da
capital goiana.

Projetos apresentados e aprovados à Lei Goyazes:

- Projeto: Grandes Nomes da Literatura no Rádio;
- Projeto: Serra das Areias 2007.
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2. Excelência dos processos administrativos e contábeis

A Fundação RTVE alcançou ainda em 2007 o nível previsto de
excelência

nos

processos

administrativos

e

contábeis.

Os

relatórios

determinados pelos parceiros e pelas instituições fiscalizadoras foram
entregues ao longo de todo o ano a todos os coordenadores de projetos, à
curadoria e à Pró-Reitoria de Administração e Finanças da UFG. Manteve,
ainda, a FRTVE, a completa regularidade fiscal e contábil.

Goiânia, março de 2008.

Prof. Dr. Nasr Nagib Fayad Chaul
Presidente da Fundação RTVE

MINISTERIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
FUNDAÇÃO RÁDIO E TELEVISAO EDUCATIVA E CULTURAL DA UFG

PLANO DE TRABALHO 2008

A Fundação RTVE foi instituída por escritura pública em 20 de julho de 1996,
com o Estatuto devidamente registrado em 14 de agosto de 1996. Em
observância ao que dispõe na legislação e ainda visando realizar uma
administração transparente e eficiente voltada para o cumprimento dos
objetivos

institucionais,

apresenta

o

Plano

de

Trabalho

e

Proposta

Orçamentária de 2008, contendo as ações que pretende realizar durante o ano
corrente, com a previsão de receita e ainda a fixação da despesa prevista para
o período.

A proposta apresentada é parte do planejamento anual da nova gestão, tendo
sido

realizada

por estimativa,

tomando-se

por base

o histórico

da

movimentação financeira e orçamentária ocorrida no último ano e considerando
ainda o novo projeto a ser implantado pela Fundação no corrente ano, ou seja,
o canal educativo 14-E, bem como o investimento em infra-estrutura da nova
sede.

Incentivo e Apoio à Cultura e a Educação
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Objetivo_ Participar ativamente junto a UFG e a comunidade,
incentivando a realização de projetos nos campos da música e das artes em
geral, bem como produções televisivas, radiofônicas e virtuais, ligadas a
educação e a pesquisa cientifica e mercadológica em comunicação, com o
intuito de promover e apoiar o processo de desenvolvimento das instituições de
ensino, especialmente aquelas atividades que vinculem comunicação e
educação, e as que envolvam a Universidade Federal de Goiás.

Ações _Completar o percurso legalmente exigido para que a Fundação
possa colocar no ar o canal 14-E, durante o ano corrente ainda promover a
concentração de esforços para a obtenção dos recursos necessários para a
implantação do canal, atuando também na busca de fontes de financiamentos
através de convênios ou contratos cujos recursos possibilitem a manutenção,
expansão e melhoria das atividades executadas pela Fundação, através de:


Efetivação de contatos políticos junto aos poderes executivo e
legislativo das três esferas governamentais, destinados a
identificar possíveis fontes de verbas públicas que possam ser
captadas para financiar a implantação da nova emissora, além
dos recursos oriundos do Governo Federal destinados às TVs
Públicas;



Captação de recursos junto ao orçamento da UFG e ainda dos
recursos provenientes de Emendas Parlamentares designados
para a UFG em torno de R$ 3.000.000,0 e taxas administrativas
em torno de R$ 77.696,00, com perspectiva de parcerias com a
Assembléia

Legislativa

através

de

convênio

envolvendo

equipamentos e serviços e com a Câmara Municipal mediante um
horário na TV educativa;
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Implementação da sede na qual será edificada a emissora de
televisão, e ainda a aquisição dos equipamentos necessários para
colocá-la no ar, a partir de processos licitatórios de aquisição por
meio da UFG;



Possibilitar a execução das atividades fins da Fundação, através
da oferta de programas, projetos e convênios em geral e manter
uma maior integração com parceiros e colaboradores;



Auxiliar os coordenadores na elaboração de projetos a serem
apresentados a organizações públicas, privadas ou de economia
mista, de acordo com a legislação vigente, oferecendo condições
administrativas eficientes, para que o mesmo desenvolva seus
projetos.

Gestão das Atividades Administrativas
Objetivo_ Buscar o aprimoramento das atividades de gestão dentro
da Fundação e aumentar a competitividade dos serviços prestados, garantindo
recursos humanos às atividades da Fundação, qualificando-os, visando
melhoria do atendimento aos parceiros e clientes, bem como do desempenho
técnico individual e de grupo na realização dos objetivos institucionais.

Ações:


Apresentar proposta de adequação da estrutura hierárquica da
Fundação com definição dos cargos e atribuições, bem como
definir o quadro de pessoal e respectiva remuneração,
adequando as necessidades existentes;



Definir rotina interna de cada setor – responsabilidades,
formas de trabalho e arquivo de documentos. Espera-se
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manter a organização em perfeita ordem e identificar
possibilidades de melhoria nos processos da Fundação;


Promover uma gestão participativa com o intuito de incentivar
a atuação dos funcionários, e criar uma equipe motivada e
comprometida com a missão da Fundação, através de
treinamento e capacitação constantes e, ainda, assegurar a
qualidade das condições de trabalho e também a concessão
de benefícios visando uma melhor qualidade de vida;



Consolidar

um

patamar

de

excelência

nos

processos

contábeis, e de alta qualidade e eficiência nos serviços
prestados aos diversos convênios e projetos da UFG e fora
dela.

