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1 MENSAGEM DA PRESIDÊNCIA 

Durante o ano de 2008 tivemos como foco o compromisso com o 

estabelecimento e crescimento da Fundação, buscando adquirir parcerias 

positivas e produtivas, capazes de expandir as áreas da educação e pesquisas 

cientificas e mercadológica em comunicação através de produções televisivas, 

radiofônicas e virtuais. 

 

Ao assumir o cargo de presidente da Fundação RTVE, assumimos 

diversos desafios. Dentre os quais, o de constituir uma gestão proveitosa e 

eficiente buscando ampliar a estrutura da Fundação, o de solucionar 

pendências diversas com o intuito de alcançar uma otimização na expansão do 

atendimento ao interesse social, relativo a cultura e educação. Além disso 

temos pela frente a consolidação da implantação do Canal educativo 14-E. A 

implantação do canal educativo irá ao encontro de 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. 

 

 Em relação a infra-estrutura, a Fundação encontra-se em uma nova 

sede. A nova estrutura física, melhor dimensionada, conta com melhores 

recursos técnicos, fazendo com que estejamos melhor adaptados para atender 

as exigências da demanda atual. 

 

 A Fundação RTVE vive nos dias atuais uma nova realidade com a 

concretização de por em funcionamento o Canal 14-E, já foi adquirido o 

transmissor que vai gerar nossa programação, assinamos convênio com a TV 
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Brasil Central/AGECOM, para o uso do espaço da torre da TV Brasil Central no 

Morro do Mendanha, assinamos convênio com a Assembléia Legislativa para a 

transmissão das sessões e programas culturais daquela casa de Leis e em 

troca utilizaremos os equipamentos de última geração adquiridos por eles e seu 

pessoal técnico visando a gravação dos programas idealizados pela 

RTVE/UFG. Assinamos ainda, no princípio deste ano, mas fruto de longas 

reuniões em 2008, com a TV Brasil para a transmissão de 8 a 10 horas de 

programação como parceiros primordiais no Estado de Goiás, o que, 

juntamente com a Rede IFES – Instituições Federais de Ensino Superior nos 

dará uma grade de programação de altíssimo nível nas áreas da Educação e 

Cultura.  

 

 Ainda em 2008 concebemos 8(oito) programas a serem desenvolvidos 

pela RTVE/UFG em parceria com a Faculdade de Comunicação da UFG – 

FACOMB. Conseguimos também em 2008, com a participação direta do Reitor 

Edward Madureira Brasil, a perspectiva bastante concreta de recursos do 

governo Federal na ordem de R$ 1.900.000,00 (hum milhão e novecentos mil 

reais) da TV Brasil  para a aquisição dos equipamentos necessários ao pleno 

funcionamento da  RTVE/UFG, recursos estes que, até junho, deverão chegar 

à RTVE ou a própria UFG. 
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2 AGRADECIMENTOS 

 

Agradecemos a todos que contribuíram com esforço e dedicação 

durante a trajetória da Fundação para que no futuro a mesma possa se tornar 

uma referência de âmbito nacional. Nossos agradecimentos à Reitoria da UFG, 

ao Magnífico Reitor, Prof. Dr. Edward Madureira Brasil, e ao Vice-Reitor, 

Prof. Dr. Benedito Ferreira Marques, pelo apoio e consideração 

incontestáveis, que acreditaram em nossa capacidade de colaborar com os 

ideais institucionais, nos indicando para o cargo de Presidente da Fundação 

RTVE. 

 

Aos membros dos Conselhos Deliberativos e Fiscal, que tiveram 

participação efetiva nas reuniões, contribuindo para as deliberações que nos 

tem possibilitado traçar os melhores caminhos para o alcance das metas 

propostas. Aos funcionários e colaboradores da fundação que trabalharam com 

afinco apesar das limitações impostas pelas circunstâncias e ainda se 

dedicaram com esforço e esmero no atendimento as necessidades 

apresentadas.  

 

 O nosso muito obrigado a toda equipe da FUNAPE, que muito nos tem 

ajudado, dispondo de sua estrutura e conhecimento em todas as áreas em que 

requisitamos seu auxílio. 

 

Agradecemos ainda a Digna Curadora de Fundações e Associações de 

Goiânia, pelo profissionalismo, com o qual tem velado as ações desta 

Fundação focando sempre na transparência e na eficiência da administração, 

mesmo nos momentos em que nossos esforços não se traduzem nos 

resultados esperados. 

 

Prof. Nasr Nagib Fayad Chaul 

Presidente da Fundação RTVE 
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3  A INSTITUIÇÃO 

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.  

 

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 

voltados para a obtenção dos recursos indispensáveis à implantação e 

funcionamento da emissora, o que ocorrerá no ano corrente. 

3.1 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. 
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No entanto o Conselho de Programação e Produção encontra-se inativo, 

porém estará em pleno funcionamento, quando a emissora de televisão da 

Fundação RTVE, o Canal 14-E UFG, estiver em pleno funcionamento. 

Ressalta-se, ainda que mais de um terço dos membros dos órgãos que 

compõem a RTVE são oriundos da Universidade Federal de Goiás e 

desenvolvem o seu trabalho sem nenhum tipo de remuneração ou bonificação 

por parte da fundação. 

3.1.1 Presidência 

Escolhido dentre e pelos membros do Conselho Deliberativo, acumula funções 

de Presidente do Conselho Deliberativo e Presidente da Fundação o Prof. Nasr 

Nagib Fayad Chaul.  

3.1.2 Diretoria Executiva 

Compõe-se de apenas um diretor indicado pelo Presidente e eleito pelo 

Conselho Deliberativo, exercido atualmente pela Sra. Berenice Teixeira Brito. 

3.1.3 Conselho Deliberativo 

Órgão de orientação superior, composto por 11 membros, do qual mais 

de um terço são professores da UFG. A composição deste conselho 

atualmente é a seguinte:  

  

a. Prof. Nasr Nagib Fayad Chaul: Representante da Pró-Reitora de 

Extensão e Cultura da UFG - PROEC, indicado pelo seu Pró-Reitor, 

e atual Presidente da Fundação RTVE e do Conselho Deliberativo; 

b. Berenice Teixeira Brito: Diretora Executiva da Fundação RTVE; 

c. Rad. Roberto Pereira Nunes: Diretor da Rádio Universitária; 

d. Prof. Venerando Ribeiro de Campos: Assessor de Comunicação 

Social da UFG; 

e. Prof. José Antunes Marques: Representante da Faculdade de 

Educação da UFG, indicada pelo seu Conselho Diretor; 
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f. Profª. Clélia Maria Lima de Mello e Campigotto: Representante da 

Faculdade de Artes Visuais da UFG, indicado pelo seu Conselho 

Diretor; 

g. Profª. Maria Lúcia Mascarenha Roriz e Pina: Representante da 

Escola de Música da UFG, indicada pelo seu Conselho Diretor. 

h. Prof. Luiz Antônio Signates Freitas: Representante da Faculdade 

de Comunicação e Biblioteconomia da UFG - FACOMB, indicada 

pelo seu Conselho Diretor; 

i. Prof. Alexandre Magno e Silva Ferreira: membro escolhido pelo 

Conselho Deliberativo, dentre pessoas capazes para exercer o 

cargo, de preferência da comunidade universitária da UFG; 

j. Cargo a ser preenchido: Diretor da TV Educativa Universitária. 

3.1.4 Conselho Fiscal 

Órgão de controle interno e caráter permanente, composto por cinco 

membros efetivos, com mandato de dois anos. A configuração atual do 

Conselho Fiscal é a seguinte: 

 

a. Silvio Lopes: representante da Pró-Reitoria de Administração e 

Finanças da UFG; 

b. Jeblin Antônio Abraão: representante da Pró-Reitoria de 

Desenvolvimento Institucional e Recursos Humanos da UFG; 

c. Andréa Regina Rosa da Silva: representante do Departamento de 

Contabilidade e Finanças da UFG; 

d. Clévia Ferreira Duarte Garrote: representante do Conselho de 

Curadores da UFG. 

3.2  Legalização e Registros Competentes 

Atestado de Regular Funcionamento – Este atestado fornecido pela 

Curadoria de Fundações é um documento que comprova a regular 

apresentação de Prestação de Contas referente ao exercício anterior e ainda 
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avalia com base nos aspectos de gestão institucional, gestão administrativa e 

financeira a situação da Fundação durante o período. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4  CANAL 14-E UFG 

Durante o ano de 2008, 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 
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emissora e a viabilização definitiva dessa prestação de serviços à sociedade, 

tem demandado um grande esforço por parte da Fundação. 

5 PROJETOS NOVOS E RENOVADOS JUNTO À UFG E 

OUTROS ÓRGÃOS 

No que tange à viabilização de convênios, a Presidência da Fundação 

efetuou, ao longo de 2008, diversos contatos e reuniões com a Reitoria da 

UFG, Órgãos da Universidade, e outros âmbitos visando à captação de 

recursos para a sustentação da FRTVE, e a implantação da emissora. 

 

A RTVE possui quatro Convênios e/ou Contratos em andamento, com as 

seguintes instituições: Universidade Federal de Goiás, Assembléia Legislativa 

do Estado de Goiás, TV Brasil Central através da Agência Goiana de 

Comunicação - AGECOM e Empresa Brasileira de Comunicação EBC por meio 

da TV Brasil. Destas Parcerias virão os recursos para a Execução dos 

Trabalhos da TV UFG. 

 

Com a Universidade Federal de Goiás será possível, através do 

Contrato que está sendo finalizado, dependendo apenas da atualização de 

nosso credenciamento junto aos Ministérios da Educação e de Ciência e 

Tecnologia já solicitados, o aluguel da nova sede temporária da Fundação 

Rádio e TV Educativa e Cultural da UFG no Campus II e da aquisição do 

Transmissor que irá permitir o envio de nosso sinal de TV para Goiânia e 

Região. Com a UFG ainda será possível um novo Convênio com a Faculdade 

de Comunicação para a concepção e produção de programas já acordados. 

 

Junto a Assembléia Legislativa do Estado de Goiás, manteremos uma 

transmissão das sessões parlamentares de terça a quinta-feira no horário das 

14 às 18 horas, além de duas horas noturnas nas segundas e das 9 às 11 

horas na sexta-feira, horário reservado para as atividades culturais daquele 

poder. Em contrapartida teremos o uso de todos os equipamentos de última 
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geração (digitais) já adquiridos pela Assembléia e de todo o seu pessoal 

técnico, produtores, diretores, assistentes e demais profissionais necessários 

ao bom andamento dos trabalhos a serem realizados. 

 

Através de Convênio com a AGECOM, que deverá ser assinado em 

fevereiro de 2009 teremos o uso da Torre de Transmissão da TV Brasil Central  

 

situada no Morro do Mendanha, onde, de dentro de um Contêiner, que será 

adquirido para este fim, instalaremos nosso transmissor. 

 

Assinaremos também em breve Convênio com a EBC-TV Brasil onde 

nos comprometeremos a transmitir oito (8) horas diárias de sua programação 

em nossa grade e, em contrapartida, a EBC irá nos patrocinar a aquisição dos 

aparelhos e equipamentos necessários ao nosso pleno funcionamento, 

equipamentos estes que usaremos da Assembléia Legislativa até a aquisição 

citada. 

Dentro do âmbito da universidade, temos ainda os projetos com gestão 

financeira realizados pela Fundação RTVE: 

Objeto Executor Coordenador Financiador 

Divulgação de informações de interesse 

público, constituindo-se como um canal 

comunicativo e democrático à comunidade, 

nos aspectos culturais, educativos, 

ambientais e da cidadania. 

Rádio 

Universitária 
Matildes Neves 

Assembléia 

Legislativa/Câmara 

Municipal de 

Goiânia/Prefeitura de 

Goiânia/Outras Entidades. 

Projeto de Educação de Administração a 

Distancia. Este projeto beneficia varias 

cidades do Estado de Goiás. 

Faculdade 

de 

Agronomia 

Prof.ª Eliane 

Moreira de Sá 

Souza 

Banco do Brasil 

Inclusão de material de divulgação da 

empresa MB Engenharia, dentro da Revista 

UFG a ser publicada durante o semestre. 

PROEC 
Prof. Anselmo 

Pessoa Neto 
MB Engenharia 
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MINISTERIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

FUNDAÇÃO RÁDIO E TELEVISAO 

EDUCATIVA E CULTURAL DA UFG 

 

6 PROCESSOS ADMINISTRATIVOS E CONTÁBEIS 

A Fundação RTVE trabalhou ainda em 2008 para alcançar um melhor 

nível de excelência na execução dos 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. 

 

A Fundação procurou ainda promover esforços no sentido de obter 

recursos que se fazem necessários para a implementação do canal 14- E, 

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. 

 

6.1  Logo da Fundação RTVE 

 

 

 

 

  

 

Após várias reuniões o Conselho Deliberativo decidiu-se por modificar a 

sua Logo visando desenvolver um marco que transmitisse a identidade e 

pudesse abranger a nova realidade em que a Fundação RTVE se encontra, 

principalmente por estar finalmente iniciando suas atividades relacionadas a 

TV. 
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6.2   Demonstrações Contábeis  

 

A relação dos Documentos que compõe as Demonstrações Contábeis 

da Fundação RTVE relativas ao exercício financeiro de 2008, estão listadas 

abaixo.  

 Relatório Contábil; 

 Balanço Patrimonial; 

 Comparativos dos Balanços Patrimoniais; 

 Demonstração do Superávit ou Déficit; 

 Demonstrativo das Origens e Aplicações de Recursos; 

 Demonstrativo do Ativo Realizável – Curto e Longo Prazo; 

 Demonstrativo do Ativo Permanente; 

 Demonstrativo do Passivo Circulante e de Longo Prazo; 

 Demonstrações das Mutações do Patrimônio Social; 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


