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Fundação Rádio e Televisão Educativa e Cultural – UFG 

1 APRESENTAÇÃO 

 

1.1 Superando Barreiras 

Procuramos destacar de forma breve neste relatório todas as realizações e 

conquistas feitas pela Fundação RTVE durante o ano de 2011. Foram alcançadas 

várias vitórias, porém temos consciência de que o que temos pela frente é muito 

maior do que o que conseguimos realizar até agora, os desafios serão maiores, 

mas estamos confiantes de que conquistaremos cada etapa passo a passo 

independente das dificuldades que surgirem. 

 

O trabalho desenvolvido no último ano só se tornou possível porque 

contamos com o empenho, dedicação e esforço de todos que compõem a equipe 

de profissionais e colaboradores da Fundação RTVE.  Sempre comprometidos 

com o crescimento da Fundação os Conselhos Deliberativo e Fiscal, Diretoria, 

Gerências, Assessorias, Coordenações e a equipe de apoio, buscam desenvolver 

com excelência a tarefa que cabe a cada um, buscando o aprimoramento do seu 

trabalho e a excelência dos resultados. 

 

 Os apoios recebidos por parte de nossos parceiros foram indispensáveis 

para o fortalecimento da Fundação RTVE e desenvolvimento da TV UFG, 

possibilitando a realização de diversas conquistas apesar de todas as dificuldades 

e limitações que ainda possuímos.  

 

1.2 Agradecimentos 

Agradecemos a Universidade Federal de Goiás - UFG, em especial ao 

Magnífico Reitor, Prof. Edward Madureira Brasil, ao Vice-Reitor, Prof. Eriberto 

Francisco Bevilaqua Marin, ao Pró-Reitor de Administração e Finanças, Prof. 
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Orlando Afonso Valle do Amaral, ao Pró-Reitor de Extensão e Cultura, Prof. 

Anselmo Pessoa Neto, à Pró-Reitora de Graduação, Profª Sandra Mara Matias 

Chaves, e a todos os Diretores das Unidades Acadêmicas e Órgãos da UFG, por 

todo apoio dispensado a nós, e por, apesar de nossas limitações, terem 

acreditado em nossa capacidade de colaborar com os ideais institucionais da 

Universidade.  

 

Aos instituidores da Fundação RTVE Prof. Walter Nilton Celestino da Silva 

e Prof. Nelson Cardoso Amaral, aos membros dos Conselhos Deliberativo e 

Fiscal, que sempre estiveram presentes participando de forma efetiva nas 

reuniões, tanto ordinárias quanto extraordinárias, contribuindo para o alcance das 

metas propostas para 2011.  

 

Aos funcionários e colaboradores da Fundação RTVE que apesar das 

limitações existentes trabalharam e se dedicaram com empenho na execução de 

suas atividades colaborando mutuamente entre si para a consecução do 

atendimento as demandas do dia a dia. Agradecemos ainda, a toda equipe da 

FUNAPE, pela cooperação e auxílio constante em todas as áreas em que foi 

requisitado apoio, dispondo sempre da sua estrutura e conhecimentos, sem o 

qual não teríamos obtido resultados tão promissores. 

 

E nosso muito obrigado à Digna Curadora de Fundações e Associações de 

Goiânia, pelo profissionalismo com o qual tem velado e nos instruído, sempre que 

necessário, para que nossos esforços resultem em ações efetivas ao bom 

desempenho das atividades administrativas da Fundação RTVE.  

 

 

Prof. Carlito Lariucci 

Diretor Executivo da Fundação RTVE 
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Fundação Rádio e Televisão Educativa e Cultural – UFG 

2  A INSTITUIÇÃO 

A Fundação Rádio e Televisão Educativa e Cultural – Fundação RTVE foi 

instituída em 1996 com a finalidade de prestar serviços de radiodifusão, educação 

e cultura através do apoio às instituições de ensino público, principalmente à 

Universidade Federal de Goiás - UFG, em ações voltadas para as áreas 

radiodifusão, comunicação, educação e cultura, incluindo desde as atividades 

culturais, esportivas e artísticas até a prestação de serviços à comunidade, bem 

como as de comunicação social e formação de recursos humanos.  

 

Para cumprir seus objetivos estatutários a Fundação RTVE pode atuar em 

todo território nacional prestando serviços à comunidade externa à UFG, desde 

que vinculados às suas áreas de atuação, tais como a promoção de festivais e 

espetáculos de arte, teatro, música, dança e outras atividades congêneres. 

Podendo, contudo ainda atuar nas demais atividades de extensão de todas as 

Unidades e Órgãos da Universidade Federal de Goiás. 

2.1 Estrutura Administrativa 

A Fundação RTVE tem sua estrutura administrativa atualmente composta 

por três órgãos:  

 Conselho Deliberativo 

 Conselho Fiscal 

 Diretoria Executiva 

 

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

compõem a Fundação RTVE são oriundos da Universidade Federal de Goiás e 

desenvolvem o seu trabalho sem nenhum tipo de remuneração ou bonificação por 

parte da Fundação. 
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Fundação Rádio e Televisão Educativa e Cultural – UFG 

2.1.1 Composição dos Órgãos em 2011 

 Gestão Anterior (28.10.09 a 26.10.2011) 
 

Conselho Deliberativo da Fundação RTVE  
 

Luiz Antônio Machado de Araújo  
Representante da Comunidade Externa à UFG - Presidente do Conselho 
 

Carlito Lariucci 
Diretor Executivo da Fundação RTVE 
 

Vanessa Bandeira 
Representante da Gerência da TV UFG 
 

Márcia Boaratti  
Representante da Rádio Universitária 
 

Ana Carolina Rocha Pessoa Temer 
Representante da Faculdade de Comunicação e Biblioteconomia da UFG 

 
Carlos Sena Passos 
Representante da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFG 
 

Maria Lucia Mascarenhas Roriz 
Representante da Escola de Música e Artes Cênicas da UFG 
 
 

Conselho Fiscal da Fundação RTVE 
 

Magda Natal Teixeira da Silva 
Representante do Departamento de Contabilidade de Finanças da UFG - Presidente do Conselho  
 

Clévia Ferreira Duarte Garrote  
Representante do Conselho de Curadores/UFG 
 

Magno Luiz Medeiros da Silva  
Representante do Conselho Universitário/UFG  
 

Elói Bezerra de Castro Neto  
Representante da Comunidade Externa à UFG 
 

 
Diretoria Executiva da Fundação RTVE 
 

Carlito Lariucci 
Diretor Executivo 
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Fundação Rádio e Televisão Educativa e Cultural – UFG 

 Gestão Atual (a partir de 10.11.2011) 
 

 
Conselho Deliberativo da Fundação RTVE  
 
Luiz Antônio Machado de Araújo  
Representante da Comunidade Externa à UFG - Presidente do Conselho 
 

Carlito Lariucci 
Diretor Executivo da Fundação RTVE 
 

Vanessa Bandeira 
Representante da Gerência da TV UFG 
 

Delfino Curado Adorno 
Representante da Rádio Universitária 
 

Rafael Franco Coelho 
Representante da Faculdade de Comunicação e Biblioteconomia da UFG 
 

Carlos Sena Passos 
Representante da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFG 
 

Sainy Coelho Borges 
Representante da Escola de Música e Artes Cênicas da UFG 
 
 

Conselho Fiscal da Fundação RTVE 
 
Juarez Patrício de Oliveira Júnior 
Representante do Conselho de Curadores/UFG - Presidente do Conselho  
 

Wenismar Pereira de Lima 
Representante do Departamento de Contabilidade de Finanças da UFG 
 

Miriam Fábia Alves 
Representante do Conselho Universitário/UFG  
 

Mariluza Cardoso da Silva 
Representante da Comunidade Externa à UFG 
 

 
Diretoria Executiva da Fundação RTVE 
 

Carlito Lariucci 
Diretor Executivo 
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Fundação Rádio e Televisão Educativa e Cultural – UFG 

2.2 Legalização e Registros Competentes 

 Atestado de Regular Funcionamento 

O Atestado de Regular Funcionamento é um documento expedido pela Curadoria 

de Fundações e Associações de Goiânia no qual comprova a regular situação desta 

Fundação junto ao Ministério Público, no que se refere à apresentação de Prestação de 

Contas referente ao exercício anterior no qual avalia com base nos aspectos de gestão 

institucional, gestão administrativa e financeira a situação da Fundação RTVE durante o 

período. 
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 Registro de Credenciamento 

 

O Registro de Credenciamento é um certificado que se refere à renovação 

do credenciamento da Fundação RTVE como Fundação de apoio a Universidade 

Federal de Goiás, junto ao Ministério da Educação e ao Ministério da Ciência e 

Tecnologia, o presente registro tem validade até 04.01.2014, para os efeitos da 

Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994. Instrumento legal: Portaria conjunta 

MEC/MCT/GAT nº 12 de 03 de janeiro de 2012, processo nº 23000.012811/2011-

10. 
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Fundação Rádio e Televisão Educativa e Cultural – UFG 

3 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO, 

EDUCAÇÃO E CULTURA 

 

3.1 A produção e veiculação de programas educativos, culturais, 
artísticos, científicos e jornalísticos para rádio e televisão 

 
3.1.1 Programas  

 

 Programa Faz o Quê?  

 

O programa Faz o quê?, o primeiro desenvolvido pela TV UFG foi estreado 

maio de 2010 tem sido exibido às quartas-feiras às 19h30 e reprisado aos 

sábados às 16h30 e aos domingos às 15 h. Trata-se de um programa educativo e 

informativo que tem como objetivo discutir com profundidade as profissões, 

especialmente aquelas que fazem parte dos cursos de graduação oferecidos pela 

Universidade Federal de Goiás. Sendo um Projeto de Extensão da Pró-Reitoria de 

Graduação - PROGRAD da UFG e do Centro de Seleção/UFG, e executado pela 

Fundação RTVE e TV UFG. Seu público alvo são os estudantes de Ensino Médio 

e pré-vestibulandos. Os programas podem ser visualizados através do link: 

http://www.youtube.com/playlist?list=PLABC077DADC52C835&feature=plcp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/playlist?list=PLABC077DADC52C835&feature=plcp
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 Programa Conexões  

 

Teve sua estreia em 1° de outubro de 2011, sendo o primeiro programa 

jornalístico da TV UFG, o programa “Conexões” é uma alternativa para os 

telespectadores do jornalismo televisivo comercial, sendo uma representação dos 

novos caminhos da comunicação, que visam dar cada vez mais espaço para que 

os espectadores tornem-se também produtores de conteúdo. Eles participam do 

programa por meio do envio de matérias e pela participação a partir do perfil da 

TV UFG no Twitter (@tvufg), de sua página no Facebook e Orkut. As mídias 

sociais têm sido canais de comunicação abertos para que as pessoas enviem 

matérias produzidas, denúncias, sugestões de pauta e perguntas para os 

entrevistados do programa. 

 

O programa “Conexões” foi produzido em parceria com a Assessoria de 

Comunicação da Universidade Federal de Goiás (Ascom/UFG) e com a 

Faculdade de Comunicação e Biblioteconomia (Facomb/UFG), por meio do 

Laboratório de Produções Audiovisuais e Televisivas Integradas (TeleLab). Tendo 

sido exibido aos sábados, às 20h30, e reprisado aos domingos, em dois horários, 

12h30 e 22h30. Os programas podem ser visualizados através do link: 

 http://www.youtube.com/playlist?list=PL838AFD238CE1EDF3&feature=plcp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/playlist?list=PL838AFD238CE1EDF3&feature=plcp
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3.1.2 Interprogramas 

 Interprograma Conhecendo a UFG  

 

O interprograma é um Projeto de Extensão da Pró-Reitoria de Extensão e 

Cultura - PROEC da UFG. Seu objetivo é divulgar a Universidade Federal de 

Goiás como um todo. As pautas discutidas são construídas com o objetivo de 

divulgar as pró-reitorias, as unidades acadêmicas, os órgãos, serviços oferecidos, 

projetos desenvolvidos, eventos, cursos, agendas e demais atividades inerentes 

ao ambiente acadêmico da instituição. Com isso busca-se uma aproximação 

maior da UFG com a sociedade goiana, valendo-se da produção de 

interprogramas educativos, os quais são produzidos pela Fundação RTVE e 

veiculados na TV UFG.  Os interprogramas podem ser visualizados através do 

link:  

http://www.youtube.com/playlist?list=PLCC72BE04186C993C&feature=plcp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/playlist?list=PLCC72BE04186C993C&feature=plcp
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 Interprograma Ei! Se Liga na UFG 

 

 Projeto de Extensão da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura - PROEC da 

UFG e executado pela Fundação RTVE/TV UFG. Tem como intuito promover uma 

aproximação maior entre a UFG e a sociedade, este interprograma discuti 

saberes e conhecimentos que permeiam o tripé de sustentabilidade da UFG, ou 

seja, ensino, pesquisa e extensão. Suas pautas podem focalizar saberes e 

conhecimentos de pessoas ligadas ou não à Universidade Federal de Goiás. Os 

interprogramas podem ser visualizados através do link: 

http://www.youtube.com/playlist?list=PL18B5B2A5C4463218&feature=plcp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Interprograma No Ar 

 

É uma Produção da TV UFG com o objetivo de criar um canal de 

comunicação tendo participação efetiva da comunidade, onde os participantes 

são convidados a expor suas opiniões sobre temáticas específicas. Os 

interprogramas podem ser visualizados através do link: 

http://www.youtube.com/playlist?list=PL18B5B2A5C4463218&feature=plcp
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http://www.youtube.com/playlist?list=PLE2AAA5F54891B559&feature=plcp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.3 Vinhetas 

As vinhetas institucionais da TV UFG, por ser uma TV de caráter público, 

não veiculam propagandas de produtos e de serviços, no entanto veicula 

publicidade institucional das empresas que oferecem apoio cultural a ela. As 

vinhetas institucionais podem divulgar a própria instituição, eventos que a mesma 

apoia ou ter um apelo temático como, por exemplo, datas comemorativas, tendo 

duração entre 15” e 30”. As vinhetas podem ser visualizadas através do link: 

http://www.youtube.com/playlist?list=PL060A84ECA9175AFE&feature=plcp 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/playlist?list=PLE2AAA5F54891B559&feature=plcp
http://www.youtube.com/playlist?list=PL060A84ECA9175AFE&feature=plcp
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3.1.4 Cobertura de Eventos 

3.1.4.1 Fica XIII 

 

O XIII Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental – XIII FICA 

ocorreu de 14 a 19 de junho de 2011, na Cidade de Goiás. No dia seguinte, 

paralelamente ocorreu o 8º Empório Sebrae. A Fundação RTVE teve a 

oportunidade de montar um stand onde divulgou suas ações e promoveu suas 

atividades. Além de distribuir material impresso e veicular os programas gravados.  

 

A equipe da TV UFG gravou ainda entrevistas, vinhetas e interprogramas 

durante o evento, além de oferecer uma programação variada de palestras e 

oficinas que ocorreu paralelamente ao XIII FICA, em parceria com o Sebrae-GO e 

a Universidade Federal de Goiás. 
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3.1.4.2 VIII Conpeex 2011/ExpoT&C 

 

O VIII Conpeex, o Congresso de Pesquisa, Ensino e Extensão realizado 

anualmente na UFG, foi realizado de 10 a 15 de julho no Campus Samambaia em 

Goiânia durante a 63a Reunião Anual da Sociedade Brasileira para Progresso da 

Ciência (SBPC) paralelamente ao ExpoT&C, a maior feira de ciência e tecnologia 

do Brasil. A TV UFG esteve também presente com um stand e um set de 

televisão onde os visitantes puderam encontrar uma equipe da TV UFG, bem 

como da Rádio Universitária da UFG e a Assessoria de Comunicação da UFG e 

participaram do interprograma “No Ar, TV UFG”.  
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3.1.4.3 IX ENANPEGE 

 

O IX ENANPEGE realizado na Universidade Federal de Goiás – UFG de 08 

a 12 de outubro de 2011 teve como tema “A pesquisa e a produção geográficas: o 

pulsar no tempo e no espaço” esteve presente a Comunidade Científica e a 

sociedade em geral, onde foram convidados a uma reflexão sobre o pensar e o 

fazer geográficos se reconhecendo como produtores de uma ciência de 

compreensão e interpretação do espaço social cujo dever seria construir no 

presente. O evento contou com a cobertura da TV UFG que realizou os VT de 

abertura e encerramento do evento e divulgação do mesmo, além de criar 

vinhetas que foram transmitidas pela TV UFG e disponibilizadas junto a Rede 

IFES. A vinheta pode ser visualizada através do 

link:http://www.youtube.com/watch?v=qYIKpYJsoNQ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/watch?v=qYIKpYJsoNQ
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3.1.5 Projetos/Documentários 

3.1.5.1 “Nossa História Daria um Filme” 

 

Contemplado pelo Programa de Extensão Universitária – Proext/2011 o 

projeto do documentário “Nossa História Daria um Filme”, da Faculdade de 

Comunicação e Biblioteconomia, foi concebido pela professora Rosana Borges, 

atual gerente da TV UFG, e pelo estudante Fernando Viana, coordenador do 

projeto Comunidade Faz Arte, com a colaboração da produtora cultural Camila 

Pessoa, da Fundação RTVE, teve um subsidio aprovado de R$45 mil, para ser 

executado. O projeto se constitui numa série de dez documentários em curta-

metragem que abordam a trajetória de personalidades populares radicadas em 

diferentes regiões goianienses a serem produzidos em 2012. Vide Anexo. 

 

3.1.5.2 Encantos e Desencantos em Rede 

 

O documentário “Encantos e Desencantos em Rede”, desenvolvido pela 

Fundação RTVE/TV UFG teve como tema o tráfico internacional de mulheres para 

fins de exploração sexual. Os trabalhos para a conclusão do documentário durou 

dois meses tendo sido necessário uma equipe com mais de 10 profissionais - 

entre roteiristas, produtores, cinegrafista, assistentes de cinegrafia, diretor e 

editor. O trabalho baseou-se em parte da pesquisa “Tráfico de mulheres em 

Goiânia: olhares sobre as necessidades das mulheres traficadas”, desenvolvida 

por pesquisadores da Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC Goiás) e da 

Universidade Federal de Goiás (UFG). A produção foi lançada em 14/03/2011, às 

9 h, no 6º andar do Paço Municipal, e contou com a presença do prefeito Paulo 

Garcia. Por meio da Fundação Aroeira, a prefeitura de Goiânia foi a contratante 

do documentário. 

 

O documentário demonstrou o que espera e o que leva uma mulher a se 

envolver na rede de tráfico. Ele teve como objetivo sensibilizar, informar e 
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prevenir a sociedade civil em geral e os membros da rede de atenção às 

mulheres quanto à problemática do tráfico internacional de mulheres para fins de 

exploração sexual. A veiculação do documentário foi feita na TV UFG, canal 14E 

UHF, nas redes sociais da emissora e também foram distribuídas cópias a 

membros da sociedade civil organizada, estudantes e profissionais vinculados à 

rede de atenção às mulheres em situação de tráfico. O mesmo pode ser 

visualizado através do site: http://www.youtube.com/watch?v=1tCOArJWZ9k  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.5.3 “Lixo Ritmado, Batuque Reciclado”/”Rua 57, número 60, 

Centro”/”Cotidiano Cão” 

 

Estreou no Centro Cultural Martim Cererê no dia 08 de julho de 2011, três 

documentários goianos e ainda a exibição de dois videoclipes, co-produzidos pela 

Fundação RTVE/TV UFG, do grupo Vida Seca, que foi apresentado após a 

sessão. O evento foi uma realização do grupo Vida Seca, Mito Projetos Sócio 

Culturais, Digital 5 Tecnologias em Comunicação e da Fundação RTVE/TV UFG. 

O documentário ‘Lixo Ritmado, Batuque Reciclado’ conta a história do projeto de 

http://www.youtube.com/watch?v=1tCOArJWZ9k
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oficinas desenvolvido pelo grupo Vida Seca. Os quatro integrantes do grupo 

narram uma história ilustrada por imagens dos diversos locais e comunidades em 

que o projeto se desenvolveu ou continua em atividade. A obra ‘Rua 57, número 

60, Centro’ foi o resultado audiovisual de um trabalho desenvolvido entre Vida 

Seca e ¿por quá? – Grupo de Dança, realizado no ano de 2007, como parte dos 

atos em memória aos 20 anos do acidente radioativo com o Césio 137 em 

Goiânia, o projeto foi dirigido por Michael Valim. Já o ‘Cotidiano Cão’ foi feito pelo 

grupo de artes plásticas goianiense Empreza, que também assina a direção. 

Nesta obra, a música de Vida Seca se torna trilha para a performance ‘Arrastão’, 

vivida pelo artista Keith Richards nas calçadas da Avenida Anhanguera, no centro 

de Goiânia. 
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3.1.5.4 Curta Goiânia 

A TV UFG contou com uma programação especial no dia 24 de outubro de 

2011, para comemorar o aniversário de Goiânia. O programa “Curta Goiânia” teve 

como objetivo contar os 78 anos de história da cidade sob diversos pontos de 

vista, onde apresentou tanto os benefícios de se viver na capital quanto os 

desafios urbanos que ainda precisam ser enfrentados.  

O programa foi composto por materiais audiovisuais que retratavam 

Goiânia, inscritos e enviados para participar da seleção feita por uma comissão da 

Fundação RTVE/TV UFG. Foram aceitos todos os gêneros de produção, como 

documentários, obras de ficção, videoclipes e animações. No total foram sete 

produções audiovisuais. Sendo elas: 

 “Grande Hotel”, de Christina Santos, Tarsila Braga e Thúlio Mendonça, 

apresentando um dos mais tradicionais hotéis de Goiânia, construído em 1937 e 

localizado na Avenida Goiás.  

 “Amarelinha”, de Ângelo Lima, retratou a infância perdida das crianças 

contaminadas pelo Césio 137 no acidente radioativo ocorrido em Goiânia no ano 

de 1987. 

 “Renova a Esperança”, de iniciativa da Faculdade de Comunicação e 

Biblioteconomia da Universidade Federal de Goiás (Facomb/UFG) em parceria 

com a Escuela de Cine e Artes Audiovisuales de La Paz, Bolívia. Dirigido por 

Boris Alcarón, Tatiana Scartezini e Kamyla Maia, o filme trata sobre os 30 anos de 

ocupação do Jardim Nova Esperança, em Goiânia. 

 “Pedro Fundamental”, de Px Silveira, fala sobre Pedro Ludovico Teixeira, 

político que tornou realidade em 1933, como parte da Marcha para o Oeste, a 

criação da nova e moderna capital do Estado de Goiás. 

 “Mobilidade Urbana e Sustentável”, produzido pela Fundação RTVE/TV 

UFG o documentário mostra os problemas de locomoção em Goiânia e os 

desafios para a efetivação de um modelo sustentável de mobilidade para a 

cidade. Desenvolvida em parceria com a Agência Municipal de Trânsito (AMT). 



Relatório de Atividades 2011 

 

 

 

 

23 

Fundação RTVE – Campus Samambaia – Prédio da Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Ciências Econômicas - FACE 

3º andar – CEP: 74.001-970 – Caixa Postal 131 – Goiânia-GO – Fone: 62 3521 1910 / Fax: 62 3521 1911 – CNPJ: 01.517.750/0001-06 

 

Fundação Rádio e Televisão Educativa e Cultural – UFG 

 “Eixo”, leva o público para um passeio por Goiânia tendo o Eixo 

Anhanguera como ponto central. Relatos de diferentes personagens convidam a 

uma reflexão sobre a vida nos centros urbanos, seus encontros e desencontros. 

 “Era uma vez um bandeirante”, por Raphael Gustavo da Silva, fala sobre 

um polêmico projeto apresentado por um vereador à Câmara Municipal de 

Goiânia no qual ele propunha a substituição da estátua do Bandeirante, localizada 

no cruzamento das avenidas Goiás e Anhanguera, por uma estátua da dupla 

sertaneja Zezé di Camargo e Luciano. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.5.5  ‘A Patrulha do Xixi no Banho’  

 

 “A Patrulha do Xixi no Banho”, foi um projeto de curta-metragem vencedor 

do concurso “Faça Seu Curta Tela Brasil: Ideias para Sustentar o Mundo”. O 

curta-metragem é uma co-produção do Núcleo de Criação de Conteúdos 

Audiovisuais (NUCCA-UFG), com a Fundação RTVE/TV UFG, Tánalata Filmes e 

Mandra Filmes e retrata sob o ponto de vista das crianças o combate ao 

desperdício de água com encenação de atores mesclada ao uso de bonecos, o 

filme retratou de forma lúdica o combate ao desperdício de água que acontece 

frequentemente nas descargas sanitárias. 
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3.1.5.6 Doctv Goyaz  

 

O programa “Doctv Goyaz”, foca a produção televisiva sobre o cinema 

realizado no Estado de Goiás tendo sido apresentado na TV UFG toda segunda-

feira, às 20 h, com reapresentação às quartas-feiras no mesmo horário. O 

programa é a janela de exibição regional do “Doctv Brasil”. Os documentários são 

de histórias que marcaram o passado e o presente goianos, captadas pelas lentes 

de cineastas locais. Vide Anexo. 

 

 

 

 

 

 

3.1.6  Rede IFES 

 

Esta rede é um sistema de compartilhamento de conteúdos audiovisuais 

utilizada para intercâmbio de conteúdos entre televisões e rádios universitárias. 

Desde o dia 17 de maio de 2010 a TV UFG, canal 14E UHF, passou a transmitir 
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na programação local quatro programas da Rede-IFES, sendo eles: América 

Latina Viva, Multiponto, Câmera Aberta e Caldo de Cultura. As produções foram 

exibidas de segunda à sexta-feira, sempre às 19 h, com reprises no final de 

semana.  

 

As instituições federais de ensino superior de todo o País também 

possuem acesso às produções realizadas pela TV UFG durante cobertura de 

evento por meio dessa parceria. O mesmo acontece com outros programas da TV 

UFG que são utilizados por outras TVs universitárias que exibem o material 

produzido. Vide Anexo. 

 

3.1.7  TV Brasil 

O Programa Repórter Brasil, da TV Brasil, veicula entrevistas realizado 

pela equipe da TV UFG para o quadro “O Povo Fala” sendo produzido pela TV 

UFG de segunda à sexta-feira. Além de divulgar durante o Repórter Brasil, 

matutino e noturno, flashes ao vivo, feitos pela equipe de Telejornalismo da TV 

UFG, das principais informações sobre eventos ocorridos.  

 

 

 

 

 

 

 

 

3.1.8 63ª Reunião da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência -

SBPC 

Realizado entre 10 e 15 de julho de 2011 na Universidade Federal de 

Goiás - UFG, em Goiânia (GO), a 63ª Reunião Anual da Sociedade Brasileira para 
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o Progresso da Ciência (SBPC), teve como tema central “Cerrado: água, alimento 

e energia”. Tido como um dos maiores eventos científicos do País. A TV UFG fez 

a cobertura jornalística do evento, contando inclusive com links ao vivo direto de 

Goiânia para a TV Brasil, sendo exibido tanto na TV UFG como na TV Brasil, 

além da exibição de boletins diários e produção de interprogramas. Produziu-se 

também documentários para a SBPC. Foram transmitidas 49 atividades/palestras 

ao vivo via WEB. Além disso, disponibilizou um stand da Fundação RTVE/TV 

UFG, montado na ExpoT&C. Os mesmos podem ser visualizados através do site: 

http://www.youtube.com/playlist?list=PLD5087E1EB30579C9&feature=plcp 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.youtube.com/playlist?list=PLD5087E1EB30579C9&feature=plcp
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3.2 As atividades de pesquisa científica, artísticas e culturais 

3.2.1 Mídias Diversas 

Desenvolvido pela Rádio Universitária da UFG, o Projeto Mídias Diversas 

tem como objetivo principal divulgar informações de interesse público, sendo 

então um canal comunicativo e democrático à comunidade, principalmente no que 

concerne aos aspectos culturais, educativos, ambientais e da cidadania. 

 

A Rádio Universitária é um dos principais veículos de comunicação do 

Estado de Goiás, além de promover para os cursos de comunicação ministrados 

pela UFG um campo laboratorial de aprendizado, representando ainda a 

possibilidade de ampliar a integração da Universidade com a Comunidade. Vide 

Anexo. http://www.radio.ufg.br/sites/radio/pages/21996 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.radio.ufg.br/sites/radio/pages/21996
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3.3 As ações de ensino destinadas a formação de recursos 

humanos 

 

3.3.1   Administração – Ensino a Distância  

 

O Curso de Administração é um Projeto Piloto da UAB, na modalidade a 

distância, oferecido pela Universidade Federal de Goiás, em convênio com o 

Banco do Brasil e administrado pela Fundação RTVE. A execução desse projeto 

tem como finalidade a formação superior de administradores, com perfil 

profissiográfico, sendo traçadas metas semestrais para serem cumpridas no 

período.  

No decorrer do ano foram realizados Encontros Presenciais, como 

previstos no cronograma de 2011, com atividades que contemplaram provas, 

aulas, tutorias, palestras.  

 

3.3.2 IV Seminário de Educação em Rede - Aprendizagens em processos 

virtuais e presenciais 

O IV Seminário de Educação em Rede, organizado pela Universidade 

Federal de Goiás - UFG em parceria com a com a PUC Goiás foi realizado entre 

os dias 09 a 11 de novembro de 2011, na PUC Goiás. O evento teve como tema 

os Processos de inclusão, cidadania e tecnologias e teve como objetivo buscar a 

ampliação da discussão das políticas e experiências sobre educação a distância, 

e teve como pauta as potencialidades das ferramentas tecnológicas nos 

processos de inclusão e no desenvolvimento da cidadania. 

A quarta edição foi uma continuidade a parceria firmada entre as duas 

instituições de ensino superior, o que proporcionou a divulgação de trabalhos com 

pesquisa, ensino e extensão que envolve o uso de tecnologia em processos de 

inclusão em uma perspectiva de desenvolvimento da cidadania. 
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3.3.3 Projeto de Especialização em Educação para a Diversidade e 

Cidadania 

O projeto teve como objetivo a "produção e reprodução de material didático 

do Curso de Especialização em Educação para a Diversidade, Direitos Humanos 

e Cidadania, consistindo em 19 (dezenove) vídeoaulas com temas diversos, além 

da gravação de 6.000 Cds contendo as videoaulas feitas durante o projeto e ainda 

a produção de  2000 (duas mil) apostilas cujo tema foi o uso didático da 

videoaula. A intenção de uso dos produtos audiovisuais foram ilustrar, 

complementar e reforçar o conteúdo do curso. A série de videoaulas foi intitulada 

"Pensar Direitos Humanos". Sua produção foi composta por diversos profissionais 

da área de Comunicação Social, entre eles produtores, roteiristas, diretora, 

cinegrafista, assistente de cinegrafia, editores, videografistas e bibliotecária. As 

videoaulas podem ser visualizadas através do link: 

http://www.youtube.com/playlist?list=PLD72FBA686347AA94&feature=plcp 

 

 

http://www.youtube.com/playlist?list=PLD72FBA686347AA94&feature=plcp
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4 Gestão Institucional 

Buscando aprimorar nossas atividades de gestão bem como de 

competitividade dos serviços prestados e construir uma identidade em ser 

referência no atendimento e nos serviços oferecidos e tendo como alvo o 

cumprimento das metas programadas no plano de trabalho aprovado para o 

exercício de 2011, a Fundação se empenhou na eficiência das atividades 

desenvolvidas, visando à economicidade e competitividade dos serviços que 

presta. Para tanto realizou diversas oficinas de trabalho, implantou 

ferramentas/software importantes como o Powertec e necessárias para o 

desenvolvimento do trabalho, expandiu seu foco de trabalho buscando ser mais 

competitiva na sua área de atuação. 

 

Foram mantidas também as parcerias firmadas anteriormente junto a EBC/TV 

Brasil o que possibilita a ampliar as transmissões da TV UFG por meio da 

transmissão da programação da Rede Nacional de Comunicação Pública de 

Televisão (RNCP/TV).  Ainda junto a EBC/TV BRASIL foi feito um 2º Termo 

Aditivo ao Contrato Jornalístico assinado no exercício de 2010, com vigência de 

mais um ano. O contrato nos permitiu desenvolver de forma mais ampla a 

produção jornalística da TV UFG, mediante apoio para produção de reportagens 

para os telejornais da TV Brasil. 

 

Além disso, a Fundação RTVE manteve junto a Universidade Federal de 

Goiás a execução de dez contratos e um convênio nos quais visam à execução 

de atividades de radiodifusão, educação e cultura, o objetivo é manter ampliados 

os veículos de aproximação da Universidade Federal de Goiás com a sociedade, 

por meio da TV UFG, produzindo interprogramas educativos e institucionais para 

divulgar a Universidade, seus órgãos, unidades e serviços para a população 

goiana, utilizando a TV UFG para tal. Os Contratos/Convênio firmados são(Vide 

anexos): 
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 Programa Faz o Quê? 

 Interprograma Conhecendo a UFG 

 Interprograma Ei! Se liga na UFG 

 Especialização em Mídias na Educação 

 7º e 8º Semestres Artes Visuais e Física 

 Plano Anual de Capacitação Continuada 

 Expansão UAB 

 Edital 28 SECAD 

 Educação para Diversidade e Cidadania 

 Conexões  

 
 

A Fundação manteve também as parcerias formadas em 2010 junto ao 

Centro de Seleção e a Secretaria Municipal de Comunicação, produzindo material 

audiovisual para as atividades do processo seletivo e concursos e campanhas de 

veiculação de material audiovisual sobre os fatos acontecidos em Goiânia. 

 

Aniversário TV UFG – 2 Anos 

 
A comemoração teve início no auditório da Biblioteca Central da 

Universidade Federal de Goiás (UFG), no Câmpus Samambaia, em 14 de 

dezembro de 2011, às 9h30, com um coffee break. A solenidade contou com a 

presença de representantes da Reitoria da UFG, diretores de unidades, 

coordenadores de cursos e professores da Universidade, além da comunidade 

acadêmica e representantes de autoridades políticas. Na ocasião, foi feito o pré-

lançamento do curta-metragem “A Patrulha do Xixi no Banho”, vencedor do 

concurso “Faça Seu Curta Tela Brasil: Ideias para Sustentar o Mundo”. O filme foi 

uma co-produção do Núcleo de Criação de Conteúdos Audiovisuais (NUCCA-

UFG), com a Fundação RTVE e TV UFG, Mandra Filmes e Tánalata Filmes.  
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Ainda em comemoração ao seu segundo aniversário, a TV UFG recebeu 

durante todo o dia 14 convidados para participação da uma vinheta da emissora. 

Os convidados deixaram mensagens de final de ano e opinaram sobre o que 

gostariam de ver na TV UFG em 2012. As fotos do making of das gravações pode 

ser vista em nossa Galeria de Fotos, através do link 

http://www.tvufg.org.br/galeria/. 

Apoio a Eventos e Projetos 

 Baile dos 51 anos UFG 

 

A Fundação RTVE apoiou de forma simbólica ao evento ocorrido em 03 de 

dezembro de 2011 em comemoração aos 51 anos da Universidade Federal de 

Goiás, o evento ocorreu no Centro de Cultura e Eventos Professor Ricardo Freua 

Bufáiçal, Campus Samambaia da UFG. Vide Anexo 

 

 FACOMB 

A Fundação RTVE apoiou o desenvolvimento do laboratório de WEB 

TV e WEB Rádio da Faculdade de Comunicação e Biblioteconomia – 

FACOMB/UFG, por meio de uma doação de valor simbólico para a compra de 

equipamentos a serem utilizados pelos alunos do projeto. Vide Anexo 

 

4.1   Crescimento da TV UFG 

Com o intuito de ampliar as transmissões da TV UFG, bem como a 

veiculação de programação própria e ainda de órgãos conveniados foram 

renovadas e firmadas parcerias junto a diversas entidades sendo elas: a 

Universidade Federal de Goiás - UFG, a Empresa Brasil de Comunicação - EBC, 

a RedeIFES, a Televisión América Latina - TAL, a Sociedade Brasileira para o 

Progresso da Ciência – SBPC, Agência Goiana de Comunicação - Agecom. Além 

http://www.tvufg.org.br/galeria/
http://www.tvufg.org.br/galeria/
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disso, a Fundação manteve contato com o Itaú Cultural e com o Canal Futura e 

ambos se mostraram predispostos a firmar uma parceira com o intuito de 

compartilhamento de conteúdos audiovisuais e jornalísticos e ainda junto ao 

Centro de Tradições e Cultura de Goiás – CTCG apresentou uma proposta de 

política de produção cooperada da TV UFG, sendo a mesma analisada e 

aprovada pela assessoria de programação do CTCG. A TV UFG produziu ainda o 

piloto do programa Encantos de Goiás, que está em fase de captação de recurso 

para ir ao ar.  

 

As parcerias feitas ao longo de 2011 foram indispensáveis para o 

fortalecimento da TV UFG, pois possibilitaram a realização de diversos trabalhos 

significativos, além da estréia de mais um programa, o Conexões, realizado em 

parceira com a FACOMB/UFG produzido em conjunto também com a Assessoria 

de Comunicação (Ascom) da UFG, promovendo a integração entre a TV UFG, os 

docentes e alunos de Comunicação. 

 

Foram desenvolvidas várias atividades com o intuito de divulgar o trabalho 

feito pela TV UFG, como a transmissão ao vivo de toda a programação via web, a 

criação do seu portal (http://www.tvufg.org.br/), além de promover a captação de 

recursos e conquistar novos apoios culturais e parcerias, para a realização de 

projetos com instituições públicas e privadas, tendo a TV UFG participado de 

vários projetos inseridos em diversos órgãos em busca de apoios, incentivos, tais 

como: Lei Goyazes, Oi Futuro, PROEXT 2011, Festcine Goiânia, XIII FICA, na 

Mostra ABD e no Festival Goiânia Mostra Curtas, 6ª Mostra de Cinema, Direitos 

Humanos na América Latina, 4º Entretodos – Festival de Curtas Metragens de 

Direitos Humanos, Pontos de Cultura do Estado de Goiás, dentre outros. 
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Em dois anos, a emissora produziu algumas centenas de interprogramas, 

mais de 100 vinhetas, seis documentários, mais de 90 edições dos programas 

‘Faz o quê?’ e ‘Conexões’, nove programas especiais e o curta-metragem ‘A 

Patrulha do Xixi no Banho’, os quais encontram-se em sua maioria postados no 

YouTube podendo ser acessado através do link: 

http://www.youtube.com/user/TVUFGcanal14#g/p. 

 

A TV UFG manteve a produção do programa semanal “Faz o Quê?” tendo 

como público alvo os estudantes do Ensino Médio e pré-vestibulandos. A cada 

episódio aborda uma profissão, expondo os pontos mais importantes sobre a 

formação acadêmica, a atuação no mercado de trabalho e dicas para o vestibular. 

E ainda, três interprogramas, veiculados durante os intervalos comerciais da sua 

programação: o “No Ar”, um canal de comunicação com participação efetiva da 

comunidade, onde os participantes são convidados a expor suas opiniões sobre 

temáticas específicas, o “Conhecendo a UFG” de caráter educativo e cultural, que 

objetiva registrar e divulgar conhecimentos diversos produzidos na UFG por meio 

de projetos de ensino, pesquisa e extensão, e o “Ei! Se liga na UFG” de caráter 

institucional, objetiva registrar e divulgar a UFG para a sociedade. Pró-Reitorias, 

unidades acadêmicas, órgãos, serviços, eventos e outros assuntos de interesse 

coletivo são alguns dos temas abordados.   

http://www.youtube.com/user/TVUFGcanal14#g/p
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Além disso, foi inaugurado um novo programa o primeiro programa 

jornalístico da TV UFG. Ele foi produzido por meio de uma parceria com o 

“Laboratório de Produções Audiovisuais e Televisivas Integradas” (TELELAB), do 

Projeto de Extensão da Faculdade de Comunicação e Biblioteconomia (Facomb), 

e com a Assessoria de Comunicação (Ascom) da UFG. Sua linha editorial objetiva 

problematizar e aprofundar assuntos de relevância social, bem como dar 

visibilidade à temas que não são pautados pelos veículos comerciais de 

comunicação. Sua produção conta com a participação de profissionais da TV 

UFG e de docentes, estudantes e servidores técnico-administrativos da Facomb e 

da Ascom/UFG. 

 

A TV UFG integra em sua grade, desde a sua inauguração, a 

retransmissão de parte da programação da TV Brasil, sua principal parceira. Além 

de sua programação própria e de produtos audiovisuais já finalizados enviados 

por produtores independentes de Goiás, de outros estados e de vários países da 

América Latina, a TV UFG exibe também produções de outras emissoras ligadas 

às universidades federais brasileiras, compartilhadas por meio da RedeIFES. A 

TAL (Televisión América Latina). Anexo Grade. 

 

4.2 Projetos Melhoria do atendimento aos 

parceiros/apoiadores 

 

Com o intuito de auxiliar os coordenadores na elaboração e apresentação 

de projetos a equipe de gestores formada em 2011 pelas Gerências, Executiva e 

da TV UFG juntamente com a Captação de Recursos/Produção Cultural, foram 

responsáveis pela avaliação de viabilidade de execução e/ou elaboração de 

projetos e levantamento orçamentário, além de orientação sobre as fontes de 

financiamento e divulgação dos mesmos.  
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4.3 Realização de outras atividades de gestão 
 

4.3.1 Divulgação 

Durante o ano a Fundação RTVE manteve nos sítios: www.rtve.org.br e 

www.tvufg.org.br boletins on-line e Clippings como canais de divulgação de 

notícias de interesse da comunidade, de fontes de financiamento, inscrições de 

projetos e de divulgação das atividades da Fundação.  

 

 

 

 

 

 

 

Além disso, com o mesmo objetivo e com o intuito de atingir um público 

maior, a Fundação esteve também presente nas mídias sociais, postando vídeos 

dos programas, vinhetas, documentários, dentre outros produzidos ao longo do 

ano, além de notícias de última hora e divulgação de eventos e da programação 

da TV UFG, as quais podiam ser acessadas através dos links do YouTube: 

www.youtube.com/tvufgcanal14, do Flickr: www.flickr.com/photos/tvufg, do 

Facebook: www.facebook.com/tvufg, do Twitter: twitter.com/tvufg, do Orkut:  

www.orkut.com.br/Main#Profile?uid=3697280396983120635.  

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.rtve.org.br/
http://www.tvufg.org.br/
http://www.youtube.com/tvufgcanal14
http://www.flickr.com/photos/tvufg
http://www.facebook.com/tvufg
http://twitter.com/tvufg
http://www.orkut.com.br/Main#Profile?uid=3697280396983120635
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4.3.2 Estratégias de captação de recursos 

Em 2011 foram desenvolvidas diversas atividades com o intuito de divulgar 

o trabalho da Fundação em busca de novos projetos junto a instituições públicas 

e privadas, dessa forma foram analisados os projetos existentes e as propostas 

de programas, além disso, foi feito o levantamento de contatos para a construção 

do Mailing List (divulgação/e-mail marketing). Vide Anexo.  

 

Foram desenvolvidos diversos projetos ao longo do ano sendo eles: 

 

 Trajetórias Cerradenses – inserido na Lei Goyazes, Lei Estadual de 

Incentivo à Cultura, tendo o mesmo sido aprovado e inscrito no 

edital de financiamento cultural da Oi Futuro;  

 Nossa História Daria um Filme – inserido no PROEXT 2011, tendo o 

mesmo sido aprovado;  

 “Mobilidade Urbana e Sustentável” - documentário feito pela 

Fundação RTVE/TV UFG inscrito no XIII FICA, na Mostra ABD e no 

Festival Goiânia Mostra Curtas; 

 “Encantos e Desencantos em Rede” - documentário feito pela 

Fundação RTVE/TV UFG inscrito no XIII FICA, na Mostra ABD e na 

6ª Mostra de Cinema, Direitos Humanos na América Latina, Festival 
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Goiânia Mostra Curtas e no 4º Entretodos – Festival de Curtas 

Metragens de Direitos Humanos; 

 “A Patrulha do Xixi no Banho” – inscrição no edital Ideias Para 

Sustentar o Mundo do portal Tela Brasil, feita em co-produção junto 

ao Proponente Michael Valim, com registro do roteiro na Biblioteca 

Nacional; 

 Oficinas de Telejornalismo – elaborado nos Pontos de Cultura do 

Estado de Goiás, em parceria com a AGEPEL. 

 

A Fundação esteve também presente na organização e participação do 8º 

Empório Sebrae no XIII FICA, onde teve um stand utilizado para divulgar ações e 

promover as atividades que desenvolve. Participou também no Espaço das 

Profissões – UFG e no Intermídias, eventos promovido pela UFG com um stand 

da TV UFG e também na EXPOT&C e na 63ª Reunião Anual da SBPC.  

 

 

 

 

 

 

 

 

4.3.3 Seminários, Cursos e/ou oficinas 

4.3.3.1 Seminários 

 II Seminário de Capacitação e Integração da Fundação RTVE e da TV 

UFG 

Nos dias 5 e 6 de dezembro de 2011 a Fundação realizou o 2° Seminário 

de Capacitação e Integração da Fundação RTVE e da TV UFG. O encontro teve 
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como objetivo debater a produção audiovisual da TV UFG e ainda levantar 

propostas para o aperfeiçoamento dos trabalhos que são executados nas 

diversas áreas possibilitando que se encontrassem soluções para eliminar os 

problemas encontrados na realização das atividades durante o ano, além de 

possibilitar a interação entre os setores.  

 

Durante o dia 5, na sede da TV UFG, foi realizada uma oficina de 

capacitação em produção, sob a orientação dos coordenadores de Imagem e 

Produção da TV UFG, na qual os participantes produziram vinhetas 

desempenhando uma função diferente de seu habitual, possibilitando que todos 

conhecessem a realidade profissional de seus colegas.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Dando continuidade ao seminário, no dia 6 os colaboradores se reuniram em 

grupos de trabalho e após os debates o encerramento se deu no miniauditório do 

Instituto de Estudos Sócio-Ambientais (IESA) da UFG, onde foi apresentado o 

balanço geral de cada área em relação ao ano de 2011 e as metas definidas para 

serem alcançadas em 2012.  
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4.3.3.2 Cursos e/ou Oficinas 

 

 Fundação RTVE/FACOMB-UFG 

 

A Fundação RTVE promoveu e incentivou a participação dos seus 

colaboradores em diversas oficinas e/ou minicursos durante o ano de 2011. Em 

parceria com a Faculdade de Comunicação e Biblioteconomia – FACOMB/UFG 

os colaboradores ligados à área da TV UFG participaram de oficinas/aulas 

orientadas pelo professor Rafael Coelho na disciplina de Produção Audiovisual - 

Curso de Relações Públicas/FACOMB/UFG, além de incentivarem, promoverem e 

colaborarem na produção audiovisual da matéria, produzindo vinhetas 

institucionais. Conforme cronograma abaixo: 

 

 03/03 – Profª. Rosana Borges - Gerente da TV UFG. Assunto: TV UFG e 

a proposta de produção conjunta com a disciplina de Relações Públicas; 

 04/03 - Publicitária Vanessa Bandeira - Coordenadora de Produção da 

TV UFG. Assunto: Processos da produção de conteúdo; 

 10/03 - Jornalista Vivian Maia - Roteirista da TV UFG. Assunto: Roteiro; 

 18/03 - Radialista Dustan Oeven - FACOMB. Assunto: Especificações 

técnicas do funcionamento das filmadoras; 

 31/03 - Radialista Michael Valim - Coordenador de Imagem da TV UFG. 

Assunto: Iluminação, filmagens, gravações em estúdio e ambiente 

externo; 

 08/04 - TonZêra – FACOMB. Assunto: Som, locução e trilha sonora; 

 15/04 - Bibliotecária Maria Letícia Miranda - Bibliotecária TV UFG. 

Assunto Decupagem do material bruto; 

 12/05 e 13/05 - André Mendes - Editor/Videografista da TV UFG. 

Assunto Edição; 

 16/06 - Produtor Audiovisual Lucas de Pádua - Editor/Videografista da 

TV UFG. Assunto: Finalização, conversão, formatos, gravação de DVD. 
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Participaram ainda de oficinas e minicursos oferecidos durante a VI Feira 

de Informação e Comunicação (Feicom), realizada na Faculdade de 

Comunicação e Biblioteconomia (Facomb/UFG), de 12 a 15 de outubro, 

colaboradores ligados à área da TV UFG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Programa de Formação Continuada 

 

 

 04/03 – Oficina de Desenho; 
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 13/03 – Oficina de Roteiro; 

 01/04 – Oficina de Produção; 

 15/04 – Oficina de Captação de Imagem; 

 29/04 – Oficina de Iluminação; 

 13/05 – Oficina de Fotografia; 

 27/05 – Oficina de Apresentação de Programa; 

 10/06 – Oficina de Áudio; 

 22/07 – Oficina de Edição; 

 05/08 – Oficina de Animação; 

 19/08 – Oficina de Captura e Organização de Arquivos; 

 02/09 – Oficina de Conversão de Arquivos; 

 30/09 – Oficina de Reportagem; 

 28/10 – Oficina de Produção Cultural; 

 25/11 – Oficina de Direção. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 TV UFG/Colégio Estadual Cultura e Cooperativismo 

 

A Fundação RTVE por meio da TV UFG promoveu uma parceria junto ao 

Colégio Estadual Cultura e Cooperativismo onde foram realizadas diversas 

oficinas de vídeo durante o primeiro semestre letivo, que culminaram na produção 

de três vinhetas pelos estudantes do ensino médio. A avaliação final das oficinas 

e exibição das vinhetas para o grupo foi feita ao final do semestre letivo, em visita 

à TV UFG. 
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 I Seminário de Desenvolvimento Sustentável 

 

A Fundação RTVE promoveu a participação de colaboradores ligados a 

área da TV UFG no I SEMINÁRIO DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL, 

ocorrido em Itapuranga-GO, no período de 28 a 30 de setembro com o tema: 

Recursos Hídricos e Agricultura Familiar. O intuito principal foi à oportunidade de 

ministrar para os presentes uma oficina de Capacitação em Produção de Vídeo 

(Educomunicação), no I Encontro dos Multiplicadores Ambientais, evento ocorrido 

paralelamente. 
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4.3.4 Benefícios e Qualidade de Vida do Pessoal 

Foram mantidos em 2011, para os empregados da Fundação os seguintes 

benefícios: vale alimentação, gratificação por função, fornecimento de uniforme, 

adequação do horário de trabalho para estudantes, oportunidade de ascensão 

funcional no quadro de empregos, liberação do horário de trabalho para 

capacitação profissional através de cursos. 

   


