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Ultrapassando Limites
Encerramos 2012 cumprindo esse objetivo e direcionando novos olhares para os
desafios que ainda temos pela frente, os últimos anos da Fundação tem sido por nós
considerados uma conquista. Nesse período, a Fundação passou por momentos
positivos e outros nem tanto assim, derrubamos barreiras e conquistamos algumas
vitórias e hoje acreditamos ser possível atingir nosso objetivo.

Em 2012 dedicamo-nos a rever e aprofundar nossos critérios de sustentabilidade.
Nesse ano efetivamos a compra do terreno que abrigará o parque de transmissão da TV
UFG.

Para a continuidade do nosso trabalho contamos com a contribuição de uma rede
de parceiros, apoiadores e voluntários, que se reúnem em torno da causa que dá origem
e justifica o valor da Fundação no apoio ao desenvolvimento do País. Há desafios pela
frente dos quais os resultados, certamente, serão positivos, contribuindo para a
sustentabilidade do crescimento, para a melhoria da qualidade dos serviços prestados.

Em nosso Relatório Anual 2012, todos poderão acompanhar as conquistas de um
ano de trabalho no qual a Fundação RTVE desempenhou seu objetivo estatutário de
apoio às atividades de ensino, pesquisa e extensão. Mesmo com as metas desafiadoras,
continuamos a desempenhar o nosso papel, olhamos adiante buscando a consolidação
do nosso crescimento e as oportunidades que nos ajudaram a consegui-lo.

Ao assumirmos desafios que exijam o melhor de nós, temos a oportunidade de
fazer a diferença. Jamais satisfeitos, mas sempre otimistas, seguimos combinando
ousadia e seletividade, movidos pelo legítimo anseio de realizar nosso mais alto potencial
e contribuir para o crescimento de nossos colaboradores, buscando sempre qualificar e
integrar pessoas.
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A Fundação Rádio e Televisão Educativa e Cultural – Fundação RTVE foi
instituída em 1996 tendo como finalidade a prestação de serviços de radiodifusão,
educação e cultura por meio do apoio às instituições de ensino público, em especial à
UFG, através de ações ligadas às áreas de educação e extensão do ensino superior,
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 com
o intuito de contribuir na melhoria da educação no país, visando ainda potencializar
pesquisas científicas, atividades culturais, artísticas e esportivas.

Na execução de seus objetivos estatutários a Fundação RTVE pode ainda atuar
nas áreas do ensino à distância e de produção e veiculação audiovisual, e ainda
promover festivais e espetáculos de arte, teatro, música, dança e outras atividades
congêneres. Além disso, pode também atuar nas demais atividades de extensão de todas
as Unidades e Órgãos da Universidade Federal de Goiás.
Estrutura Administrativa
A Fundação RTVE tem sua estrutura administrativa atualmente composta por três
órgãos:


Conselho Deliberativo - órgão máximo de deliberação da Fundação,
sendo composto por sete membros efetivos.



Conselho Fiscal - órgão de controle interno da Fundação, de caráter
permanente, sendo composto por quatro membros.



Diretoria Executiva - órgão de execução que coordena e superintende
todas as atividades da Fundação, na forma do Estatuto e do Regimento
Interno sendo exercida por um Diretor Executivo.

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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Legalização e Registros Competentes
 Atestado de Regular Funcionamento
O Atestado de Regular Funcionamento é um documento fornecido pela Curadoria
de Fundações e Associações de Goiânia no qual comprova a regular situação desta
Fundação junto ao Ministério Público, referente à apresentação de Prestação de Contas
do exercício anterior o qual avalia com base nos aspectos de gestão institucional, gestão
administrativa e financeira a situação da Fundação RTVE durante o ano de 2011, com
validade pelo período compreendido entre 01.01.2012 à 31.01.2013.
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 Registro de Credenciamento
O Registro de Credenciamento é um certificado emitido pelo Ministério da
Educação e Ministério da Ciência e Tecnologia no qual credencia a Fundação RTVE
como Fundação de apoio à Universidade Federal de Goiás. 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 1745 de 09 de dezembro de 2009,
processo nº 23000.010641/2009-14.
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1

PRESTAÇÃO

DE

SERVIÇOS

DE

RADIODIFUSÃO,

EDUCAÇÃO E CULTURA

Ações Previstas: Fortalecer e ampliar as ações ligadas ao principal ramo de atividade
da Fundação RTVE, ou seja, o apoio a projetos e a prestação de serviços nas áreas de
radiodifusão, educação, comunicação e cultura em cinco principais eixos, quais sejam:

1.1

Ampliar quantitativa e qualitativamente a produção e respectiva veiculação de
programas educativos, culturais, artísticos, científicos e jornalísticos para
rádio e televisão;

1.2

Fortalecer e ampliar as parcerias que possibilitam a coprodução de conteúdos
audiovisuais;

1.3

Fortalecer as parcerias já existentes e ampliar os parceiros para captação de
conteúdos audiovisuais já finalizados de caráter educativo, cultural, artístico,
científico ou jornalístico;

1.4

Executar atividades de pesquisa científica, de extensão, artísticas e culturais;

Promover atividades de capacitação e formação de recursos humanos.
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1.1

Ampliação quantitativa e qualitativa da produção e respectiva
veiculação de programas educativos, culturais, artísticos, científicos e
jornalísticos para rádio e televisão

1.1.1 EBC/TV Brasil
 Ações Previstas
Fortalecimento dos vínculos com a EBC/TV Brasil, efetivados pela assinatura de
contratos que possibilitam a associação da TV UFG à TV Brasil e também a prestação de
serviços jornalísticos, tanto na ampliação quantitativa e qualitativa do envio de conteúdos
jornalísticos finalizados, quanto no envio de uma proposta de coprodução de um
programa de caráter nacional vinculado aos objetivos da TV UFG e da TV Brasil.

 Ações Executadas
A Fundação RTVE, seguindo orientação da Curadoria das Fundações, devido a
não observância de aspectos formais na assinatura do Contrato EBC/SUREDE nº
005/2009 com a EBC, encerrou o mesmo em junho de 2012 e assinou um novo Contrato
com a EBC (EBC/SURED Nº 003/2012) nos mesmos moldes do anterior, em julho de
2012, ou seja, Contrato como Associada para a transmissão da programação da Rede
Nacional de Comunicação Pública de Televisão (RNCP/TV) com vigência até julho de
2022, podendo ser prorrogado por dez anos (Anexo I). Com esse contrato a TV UFG
pode transmitir a programação e noticiários exibidos pela TV Brasil. A TV UFG além de
poder transmitir a programação da TV Brasil, produzirá conteúdos jornalísticos e
audiovisuais que poderão ser veiculados em rede nacional.

Como Associada, a TV UFG transmite no mínimo, dez horas diárias de
programação da TV Brasil, em horários específicos da grade, nos sendo assegurado o
aporte de conteúdos regionais à grade nacional da rede pública. A assinatura de novo
Contrato como Associada, permitiu também o re-início da produção jornalística da TV
UFG, mediante apoio para produção de reportagens para os telejornais da TV Brasil. Isso
foi feito por meio da assinatura de um novo Contrato de Prestação de Serviços de
Produção Jornalística e Outras Avenças, Contrato: EBC/DJOR-PROD.JORN. N°
001/2012 (Anexo II), por um ano, com vigência até agosto de 2013, podendo ser
prorrogado nos termos do art. 57, da Lei nº 8.666/93, conforme Clausula Décima do
contrato.
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Com esse contrato, além da oportunidade de aprimorar a produção jornalística, a
TV UFG pode ainda continuar prestando serviços de coberturas jornalísticas para o
Programa Repórter Brasil, da TV Brasil. O Repórter Brasil é um Telejornal diário, com
edição matutina e noturna, que abre espaço para assuntos de interesse do cidadão. A TV
UFG envia, sob demanda, matérias sobre os principais eventos ocorridos em Goiânia e
interior.

Além disso, para o quadro “O Povo Fala”, são realizadas pela equipe da TV UFG
entrevistas com populares para levantar a opinião da população sobre os mais variados
assuntos abordados pelo Repórter Brasil. Para tanto, a equipe da coordenação de rede
da TV Brasil envia à TV UFG o tema que será abordado. O resultado do trabalho é
exibido diariamente na edição do Repórter Brasil que vai ao ar às 21 h.
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Além de contribuir com o telejornal Repórter Brasil, a TV UFG também envia,
mensalmente, uma matéria para compor o programa PARATODOS exibido pela TV
BRASIL, aos sábados. O PARATODOS é um programa semanal que revela diversas
manifestações culturais de todo o Brasil.

Uma proposta de co-produção entre as emissoras do Centro-Oeste que fazem
parte da Rede Nacional Pública de Televisão (RNCP), vinculada à EBC e à TV Brasil, foi
elaborada pela TV UFG e encaminhada às emissoras parceiras de Cuiabá (TVU) e
Campo Grande (TV BRASIL PANTANAL). No presente momento, essa proposta está em
fase de análise e complementação pela TVU e TV BRASIL PANTANAL. Somente após o
fechamento do projeto é que o mesmo poderá ser encaminhado ao Comitê Gestor da TV
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Brasil, para análise da viabilidade de co-produção. O programa, de caráter semanal e
com uma hora de duração, abordará o território do Cerrado, que é um ponto em comum
entre Goiás, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul, estados nos quais se localizam as
emissoras que compõem o Núcleo Centro-Oeste da RNCP. (Anexo III).

1.1.2 Produção de Conteúdo Próprio
 Ações Previstas
Dar continuidade aos projetos que promovem interação e integração com a comunidade
universitária da UFG e com a sociedade em geral, tanto na produção de vinhetas
educativas e de divulgação de eventos de interesse público, quanto naqueles que
proporcionam uma participação efetiva das pessoas na produção de conteúdos
audiovisuais.

 Ações Executadas
1.1.2.1 UFG ao Vivo Via Web
Com o intuito de promover a interação e integração entre a comunidade
universitária da UFG e a sociedade em geral foi assinado o Contrato nº 28/2012 (Anexo
IV), para apoio ao projeto de extensão: UFG ao Vivo Via Web: Transmissões das
Colações de Grau e Reuniões dos Conselhos Superiores da UFG, (Conselho
Universitário – CONSUNI e Conselho de Ensino, Pesquisa, Extensão e Cultura –
CEPEC), com vigência até fevereiro de 2013. Deste modo, as transmissões das suas
reuniões ao vivo, via web, tem possibilitado que tanto a comunidade interna da UFG,
quanto internautas do mundo todo, possam acompanhar os debates feitos nos quais são
discutidos assuntos de relevância e interesse coletivo e social.

Através desse Projeto foi também possível democratizar o acesso às cerimônias
de colação de grau as quais, desde 2009, tem sido realizadas, no Centro de Eventos
Professor Ricardo Freua Bufáiçal. A transmissão ao vivo, possibilita que, mesmo em
virtude da distância geográfica ou da impossibilidade do comparecimento presencial,
muitos familiares e amigos consigam assistir a cerimônia. Além disso, o conteúdo
transmitido da cerimônia de colação de grau é gravado e após sua finalização, um DVD é
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entregue a Assessoria de Comunicação da UFG que o disponibiliza à Comissão de
Formatura da turma.

1.1.2.2 Vinhetas

As vinhetas produzidas pela TV UFG são de caráter institucional, a TV UFG não
veicula propagandas de produtos e de serviços por ser uma TV de caráter educativo. 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”.
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1.1.2.3 Interprograma Paixão por Ensinar

No mês em que se comemora o Dia do Professor, a TV UFG procurando
demonstrar o reconhecimento que sente e o valor dado aos educadores, criou o
interprograma "Paixão por Ensinar". O especial traz o relato de diversos professores
sobre suas carreiras, os desafios, as expectativas para o futuro e o mais importante: o
que os motiva a continuar trabalhando nesta profissão. O interprograma "Paixão por
Ensinar" foi exibido durante o intervalo da programação da TV UFG no mês de outubro e
também foi disponibilizado em nosso portal na internet.
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1.1.2.4 Interprograma NO AR
O ‘No ar’ é um interprograma criado pela TV UFG, onde disponibilizamos um
espaço para que as pessoas opinem sobre assuntos diversos e também sobre o que
gostariam de ver na programação da emissora. Com isso promovemos uma maior
aproximação com a comunidade além de nos ajudar a definir a criação de novos
programas e a programação da emissora. O interprograma é gravado durante eventos
realizados pela UFG e é como a Fundação RTVE/TV UFG percebe o reconhecimento
dado pela população e a importância das produções locais. A fala de cada pessoa é um
indicativo do que a sociedade espera da TV UFG e também de quais demandas podem
ser atendidas por meio das nossas produções.

1.1.2.5 10ª Mostra ABD Cine Goiás

A produção "Rua 57, nº 60, Centro", do diretor Michael Valim, ganhou o prêmio de
melhor filme experimental na 10ª Mostra ABD Cine Goiás, promovida pela Associação
Brasileira de Documentaristas – Seção Goiás (ABD-GO). A Mostra foi parte da
programação paralela do Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental (FICA),
realizado na Cidade de Goiás (GO) entre os dias 27 e 30 de junho. Com a co-produção
da TV UFG, a obra retrata por meio da arte os impactos do acidente com o Césio 137,
ocorrido em Goiânia, em 1987. Para retratar esse diferente olhar sobre um marco na
história de Goiás, o filme mostra a performance do Grupo Vida Seca e do Grupo de
Dança ¿Por Quá? no terreno localizado no nº 60 da Rua 57, centro da capital, local onde
o equipamento contendo o material radioativo começou a ser desmanchado. Michael
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Valim, responsável pelo roteiro e direção do filme, é também coordenador de Imagem da
TV UFG.

1.1.3 Veiculação de Publicidade Institucional
 Ações Previstas
Promover uma ação direcionada às Agências de Publicidade que atuam em Goiânia para
divulgar a TV UFG como possibilidade de veiculação de publicidade institucional dos
seus clientes e estreitar os laços já existentes com a Prefeitura de Goiânia e com a
Agência Goiana de Comunicação -AGECOM.

 Ações Executadas

A Fundação RTVE manteve em 2012 a parceria anteriormente feita junto a
AGECOM por meio da renovação do Contrato nº 034/2011 – ASJUR (Anexo V) o qual
permite o uso de espaço na Torre, situada no Morro do Mendanha, onde estão instaladas
a antena e o transmissor da TV UFG tendo como contrapartida a veiculação na TV UFG
de Publicidade Institucional mediante envio das mesmas por parte da AGECOM. E ainda
renovou o Termo de Cooperação Mútua nº 030/2012 – GERJUR (Anexo VI), que autoriza
a TV UFG a reproduzir o programa Doctv Goyaz.

Com o intuito de aprofundar as relações entre a Fundação RTVE e a AGECOM,
foi assinado também um Termo de Cooperação Técnica (Anexo VII), com vigência de 05
anos cujo objetivo é a cooperação mútua com vistas ao desenvolvimento conjunto de
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ações na área de comunicação, compartilhamento de conteúdos audiovisuais e
telejornalísticos entre a Fundação RTVE/TV UFG e a AGECOM/TV Brasil Central.

Em 2012, continuamos a veiculação dos materiais cedidos pela Associação Civil
Greenpeace por tempo indeterminado, os quais são: Mudanças do Clima, Mudanças de
Vida, O Mar é Nosso?, Inspring Action, Desmatamento Zero e Junte-se a nós, em caráter
pro-bono, mediante Autorização de Veiculação, (Anexo VIII).

Veiculamos ainda, mediante solicitação do Instituto Soldados da Paz (Anexo IX), a
veiculação da promoção do “Festival Craques da Paz”, evento no qual engloba o
empreendedorismo juvenil, responsabilidade socioambiental, prevenção as drogas e
ação inter-religiosa.
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Foi veiculada também, a divulgação da 7ª Mostra Cinema e Direito Humanos,
solicitação pelo Instituto de Cultura e Meio Ambiente (Anexo X). O projeto teve como
objetivo incentivar e criar a oportunidade de divulgação dos trabalhos de produtores e
demais profissionais de cinema que fossem relacionados aos Direitos Humanos.

1.1.4 Captação de Recursos Financeiros em Editais Públicos
 Ações Previstas
Promover uma ação direcionada às Agências de Publicidade que atuam em Goiânia
para divulgar a TV UFG como possibilidade de veiculação de publicidade institucional dos
seus clientes e estreitar os laços já existentes com a Prefeitura de Goiânia e com a
Agência Goiana de Comunicação -AGECOM.

 Ações Executadas
1.1.4.1 Projeto Nossa História Daria um Filme
O projeto do documentário “Nossa História Daria um Filme”, contemplado pelo
Programa de Extensão Universitária – Proext/2011 foi concebido pela professora Rosana
Borges, atual gerente da TV UFG, e pelo historiador Fernando Viana, com a colaboração
da produtora cultural Camila Pessoa, da Fundação RTVE. O projeto constitui numa série
de dez documentários em curta-metragem que abordam a trajetória de personalidades
populares radicadas em diferentes regiões goianienses. Para a execução desse projeto
foi feito um contrato junto a UFG (Anexo XI) no qual a Fundação RTVE ficou responsável
pelos serviços de produção, roteirizarão, edição, montagem e finalização de vídeo.
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1.1.4.2 Projeto Trajetórias Cerradenses

O Projeto Trajetórias Cerradenses foi concebido através de uma parceria entre a
equipe da TV UFG e os estudantes e professores da FACOMB, do IESA e da FAV. Foi
aprovado na Lei Goyazes, do Governo Estadual (anexo XII). O intuito é produzir seis
documentários, no formato curta-metragem, sobre a vida de personalidades populares da
cultura relacionada ao nosso bioma. A Fundação RTVE buscou empresas que queiram
apoiar o projeto, que tem seu custo no valor de R$ 60 mil, em contrapartida os
apoiadores têm isenção fiscal no mesmo valor. Porém, até o final do ano de 2012 não foi
possível obter tais recursos. O projeto visa a produção de seis documentários de curtametragem para compor uma série com sua exibição prevista na TV UFG e oferecida aos
canais de todo o país que sejam ligados à RedeIFES, rede de compartilhamento de
conteúdos audiovisuais entre as Instituições Federais de Ensino Superior brasileiras,
sendo também disponibilizada na internet e em mostras públicas de audiovisual.
Atualmente foi solicitada a prorrogação do periodo de vigência para a arrecardação de
subsidios para o projeto por mais um ano.
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1.2

Fortalecimento e Ampliação das Parcerias que Possibilitam a
Coprodução de Conteúdos Audiovisuais

1.2.1 Coprodução Jornalística com a Facomb/UFG
 Ações Previstas
Criar as condições estruturais e financeiras necessárias para que o Programa
Conexões, iniciado em 2011 através do Projeto de Extensão firmado junto a Faculdade
de Comunicação e Biblioteconomia – FACOMB/UFG, passe a ser diário, constituindo-se
no telejornal diário da TV UFG e ampliar a parceria para outros gêneros de produção
televisiva e audiovisual distintos do telejornalismo.

 Ações Executadas
Através 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, (Anexo XIII), foi possível a estruturação do primeiro programa jornalístico da TV
UFG “Conexões”.

O objetivo desse telejornal tem sido problematizar e aprofundar assuntos de
interesse da sociedade, bem como dar visibilidade à temas que normalmente não são
pautados pelos veículos comerciais de comunicação. Em 2012 sua produção contou com
a participação de profissionais da TV UFG e de três docentes Professoras Eliani Covem,
Solange Franco e Rosana Borges, 52 estudantes do Curso de Jornalismo e quatro
servidores técnico-administrativos da Facomb e da Ascom/UFG.

Em virtude de limitação orçamentária, não foi possível transformar o Programa
Conexões em diário, mas sua duração semanal foi ampliada de 30 minutos para 45
minutos.

Na parceria com a Facomb, os estudantes vinculam-se ao Programa Conexões
por meio de disciplinas laboratoriais na área de produção televisiva ou do TELELAB –
Laboratório Integrado de Produção Audiovisual e Televisiva, que também é um Projeto de
Extensão. Na prática, sob acompanhamento das professoras e contato com os
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profissionais da TV UFG, os acadêmicos de Jornalismo se envolvem com todas as
etapas da produção de um telejornal, incluindo as reportagens, matérias e notas.

1.2.2 Co-produção com CTCG
 Ações Previstas
Conseguir apoio cultural, de acordo com as normas da Resolução 001/2009 da
Fundação RTVE, para a consolidação da co-produção do Programa Encantos de Goiás,
a ser desenvolvido em parceria com o Centro de Tradições e Cultura de Goiás – CTCG.
Postar regularmente o Programa na RedeIFES, a fim de disponibilizá-lo para as demais
emissoras televisivas ligadas às Universidades Federais Brasileiras.

 Ações Executadas
Com o objetivo de promover a cultura popular e regional do estado de Goiás a
Fundação RTVE, através da TV UFG, estabeleceu uma parceria que visava a
coprodução do programa ENCANTOS DE GOIÁS, programa semanal com 60 minutos de
duração com entrevistas e apresentações musicais de diversos artistas regionais ligados
à cultura caipira e sertaneja. Infelizmente, devido a falta de apoio financeiro, o projeto não
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foi viabilizado, mesmo tendo sido produzidos, captados e finalizados 2 episódios,
portanto, não foi veiculado na TV UFG e nem foi postado na Rede-IFES.

1.2.3 Divulgação da Resolução 001/2009 da Fundação RTVE
 Ações Previstas
Promover uma ampla campanha nas mídias sociais com o objetivo de ampliar a
divulgação da Resolução 001/2009, a fim de conscientizar os produtores audiovisuais
goianos das inúmeras possibilidades que ela apresenta, fomentando assim a produção
audiovisual local e, consequentemente, ampliando a grade local de programação da TV
UFG.

 Ações Executadas

Em 2012 a Fundação RTVE promoveu uma campanha no Facebook
http://www.facebook.com/#!/tvufg14, com o intuito de divulgar a Resolução 001/2009, e
assim conscientizar os produtores audiovisuais goianos das inúmeras possibilidades que
ela apresenta, fomentando a produção audiovisual local e, consequentemente, ampliando
a grade local de programação da TV UFG.
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1.3

Fortalecimento das parcerias já existentes e ampliação dos parceiros
para captação de conteúdos audiovisuais já finalizados de caráter
educativo, cultural, artístico, científico ou jornalístico

1.3.1 Rede-IFES
 Ações Previstas
Aprofundar as relações com a RedeIFES, uma rede de compartilhamento de
conteúdos audiovisuais entre as Instituições Federais de Ensino Superior Brasileiras,
participando ativamente do Comitê Gestor da mesma e ampliando o espaço de exibição
de programas compartilhados na grade da TV UFG, bem como os de veiculação de
conteúdos aqui gerados em outras TVs que a integram.

 Ações Executadas
A Rede-IFES é uma rede de compartilhamento de conteúdo entre as Instituições
Federais de Ensino Superior, seu objetivo tem sido democratizar a difusão e o acesso à
informação, disponibilizando arquivos de produtos audiovisuais e multimidiáticos para
utilização livre e gratuita dos seus integrantes em televisões e rádios universitárias. Em
2012 foi possível ampliar o espaço de exibição de programas da Rede-IFES que além
dos programas: América Latina Viva, Câmera Aberta e Caldo de Cultura, passou a
transmitir também em sua programação mais cinco programas são eles: “Trocando em
Miúdos", "Sem Brincadeira", "Em Tese", “Scientia” e o "Paratodos". As produções
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iniciaram-se sendo exibidas de segunda à sexta-feira, geralmente às 19 horas, com
reprises no final de semana, entre 07h45 e 09 horas.


América Latina



Câmera Aberta



Caldo de Cultura
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Trocando em Miúdos



Sem Brincadeira



Em Tese
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Scientia



Paratodos

Além disso, por meio dessa parceria a TV UFG tem disponibilizado às Instituições
Federais de Ensino Superior de todo o País o acesso às produções realizadas pela
mesma durante cobertura de eventos. O mesmo acontece com outros programas da TV
UFG que são utilizados por outras TVs universitárias que exibem os materiais
produzidos.

1.3.2 TAL
 Ações Previstas
Aprofundar as relações com a Televisão da América Latina - TAL, uma rede de
conteúdos de diversos países latinoamericanos onde são compartilhados, ampliando o
espaço de exibição de programas compartilhados na grade da TV UFG, bem como os de
veiculação de conteúdos aqui gerados em outras TVs que a integram.
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 Ações Executadas
A Televisão da América Latina - TAL é uma rede de conteúdos da qual participam
diversos países latino-americanos com o intuito de criar um intercâmbio de conteúdos de
canais educativos e culturais, promovendo a integração cultural, social e econômica da
comunidade latino-americana. Em 2012 exibimos em nossa programação os programas:
Mestizo e Expedicion Natibo. E também disponibilizamos a veiculação de conteúdos aqui
gerados em outras TVs que a integram a TAL. (Anexar XIV)


Mestizo



Expedicion Natibo

1.3.3 Fundação Roberto Marinho/TV Futura
 Ações Previstas
Consolidar um Termo de Cooperação com a TV Futura, investindo no envio
constante de conteúdos audiovisuais e jornalísticos, na capacitação de pessoal e na
formação acadêmica por meio de treinamentos e oficinas a serem realizadas em Goiânia
e no Rio de Janeiro, que poderão, inclusive, envolver estudantes do Curso de Jornalismo
vinculados aos Projetos de Extensão da UFG nos quais a Fundação RTVE/TV UFG são
partícipes.
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 Ações Executadas
Com o intuito de promover uma parceria na produção audiovisual e a veiculação
das mesmas no canal Futura e na TV UFG, foi assinado um Termo de Cooperação de
Intercâmbio e Difusão Cultural, entre a Fundação RTVE e a Fundação Roberto Marinho e
TV Futura com vigência até abril de 2014. Com isso investimos na possibilidade de envio
constante de conteúdos audiovisuais e jornalísticos, além de possibilitar a capacitação de
pessoal da Fundação RTVE/TV UFG por meio de treinamentos e oficinas disponibilizados
pela Fundação Roberto Marinho e TV Futura na qual podem participar inclusive
estudantes do Curso de Jornalismo que estejam vinculados aos Projetos de Extensão da
UFG nos quais a Fundação RTVE/TV UFG são partícipes. (Anexar XV)

1.3.4 Instituto Itaú Cultural
 Ações Previstas
Consolidar uma parceria entre o Instituto Itaú Cultural e a Fundação RTVE a fim
de promover a cessão de direitos autorias para veiculação gratuita de produtos
audiovisuais, com a captação de conteúdos de qualidade para comporem a grade local
de programação da TV UFG.

 Ações Executadas
Através de uma parceria feita junto ao Instituto Itaú Cultural a Fundação RTVE
obteve uma Licença de Uso de Obra Audiovisual com vigência até julho de 2017, (Anexo
XVI), de posse da cessão de direitos autorais, foi possível a veiculação gratuita de
produtos audiovisuais, através da captação de conteúdos de qualidade que passam a
compor a grade local de programação da TV.


Rumos da Música
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1.3.5 Divulgação da Resolução 002/2009 da Fundação RTVE
 Ações Previstas
Promover uma ampla campanha nas mídias sociais com o objetivo de ampliar a
divulgação da Resolução 002/2009, a fim de conscientizar os produtores audiovisuais
goianos das inúmeras possibilidades que ela apresenta, fomentando assim a veiculação
televisiva da produção audiovisual local e, consequentemente, ampliando a grade local
de programação da TV UFG. Dar continuidade aos projetos Curta Mais Goiânia, evento
no qual se celebra o aniversário da Capital, e Dia do Cinema Brasileiro na TV UFG,
elaborado para reunir produções locais, regionais e nacionais.

 Ações Executadas

Em

2012

a

Fundação

RTVE

promoveu

uma

campanha

no

Facebook

http://www.facebook.com/#!/tvufg14, para divulgar a Resolução 002/2009 com o objetivo
de ampliar as co-produções.

1.3.5.1 Curta Mais Goiânia

A Fundação RTVE/TV UFG homenageou a cidade de Goiânia no dia 24 de
outubro, data em que completou seus 79 anos, através do projeto Curta Goiânia, em sua
terceira edição, onde exibiu uma série de produções audiovisuais que retratam a cultura,
o povo e a história da capital goiana. As obras foram reunidas por meio de Chamada
Pública e selecionadas por uma comissão formada pela gerência e coordenações da TV
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UFG. Foram aceitos todos os gêneros, como documentários, obras de ficção e
animações, desde que com duração máxima de 55 minutos.

Além de celebrar o aniversário da capital goiana, o projeto tem como intuito
valorizar o trabalho de produtores independentes locais, que recebem um espaço
especial na programação da emissora. Abaixo segue lista das obras que fizeram parte
desta programação especial:


Pedro Fundamental - De Pedro 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.



Amarelinha - Angelo Lima retrata a infância perdida das crianças contaminadas
pelo Césio 137 no acidente radioativo ocorrido em Goiânia no ano de 1987.



Renova a Esperança - O documentário é uma iniciativa da Faculdade de
Comunicação

e

Biblioteconomia

da

Universidade

Federal

de

Goiás
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(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.



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), a
produção apresenta as dificuldades de deslocamento de três moradores da capital
utilizando meios de transporte diferentes.



Césio 137 – O brilho da morte - O documentário é baseado no depoimento de
vítimas do acidente radioativo ocorrido em Goiânia há 25 anos. Dirigida por Luiz
Eduardo Jorge, a obra faz uma análise antropológica e psicológica sobre os
impactos sociais do episódio.
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Goiânia, Sinfonia da Metrópole - De Rodolfo Carvalhaes, aborda as
desigualdades e os abismos dos centros urbanos brasileiros. O título é uma
homenagem às Sinfonias das Metrópoles dos anos 1920/30 e a Koyaanisqatsi.
Realizado por alunos do curso de Fotografia e Imagem da Faculdade Cambury.



Rua 57, nº 60, Centro - Co-produzida pela TV UFG e dirigida por Michael Valim, a
obra retrata os impactos do acidente em Goiânia e o descaso do Estado em
relação à questão ainda hoje. O filme conta com a performance do Grupo Vida
Seca e do Grupo de Dança ¿Por Quá? no terreno localizado no nº 60 da Rua 57,
centro da capital, local onde o equipamento contendo o material radioativo
começou a ser desmanchado.
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A Patrulha do Xixi no Banho - A produção foi vencedora do Concurso ‘Faça Seu
Curta Tela Brasil: Ideias para Sustentar o Mundo’ e retrata sob o ponto de vista
das crianças o combate ao desperdício de água. O curta é uma co-produção do
Núcleo de Criação de Conteúdos Audiovisuais (NUCCA) com a Fundação RTVE e
TV UFG, Mandra Filmes e Tánalata Filmes.

1.3.5.2 Dia do Cinema Brasileiro

Em 2012, mais uma vez a TV UFG homenageou a cultura nacional dedicando um
dia à produção cinematográfica produzida no país. No dia 19 de junho, Dia do Cinema
Brasileiro, a TV UFG exibiu documentários e obras de ficção que representam a
diversidade audiovisual nacional. O programa foi composto por materiais inscritos por
produtores independentes ou produtoras. O Dia do Cinema Brasileiro faz parte de um
conjunto de projetos da Fundação RTVE e da TV UFG que visam contribuir para o
fortalecimento da produção audiovisual regional e nacional e para a promoção de
educação e cultura à população de Goiânia e Região Metropolitana. Através de uma
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comissão composta por representantes da Fundação RTVE/TV UFG foram escolhidos os
filmes e a ordem de exibição dos materiais durante o especial, os quais seguem abaixo.


Eu Kalunga (Cleusemar Machado, Henrique Borela e luri Moreno)



O Jovem e o Futebol: Entre o Sonho e a Realidade (Matheus Medeiros)



Jaguatirica (Leo Pereira)



Morte (Leo Pereira)
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Dioniso (Leo Pereira)



Rock Em Goiânia é Notícia? (Paulo Henrique de Assis Faria)



Sandra (Allex Rodrigo Medrado Araujo)



Rua 57, Nº 60, Centro (Michael Valim)
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1.3.5.3 Dia Mundial do Rock

A Fundação RTVE/TV UFG em parceria com o Núcleo de Criação de Conteúdos
Audiovisuais da TV UFG (Nucca), o Diablo Pub, o Bolshoi Pub e o estúdio República
realizou no dia 13 de julho “O Dia Mundial do Rock”. O Dia Mundial do Rock foi uma
comemoração com um programa de videoclipes de bandas e cantores goianos do
gênero. Com esse projeto, a Fundação RTVE/TV UFG teve como objetivo valorizar a
cultura do Estado e garantir que artistas e produtores musicais e audiovisuais de Goiás
tivessem um espaço para divulgarem seus trabalhos.

O programa teve reprises nos dias 14 e 15 do mesmo mês. Para participar do
programa os interessados enviaram suas produções para a Fundação RTVE/TV UFG e
os videoclipes foram escolhidos por uma comissão composta por representantes da
Fundação RTVE/TV UFG, com participação do Núcleo de Criação de Conteúdos
Audiovisuais da TV UFG (Nucca), responsável pela elaboração do projeto do Dia Mundial
do Rock. Em comemoração ao lançamento da programação especial do Dia Mundial do
Rock, o Diablo Pub e o estúdio República, com o apoio da Fundação RTVE/TV UFG,
fizeram uma festa no dia 12 de julho que contou com discotecagem de rock e com o
show da banda Calistoga, do Rio Grande do Norte.

34
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

Relatório de Atividades 2012
Fundação Rádio e Televisão Educativa e Cultural

1.4

Ações Executadas em: Execução de atividades de Ensino, Pesquisa e

extensão
1.4.1 Apoio a Projetos de Extensão da UFG
 Ações Previstas
Fortalecer o vínculo com a UFG por meio da execução de contratos e convênios já
firmados, tais como a produção dos Interprogramas Conhecendo a UFG e Ei! Se Liga na
UFG! e no Programa Faz o Quê?, propondo ainda a ampliação desta com o objetivo de
fomentar um programa jornalístico diário.

 Ações Executadas
1.4.1.1 Interprograma Conhecendo a UFG

O interprograma Conhecendo a UFG é um Projeto de extensão da Pró-Reitoria de
Extensão e Cultura - PROEC da UFG, (Anexo XVII), O seu objetivo é aproximar a
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Universidade

Federal

de

Goiás

da

comunidade.

Isso

é

feito

apresentando

institucionalmente as unidades acadêmicas, os órgãos, os serviços oferecidos, os
projetos desenvolvidos, os eventos, os cursos e demais atividades ligadas ao ambiente
acadêmico da instituição. Dessa forma, há uma aproximação entre o telespectador e o
que acontece na UFG, estando ele ligado ou não à vida acadêmica.

Há a preocupação de se transmitir a informação ao público de maneira clara e
objetiva. Existe o entendimento de que as etapas de produção dos interprogramas
contribuem de maneira positiva para a elaboração do produto final. Uma das formas de
se criar um conteúdo audiovisual de qualidade é estabelecendo uma relação de diálogo
com os participantes dessa produção. A equipe do Conhecendo a UFG se reúne com os
entrevistados antes da gravação de cada episódio, para que eles entendam o objetivo do
interprograma e para que a equipe também possa entender o assunto a ser abordado.
Assim, é possível estabelecer vínculos com as pessoas entrevistadas. A escolha dos
temas do ‘Conhecendo a UFG’ leva em consideração a necessidade de informar a
sociedade sobre as atividades desenvolvidas dentro da Universidade. Esta seleção de
assuntos busca também divulgar os serviços que a instituição presta aos diferentes
segmentos da comunidade.
No início do ano de 2012, a identidade visual do interprograma ‘Conhecendo a
UFG‘ foi reformulada. Buscou-se modernizar sua imagem, conferir dinamicidade e tornálo mais atrativo.
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1.4.1.2 Interprograma Ei! Se Liga na UFG

É um Projeto de extensão da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura - PROEC da
UFG, executado pela Fundação RTVE/TV UFG, (Anexo XVIII). O intuito é promover uma
aproximação maior entre a UFG e a sociedade. Desde a sua criação, esse interprograma
discute temáticas relacionadas ao ensino, pesquisa e extensão. Esta discussão se dá nos
âmbitos sociais, culturais e acadêmico. O objetivo é valorizar os diferentes
conhecimentos produzidos dentro e fora da Universidade e também promover uma
conexão entre os diferentes saberes.
Atualmente, além de entrevistarmos pesquisadores e professores, o ‘Ei! Se liga na
UFG’ transpôs os muros da Universidade e tornou-se tanto uma ferramenta de
reconhecimento do saber popular quanto um espaço para abordagem de temas
interessantes e até polêmicos, mas que nem sempre encontram espaço para divulgação.
O que buscamos com isso é tornar todos os temas acessíveis aos mais variados
públicos, sem cair em banalidades e sensacionalismos. Utilizamos ainda, um linguajar
mais próximo do coloquial ao apresentarmos entrevistas que contenham termos técnicos,
e com isso possibilitamos que nossos telespectadores tenham a sensação de estar
ampliando suas próprias fronteiras por meio da proximidade com temas e descobertas
que nem sempre fazem parte de seu cotidiano.

Para tornar o interprograma mais atrativo, no início de 2012 foi realizada uma
mudança na identidade visual, bem como em sua estrutura a fim de torná-lo mais atrativo
ao público. O interprograma "Ei! Se liga na UFG", foi dividido em quatro temas: Ciência,
Cidadania, Cultura e Histórias. A temática Ciência trata dos projetos de pesquisa
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desenvolvidos na UFG; e de temas relevantes cientificamente para a comunidade
acadêmica, cujo estudo é desenvolvido ou não dentro da universidade. O tema Cidadania
abrange as áreas de política, inclusão social, movimentos por direitos e desenvolvimento
social. Como forma de abranger a Cultura, são produzidos episódios que tratam de
música, artes visuais, manifestações culturais populares, projetos culturais da UFG,
eventos e apresentações artísticas. O conteúdo da temática Histórias trata sobre pessoas
que se destacam nas áreas em que atuam, tanto na comunidade acadêmica quanto fora
da Universidade.

1.4.1.3 Programa Faz o Quê?

O programa Faz o quê? é um Projeto de Extensão da Pró-Reitoria de Graduação PROGRAD e do Centro de Seleção da UFG, sendo executado pela Fundação RTVE/ TV
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UFG (Anexo XIX). Esse programa foi o primeiro a ser desenvolvido pela TV UFG, trata-se
de um programa educativo e informativo com o objetivo de discutir com profundidade as
diversas profissões existentes, especialmente aquelas que fazem parte dos cursos de
graduação oferecidos pela Universidade Federal de Goiás. O programa tem como público
alvo estudantes de Ensino Médio e pré-vestibulandos. Aborda, a cada episódio, uma
profissão, expondo os pontos mais importantes sobre a formação acadêmica, a atuação
no mercado de trabalho e dicas para o vestibular. É exibido as quartas-feiras, 19 h, com
horários alternativos aos sábados, às 16h30, e domingos, às 15 h.

Durante o mês de novembro de 2012, a UFG e a Fundação RTVE, por ocasião do
vestibular, assinou um novo contrato (Anexo XX) que teve como objeto a exibição de uma
maratona de reapresentações do ‘Faz o quê?’. Foram então exibidas a primeira e a
segunda temporada do programa. A maratona ‘Faz o quê?’ deu nova oportunidade aos
estudantes. Com isso foi possível oferecer uma oportunidade aos estudantes do Ensino
Médio e vestibulandos de conhecer as diversas graduações ofertadas pela Universidade
Federal de Goiás (UFG). Os episódios foram exibidos de segunda a sexta-feira às 8h45 e
às 19h30, nos sábados às 8 h, 17 h e 19h30; e domingos, às 8h30, 15h30 e 19h30.
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1.4.1.4 Programa Conexões

O Programa Conexões foi o primeiro programa jornalístico da TV UFG. É
produzido por meio de uma parceria feita 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 (Anexo XIII). O programa Conexões tem como objetivo abordar assuntos de
relevância social, bem como dar visibilidade à temas que geralmente não são discutidos.
Dessa forma o programa apresenta-se como 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.

Instigamos a participação do telespectador no programa por meio do envio de
matérias

e

pela

participação

a

partir

https://twitter.com/TvUFG_Conexoes,

de

do

perfil
sua

da

TV

página

UFG
no

no

Twitter:

Facebook:

https://www.facebook.com/conexoes.ufg. Utilizamos as mídias sociais como canais de
comunicação abertos para que as pessoas enviem matérias produzidas, sugestões de
pauta e perguntas para os entrevistados do programa. O programa tem sido exibido aos
sábados, às 20h30, com dois horários alternativos aos domingos: às 12h30 e às 22h30.
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1.4.1.5 Projeto do Edital 28 – SECADI

Desenvolvido pela UFG esse projeto foi aprovado no Secretaria de Educação
Continuada, Alfabetização, Diversidade e Inclusão-SECADI com o tema Cursos de
Aperfeiçoamento: Educação para as Relações Étnico-raciais e Estatuto da Criança e do
Adolescente, foi um projeto de extensão no qual teve como objetivo ofertar na
modalidade a distância um curso de aperfeiçoamento voltado para a formação de
educadores para as relações étnico-raciais. A Fundação RTVE assinou um contrato junto
a UFG (anexo XXI) para o gerenciamento dos serviços de gestão administrativa e
financeira, no tocante ao pagamento de bolsas para a equipe de apoio do projeto.

1.4.1.6 Projeto do PACC
O projeto desenvolvido pela UFG o PACC – Plano de Capacitação Continuada
consistiu em um conjunto de ações que visou o oferecimento de soluções de
aprendizagem para a melhoria pessoal, social e profissional dos agentes que integram o
Sistema UAB, melhorando assim o desempenho de suas funções e fornecendo-lhes
novos saberes e aprendizado. A Fundação RTVE assinou um contrato junto a UFG
(anexo XXII) no qual se responsabiliza pelo gerenciamento dos serviços de gestão
administrativa e financeira, no tocante ao pagamento de bolsas para a equipe de apoio
do projeto.

1.4.2 Apoio ao Desenvolvimento de Projetos e Prestação de Serviços
 Ações Previstas
Potencializar a divulgação do know how da Fundação RTVE no que se refere ao
apoio a projetos de ensino, pesquisa e extensão da UFG e de outras instituições de
ensino superior, bem como a produção de conteúdos audiovisuais educativos, culturais,
artísticos, científicos e jornalísticos junto a pessoas jurídicas, a fim de consolidar a
mesma como referência na área. Com isso, busca-se também fortalecer os vínculos com
a UFG no que se refere ao apoio audiovisual à eventos, produções educativas na
modalidade de ensino presencial e a distância e transmissões ao vivo via Web.
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 Ações Executadas
1.4.2.1 Pensar Direitos Humanos
Em 2012, foi assinado junto a UFG um contrato para veiculação da série “Pensar
Direitos Humanos” (anexo XXIII). A série é composta por videoaulas feitas durante o
Curso de Especialização em Educação para a Diversidade, Direitos Humanos e
Cidadania, cuja intenção de uso dos produtos audiovisuais foi ilustrar, complementar e
reforçar o conteúdo do curso.

1.4.2.2 Documentário “Hang the Superstars”
O documentário “Hang the Superstars” é um projeto realizado pela Saraivada
Produções Culturais em co-produção com a Fundação RTVE e apoio de diversos
parceiros. Financiado através de crowdfunding (financiamento colaborativo), por meio da
plataforma digital Catarse, o projeto está sendo executado desde 2011. A partir de 2012,
após obtenção de financiamento, o projeto passou para a fase de produção audiovisual –
com realização de entrevistas, captura de materiais de arquivos, edição etc. O projeto
deve ser finalizado em 2013, culminando em um documentário longa-metragem.
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1.4.2.3 Dia Nacional de Mobilização dos Servidores Públicos Federais

No dia 25 de abril, às 14h30, a Fundação Rádio e Televisão Educativa e Cultural
realizou a transmissão ao vivo do Dia Nacional de Mobilização dos Servidores
Públicos Federais. A transmissão, ao vivo via WEB, foi executada pela Fundação RTVE
e pode ser acompanhada por meio de nosso site: www.rtve.org.br.

1.4.2.4 VI Workshop de Tecnologia da Informação das IFES

O VI Workshop de Tecnologia da Informação das IFES - Mobilidade e Integração
Nacional e Internacional realizado pelo Colégio de Gestores de Tecnologia da Informação
e Comunicação das IFES (CGTIC/ANDIFES) e a UFG, nos dias 8, 9 e 10 de maio, foi
transmitido ao vivo, via web, pela Fundação RTVE por meio do site: www.rtve.org.br.
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1.4.2.5 Congresso de Engenharia e Tecnologia

A UFG realizou o Congresso de Engenharia e Tecnologia, organizado pela Escola
de Engenharia Elétrica, Mecânica e de Computação da UFG, no dia 15 de maio, com
início às 8 h. A abertura do evento foi transmitida ao vivo, via web, pela Fundação RTVE
por meio do site: www.rtve.org.br.

1.4.2.6 IX Conpeex

De 22 a 26 de outubro de 2012 a Fundação RTVE realizou a transmissão ao vivo
da abertura do IX Conpeex - Congresso de Pesquisa, Ensino e Extensão com o tema
"Economia verde, Sustentabilidade e Desenvolvimento social". O congresso realizado
anualmente na UFG é aberto a comunidade acadêmica e conta em sua programação
com conferência de abertura, mesas-redondas, palestras, apresentações de trabalho,
mini-cursos e programação cultural. A transmissão ao vivo, via web, pôde ser
acompanhada por meio do site: www.rtve.org.br.
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1.4.2.7 I Reunião Preparatória do V Colóquio Interamericano de Educatión y
Derechos

Em 28 de novembro de 2012, às 14 h, a Universidade Federal de Goiás sediou a I
Reunião Preparatória do V Colóquio Interamericano de Educatión y Derechos que
ocorrerá em Goiânia em 2013, sendo transmitida ao vivo, via web, pela Fundação RTVE.
Na reunião foi discutido o tema “A Educação em Direitos Humanos na América Latina”, e
contou com palestrantes da Rede Interamericana de Educação em Direitos Humanos e
Universidad Nacional de Quilmes-Argentina, do Comitê Nacional de Educação em
Direitos Humanos e Unisinos - Rio Grande do Sul, bem como das Universidades Federais
da Paraíba e de Pernambuco. A transmissão pôde ser acompanhada por meio do site:
www.rtve.org.br.
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1.4.2.8 Eleições Municipais/2012

Pela segunda vez a TV UFG realizou a cobertura das eleições em Goiânia. A
programação do dia de votação fez parte da cobertura das eleições municipais de 2012
na TV UFG. Iniciada com o especial realizado pelo Programa "Conexões" a partir do dia
11 de agosto, o programa recebeu, a cada sábado, um candidato à Prefeitura de Goiânia.
Ao todo foram 8 candidatos e a ordem de participação no programa se deu pelo critério
alfabético. No programa os candidatos responderam perguntas sobre os temas: Saúde,
Educação, Segurança Pública, Mobilidade Urbana, Cultura e Lazer, Ocupação Urbana e
Meio Ambiente. O Conexões ainda exibiu uma entrevista com o professor Ricardo
Barbosa sobre a desigualdade social e econômica na capital.

Em 7 de outubro foi realizada uma cobertura completa do dia de votação com a
ancoragem da jornalista Kamyla Maia. Exibimos o boletim “Eleições 2012” que entrou no
ar de hora em hora com as principais informações sobre o pleito. Foram treze inserções
ao vivo direto do estúdio de televisão da Facomb/UFG, que está interligado ao sítio de
transmissão da TV UFG, localizado no prédio da FACE, no Câmpus Samambaia.

Tivemos ainda três equipes de reportagem que acompanharam o andamento da
votação em diferentes regiões de Goiânia e participaram da programação especial com
flashs ao vivo e matérias gravadas.
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1.4.2.9 3º Rally da Solidariedade

O Rally da solidariedade é um evento que tem como intuito promover emoção aos
participantes e também arrecadar cestas básicas, roupas, brinquedos, materiais
escolares, dentre outros. Nessa terceira edição a Fundação RTVE/TV UFG apoiou o
evento fazendo a divulgação do mesmo que teve inicio no dia 18.02.2012 com saída de
Goiânia-GO percorrendo mais de 770 km até a cidade de Montalvânia - MG encerrandose no dia 21.02.2012, durante o trajeto foram distribuídas entre as cidades os donativos
arrecadados. (Anexo XXIV)

1.4.2.10

Intermídias 2012

O Intermídias é um congresso/feira internacional de comunicação, informação e
marketing, em 2012 o evento ocorreu nos dias 28 e 29 de junho no Centro de Eventos
Prof. Ricardo Freua Bufáiçal da UFG no Câmpus Samambaia com o tema “O que eu
preciso: 2º Gerentes de Marketing do Varejo”. O encontro contou com a presença de
gerentes de marketing de grandes empresas, que discorreram sobre o conturbado
mercado do marketing. Fundação RTVE/TV UFG apoiou o evento divulgando sua
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realização e ainda produziu várias entrevistas durante o mesmo para o Interprograma
Faz o Quê? e o Programa Conexões.

1.4.2.11

Espaço das Profissões

O Espaço das Profissões é um evento organizado anualmente pela UFG com o
objetivo de apresentar a Universidade e seus cursos para estudantes do Ensino Médio
que ainda estão em dúvida em relação a que carreira seguir e ainda as diferentes
singularidades de cada profissão. A Fundação RTVE/TV UFG participou do evento que
ocorreu nos dias 16 e 17 de abril, onde ocupou um espaço no qual os visitantes puderam
conhecer as profissões que atuam dentro de um canal de televisão, que vão além do
Jornalismo e contemplam outras áreas, como a Engenharia Elétrica e a Biblioteconomia.
Os estudantes também foram convidados a participar da gravação de vinhetas que foram
exibidas nos intervalos da programação da emissora e ainda disponibilizadas em nosso
site.
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1.4.2.12

Porangatu

Foi assinado um contrato junto a Associação Comercial, Industrial Agropecuária
de Porangatu (anexo XXV), cujo objeto foi a produção de 01 vídeo documentário, 01
vídeo institucional e 01 revista, nos quais foram registrados a potencialidade da região
Norte do Estado de Goiás, com foco na cidade de Porangatu-GO. O trabalho
desenvolvido conteve entrevistas com empreendedores, empresários e personalidades
da cidade, dando ênfase no potencial econômico, turístico e cultural da região.

1.4.2.13

Vídeo Institucional Campus Jataí

Foi assinado um contrato junto a Universidade Federal de Goiás (anexo XXVI),
cujo objeto foi a pré-produção, produção, captura de áudio e vídeo, roteirização,
montagem, edição e finalização de 01 vídeo-documentário institucional do Campus de
Jataí. O intuito desde documentário foi tornar o Campus UFG de Jataí conhecido tanto
pela comunidade interna, quanto externa à UFG, desde sua historia, estrutura e as
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atividades desenvolvidas pelo mesmo, tais como: ensino, pesquisa e extensão, inclusive
os cursos de graduação e pós-graduação.

1.4.2.14

Projeto Núcleo de Dança Coletiva

Foi assinado um contrato junto a Universidade Federal de Goiás (anexo XXVII),
cujo objeto foi a pré-produção, produção, captura de áudio e vídeo, roteirização,
montagem, edição e finalização de 02 vídeos de dança durante a execução do Projeto
“Núcleo de Dança 22”.

1.4.2.15

Projeto Rubro

O projeto Rubro é uma produção/criação do Coletivo 22, um núcleo de dança
formado há 11 anos na cidade de Campinas (SP) e que, desde 2010, está estabelecido
em Goiânia, na Faculdade de Educação Física (FEF-UFG), em parceria com o programa
de extensão Corpopular – Intersecções culturais e com o Laboratório de História e Artes
do Corpo – (ve)Lhaco. O projeto envolve professores e estudantes.

Rubro consiste em um solo de dança que tem como principal motivação o
percurso do sangue no universo simbólico da mulher. No espetáculo, o ciclo menstrual é
metáfora para a vida. E para falar da existência humana, com suas rupturas e
continuidades, Rubro se vale da mitologia dos orixás e do universo feminino.
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1.4.2.16

Mostra Núcleo de Dança Coletivo 22

O evento foi apresentado pelo Núcleo de Dança Coletivo 22 e o Curso de
Licenciatura em Dança da UFG no período de 18 a 22 de setembro no Centro Cultural da
UFG e no Centro de Dança "Lenir Miguel de Lima" (FEF-UFG) com apoio da Fundação
RTVE/TV UFG. Fez parte da Mostra dois espetáculo sendo eles: Rubro, um solo de
dança, interpretado por Sacha Witkowski, e ATRAVÉS, espetáculo que traz a baila o
resultado do processo de criação e projeto de pesquisa que investigou a capoeira angola
e alguns samba de umbigada. E ainda no dia 22, foi oferecida uma oficina, aberta ao
público, da dança e teatro.
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1.4.2.17

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” em 2011. O curtametragem foi uma co-produção do Núcleo de Criação de Conteúdos Audiovisuais
(NUCCA-UFG), com a Fundação RTVE/TV UFG, Tánalata Filmes e Mandra Filmes feito
e em 2012 participou de vários festivais, conforme relação abaixo.


Mostra de Cinema Infantil de Florianópolis (Florianópolis – SC)



Festival de Cinema de Maringá (Maringá – PR)
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Festival Chico - Festival de Cinema e Vídeo do Tocantins (Palmas – TO)



Mostra Fica Animado – Festival Internacional de Cinema e Vídeo Ambiental
(Cidade de Goiás – GO)



Festival Internacional de Cinema Infantil (Rio de Janeiro – RJ; Niterói – RJ,
Brasília – DF, São Paulo – SP, Campinas – SP, Santos – SP, Salvador – BA,
Aracaju – SE, Recife – PE)
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Goiânia Mostra Curtas (Goiânia – GO)
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1.5

Promoção de Atividades de Capacitação e Formação de Recursos
Humanos
 Ações Executadas

1.5.1 Especialização em Mídias na Educação - UAB
O projeto Especialização em Mídias na Educação – UAB foi desenvolvido pela
UFG o qual faz parte do Programa Mídias na Educação da UAB/MEC, sendo um projeto
de ensino teve como foco fomentar a formação continuada, no modulo de educação à
distância, de professores. A Fundação RTVE assinou um contrato junto a UFG (anexo
XXVIII) no qual se responsabiliza pelo gerenciamento dos serviços de gestão
administrativa e financeira, no tocante ao pagamento de bolsas para os professores do
projeto, o mesmo foi renovado conforme (anexo XXIX).

1.5.2 3º e 4º Semestre/Graduação – Expansão UAB
Desenvolvido pela UFG em parceria com o Sistema UAB, o 3º e 4º
Semestre/Graduação – Expansão UAB foi um projeto de ensino no qual teve como
objetivo a expansão da oferta dos cursos de graduação em Artes Visuais, Física,
Educação Física e Artes, na modalidade a distância. A Fundação RTVE assinou um
contrato junto a UFG (anexo XXX) no qual se responsabiliza pelo gerenciamento dos
serviços de gestão administrativa e financeira, no tocante ao pagamento de bolsas para
os professores do projeto.

1.5.3 7º e 8º Semestres dos Cursos de Licenciatura em Artes Visuais e
Física – UAB
Sendo também um projeto de ensino desenvolvido pela UFG em parceria com o
Sistema UAB, o mesmo teve como objetivo a ampliação da oportunidade de formação
inicial e continuada no ensino superior, na modalidade a distância, dos cursos de
graduação em Artes Visuais e Física. A Fundação RTVE assinou um contrato junto a
UFG (anexo XXXI) no qual se responsabiliza pelo gerenciamento dos serviços de gestão
administrativa e financeira, no tocante ao pagamento de bolsas para os professores do
projeto.
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1.5.4 Projeto de Especialização em Educação para a Diversidade e
Cidadania
O projeto desenvolvido pela UFG teve como objetivo a formação de professores e
outros profissionais da educação da rede de ensino de educação básica para a promoção
e compreensão da educação como direito fundamental e estratégia para a promoção do
desenvolvimento humano e o enfrentamento da discriminação e preconceito. Para sua
execução a UFG junto com a Fundação RTVE assinou um contrato (anexo XXXII), no
qual a Fundação desenvolveu serviços de apoio para a realização dos encontros
presenciais, de produção de material didático-pedagógico, incluído vídeo aulas e
impressão de DVD e capas dos mesmos contendo a identidade visual do curso.

1.5.5 Implementação e Oferta de Cursos
Desenvolvido pela UFG em parceria com o Sistema UAB esse foi um projeto de
ensino no qual teve como objetivo a expansão da oferta dos cursos de graduação em
Artes Visuais, Física e Especialização em Metodologia do Ensino Fundamental –
expansão e novos cursos de graduação em Educação Física, Artes Cênicas e
Especialização em Ensino de Tecnologias aplicadas ao ensino de Biologia na modalidade
à distância. A Fundação RTVE assinou um contrato junto a UFG (anexo XXXIII) no qual
se responsabiliza pelo gerenciamento dos serviços de gestão administrativa e financeira,
no tocante ao pagamento de bolsas para os professores do projeto.

1.5.6 Estágio Curricular e Extracurricular
 Ações Previstas
Manter o apoio oferecido à RedeIFES/UFG para o fortalecimento do estágio
curricular e extracurricular e conveniar com outras instituições de ensino superior para a
abertura de campo de estágio a ser ofertado pela Fundação RTVE.

 Ações Executadas

Em 2012 foi mantido o apoio a Rede IFES/UFG, como campo de estágio para
alunos de vários cursos. E ainda foi assinado Convênio junto a UFG (anexo XXXIV) com
o intuito de oferecer campo de estágio obrigatório e não obrigatório aos estudantes que
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estejam ligados não apenas a área de comunicação, mas também a todos os campos de
atividades desenvolvidos pela Fundação RTVE/TV UFG. Com isso, a Fundação RTVE
está apta a receber estagiários da UFG. (anexo XXXV)
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2 Gestão Institucional

Ações Previstas: Aperfeiçoar as atividades de gestão com o intuito de aumentar
a competitividade dos serviços prestados, servindo-se da avaliação de desempenho e de
produtividade, focando na qualificação dos colaboradores através de atividades
interinstitucionais junto a outras entidades visando melhorias na execução das atribuições
de cada cargo e setor de forma a promover integração entre as áreas com forço na
excelência do atendimento aos parceiros e apoiadores.
2.1 Capacitação e formação do corpo de colaboradores da Fundação RTVE

2.1.1

Realizar o III Seminário Interno de Capacitação e Integração da
Fundação RTVE/TV UFG;

2.1.2

Manter e ampliar as atividades periódicas de capacitação técnica e
qualificação formativa do corpo de colaboradores;

2.1.3

Formalizar parcerias para a execução de oficinas, treinamentos e
cursos de capacitação específicos para cada área da Fundação
RTVE/TV UFG.

2.1.4

Investir na capacitação técnica de colaboradores na Fundação RTVE,
por meio da promoção e/ou viabilização de participação em palestras,
seminários, oficinas e cursos.

2.2

Outras Atividades de Gestão

2.2.1 Aquisição de equipamentos para melhoria na execução dos serviços de
radiodifusão;
2.2.2 Ampliar o quadro de funcionários, principalmente na área de jornalismo;
2.2.3

Promover melhorias na qualidade de vida e condições de trabalho dos
colaboradores, bem como manter os benefícios;

2.2.4

Implantar um sistema de avaliação de desempenho dos funcionários e
das equipes de trabalho.
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Com o objetivo de ampliar e aumentar a competitividade dos serviços prestados
pela Fundação investiu-se na consolidação de nossas atividades a fim de atender
satisfatoriamente às demandas surgidas durante o ano e na divulgação de nosso
trabalho. Para conseguir isso focamos na formação e na integração de pessoas
qualificadas em nosso quadro e na eficiência operacional, incentivando novas ideias e o
aumento da produtividade, e ainda na competência de nossos trabalhos.

A qualificação e integração das nossas equipes é um desafio de proporção
equivalente ao dinamismo de nossos serviços. Diante disto procuramos semear entre
nossos colaboradores o comprometimento com os nossos objetivos e o desejo de
superar a si mesmos, promovendo o crescimento por meio dos constantes desafios e
oportunizando a realização pessoal.

Foi realizado ainda pela Fundação RTVE em comemoração aos três anos da TV
UFG, o 2º Colóquio com a discussão do tema “Os novos desafios da TV Pública”. O
evento, aberto a comunidade, foi realizado no dia 06 de dezembro às 10h30 no auditório
do Instituto de Estudos Sócio-Ambientais da UFG (Câmpus Samambaia. O Colóquio
contou com a presença do presidente da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), o
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jornalista Nelson Breve, e teve como objetivo levantar os principais entraves ao
crescimento das emissoras públicas do país e também representou uma oportunidade de
avaliar a atuação da TV UFG nesses três anos.

A mesa do Colóquio foi composta pelo Diretor Executivo da Fundação RTVE o
Prof. Carlito Lariucci, pela Gerente da TV UFG, Profª. Rosana Borges, pelo Reitor da
Universidade Federal de Goiás (UFG), Prof. Edward Madureira Brasil, pelo Diretor da
Faculdade de Comunicação e Biblioteconomia da UFG, Prof. Magno Medeiros e pelo
Presidente da Empresa Brasil de Comunicação (EBC), Jornalista Nelson Breve.

Ainda em 2012 foi possível a conquista de mais um sonho, a compra do terreno
no Morro do Mendanha (anexo XXXVI) onde será construída a infraestrutura física para a
instalação do sistema irradiante da emissora. Essa aquisição representa um marco
histórico na vida da TV UFG, pois permitirá uma maior independência em sua política de
transmissão, além de fortalecer o crescimento contínuo da emissora. O futuro parque de
transmissões permitirá que a emissora tenha um canal digital, pois a antena atual,
compartilhada com a AGECOM, não tem espaço para instalação dos equipamentos
necessários para emissão do sinal digital. Com o terreno adquirido, a TV UFG tem a
possibilidade de viabilizar a transmissão digital de televisão, bem como alugar o espaço
para instalação de transmissores e antenas de outras emissoras.
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Outro acontecimento marcante ocorrido em 2012 foi a participação da gerente da
TV UFG, Profª Rosana Borges, III Encontro do Comitê Nacional de Comunicação Pública,
em Brasília, realizado nos dias 10 e 11 de abril, no qual a mesma foi escolhida como
representante da região Centro-Oeste no Núcleo Executivo do Comitê de Rede Nacional
de Comunicação Pública. O Núcleo e composto por gestores de emissoras públicas, TVs
universitárias federais e educativas estaduais que tenham celebrado contratos com a
Empresa Brasil de Comunicação (EBC). O Comitê de Rede é responsável por
estabelecer as diretrizes e zelar pela qualidade da programação da Rede Pública de
Televisão (RPTV).
A Rede, lançada em 2010, engloba os quatro canais da EBC e 22 emissoras
públicas estaduais e universitárias, permitindo que as produções da TV Brasil sejam
exibidas em todas as regiões do país e, em contrapartida, que reportagens e outros
produtos audiovisuais regionais encontrem espaço na programação nacional da
emissora.
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Outra conquista alcançada em 2012 foi o canal da TV UFG que passou a ser
transmitido também pela TV a cabo, no canal 13 da NET desde, 14 de novembro. A
novidade reflete o momento de expansão vivido pela emissora educativa, que tem
conquistado importantes parceiros, como o Canal Futura e o Itaú Cultural.

2.1

Capacitação e Formação do Corpo de Colaboradores da Fundação

RTVE
2.1.1 Ação Prevista: Realização do III Seminário Interno de Capacitação e
Integração da Fundação RTVE/TV UFG
Ações Executadas:

O 3° Seminário Interno de Capacitação e Integração da Fundação RTVE/ TV UFG
aconteceu nos dias 20 e 21 de dezembro. O objetivo do seminário foi debater sobre as
atividades desenvolvidas durante o ano, levantando quais foram os pontos positivos e os
negativos, apontando as falhas e levantando as possibilidades existentes para o
aperfeiçoamento dos trabalhos executados. Para isso os colaboradores da Fundação se
dividiram por área de atuação tendo a oportunidade de apresentar suas impressões
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sobre o desenvolvimento dos trabalhos realizados durante o ano para os demais grupos
no encerramento, que ocorreu no auditório do Pátio da Ciência localizado entre os
Institutos de Física e Química no Câmpus Samambaia da UFG o que possibilitou a
interação entre os setores.

Na oportunidade os colaboradores ainda levantaram sugestões de soluções que
poderiam ser adequadas para a eliminação dos problemas encontrados na execução das
atividades que foram feitas durante o ano os quais precisariam ser sanados para
atingirmos a excelência na execução das mesmas oferecendo assim aos nossos
parceiros e apoiadores um trabalho sinônimo de excelência.
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2.1.2 Ação Prevista: Ampliação das Atividades Periódicas de Capacitação
Técnica e Qualificação Formativa do Corpo de Colaboradores
Ações Executadas:

Periodicamente são realizadas atividades nas quais os colaboradores aprendem
um pouco sobre as funções executadas por outras áreas, ampliando assim seu
conhecimento.

2.1.3 Ação Prevista: Formalização de parcerias para a Execução de
Oficinas, Treinamento e Cursos de Capacitação Específicos para cada
Área da Fundação RTVE/TV UFG
Ações Executadas:

Em 2012 a Fundação RTVE formalizou parceria junto a Fundação Roberto
Marinho e TV Futura para produção audiovisual e a veiculação das mesmas no canal
Futura e TV UFG (Anexo XV), no qual além da cooperação de intercâmbio e difusão
cultural, entre ambas as Fundações, foi disponibilizado treinamentos e oficinas pela
Fundação Roberto Marinho e TV Futura para a capacitação de pessoal da Fundação
RTVE.

64
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

Relatório de Atividades 2012
Fundação Rádio e Televisão Educativa e Cultural

2.1.4 Ação

Prevista:

Investimento

na

Capacitação

Técnica

de

Colaboradores da Fundação RTVE, por meio da Promoção e/ou
Viabilização de Participação em Palestras, Oficinas e Cursos
Ações Executadas:

Com o intuito de investir na qualificação de nossos colaboradores a Fundação
RTVE tem incentivado os mesmos a participarem de cursos, treinamento, palestras e
oficinas. Em 2012 houve a possibilidade de participação no Intercambio de Conteúdos na
TV Universitária, oferecido pela Rede IFES, no qual puderam estar presentes para o
treinamento de capacitação os colaboradores Marilia de Almeida e Almeida e Robson
José da Silva.

Estiveram presentes também representantes da Fundação RTVE/TV UFG nos
encontros promovidos pela TV BRASIL em 2012, tais como: III Encontro do Comitê da
Rede Pública de Televisão, IV Encontro do Comitê da Rede Pública de Televisão,
Encontro do Jornalismo da Emissoras Públicas de TV e Reunião do Comitê de Rede.

Foi ainda possível a participação dos colaboradores Dyulliano Magalhães e
Thiago Moreira de Oliveira no Curso Programando em NCL, oferecido pela Rede
Nacional de Ensino e Pesquisa-RNP o qual foi realizado na Pontifícia Universidade
Católica do Rio de Janeiro (PUC Rio) de 13 à 18 de dezembro de 2012, o curso de
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capacitação abordava o desenvolvimento da linguagem de programação em NCL e
aplicativos de interatividade na TV DIGITAL, conforme as normas da ABNT, para o
Sistema Brasileiro de Televisão Digital.
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2.2

Outras Atividades de Gestão

2.2.1 Ação Prevista: Aquisição de Equipamentos para Melhoria na
Execução dos Serviços de Radiodifusão
Ações Executadas:

Em 2012 por ter sido necessário a efetivação de um novo contrato de jornalismo
com a EBC, a Fundação deixou de arrecardar R$20.000,00 (vinte mil reais) pelo período
de aproximadamente quatro meses deixando de arrecadar R$80.000,00 (oitenta mil
reais). A falta destes recursos afetou todo o planejamento orçamentário da Fundação
RTVE fazendo com que não fosse possível a aquisição de equipamentos de radiodifusão
no ano, com exceção de um notebook e um tablet. (anexo XXXVII)

2.2.2 Ação Prevista: Ampliação do Quadro de Funcionários, Principalmente
na Área de Jornalismo
Ações Executadas:

Devido ao problema ocorrido com a demora na renovação do contrato de
jornalismo com a EBC não foi possível realizar esta ação e pelo contrário tivemos que
reduzir o número de funcionários no setor.

2.2.3 Ação Prevista: Melhorias na Qualidade de Vida e Condições de
Trabalho dos Colaboradores e Manutenção dos Benefícios
Ações Executadas:

Em

2012

foram

mantidos

os

seguintes

benefícios

já

disponibilizados

anteriormente tais como: 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.
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2.2.4 Ação Prevista: Implantação de um Sistema de Avaliação de
Desempenho dos Funcionários e das Equipes de Trabalho
Ações Executadas:

Devido a todos os problemas financeiros ocorridos no ano de 2012, não
conseguimos realizar esta ação efetivamente, porém este processo foi estudado e
discutido no III Seminário Interno de Capacitação e Integração da Fundação RTVE/TV
UFG, realizado em dezembro/2012, e será implementado em 2013.
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