Relatório de Atividades
2013

Goiânia, dezembro de 2013.

1

ÍNDICE
APRESENTAÇÃO ................................................................................................... 4
Superando desafios ................................................................................................ 4
Agradecimentos ...................................................................................................... 5
A INSTITUIÇÃO ...................................................................................................... 7
Estrutura Administrativa .......................................................................................... 7
Legalização e Registros Competentes .................................................................... 9
1

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO, EDUCAÇÃO E

CULTURA ............................................................................................................. 11
1.1

Produção e/ou Veiculação .......................................................................... 12

1.1.1 EBC/RNPC/TV Brasil................................................................................. 12
1.1.2 Produção de Conteúdo da Fundação RTVE e da TV UFG ....................... 14
1.2. Cooperação de Conteúdos............................................................................ 19
1.2.1. Coprodução com Cursos de Jornalismo e Produção Audiovisual de
Instituições de Ensino Superior Goianienses ............................................ 19
1.2.2. Formatação de Novos Projetos de Fomento à Produção Audiovisual e
Cultural Goiana e Brasileira ....................................................................... 20
1.2.3. Produção de Videoaulas e Objetos de Aprendizagem para os Cursos de
EAD da UFG .............................................................................................. 21
1.2.4. Parceria com Secretarias da Administração Municipal e Estadual ............ 21
1.3.

Captação de Conteúdos Audiovisuais e Televisivos .................................. 22

1.3.1. RedeIFES .................................................................................................. 31
1.3.2. TAL

........................................................................................................ 34

1.3.3. Fundação Roberto Marinho/Canal Futura ................................................. 37
1.3.4. Instituto Itaú Cultural .................................................................................. 39
1.3.5. AGECOM – Termo de Cooperação Técnica ............................................. 40
1.3.6. Captação de Outros Conteúdos Audiovisuais e Televisivos já Finalizados 42
1.4.

Apoio às Atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão ................................ 47

1.4.1. Projetos de Extensão da UFG ................................................................... 47
1.4.2. Desenvolvimento de Projetos e Prestação de Serviços ............................ 56
1.5.

Capacitação e Formação de Recursos Humanos ...................................... 59

1.5.1. TELELAB/FACOMB/UFG .......................................................................... 59
2

1.5.2. Cursos de Jornalismo e Produção Audiovisual Goianienses..................... 60
1.5.3. Estágio Curricular e extracurricular ........................................................... 61
1.5.4. Bolsa Permanência.................................................................................... 61
2.

GESTÃO INSTITUCIONAL ........................................................................ 62

2.1.

Capacitação e Formação do Corpo de Colaboradores da Fundação RTVE62

2.1.1. Seminário Interno de Capacitação e Integração ........................................ 62
2.1.2. Atividades Internas de Formação Continuada ........................................... 64
2.1.3. Atividades Externas de Formação Continuada .......................................... 65
2.2.

Ampliação do Corpo de Colaboradores da Fundação RTVE/TV UFG ....... 78

2.2.1. Captação de Recursos e Gestão de Projetos ............................................ 78
2.2.2. Equipe RTVE Serviços .............................................................................. 80
2.2.3. Jornalismo Diário ....................................................................................... 80
2.3.

Investimento em Infraestrutura Física e de Equipamentos ......................... 81

2.3.1. Estruturação do Estúdio de TV .................................................................. 81
2.3.2. Equipamentos ............................................................................................ 81
2.4.

Outras Atividades de Gestão ...................................................................... 82

2.4.1. Qualidade de Vida e Condições de Trabalho ............................................ 82
2.4.2. Avaliação de Desempenho ........................................................................ 83
2.4.3. Inserção da TV UFG na pesquisa de audiência do IBOPE ....................... 83
2.4.4. Imagem Institucional da Fundação RTVE e da TV UFG ........................... 84
ANEXOS ............................................................................................................... 86

3

APRESENTAÇÃO

Superando desafios
É com grande satisfação que apresentamos o relatório de atividades da Fundação
RTVE do ano de 2013. Este documento tem como propósito apresentar os resultados
alcançados por meio das ações programadas de acordo com o Plano de Trabalho 2013.

A Fundação RTVE teve avanços considerados, como exemplo a instalação de
novos aparelhos tecnológicos na área de transmissão, como também a criação do
estúdio de televisão no intuito de experimentar, manipular e produzir um ou mais tipos de
arte a fim de melhorar a performance e a qualidade dos programas televisivos
apresentados.

Em face às dificuldades financeiras que ainda se fazem presentes, em virtude da
manutenção de uma emissora televisiva que se propõe a divulgar informações educativas
e culturais, a Fundação RTVE se mantém consolidada em seu propósito e objetivos
estatutários, regimentares e fundamentais, o que sinaliza a viabilidade na conquista das
metas em função do apoio dos colaboradores de qualidade que a emissora conta, tendo
como consequência o cumprimento da realização do trabalho, a formação de uma equipe
consolidada, baseada em resultados e por fim, o avanço do conhecimento técnicoprofissional.

Em 2013, a Direção da Fundação RTVE deu continuidade a segmentar de forma
mais aprofundada a busca estratégica da autonomia, principalmente no que se refere ao
setor de radiodifusão. Foi consolidada a instalação da transmissão no Morro do
Mendanha em função da compra do terreno, facilitando veementemente o abrigo do
parque de transmissão da TV UFG e das futuras emissoras de radiodifusão, caso venha
possuir e/ou administrar.

É de se notar que as conquistas alcançadas em modernizar cada vez mais o
parque tecnológico da TV UFG são compartilhadas, em função da grande contribuição
dos parceiros, apoiadores e voluntários que acreditam nos valores e na missão da
Fundação RTVE, sobretudo às suas atividades primordiais, ou seja, o fortalecimento da
radiodifusão democrática e às atividades comunicacionais, educativas e culturais.
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Trabalhando de forma consubstanciada, tem se respaldo importante do corpo
diretivo da Fundação RTVE, seus conselhos, apoiadores, parceiros e colaboradores no
enfrentamento dos desafios atuais e vindouros, como também o crescimento da
confiança nos projetos desenvolvidos, proporcionando maior confiança no quesito
democrático da sociedade e amplitude no canal participativo crítico da sociedade goiana.

No que tange ao Relatório Anual de 2013, a superação dos desafios, bem como
as conquistas de mais um ano de trabalho da Fundação RTVE poderão ser destacados
para as atividades de ensino, pesquisa e extensão da UFG, que norteiam em seus
objetivos estatutários. Há de se registrar que os limites ainda se estabelecem como
também, os desafios para ultrapassá-los. O embasamento singular de uma gestão
consolidada, cuja Fundação RTVE está se remodelando, buscou-se efetivar de forma
sistemática à melhoria dos fluxos, processos e produtos, de modo que possa consolidar
de forma efetiva, a eficiência e a eficácia, buscando ferramentas que proporcione ousar,
selecionar e criar conteúdos importantes para a sociedade, contribuindo para a melhoria
de seus processos, bem como o avanço da democracia e do crescimento profissional e
pessoal dos colaboradores.

Agradecimentos
Em relação ao ano de 2013, nossos agradecimentos são estendidos a todos os
convenentes e demais parceiros e a todas as pessoas e instituições que tornaram
possível a execução dos serviços relacionados às metas e objetivos estatutários da
Fundação RTVE.

Especialmente, destacamos nossos agradecimentos à Universidade Federal de
Goiás (UFG), em especial ao Magnífico Reitor, Prof. Edward Madureira Brasil, ao ViceReitor, Prof. Eriberto Francisco Bevilaqua Marin, aos Pró-Reitores de Administração e
Finanças, Prof. Orlando Afonso Valle do Amaral, de Extensão e Cultura, Prof. Anselmo
Pessoa Neto, de Graduação, Profª. Sandramara Matias Chaves, bem como a todas as
Unidades Acadêmicas da UFG pela confiança depositada, pois, apesar das limitações e
desafios ainda presentes na existência da Fundação RTVE, são muitos os que acreditam
na nossa capacidade para executar o gerenciamento dos seus projetos.
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Aos instituidores da Fundação RTVE, Prof. Walter Nilton Celestino da Silva e Prof.
Nelson Cardoso do Amaral, pelo cuidado e zelo que têm dispensado à Fundação RTVE.
Aos membros dos Conselhos Deliberativo e Fiscal, que dedicaram parte de seu tempo a
participar de forma efetiva nas reuniões, tanto ordinárias quanto extraordinárias, e
contribuíram para o bom resultado alcançando em 2013.

Somos gratos aos colaboradores da Fundação RTVE que, mesmo diante de
dificuldades encontradas, trabalharam arduamente no cumprimento das suas atividades,
contribuindo para a manutenção de um bom clima organizacional, sem menosprezar o
seu profissionalismo.

Agradecemos também à equipe da FUNAPE, por seu importante apoio e auxílio
constante, que ajudou-nos a alcançar os resultados propostos para o ano de 2013.

Finalmente, registramos nosso muito obrigado à Digna Curadora de Fundações e
Associações de Goiânia, Drª. Marlem Gladys Ferreira Machado Jayme, pelo valoroso
profissionalismo com o qual tem nos apoiado e nos instruído, nas ocasiões que se fez
necessário, com o intuito de que nossos esforços resultem no melhor desempenho das
atividades administrativas da Fundação RTVE.

Prof. Carlito Lariucci
Diretor Executivo da Fundação RTVE
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A INSTITUIÇÃO

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, 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, sendo composto por
oito membros efetivos.



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



Diretoria Executiva - órgão de execução que coordena e superintende
todas as atividades, na forma do Estatuto e do Regimento Interno.

Destarte ainda que mais de um terço dos membros dos órgãos que constituem a
Fundação RTVE são provenientes da Universidade Federal de Goiás e realizam o seu
trabalho sem remuneração ou bonificação por parte da Fundação.
Houve a prorrogação do mandato do Diretor Executivo, bem como dos membros
dos Conselhos Deliberativo e Fiscal pelo período de 90 (noventa) dias, a partir de
26/10/2013, para fins de ajustes dos anos civil e fiscal.
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Composição dos Órgãos em 2013
Conselho Deliberativo da Fundação RTVE
Vanessa Bandeira Moreira

Arnaldo Cardoso Freire

Representante da Gerência da TV UFG

Representante da Comunidade Externa à UFG

Presidente do Conselho

Igor Kopcak

Geórgia Cynara Coelho de Souza

Representante da Pró-Reitoria de Extensão e

Santana

Cultura da UFG

Representante da Comunidade Externa à UFG

Carlito Lariucci

Alexandre Tadeu dos Santos

Diretor Executivo da Fundação RTVE

Representante da Faculdade de Comunicação e
Biblioteconomia da UFG

Roberto Pereira Nunes

Sainy Coelho Borges Veloso

Representante da Rádio Universitária da UFG

Representante da Faculdade de Artes Visuais
da UFG

Conselho Fiscal da Fundação RTVE
Juarez Patrício de Oliveira Júnior

Edvânia Braz Teixeira Rodrigues

Representante do Conselho de Curadores da

Representante do Conselho de Curadores da

UFG

UFG (*)

Presidente do Conselho

Presidente do Conselho

Míriam Fábia Alves

Mariluza Cardoso da Silva

Representante do Conselho Universitário da UFG

Representante da Comunidade Externa à
UFG

Wenismar Pereira de Lima
Representante

do

Departamento

de

Contabilidade de Finanças da UFG
Obs.(*) Iniciou a partir de 22/05/2013

8

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 durante o ano de 2013, com validade pelo período
compreendido entre 01.01.2013 a 31.01.2014.
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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
Contribuir para a formação educativa, humanística, ética e solidária por meio de
ações que potencializem atividades de pesquisa científica (e divulgação dos seus
resultados), bem como atividades comunicacionais, culturais, artísticas e esportivas,
inclusive no que se refere à formação de recursos humanos, especialmente no âmbito da
Universidade Federal de Goiás, além de produzir e/ou veicular produtos audiovisuais e
televisivos educativos, culturais, artísticos, científicos ou jornalísticos para diversas
mídias:
 Ampliar, quantitativa e qualitativamente, a produção e/ou veiculação (se for o
caso), de produtos audiovisuais e televisivos de caráter eminentemente
educativos, culturais, artísticos, científicos ou jornalísticos para diversas mídias;
 Aprofundar e ampliar as parcerias que possibilitem a cooperação de conteúdos
audiovisuais e televisivos, passíveis de serem veiculados na TV UFG ou de
servirem como objetos pedagógicos e de aprendizagem em escolas ou
instituições de ensino superior públicas;
 Fortalecer as parcerias já existentes e realizar novas parcerias que
desemboquem na captação de conteúdos audiovisuais e televisivos já
finalizados, de caráter educativo, cultural, artístico, científico ou jornalístico,
passíveis de serem veiculados na TV UFG ou de servirem como objetos
pedagógicos e de aprendizagem em escolas ou instituições de ensino superior
pública;
 Ampliar, qualitativa e quantitativamente, o apoio às atividades de ensino,
pesquisa e extensão da UFG, bem como de outras instituições goianienses,
goianas e brasileiras, que, além do gênero supracitado, também podem estar
relacionados ao universo artístico, cultural e comunicacional;
 Promover atividades de capacitação e formação de recursos humanos.
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1.1

Produção e/ou Veiculação

1.1.1 EBC/RNPC/TV Brasil
 Ações Previstas
Fortalecer os vínculos com a EBC/RNCP/TV Brasil por meio da ampliação dos
objetos contratuais já existentes, objetivando possibilitar tanto a ampliação da produção
de conteúdo jornalístico semanalmente enviado à TV Brasil, quanto à coprodução de
programas e interprogramas televisivos de caráter nacional, que podem ser produzidos
pela própria equipe da TV UFG ou em parceria com as demais emissoras que compõem
o Núcleo Centro-Oeste da RNCP.

 Ações Executadas
a) A Fundação RTVE deu continuidade na realização do objeto do Contrato com a
EBC/SURED nº 003/2012 (Anexo II), 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 na qual a TV UFG
transmite a programação e noticiários exibidos pela TV Brasil. A TV UFG além de
transmitir a programação da TV Brasil, produziu conteúdos jornalísticos e audiovisuais
que foram veiculados em rede nacional.

b) Como Associada, a TV UFG transmite no mínimo, dez horas diárias de
programação da TV Brasil, em horários específicos da grade, sendo assegurado o aporte
de conteúdos regionais à grade nacional da rede pública. Deu-se em 2013 a continuidade
do Contrato de Prestação de Serviços de Produção Jornalística e Outras Avenças,
Contrato: EBC/DJOR-PROD.JORN. n° 001/2012 (Anexo II), com vigência até Ago/2013.
Ainda não foi realizada sua renovação, haja vista que está em andamento, no entanto, a
TV UFG continua a desenvolver as atividades acordadas até que se firme um novo
contrato.

O objetivo é aperfeiçoar a produção jornalística da TV UFG na prestação de
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 na cidade de Goiânia e interior de Goiás.
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Uma das dimensões jornalística que se compartilha é o quadro O Povo Fala, que
é uma passagem de bloco do Repórter Brasil. A TV UFG realiza entrevistas com
populares para levantar a opinião da população sobre diversos assuntos. 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 21h00min.

Além de cooperar com o telejornal Repórter Brasil, a TV UFG também envia,
mensalmente, uma matéria para compor o programa PARATODOS exibido pela TV
BRASIL, aos sábados às 16h30min. O PARATODOS é um programa semanal que revela
diversas manifestações culturais de todo o Brasil.
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c) Uma proposta de co-produção entre as emissoras da Região Centro-Oeste do
Brasil, 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 (TV Universidade) e Campo Grande (TV Brasil Pantanal). Essa proposta está em
fase de análise e complementação pela TV Universidade e TV Brasil Pantanal.
Ocorreram reuniões no Estado de Goiás para discussão de sua viabilidade. Após o
fechamento do projeto será encaminhado ao Comitê Gestor da TV Brasil para análise da
viabilidade de co-produção. O programa será realizado semanalmente, tendo uma hora
de duração e abordará o território do Cerrado, constituído pelos estados Goiás, Mato
Grosso e Mato Grosso do Sul, nos quais se localizam as emissoras que compõem o
Núcleo Centro-Oeste da RNCP.

1.1.2 Produção de Conteúdo da Fundação RTVE e da TV UFG
 Ações Previstas
Dar continuidade e ampliar os projetos que promovem a interação e integração da
Fundação RTVE e da TV UFG com a comunidade universitária da UFG, com outras
instituições goianienses, goianas e brasileiras e com as pessoas que moram em Goiânia
e em Goiás, no que se refere à produção de: vinhetas educativas e informativas de
divulgação de assuntos ou eventos de interesse público; interprogramas institucionais ou
educativos; programas educativos, culturais, artísticos, científicos ou jornalísticos.

 Ações realizadas
a) UFG ao Vivo Via Web: Deu-se em 2013 a continuidade do Contrato nº
28/2012 (Anexo II), com vigência até Jan/2013, no entanto foi assinado um novo Contrato
nº 021/2013 (Anexo III), com vigência de Fev/2013 a Jan/2014, com o mesmo objetivo do
anterior, ou seja, de promover a interação e integração entre a comunidade universitária da
UFG e a sociedade em geral, 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). 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.
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Por meio desse Projeto foi também possível democratizar o acesso às cerimônias
de Colação de Grau as quais, desde 2009, têm sido realizadas no Centro de Eventos
Professor Ricardo Freua Bufáiçal para os cursos de Goiânia. 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 em DVD
e encaminhado à Assessoria de Comunicação da UFG que, gratuitamente, disponibiliza
uma cópia à Comissão de Formatura da turma.

b) Nossa história daria um filme: Deu-se em 2013 a continuidade do
Contrato nº 036/2012 (Anexo II), entre a Fundação RTVE e a Universidade Federal de
Goiás, com vigência até Abr/2013, com a finalização dos 10 (dez) documentários sobre a
cidade de Goiânia e sobre 08 (oito) representativos bairros da cidade: Jardim Novo
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Mundo, Jardim Nova Esperança, Vila Nova, Setor Pedro Ludovico, Vila União, Jardim
Guanabara, Centro e Campinas. O objetivo do projeto de dar visibilidade e registrar a
trajetória de personalidades populares, que vivem e têm suas existências na cidade de
Goiânia, foi plenamente alcançado, uma vez que foram realizados 09 (nove) eventos de
lançamentos dos documentários nos bairros. O primeiro evento ocorreu no dia 21 de
outubro de 2013 e marcou a comemoração dos 80 anos da cidade de Goiânia e o início
da exibição da série na TV UFG, cana 14 UHF e canal 13 NET Goiânia. E durante os
meses de novembro e dezembro foram realizados, em cada bairro abordado pelo projeto,
eventos de lançamento em particular que contou com a participação das comunidades e
com apresentações artísticas de talentos locais. Tudo isso reforçou ainda mais o caráter
histórico, cultural, artístico e social do projeto “Nossa história daria um filme”.
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c) Núcleo de dança coletivo 22: Deu-se em 2013 a continuidade do Contrato
nº 070/2012 (Anexo II), entre a Fundação RTVE e a Universidade Federal de Goiás, com
vigência até Jan/2014 com o objeto de serviços de pré-produção, produção, captura de
áudio e vídeo, roteirização, montagem, edição, finalização e gravação de DVD de dois
vídeo-dança do Programa Corpopular/Núcleo de Dança Coletivo 22 denominado
Passagem.

d
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d) Vídeo Institucional Câmpus Jataí: Deu-se em 2013 a continuidade do
Contrato nº 073/2012 (Anexo II), entre a Fundação RTVE e a Universidade Federal de
Goiás e com vigência até Abr/2013, que tinha como o objeto os serviços de préprodução, produção, captura de áudio e vídeo, roteirização, montagem, edição e
finalização do vídeo institucional do Campus da UFG em Jataí-GO.

e) Vinhetas: As vinhetas produzidas pela TV UFG são de caráter institucional e
pertencem à dinâmica da própria emissora e aos projetos de ensino, pesquisa e extensão
da UFG. A TV UFG não veicula propagandas de produtos e de serviços, em virtude do
seu caráter educativo. Dessa forma, as vinhetas produzidas e veiculadas pela TV UFG
possuem o objetivo de divulgar a própria emissora e a UFG, por meio de eventos que a
mesma apoia, podendo ter ainda um apelo temático ou social, a saber: datas
comemorativas e campanhas de interesse público. O formato das vinhetas é o usual em
emissoras televisivas, ou seja, a duração é de até 1minuto e 30 segundos.
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1.2. Cooperação de Conteúdos
 Ações previstas
Aprofundar e ampliar as parcerias que possibilitem a cooperação de conteúdos
audiovisuais e televisivos, passíveis de serem veiculados na TV UFG ou de servirem
como objetos pedagógicos e de aprendizagem em escolas ou instituições de ensino
superior públicas.

1.2.1. Coprodução com Cursos de Jornalismo e Produção Audiovisual de
Instituições de Ensino Superior Goianienses
 Ações previstas
Criar as condições estruturais e financeiras adequadas para que se produza e
veicule na TV UFG conteúdos jornalísticos diários, por meio do fortalecimento e
ampliação

da

parceria

estabelecida

com

o

TELELAB/FACOMB/UFG

e

do

estabelecimento de novas parcerias com outros cursos de Jornalismo e de Produção
Audiovisual ofertados em instituições de ensino superior goianienses.

 Ações executadas
a) Por meio da parceria com o “Laboratório de Produções Audiovisuais e
Televisivas Integradas” (TELELAB), do Projeto de Extensão da Faculdade de Informação
e Comunicação – FIC (antiga FACOMB)(Anexo V), e com a Assessoria de Comunicação
(ASCOM) da UFG, estruturou-se o primeiro programa jornalístico da TV UFG,
denominado “Conexões”. Deu continuidade o Convênio 035/2012 (Anexo II) entre a
Fundação RTVE e a Universidade Federal de Goiás, com vigência até Jan/2017 cujo
objeto é o compartilhamento de conteúdos audiovisuais e telejornalísticos.

O objetivo desse telejornal é problematizar e aprofundar as discussões sobre
assuntos de interesse da sociedade, bem como apresentar os temas que normalmente
não são pautados pelos veículos comerciais de jornalismo. Em 2013 a parceria se
manteve, sendo que a TV UFG assumiu o programa Conexões e a Faculdade de
Informação e Comunicação – FIC responsabilizou-se pela execução do quadro O Povo
Fala e alguma matérias de acordo com suas possibilidades.
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Na parceria com a FIC, os estudantes vinculam-se ao Programa Conexões por
meio de disciplinas laboratoriais na área de produção televisiva ou do TELELAB, que
também é um Projeto de Extensão. Sob a supervisão das professoras e contato com os
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. Formatação de Novos Projetos de Fomento à Produção Audiovisual e
Cultural Goiana e Brasileira
 Ações previstas
Formatar projetos de programas e interprogramas para a TV UFG embasados nos
critérios de coprodução definidos por meio da Resolução 001/2009 da Fundação RTVE.

 Ações executadas
a) Som de lugar: A partir de setembro de 2013 à janeiro de 2014 foram
produzidos 54 vídeos músicas, totalizando 18 episódios e um teaser de divulgação. É
uma Produção do Coletivo Saraivada Produções Culturais com coprodução com a TV
UFG e integra a grade de produção da TV como interprograma.
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1.2.3. Produção de Videoaulas e Objetos de Aprendizagem para os Cursos
de EAD da UFG
 Ações previstas
Divulgar amplamente para os coordenadores de cursos de Educação a Distância
(EAD) da UFG que a Fundação RTVE é capaz de produzir conteúdos didáticos em áudio
e vídeo (videoaulas) e objetos de aprendizagem, com qualidade técnica e de conteúdo e
em formatos que possibilitem sua posterior postagem na RedeIFES (para serem
compartilhados com as demais IFES brasileiras), bem como veiculação na grade de
programação da TV UFG.

 Ações executadas
Foram realizadas visitas às Câmaras de Pesquisa e Pós-graduação; Graduação;
e Extensão e Cultura da Universidade Federal de Goiás que objetivaram a divulgação
dos serviços prestados pela Fundação RTVE na área de produção audiovisual e
transmissão via web. Esse trabalho de visita, aos poucos, vem gerando resultados que
começam a aparecer por meio do aumento da procura por parte da comunidade
universitária por mais informações sobre a Fundação e seus serviços.

1.2.4. Parceria com Secretarias da Administração Municipal e Estadual
 Ações previstas
Desenvolver e/ou apoiar projetos de Educomunicação nas escolas da rede
pública (municipal e estadual) de ensino, bem como realizar oficinas de produção
audiovisual e jornalística para os Pontos de Cultura de Goiânia e Goiás, garantindo não
só a formação de estudantes e produtores culturais, como também a produção de novos
conteúdos para a TV UFG, alicerçados em escolas e comunidades que vivenciam,
cotidianamente, suas alegrias e dramas.
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 Ações executadas
A TV UFG apresentou um projeto para a Secretaria Municipal de Educação –
SME para a produção de um programa no intuito de disseminar discussões nas escolas
da rede pública, no entanto não houve avanço em função de questões políticas de novo
redirecionamento no planejamento estratégico da mesma.

1.3. Captação de Conteúdos Audiovisuais e Televisivos
 Ações previstas
Fortalecer as parcerias já existentes e realizar novas parcerias que desemboquem
na captação de conteúdos audiovisuais e televisivos já finalizados, de caráter educativo,
cultural, artístico, científico ou jornalístico, passíveis de serem veiculados na TV UFG ou
de servirem como objetos pedagógicos e de aprendizagem em escolas ou instituições de
ensino superior pública.

 Ações executadas
a) 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”. Foi uma
comemoração com um programa de videoclipes de bandas e cantores goianos do
gênero. A Fundação RTVE/TV UFG objetivou a valorização da cultura do Estado, de
forma a garantir que os artistas e os produtores musicais e audiovisuais de Goiás
tivessem um espaço para divulgar seus trabalhos.

O programa teve reprises nos dias 14 e 15 do mesmo mês. Para participar, 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 NUCCA, responsável pela elaboração do projeto do Dia
Mundial do Rock.
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b) Curta Goiânia: A TV UFG exibiu, no período de 21 a 25 de outubro, a IV
Edição do projeto Curta Goiânia, especial da programação da TV/UFG, na qual reúne
produções audiovisuais que retratam a história e cultura de Goiânia. Esta edição do
projeto integrou a campanha comemorativa do Goiânia 80 anos, lançada pela TV UFG no
início de 2013. Além de celebrar o aniversário da capital goiana, o projeto teve como
intuito valorizar o trabalho de produtores independentes locais, que recebem um espaço
especial na programação da emissora. Os filmes foram exibidos sempre às 16h00min.
São eles:
Pedro Fundamental - 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.

Amarelinha - Ângelo Lima retrata a infância perdida das crianças contaminadas
pelo Césio 137 no acidente radioativo ocorrido em Goiânia no ano de 1987.
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Renova a Esperança - O documentário foi uma iniciativa da FIC 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.



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.



Teia do Cerrado - De Uliana Duarte, o filme registra o trabalho de fiandeiras e

tecelãs e a diversidade cultural a partir do projeto, que leva o mesmo nome do filme,
desenvolvido pela Associação Cultural Domínio Descendente, de Teresina de Goiás, na
Chapada dos Veadeiros.



Graffiti em Ruínas e Outros Muros - Do diretor João Novaes, o filme fala sobre a

intervenção urbana proporcionada pelos grafiteiros e pelo grafite nos muros de Goiânia.

25



Julie, Agosto, Setembro - Dirigido por Jarleo Barbosa, o filme mostra Julie, uma
suiça que acabou de se mudar pra Goiânia. Pouco a pouco ela vai entendendo a
cidade até, por fim, se transformar em uma parte dela.



Grande Hotel - De Christina Santos, Tarsila Braga e Thúlio Mendonça, apresenta

um dos mais tradicionais hotéis de Goiânia, inaugurado em 1937 e localizado na Avenida
Goiás. Ponto importante da história da cidade, o hotel vem passando por momentos
difíceis nos últimos anos, enfrentando até ameaça de fechamento.



Eixo - De Uliana Duarte, 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.
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Rock em Goiânia é Notícia - Com direção de Paulo Henrique Faria, o

documentário busca debater a visibilidade do cenário musical do rock goianiense nos
meios de comunicação. A obra reúne a opinião de pessoas que realizam coberturas
relacionadas ao rock, tanto amadores quanto profissionais, com especialistas e com as
bandas que representam o estilo em Goiânia, além do público presente no maior festival
de rock alternativo da cidade, o Goiânia Noise.



Olhar de João - Filme de Mariley Carneiro mostra o olhar singular do fotógrafo

goiano João Caetano sobre a natureza.



Resto de Sabão - De Rochane Torres, enfoca a violência na relação amorosa de

um casal. A trama se passa em um ambiente bucólico, cujo poeta, aparentemente calmo,
por motivo revelado mata sua amada. O roteiro é baseado na produção literária de Yêda
Schmaltz.
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Um Sol de Jacaré - Com direção de Rosa Berardo, o filme aborda a sociedade de

consumo e questão da sustentabilidade a partir da atitude dos pais das personagens
infantis.



Anjo Alecrim - Direção de Viviane Louise, apresenta a história da viola a partir da

vida de Domá da Conceição, um violeiro e cantador.
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Número Zero - Dirigido por Cláudia Nunes, o filme apresenta a versão de

meninos e meninas de rua goiana sobre suas próprias histórias.



Verde Maduro - É uma ficção poética de Simone Caetano. Minduim descobre o

amor. Inês experimenta o amor. Inácio escreve o amor.

Uma das ações do Curta Goiânia de 2013 foi o programa já produzido no ano de
2011, chamado Anima Goiânia. É um programa que relata a cidade de Goiânia por meio
de animações. São eles:


Era Uma Vez um Bandeirante - Dirigido 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.
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Movimento das Três Raças - De Michael Valim, vídeo de animação stop-motion

sobre os monumentos da cidade de Goiânia. Numa noite qualquer os monumentos
adquirem vida.



Cattum - Com direção e roteiro de Paulo Miranda, conta as aventuras de um gato

perdido em uma grande cidade.



As Viagens de Um Saci - O filme é dirigido por Dustan Oeven, Moisés Cabral e

narra as viagens de um Saci pela história do século XX.
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Parceria Greenpeace: Em 2013, a TV UFG manteve a veiculação dos materiais
cedidos pela Associação Civil Greenpeace, a saber: 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.

1.3.1. RedeIFES
 Ações previstas
Aprofundar as relações com a RedeIFES, participando de forma mais ativa do seu
Comitê Gestor e promovendo análises de conteúdos postados na rede, passíveis de
serem veiculados na grade de programação da TV UFG, bem como aprimorar a prática
de postagem de conteúdos a serem disponibilizados para as demais emissoras que a
compõem, a fim de que ela se torne uma rotina cotidiana.

 Ações executadas
a) 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 2013 manteve-se 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
foram exibidas de segunda a sexta-feira, geralmente às 19h00min, com reprises nos fins
de semana, entre 07h45min e 09h00min horas. 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. São eles:

31



América Latina



Câmera Aberta



Caldo de Cultura
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Trocando em Miúdos



Sem Brincadeira



Em Tese



Scientia
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Paratodos

1.3.2. TAL
 Ações previstas
Aprimorar as relações com a Televisión de la America Latina (TAL), rede de
conteúdos compartilhados de vários países latino americanos a qual possibilita, tanto a
composição/diversificação da grade de programação da TV UFG, quanto a atribuição de
maior visibilidade para as produções da emissora.

 Ações executadas
A Televisão da América Latina – TAL é uma rede de compartilhamento de
produtos audiovisuais e televisivos 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.

Deu continuidade o Acordo de Cooperação entre a Fundação RTVE e a Television
America Latina – TAL (Anexo I), com vigência até dez/2021, com o objeto de Intercâmbio
de conteúdos de canais educativos e culturais, com o intuito de promover a integração
cultural, social e econômica da comunidade latino-americana. No período de 20 a 27 de
julho de 2013 ocorreu o encontro que reuniu cerca de 40 canais de televisões públicas,
educativos e culturais de 14 países da América Latina, além de Estados Unidos, Canadá,
França e Alemanha. O encontro ocorreu na cidade de Montevidéu no Uruguai e reuniu
também diversos produtores independentes de 17 entidades ligadas à promoção e
difusão audiovisual na América Latina. Maiores detalhes encontram-se no item 2.1.3.
Atividades Externas de Formação Continuada.
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Disponibilizou-se para a veiculação de conteúdos produzidos pela TV UFG a
outras TVs que integram a TAL. Em 2013 foram exibidos na programação da TV UFG os
programas abaixo relacionados.


Mestizo



Expedicion Natibo



Scenas Callejeras

Foram apresentados 13 episódios do associado: Tevé Ciudad do Uruguai. A sinopse da
série informa sobre os personagens que convivem e sobrevivem nas ruas de Montevidéu
proporcionando um toque especial para a cidade.
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Cimarrones

É uma série que se guia pela necessidade de enaltecer a herança afro-colombiana por
meio da riqueza de sua cultura, seus valores e suas contribuições à identidade do povo
colombiano.



Viewfinder América Latina

Estreou no dia 18 de novembro a série de documentários “Viewfinder América Latina”.
Composta por seis filmes produzidos por realizadores da Argentina, Bolívia, Brasil,
Colômbia e México, a série traz um olhar local sobre questões universais. É uma
produção da rede de TV Al Jazeera e foi coordenada na América Latina pela Televisión
América Latina (TAL), uma rede de intercâmbio e divulgação da produção audiovisual de
todos os 20 países da América Latina, da qual a TV UFG faz parte. A rede Al Jazeera
decidiu focar o seu projeto na América Latina, por causa das transformações em curso
nesta região, tão rica e diversa culturalmente. Os filmes focam no poder da arte de contar
histórias para trazer percepções mais profundas sobre o impacto de eventos globais em
comunidades locais. São histórias trazidas por meio das experiências de pessoas nas
linhas de frente de um mundo que sofre mudanças cada vez mais velozes. O Viewfinder
selecionou, por meio de convocatória, realizadores independentes da América Latina. A
iniciativa, que contou com o apoio do DocMontevideo, recebeu na primeira edição mais
de 200 propostas. Os pré-selecionados participaram de workshops de treinamento e, a
partir daí, seis filmes foram produzidos dentro desta série.
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1.3.3. Fundação Roberto Marinho/Canal Futura
 Ações previstas
Criar uma política interna de produção e envio semanal de conteúdos jornalísticos
para a TV Futura, bem como apoiar suas iniciativas no campo de formação e treinamento
de profissionais da TV UFG e do Curso de Jornalismo da UFG.

 Ações executadas
a) Com o objetivo 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 (Anexo II), entre a Fundação RTVE e a
Fundação Roberto Marinho, com vigência até abril de 2014. Com isso, investiu-se 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/TV Futura,
podendo 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.
Foram exibidos, pela TV UFG, os conteúdos do programa Feito à mão, bem como do
interprograma Cartas ao Vento. São eles:

Feito à mão: Uma série de 6 programas que procura mostrar como aliar a
criatividade e a consciência ambiental para criar produtos interessantes.
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Cartas ao Vento: Encontrar soluções para problemas em comum de diferentes
regiões do mundo, por meio de um intercâmbio de ideias e experiências. É isso que
pretende o interprograma Cartas ao Vento, que mostra um amplo panorama da
identidade cultural de diferentes países.

b) Reuniões Virtuais: A equipe de jornalismo da TV UFG participou de reuniões
de pauta com o Canal Futura durante o ano de 2013, sempre que solicitada. Foram
debatidos temas e pauta a serem produzidos para o Jornal Futura e o Sala de Notícias e
ocorrem por meio do Hangout (um dos serviços do portal Google).

c) 6º Encontro de Jornalismo em rede do Canal Futura: As jornalistas
Kamyla Maia e Amanda Costa participaram do encontro que foi realizado nos dias 11 e
12 de julho de 2013, na cidade do Rio de Janeiro. O encontro, que reuniu parceiros de
todo país, tinha como objetivo integrar a rede.
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d) Troca de conteúdos jornalísticos: Foram enviadas as matérias para a TV
Futura, em cumprimento da parceria entre o Canal Futura e a Fundação RTVE/TV UFG.
Segue abaixo a relação do período de envio das matérias desenvolvidas no ano de 2013.

Matérias enviadas/Jornalistas responsáveis

Datas

1- 1- Lançamento A Cor da Cultura - Kamyla Maia

03/09/2013

2- 2- Formação A Cor da Cultura - Kamyla Maia

05/09/2013

3- Alergia Alimentar - Kamyla Maia

17/09/2013

4-Câncer de Boca - Amanda Costa

01/10/2013

5- Produção de Ração - Brunno Favacho
6- Sonoras sobre a reposição de aulas na Rede
Municipal de Ensino- Manoela Messias
7- Professores Indígenas - Amanda Costa

15/10/13
27/11/2013
10/12/13

1.3.4. Instituto Itaú Cultural
 Ações previstas
Investir na consolidação da parceria entre o Instituto Itaú Cultural e a Fundação
RTVE, a fim de promover a cessão de direitos autorais para veiculação gratuita de
produtos audiovisuais ou televisivos fomentados pelo mesmo, para ampliar o leque de
conteúdos qualitativamente referenciados que compõem a grade de programação da TV
UFG.

 Ações executadas
Por meio do convênio celebrado entre o Instituto Itaú Cultural e a Fundação
RTVE, com vigência até jul/2017, foi possível obter uma Licença de Uso de Obra
Audiovisual (Anexo II) que possibilitou a veiculação gratuita de produtos audiovisuais de
qualidade que passaram a compor a grade local de programação da TV UFG. O maior
exemplo dessa parceria é o programa televisivo “Rumos da Música” que é produzido pelo
Instituto Cultural Itaú e exibido pela TV UFG.
Rumos da Música
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1.3.5. AGECOM – Termo de Cooperação Técnica
 Ações previstas
Dar continuidade às atividades de cooperação mútua com foco na execução de
programas, projetos e produção jornalística em conjunto e transmissão de eventos de
interesse comum, além de promover, conforme a disponibilidade dos partícipes, o
intercâmbio de servidores com vistas ao desenvolvimento das atividades profissionais de
cada um, na área jornalística e técnica, e ainda a produção e exibição de programas
produzidos em comum ou de produção própria, simultaneamente ou mediante
retransmissão.

 Ações executadas
a) Programa Doct Goyaz: A Fundação RTVE manteve em 2013 a parceria
com a Agência Goiânia de Comunicação - AGECOM dando continuidade ao Termo de
Cooperação Mútua nº 030/2012 – GERJUR (Anexo II), com vigência até jun/2013, na
qual a TV UFG reproduziu o programa Doctv Goyaz.

b) Concurso Doctv Goyaz II: Foi realizado por meio do Contrato s/nº ano 2013
(Anexo III), com vigência de até dez/2014, entre a Agência Goiana de Comunicação,
Instituto Rizzo, Vetor Cine, Maria Elisa e a Fundação RTVE, com o objeto de coprodução
de obra audiovisual, destinada a transmissão e retransmissão por televisão e outras
formas de comunicação ao público.
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c) Cooperação AGECOM: Teve prosseguimento o Termo de Cooperação
Técnica (Anexo I), com vigência até out/2016, cujo objeto é a cooperação mútua entre a
Fundação

RTVE/TV

desenvolvimento

UFG

conjunto

e
de

a

AGECOM/TV

ações

na

área

Brasil
de

Central,

com

comunicação,

vistas
tais

ao

como:

compartilhamento de informações, conteúdos audiovisuais e telejornalísticos. A
Fundação RTVE, por meio da TV UFG, envio para a AGECOM, por meio da TV Brasil
Central, as seguintes matérias que seguem abaixo:
Matérias enviadas/Jornalistas responsável
1- Praça Consciente - Kamyla Maia
2- Fian Brasil - Kamyla Maia
3- A Escola Vai ao Bosque - Kamyla Maia
4- Pet Terapia - Kamyla Maia
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1.3.6. Captação de Outros Conteúdos Audiovisuais e Televisivos já
Finalizados
 Ações previstas
Formatar projetos de programas e interprogramas para a TV UFG capazes de
possibilitar a veiculação da produção audiovisual e cultural goiana e brasileira na grade
de programação da emissora.

 Ações executadas
a) Meu filme na TV: Foi criado para receber produções audiovisuais finalizadas
de produtores independentes para serem exibidas na programação da TV UFG. Os
longas, médias ou curtas-metragens, de qualquer gênero, podem ser enviados a
qualquer momento do ano por meio do Portal de Compartilhamento de Conteúdos, via
Correios ou pessoalmente na sede da Fundação RTVE/TV UFG. O programa “Meu Filme
na TV” atendeu à Resolução nº 002/2009, que estabelece a Política de Captação de
Produtos Audiovisuais da Fundação RTVE. Abaixo são citados os filmes exibidos na
programação da TV UFG:
Cores da Utopia: A TV UFG exibiu durante o mês de maio de 2013 o
documentário Cores da Utopia, obra que propõe uma reflexão sobre as doenças mentais
a partir da história de Reginaldo Bonfim, um artista plástico baiano que sofre de
esquizofrenia. Foi dirigido por Júlio Nascimento e foi produzido sem fins lucrativos com o
objetivo de propor “uma reflexão sobre a loucura da humanidade e a humanidade da
loucura”. Ao expor a exclusão social de Reginaldo, o documentário coloca em discussão
o conceito de normalidade aceito e imposto pela sociedade. No filme é possível notar que
a loucura vai além dos sintomas psiquiátricos e está presente na mente e nas ações da
humanidade. A produção foi exibida em três diferentes ocasiões para marcar o Dia
Nacional da Luta Antimanicomial, comemorado em 18 de maio, a saber: dia 12 de maio,
às 17h00min, 18 de maio, às 14h00min, e 19 de maio, às 17h00min.
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A Velha Gulosa: Nos dias 5 e 6 de outubro, às 18h45min, a TV UFG exibiu o
curta-metragem A Velha Gulosa, da roteirista e diretora Isabela Veiga. O filme mistura
técnicas de animação para contar a história de Guilherme, um menino que utiliza sua
imaginação e as histórias contadas por sua avó para driblar o tédio em um dia de chuva.
O roteiro foi desenvolvido como projeto de mestrado de Isabela Veiga em Arte e Cultura
Visual, na Faculdade de Artes Visuais da UFG, orientada pela professora e cineasta
Rosa Berardo, e conta com a participação de dois atores estreantes no cinema: Rafael
Villela (Guilherme) e Neusa Caetano (avó), sob a direção de elenco de Luzia Mello.
Realizado em parceria com a Maison du Cinéma, escola que oferece cursos de formação
para áreas do setor cinematográfico, o curta foi selecionado pela Lei Municipal de
Incentivo à Cultura de Goiânia.
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b) Dia da Poesia: Em 2013, a TV UFG novamente convidou o público a se
expressar em homenagem ao Dia da Poesia, celebrado em 14 de março. Nesta segunda
edição do projeto (a primeira foi realizada em 2011). Várias pessoas inscreveram suas
poesias escolhidas, a maioria de autoria própria ou de autores ainda pouco conhecidos, o
que reforça a intenção maior do Dia da Poesia: divulgar a literatura, especialmente
aquela que ainda não se encontra nas prateleiras das grandes livrarias. As vinhetas
foram exibidas no período de 01 a 30 de março nos intervalos da programação da TV
UFG (canal 14 em sinal aberto e canal 13 na NET-Goiânia) e disponíveis no canal da TV
UFG no Youtube (www.youtobe/tvufgcanal14).

c) Fim de Semana do Cinema Brasileiro: A TV UFG homenageou a produção
audiovisual nacional com o projeto Fim de Semana do Cinema Brasileiro. Em sua terceira
edição, o especial é uma comemoração ao Dia do Cinema Brasileiro, celebrado em 19 de
junho. Nos dias 22 e 23 de junho, das 19h00min às 20h00min, foram exibidos quatro
curtas-metragens inscritos por meio de Chamada Pública divulgada durante o mês de
maio e faz parte das ações da TV UFG em comemoração ao aniversário de 80 anos da
cidade de Goiânia. Ao longo do ano, foram exibidos especiais, interprogramas,
reportagens, debates, além de uma série de documentários com o objetivo não só de
celebrar, mas também de discutir e refletir sobre o passado, presente e futuro da capital.
Abaixo contam a lista de produções e suas respectivas sinopses:
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My brother: Duração: 15 min Diretor: Raphael Gustavo da Silva. Sinopse: Vitão e
JP ganham a vida vendendo desinfetantes caseiros nas ruas de Goiânia. Certo dia, eles
ganham uma pequena quantia na loteria e decidem, por um mês, tirar onda de playboys.

Mamihlapinatapai: Duração: 8 min Diretor: Marco Ferreira. Sinopse: Todos os
dias nós acordamos e fazemos sempre as mesmas coisas. Um dia ele acordou e
percebeu que estava simplesmente vivo.
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Epifania: Duração: 18 min. Diretor: Marco Ferreira. Sinopse: Uma pergunta: Qual
o sentido da vida? A pessoa que encontrou essa resposta não contou pra ninguém. Mas
João contou pra Maria.

d) Semana do Rock: O projeto Semana do Rock na TV UFG – realizado pelo
NUCCA – teve como objetivo principal realizar uma programação especial para a grade
da TV UFG, com veiculação de produtos audiovisuais ligados à cena de rock
independente de Goiás. Foram exibidos videoclipes, vídeos de apresentações de bandas,
documentários em formato curta, média e longa-metragem, além dos programas Dia
Mundial do Rock (versões de 2012 e 2013) no período da noite de segunda-feira para
terça-feira (09 de julho/2013) e encerrando no domingo (14 de julho/2013). A
programação da Semana do Rock na TV UFG teve como público-alvo as bandas, artistas
e produtores do gênero rock em Goiás e o público do rock goiano, especificamente; e o
público da TV UFG de forma geral, ou seja, toda a região metropolitana de Goiânia e
demais espectadores que acompanham a programação da TV UFG via internet. Foram
ocupados sete horários da grade de programação da TV UFG, com variação entre uma
hora e uma hora e meia na grade. Ressalte-se que o projeto Semana do Rock na TV
UFG é uma possibilidade importante para a Fundação RTVE / TV UFG estreitar laços
com produtores culturais da cidade de Goiânia e, mais especificamente, àqueles ligados
à cena do rock independente goiano (músicos, produtores musicais e audiovisuais etc).
Ainda, é uma oportunidade de ocupar sua grade de programação com produções
audiovisuais culturalmente relevantes para a cidade de Goiânia e o Estado de Goiás, que
não costumam encontrar espaço no mercado televisivo local, de uma forma geral. Vale
ressaltar que o estado de Goiás conta com um público considerável para produções
ligadas à cena do rock independente regional. O público é carente por espaço de
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visualização de produtos ligados a essa cena e que não podem ser ignorados pela TV
UFG.

1.4. Apoio às Atividades de Ensino, Pesquisa e Extensão
 Ação prevista
Ampliar, qualitativa e quantitativamente, o apoio às atividades de ensino, pesquisa e
extensão da UFG, bem como de outras instituições goianienses, goianas e brasileiras,
que, além do gênero supracitado, também podem estar relacionados ao universo
artístico, cultural e comunicacional.

1.4.1. Projetos de Extensão da UFG
 Ações previstas
Fortalecer o vínculo com a UFG por meio da execução e ampliação dos contratos e
convênios em vigência, bem como da formatação de um novo programa voltado à
divulgação dos resultados das pesquisas científicas produzidas no âmbito da instituição.

 Ações Executadas
a) Interprograma Conhecendo a UFG: É um Projeto de Extensão da PróReitoria de Extensão e Cultura - PROEC da UFG, por meio do Contrato nº 027/2012
(Anexo II), com vigência até fev/2013. Foi assinado um novo Contrato nº 010/2013
(Anexo III), com vigência de mar/2013 a fev/2014, com o objeto de produzir oito
interprogramas por mês, totalizando 96 (noventa e seis) por ano. No intuito de aproximar
a Universidade Federal de Goiás à comunidade, são apresentados institucionalmente às
unidades acadêmicas, os órgãos, os serviços oferecidos, os projetos desenvolvidos, os
eventos, os cursos e demais atividades ligadas ao ambiente acadêmico da instituição.

47

Portanto, há uma relação de estreitamento entre o telespectador e o que acontece na
UFG, independentemente de sua ligação ou não à vida acadêmica.

A metodologia utilizada para a criação de conteúdo audiovisual de qualidade é
realizado por meio de diálogo com os participantes dessa produção. Dessa forma, a
equipe do Conhecendo a UFG se reúne com os entrevistados antes da gravação de cada
episódio, para que eles compreendam o objetivo do Interprograma e para que a equipe
também possa entender o assunto a ser abordado e assim, proporciona-se o
estabelecimento de vínculos com as pessoas entrevistadas. A escolha dos temas do
Conhecendo a UFG baseia-se na necessidade de informar a sociedade sobre as
atividades desenvolvidas na Universidade Federal de Goiás, na qual busca a divulgação
dos serviços que a instituição realiza aos diferentes públicos da comunidade.

No ano de 2013, a identidade visual do interprograma Conhecendo a UFG foi
reformulada para modernizar sua imagem, conferir dinamicidade e torná-lo mais atrativo.
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b) Interprograma Ei! Se liga na UFG : É um Projeto de extensão da PróReitoria de Extensão e Cultura - PROEC da UFG, executado pela Fundação RTVE/TV
UFG, por meio do Contrato nº 025/2012 (Anexo II), com vigência até fev/2013. Foi
firmado um novo Contrato nº 009/2013 (Anexo III), com vigência de mar/2013 a fev/2014
com o mesmo objeto de produzir oito interprogramas por mês, totalizando 96 (noventa e
seis) por ano, sendo ser veiculada na TV UFG. Tem como objetivo de promover uma
aproximação maior entre a UFG e a sociedade. Desde a sua criação, esse Interprograma
discute temáticas relacionadas ao ensino, à pesquisa e à extensão com o objetivo de
valorizar os diferentes conhecimentos produzidos dentro e fora da Universidade, bem
como promover uma conexão entre os diferentes saberes.

São entrevistados os pesquisadores e professores da Universidade. É uma
ferramenta de reconhecimento do saber popular em relação a um espaço para
abordagem de temas importantes e até polêmicos, mas que nem sempre encontram
espaço para divulgação. A proposta é de tornar todos os temas acessíveis aos mais
variados públicos, sem cair em banalidades e sensacionalismos.

A linguagem mais próxima do coloquial aproxima o Interprograma do seu público,
o que possibilita que os 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 2013 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
desenvolvidos na UFG e de temas relevantes 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 denominado Histórias aborda pessoas que se
destacam nas áreas em que atuam, dentro ou fora da Universidade.

49

c) 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 UFG por meio do Contrato nº 26/2012 (Anexo II), com vigência até
fev/2013. Esse programa foi o primeiro a ser desenvolvido pela TV UFG, de caráter
educativo e informativo, cujo objetivo é discutir com profundidade as diversas profissões
existentes, destacando-se aquelas que fazem parte dos cursos de graduação oferecidos
pela Universidade Federal de Goiás. O público alvo são os estudantes de Ensino Médio e
os pré-vestibulandos. Uma profissão é abordada em cada episódio, bem como os pontos
mais importantes da formação acadêmica, a atuação no mercado de trabalho e as dicas
para o vestibular. É exibido às quartas-feiras às 19h00min, com horários alternativos aos
sábados, às 16h30min, e aos domingos às 15h00min.

Deu-se a continuidade da realização dos contratos do ano de 2012, a saber:
Contrato nº 72/2012 (Anexo II), com vigência até nov/2013, com o que teve como objeto a
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produção de 32 edições do programa para veiculação na TV UFG e o Contrato nº
71/2012 (Anexo II), com vigência de até jan/2013 para a veiculação da Maratona Faz o
Quê?, durante 30 (trinta) dias consecutivos. Foram exibidas temporadas anteriores do
programa, que forneceu nova oportunidade aos estudantes de reverem os cursos e suas
dinâmicas. Durante o ano de 2013, a UFG e a Fundação RTVE, assinaram dois
contratos, a saber: Contrato nº 098/2013 (Anexo III), com vigência de nov/2013 a
out/2014 para produção de 32 (trinta e duas) edições do programa Faz o Quê?, sendo
veiculados na TV UFG e o Contrato nº 065/2013 (Anexo III), com vigência de set/2013 a
nov/2013, para veiculação da Maratona Faz o Quê? durante 30 dias consecutivos. Os
episódios foram exibidos de segunda a sexta-feira às 08h45min e às 19h30min, nos
sábados às 08h00min, 17h00min e 19h30min; e aos domingos, às 08h30min, 15h30min e
19h30min.
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d) Pensar Direitos Humanos: Deu-se continuidade a realização do objeto
do Contrato nº 74/2012 (Anexo II) com vigência até out/2013 para veiculação da série
Pensar Direitos Humanos. 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.

e) Viver Ciência: Em fevereiro de 2013 foi assinado o Contrato nº 004/2013
(Anexo III) do Programa Ciência Viva, com vigência até Jan/2014, com o objeto de
produzir um piloto do programa, com concepção gráfica, estética e cenário. É um Projeto
de Extensão da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-Graduação da UFG (PRPPG/UFG),
executado pela Fundação RTVE. O programa busca estabelecer uma ponte entre o
mundo científico e a vida cotidiana ao apresentar com linguagem simples e acessível as
pesquisas desenvolvidas na Universidade Federal de Goiás. A cada semana é
apresentada uma pesquisa diferente envolvendo as mais variadas áreas do
conhecimento. O Viver Ciência conta com debates em estúdio com pesquisadores e
reportagens que esclarecem detalhes sobre a pesquisa e o impacto de seus resultados
na sociedade e na vida. Os episódios trazem ainda as datas dos principais eventos
científicos no Brasil e exterior, e opiniões da população de Goiânia sobre a presença da
ciência em seu cotidiano. Com uma linguagem dinâmica e moderna, naturalmente
respeitando as limitações do formato de entrevistas e do gênero da categoria informativa,
o programa é gravado em estúdio. Apresenta três blocos de, em média, oito minutos de
duração, com dois intervalos de três minutos cada. O programa conta com um o
apresentador que conduz os assuntos e as entrevistas necessárias. No primeiro bloco do
programa o apresentador anuncia o tema da entrevista e chama uma matéria de apoio
sobre o assunto. No segundo bloco é realizada a entrevista propriamente dita com, no
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máximo, dois entrevistados para que haja um aprofundamento da temática proposta. É
também exibido um quadro. No terceiro bloco é dada sequência à discussão, abrindo
para perguntas elaboradas pelos telespectadores, via redes sociais. O programa tem por
objetivos:

- Divulgar as pesquisas realizadas na UFG, incluindo as cadastradas na Pró-Reitoria de
Pós-Graduação - PRPPG e as promovidas no âmbito dos cursos de pós-graduação;
- Discutir os conhecimentos produzidos por meio das pesquisas e seus resultados;
- Fornecer elementos para que o telespectador conheça melhor os benefícios gerados
pelas pesquisas e seus impactos materiais e simbólicos na sociedade;
- Debater a forma como as pesquisas e os cursos de pós-graduação da UFG dialogam
com o mundo, seus espaços, lugares e instituições;
- Valorizar a produção regional da pesquisa; e
- Incentivar as pesquisas interdisciplinares por meio do debate.
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f) V Colóquio Interamericano Sobre Educação em Direitos Humanos: A
Universidade Federal de Goiás, por meio de seu Núcleo Interdisciplinar de Estudos e
Pesquisas em Direitos Humanos (NDH/UFG), sediou o V Colóquio Interamericano Sobre
Educação em Direitos Humanos - CIEDH nos dias 11 a 13 de setembro de 2013. O
evento foi organizado por meio da parceria entre o NDH e a Universidade de Quilmes
(Argentina). Foi uma realização da Rede Interamericana de Educação em Direitos
Humanos e ocorre pela primeira vez no Brasil. A Fundação RTVE apoiou o evento
transmitindo ao vivo, via web, as mesas de abertura e encerramento do evento. A TV
UFG também aproveitou a oportunidade e gravou debates sobre Direitos Humanos para
o programa semanal “Conexões” e interprogramas para a série “Pensar Direitos
Humanos” com professores latino-americanos que vieram participar de importante evento
internacional.
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g) Núcleo de Criação de Conteúdos Audiovisuais – NUCCA: É um projeto
de extensão da UFG que é apoiado pela Fundação RTVE, uma vez que ele se propõe a
criar e produzir conteúdos audiovisuais de caráter artístico, educativo, cultural e científico
veiculados na TV UFG. Esse projeto de extensão desdobra-se em um grupo de pesquisa
e estudos sobre televisão pública. Participam colaboradores da Fundação RTVE,
membros da comunidade acadêmica da UFG e membros da comunidade externa à UFG.
Das discussões e debates desse grupo foram gerados projetos de promoção de oficinas
audiovisuais para Pontos de Cultura, proposta de programas para a grade da TV UFG,
como o “Metaprograma”, “O Dia Mundial do Rock”, “Dia da Poesia”, entre outros, e
análises críticas dos conteúdos que são produzidos pela TV UFG. O projeto mantém um
blog no qual disponibiliza algumas informações: http://nuccatv-ufg.blogspot.com.br/
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1.4.2. 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, bem
como a produção de conteúdos audiovisuais educativos, culturais, artísticos, científicos e
jornalísticos e transmissões ao vivo, via web, junto a pessoas jurídicas, para consolidar a
mesma como referência na área.

 Ações Executadas
a) Programa Conexões: O programa Conexões, que está no ar desde outubro
de 2011, possui uma proposta diferenciada de fazer jornalismo, cujo maior objetivo é o
afastamento do modelo jornalístico atual, dependente das Agências de Notícias e das
pautas factuais. Nesse modelo a maioria das matérias trazem abordagens rasas e
dispersas dos fatos, o que afasta o Jornalismo do seu caráter formativo e da sua
responsabilidade ética para com a visibilidade dos processos e eventos que ocorrem no
lugar e no mundo. Com a finalidade de construir alternativas de abordagem jornalística, o
programa não só expõe e debate os assuntos do cotidiano nacional, regional e local, mas
também tenta aprofundar a cobertura e contextualizar os temas. É composto,
principalmente em matérias especiais, entrevistas e debates com especialistas,
autoridades e representantes da comunidade em geral.

O programa conta com quadros especiais que privilegiam olhares alternativos em
relação à vida acadêmica, à cultura e aos problemas cotidianos. Esses quadros são
produzidos por integrantes de movimentos sociais, universitários e por cidadãos comuns.
O programa visa ampliar as pautas, angulações e abordagens da vida e do viver que
fornece vieses, olhares e assuntos diferenciados, invisíveis ao espaço jornalístico da
chamada “grande mídia”. O programa Conexões também busca construir um canal direto
com a sociedade, que além de ser convidada a produzir matérias, também pode
participar do programa por meio das redes sociais.

Um dos principais quadros é o Conexão Universitária, na qual são exibidas
matérias produzidas por alunos de comunicação. Nos dois primeiros anos do programa
este quadro foi alimentado principalmente por meio da parceria com o Laboratório de
Produções Audiovisuais e Televisivas Integradas, o TeleLab, da Faculdade de
Informação e Comunicação da UFG. Na segunda temporada do programa Conexões, o
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programa passou a ter 45 (quarenta e cinco) minutos e a privilegiar o debate entre os
entrevistados. Durante o ano de 2013 o programa foi exibido, prioritariamente, às
20h15min, aos sábados, domingos e segundas-feiras.

b) Visitas Técnicas: Foram realizadas reuniões no intuito de divulgar os
serviços que podem ser desenvolvidos pela Fundação RTVE/TV UFG em diversas
organizações governamentais e empresariais, a saber: projeto de parceria entre a
Fundação RTVE e o Ministério da Cultura – MINC para criação de vídeo aulas de
prestação de contas de pontos de cultura, projeto nacional em andamento; visita ao
Serviço Social da Indústria - SESI-GO para criação de uma parceria para a produção de
conteúdos audiovisuais para as áreas de esporte, lazer e cultura do SESI-GO; visita ao
Serviço Social do Comércio – SESC-GO para criação de um programa de cultura e
interprogramas sobre as ações de assistência social e saúde, promovidas pelo SESCGO; Serviço Brasileiro de Apoio às Micro e Pequenas Empresas – SEBRAE-GO com
vista à construção de uma parceria com a entidade; visita à Secretaria de Estado da
Cultura de Goiás - SECULT – GO com o objetivo de produzir um catálogo sobre os
Pontos de Cultura do estado de Goiás; visita à Secretaria Municipal de Cultura de
Goiânia – SECULT – Goiânia com o objetivo semelhante do anterior, porém voltado aos
Ponto de Cultura da cidade de Goiânia; visita à Fundação de Amparo à Pesquisa do
Estado de Goiás com vista a construção de uma parceria para um programa sobre
divulgação da produção científica goiana; entre outras visitas. No âmbito da Produção
Cultural, foram enviados projetos para editais de fomento às artes, comunicação e cultura
e leis de incentivo, tais como: Projeto “Passagem” para o edital de circulação da
Fundação Nacional de Artes – FUNARTE, em parceira com o Núcleo Coletivo 22 da
professora da Faculdade de Educação Física da UFG, Renata Lima; Projeto de ocupação
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do Centro de Artes e Esportes Unificados - CEU para administração, por parte da
Fundação RTVE, da programação cultural, artística, esportiva e educativa desse
complexo educativo-esportivo-artístico-cultural que está sendo construído pelo Ministério
da Cultura na cidade de Trindade-GO; Projeto enviado ao Fundo Estadual de Cultura
para a criação de cursos de capacitação em audiovisual para representantes de Pontos
de Cultura da região metropolitana de Goiânia.

Reunião no Ministério da Cultura: 02/10/2013

c) Especialização em Mídias na Educação – UAB: Desenvolvido pela
Universidade Federal de Goiás que pertence ao Programa Mídias na Educação da
UAB/MEC. É um projeto de ensino que objetiva o fortalecimento da formação continuada
de professores, no programa de educação à distância. A Fundação RTVE deu
continuidade do Contrato nº 037/2012 (Anexo II), com a UFG, com vigência até abr/2013
na qual gerencia os serviços de gestão administrativa e financeira no que concerne ao
pagamento de bolsas previstas no projeto.
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d) 3º e 4º Semestres/Graduação – Expansão UAB: Desenvolvido pela UFG
juntamente com o Sistema UAB, o 3º e 4º Semestres/Graduação – Expansão UAB que é
um projeto de ensino que teve como finalidade a expansão da oferta dos cursos de
graduação na modalidade à distância. A Fundação RTVE deu continuidade ao Contrato
nº 035/12 (Anexo II), com vigência até abr/2013 com a UFG, na qual gerencia os serviços
de gestão administrativa e financeira, incluindo o pagamento de bolsas previstas no
projeto.

e) Colações de Grau e Reuniões dos Conselhos Superiores: É um
projeto que engloba a Universidade Federal de Goiás na qual a Fundação RTVE
transmite ao vivo, via web, as Colações de Grau e Reuniões dos Conselhos Superiores
da UFG. A Fundação RTVE deu continuidade por meio da assinatura do Contrato
021/2013 (Anexo III), com vigência de mai/2013 a mai/2014.

f) Centro de Seleção da UFG: Foi assinado o Contrato nº 083/2013 (Anexo III)
entre a Fundação RTVE e a Universidade Federal de Goiás com vigência até abr/2015,
com o objeto de realizar serviços de gravação e edição da prova em Língua Brasileira de
Sinais - LIBRAS dos processos seletivos dos alunos da UFG e dos concursos públicos
realizados pelo Centro de Seleção.

g) Especialização em Metodologia do Ensino Fundamental: Deu-se
continuidade na realização do Contrato nº 043/2012 (Anexo II), com vigência até
Abr/2013 entre a Fundação RTVE e a Universidade Federal de Goiás, com o objeto de
realizar a execução de serviços de gestão administrativo e financeiro no projeto de ensino
“Curso de Especialização em Metodologia do Ensino Fundamental”.

1.5. Capacitação e Formação de Recursos Humanos
1.5.1. TELELAB/FACOMB/UFG
 Ações previstas
Fortalecer o TELELAB como um espaço laboratorial de ensino e produção
audiovisual e televisiva que acolhe um Projeto de Extensão da UFG homônimo e diversas
disciplinas do Curso de Jornalismo da FACOMB/UFG, proporcionando o contato dos
estudantes com profissionais da área e com os fluxos e rotinas da produção de uma
emissora televisiva, no caso, a TV UFG.
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 Ações executadas
a) VII Feicom - Feira de Informação e Comunicação: A TV UFG realizou em
parceria com a Faculdade de Informação e Comunicação da UFG (FIC/UFG) (antiga
FACOMB) oficinas de captura de áudio e vídeo, de produção e roteiro e de edição para
os alunos da FIC/UFG participantes do evento. As oficinas foram realizadas antes,
durante e depois da Feicom, que aconteceu entre os dias 15 e 17 de maio de 2013 no
prédio da FIC/UFG. O intuito das oficinas foi de capacitar os estudantes para a produção
de interprogramas e reportagens.

1.5.2. Cursos de Jornalismo e Produção Audiovisual Goianienses
 Ações previstas
Estabelecer parcerias com outras instituições goianienses de ensino superior que
oferecem Cursos de Jornalismo e Produção Audiovisual para que, a exemplo do que
ocorre na relação entre a Fundação RTVE e do TELELAB/FACOMB/UFG, a TV UFG
possa servir de campo de fomento à formação acadêmica dos estudantes.

 Ações executadas
Foi realizada uma visita à Faculdade Araguaia para o estabelecimento de parceria
entre o Curso de Jornalismo da instituição e a Fundação RTVE. As negociações ainda
estão em fase inicial e a Faculdade Araguaia ficou de apresentar a proposta para seu
corpo docente para saber do interesse. Até o presente momento não houve um retorno
por parte deles, mas a Fundação está buscando outras parcerias com as demais
instituições de ensino superior do Estado que possuem cursos de Comunicação.
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1.5.3. Estágio Curricular e Extracurricular
 Ações previstas
Manter a parceria entre a Fundação RTVE/TV UFG e a RedeIFES/UFG no que se
refere à acolhida dos acadêmicos de diversos cursos da UFG em atividades de estágio
curricular e extracurricular e estabelecer novos convênios com outras instituições de
ensino superior para a abertura de campo de estágio na Fundação RTVE e na TV UFG.

 Ações executadas
Em 2013, foi mantido o Convênio nº 240/2011 (Anexo I), com vigência até
out/2013, com a Universidade Federal de Goiás e que estabelece a Fundação RTVE,
principalmente a TV UFG, como campo de estágio curricular obrigatório e não-obrigatório
para os alunos regularmente matriculados e com frequência efetiva da UFG. Sendo que,
no ano de 2013, houve pouca procura por parte dos estudantes nessas modalidades de
estágios e a Fundação RTVE recebeu somente as estudantes do curso de
Biblioteconomia da Faculdade de Informação e Comunicação da UFG, Kelli Gonçalves
Cunha e Carminda Aguiar.

1.5.4. Bolsa Permanência
 Ações previstas
Manter a parceria entre a Fundação RTVE/TV UFG e a RedeIFES/UFG no que se refere
à acolhida dos acadêmicos de diversos cursos da UFG que precisam desenvolver
atividades correlatas às suas áreas de formação, em virtude de serem beneficiários da
“Bolsa Permanência”, programa do Governo Federal criado para auxiliar o estudante de
baixa renda durante a sua graduação.

 Ações executadas
Em 2013, foi mantida a parceira entre a Fundação RTVE e a Universidade Federal
de Goiás, na qual a Fundação RTVE, por meio da TV UFG, recebe estudantes
comtemplados pelo programa do Governo Federal “Bolsa Permanência”. Assim, no ano
de 2013, foram recebidas as estudantes Sandra Rita de Souza, do curso de Publicidade
e Propaganda, e Yasmim Pessoa, do curso de Jornalismo, ambos da Faculdade de
Informação e Comunicação da UFG.
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2.

GESTÃO INSTITUCIONAL
Aperfeiçoar as atividades de gestão com o intuito de aumentar a qualidade, a

quantidade e competitividade dos serviços prestados, servindo-se constantes processos
de avaliação de desempenho e produção, com foco na qualificação dos colaboradores
por meio de atividades formativas institucionais ou em parceria com outras entidades,
que objetivam proporcionar melhorias na execução das atribuições de cada cargo e setor,
bem como promover a integração entre as áreas para que o labor cotidiano seja
otimizado e desenvolvido em relações colaborativas e solidárias capazes também de
proporcionar melhoria no atendimento aos apoiadores e parceiros.
Ações: Investir na melhoria qualitativa do atendimento aos apoiadores e parceiros.
I.

Capacitação e formação do corpo de colaboradores da Fundação RTVE;

II.

Ampliação do corpo de colaboradores da Fundação RTVE/TV UFG;

III.

Investimento em infraestrutura física e de equipamentos;

IV.

Outras atividades de gestão.

2.1. Capacitação e Formação do Corpo de Colaboradores da
Fundação RTVE
2.1.1. Seminário Interno de Capacitação e Integração
 Ações previstas
Realizar o IV Seminário Interno de Capacitação e Integração da Fundação RTVE/TV
UFG, evento eminentemente formativo e projetivo que envolve os profissionais das
diversas áreas da instituição em oficinas e workshops de planejamento, nos quais os
mesmos poderão se atualizar técnica e profissionalmente, bem como contribuir na
melhoria dos processos e fluxos do local onde trabalham.

 Ações executadas
Nos dias 19 e 20 de dezembro de 2013 ocorreu o IV Seminário de Capacitação e
Integração da Fundação RTVE/TV UFG cujo objetivo foi discutir sobre as atividades
desenvolvidas no ano de 2013, identificando informações relevantes para a melhoria dos
processos, tais como: os pontos positivos e os pontos a serem melhorados. No intuito de
buscar a eficácia operacional buscou-se identificar as falhas existentes no que tange à
comunicação entre as áreas como também encontrar soluções para o aperfeiçoamento
das atividades realizadas. A metodologia utilizada neste evento foi de agrupar os
colaboradores da Fundação por área de atuação, a fim de que o colaborador possa obter
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suas impressões sobre o desenvolvimento dos trabalhos desenvolvidos, como também
conhecer melhor as atribuições de outras áreas, nas quais foram apresentadas para os
demais grupos. O encerramento aconteceu no auditório do Pátio da Ciência, no Campus
Samambaia da UFG, sendo que cada grupo de trabalho apresentou suas considerações.
Os colaboradores sugeriram ações de melhoria para alguns problemas identificados na
execução das atividades cotidianas, a fim de melhorar os fluxos, as condições e a
qualidade do trabalho e, sobretudo os resultados.
Programação
Horário

19/12/2013

20/12/2013
Fechamento do Seminário

Esclarecimentos
8h às 12h

administrativos

com as apresentações dos
sobre

a Grupos de Trabalho (20’ de

FRTVE

apresentação

para

cada

GT)

13h às 17h

Agrupamento dos Grupos Almoço de
de Trabalho

Confraternização

Obs.: Os Grupos de Trabalho se reuniram isoladamente para avaliação do ano de 2013 e planejamento do
ano de 2014 na semana anterior à semana do Seminário de Capacitação e Integração.

Grupos de trabalho

Coordenadores

Produção, Redação,
1

Assessoria de Comunicação e

16/12 às 12h na sala
Kamyla, Milena e Marília

Produção Cultural
Captação de Imagem e Som

Fernando Brás

3

Edição e Arquivamento

Rodolfo Martins

4

Engenharia e Programação

Thiago e Dyuliano

6

Departamento Financeiro da
FRTVE
Administração da FRTVE

de Produção e
Redação

2

5

Datas do GT

Michaell Patarelo

José Antunes

16/12 às 12h na sala
técnica
17/12 às 12h na sala
de edição
09/12 às 14h na sala
de engenharia
18/12 às 10h na sala
da Diretoria Executiva
18/12 às 10h na sala
da Diretoria Executiva
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2.1.2. Atividades Internas de Formação Continuada
 Ações previstas
Manter e ampliar as atividades periódicas de formação continuada e capacitação
técnica que a Fundação RTVE promove por si com vistas a contribuir na capacitação
específica dos seus colaboradores.

 Ações realizadas
Foram realizadas oficinas de formação continuada para as áreas de captação de
imagem e sons, edição e finalização de imagens e sons, produção e roteiro audiovisual.
Tais iniciativas visam qualificar e aprimorar o quadro de colaboradores da Fundação
RTVE que atuam diretamente na produção de conteúdo e no jornalismo da TV UFG.
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2.1.3. Atividades Externas de Formação Continuada
 Ações previstas
Formalizar parcerias para a oferta de oficinas, treinamentos e cursos de capacitação
específicos para os colaboradores da Fundação RTVE/TV UFG.

 Ações realizadas
a) Reunião do Comitê da Rede Pública de Televisão: A Fundação RTVE
participou desta reunião promovida pela Empresa Brasileira de Comunicação – EBC. O
evento ocorreu no mês de abril de 2013 que contou com a participação da Rosana
Borges, então Diretora Geral da TV UFG, e do Diretor Executivo, Prof. Carlito Lariucci. A
pauta discutida foram as seguintes: Copa das Confederações, Processo de alteração na
norma da Rede, Novas adesões à RNCP/TV, Aditivo ao contrato de prestação de
serviço jornalístico, Alterações gerais no organograma da EBC, novo organograma da
EBC e a Rede, Coberturas especiais em rede, Coproduções, Grade, Inserção de
programação regional na grade comum, Nacional Breaks nacionais e preparativos para
o VI Encontro do Comitê de Rede.
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b) VI Fórum Nacional de Reitores e Dirigentes das Universidades
Parceiras do Canal Futura: Como o objetivo de discutir a Educação e como as
Universidades e o Canal Futura podem somar esforços na melhoria do ensino no país, o
Canal Futura/Fundação Roberto Marinho organizou, no dia 3 de maio de 2013, no Rio de
Janeiro, o VI Fórum Nacional de Reitores e Dirigentes das Universidades Parceiras do
Canal Futura, que contou com a participação do Diretor Executivo da Fundação RTVE,
Prof. Carlito Lariucci.

c) Encontro Latino Americano de Televisões Públicas e Culturais: Em
julho de 2013, em Montevidéu/Uruguai a Fundação RTVE /TV UFG participou do
Encuentro Documental de las Televisoras Latinoamericanas. O encontro reuniu cerca de
40 canais de televisão públicos, educativos e culturais de 14 países da América Latina,
além de Estados Unidos, Canadá, França e Alemanha. O encontro reuniu também
diversos produtores independentes de 17 (dezessete) entidades ligadas à promoção e
difusão audiovisual na América Latina. Todas as atividades foram organizadas pelo
DOCMONTEVIDEO, entidade ligada ao Ministério da Cultura do Uruguai que promove
todos os anos um festival de documentários latino-americanos, e pela Televisão América
Latina (TAL), uma entidade sem fins lucrativos que reúne centenas de associados,
formando uma rede de intercâmbios e divulgação da produção audiovisual de todos os 20
países da América Latina. A RedeIFES/UFG faz parte da TAL graças à profunda relação
que possui com a TV UFG.
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No primeiro dia do encontro foi realizado o Workshop eTAL – Mobilização Social,
com a equipe do Canal Futura do Brasil formada por Priscila Pereira e Carlos Humberto,
que relataram aos participante as experiências de mobilização social que a emissora
carioca desenvolve. Segundo os palestrantes o Canal Futura não atua somente na tela
da televisão, ao contrário, busca criar uma interface com a comunidade. Para isso eles
desenvolvem as seguintes etapas no processo de mobilização: Mapeamento,
Diagnóstico, Integração, Audiências e Oficinas de Capacitação. Todo esse processo dura
cerca de 2 anos e envolve toda a estrutura da emissora. Dentre as ações expostas as
que mais se destacam são: Maleta Futura, uma seleção de DVDs com conteúdos e
textos para serem trabalhados em escolas e comunidades sobre temas como: exploração
sexual infantil, beleza, pobreza, etc; Sala Futura, um espaço para a formação de
educadores, atendimento ao público e atividades temáticas, realizada em parceria com
outras instituições e que recebe um acervo permanente de conteúdos produzidos pelo
Canal Futura; Que Exploração é essa?, série de programas televisivos produzidos de
forma colaborativa com mais de 30 organizações que militam na causa de enfrentamento
à exploração sexual de crianças e adolescentes; e A cor da Cultura, um projeto educativo
de valorização da cultura africana e afro-brasileira. Essas e outras iniciativas podem ser
acessadas

pelos

sítios:

www.queexploracaoeessa.org.br;

www.acordacultura.org.br;

www.maletafutura.org.br; www.conexaofutura.org.br; dizaijuventude.blogspot.com.br e www.futura.org.br.

Priscila Pereira – Canal Futura – Brasil - Workshop eTAL – Mobilização Social

No segundo dia do encontro ocorreu o Workshop eTAL - Projetos Transmidiáticos,
com as apresentações dos estudos de caso da National Film Board-NFB, do Canadá, e
da Arte France, da França. Monique Simard, diretora geral da NFB e responsável pela
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implantação da unidade de Produções Interativas na instituição canadense, relatou como
se deu esse processo de produção transmidiática e mostrou algumas iniciativas exitosas
que podem ser apreciadas pelo sítio: www.nfb.ca/interactive.

Do mesmo modo, a Arte France, uma rede francesa de comunicação pública
formada por emissoras de rádio, televisão e web que desenvolvem e patrocinam
conteúdos interativos e transmidiáticos no mundo todo, expôs sua experiência de
produção transmidiática. Eles financiam cerca de 10 (dez) a 15 (quinze) projetos
interativos por ano, com um orçamento anual de 800 mil euros. Alexander Knetig,
responsável pelos projetos web do canal Arte France, relatou aos ouvintes sobre a
importância da convergência das mídias e sobre as mudanças impostas pelos
desenvolvimentos tecnológicos às formas tradicionais de narrativas e linguagens.
Segundo ele a televisão é mais uma janela de exibição que se estende para a web, o
tablet, o smartphone, etc. Algumas iniciativas do canal podem ser acessadas pelo sítio:
www.arte.tv/interactive.

Monique Simard, Deborah Drisdell e Hughes Sweeney - National Film Board – Canadá e Alexander
Knetig - Arte France - França.
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Dulcídio Siqueira – TV Câmara e Michael Valim – RedeIFES/TV UFG no Workshop Transmídia.

O terceiro e o quarto dia do encontro foram reservados para a apresentação de
projetos audiovisuais de produtores independentes de países latino-americanos,
chamados de Pitching.

No terceiro dia, após uma breve apresentação dos canais, emissoras e redes
participantes do encontro, foram apresentados projetos de séries televisivas para
coprodução, aquisição e pré-compra. Ao todo foram apresentados 8 projetos de países
como: Brasil, Chile, Uruguai e Argentina. Nesse mesmo dia, no período da tarde, foi
realizado o Fórum das Televisões da América Latina que teve como temática central o
direito do autor na região.

No quarto dia ocorreu o Pitching de Documentários e foram apresentados projetos
para coprodução, aquisição e pré-compra. Ao todo foram apresentados 13 projetos de
países como: Brasil, Colômbia, Chile, Porto Rico, Uruguai, Argentina, Equador e Peru.
Nesse mesmo dia, no período da tarde, foi realizado o primeiro encontro entre emissoras,
canais e redes e produtores independentes, os chamados Meetings. Os representantes
de cada emissora ou rede ocuparam uma mesa e os produtores circulavam pelas mesas
em rodadas de 15 minutos, ao todo foram 12 rodadas de encontros. Foi uma
oportunidade riquíssima de intercâmbios, que gerou contatos para possíveis captações
de conteúdos audiovisuais latino-americanas para a RedeIFES/TV UFG.
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Michael Valim – RedeIFES/TV UFG com pessoal do projeto Memento Mori.

No quinto dia aconteceram, pela manhã, mais 12 rodadas de encontros com
produtores audiovisuais independentes da América Latina que buscavam comercializar,
licenciar ou apoios em coprodução para suas produções. Mais uma vez os contatos
foram bastante proveitosos e com boas perspectivas de captação de conteúdos para a
RedeIFES.

No período da tarde foi reservado a Reunião Anual dos Associados da Rede TAL.
Nessa reunião os diretores da TAL, Orlando Senna, Malu Vianna, Marcelo Martinessi,
Rogério Soares, Nicolás Schonfeld, Marina Oliva, dentre outros, apresentaram um
balanço das atividades da rede no período que compreende julho de 2012 e junho de
2013 e expuseram quais ações estão sendo planejadas para o período entre agosto de
2013 e julho de 2014.
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Michael Valim – RedeIFES na Reunião Anual dos Associados da Rede TAL.

O sexto e último dia foi todo reservado para a Reunião Anual dos Associados da
Rede TAL. E foi o momento em que os canais, televisões e redes puderam apresentar
suas propostas de coprodução para as demais associadas. Foram apresentados 12
projetos de coprodução de países como: Argentina, Brasil, Colômbia, México e Uruguai
de muita qualidade e interessantes, porém os que nos chamou mais a atenção foram os
projetos apresentados pela COLSECOR TV da Argentina e pelo Canal Futura do Brasil.

A COLSECOR apresentou o projeto de coprodução ES (Economia Social)
América Latina que visa mostrar iniciativa e experiência de cooperativismo na região.
Esse projeto nos interessou porque a UFG desenvolve parceria com a cooperativa de
reciclagem de lixo na capital goiana. Já o Canal Futura do Brasil apresentou a proposta
de uma série de interprogramas intitulada O Mundo a Sua Volta que busca, de maneira
divertida e descontraída, contar as histórias por trás dos nomes de praças, ruas, avenidas
e logradouros públicos das cidades latino-americanas.
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Reunião Anual dos Associados da Rede TAL.

A Fundação RTVE / TV UFG levou a proposta de coprodução de uma série de
interprogramas intitulada PAIXÃO POR ENSINAR que objetiva apresentar e discutir o
papel do professor na sociedade contemporânea, bem como sua importância no
desenvolvimento latino-americano. A proposta foi bem aceita e cerca de 7 (sete)
televisões de países como: Colômbia, Panamá, Equador, Chile se interessaram em
coproduzir a série. O encontro possibilitou a aproximação da Rede IFES com parceiros
de toda a América Latina, o que pode gerar futuros projetos de coprodução e intercâmbio
de conteúdos, proporcionando benefício a toda rede.

d) 6º Encontro de Jornalismo em rede do Canal Futura: Os colaboradores
da Fundação RTVE / TV UFG participaram do encontro que foi realizado nos dias 11 e 12
de julho de 2013, na cidade do Rio de Janeiro. O encontro, que reuniu parceiros de todo
país, tinha como objetivo integrar a rede.
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e) IV Fórum Internacional de Mídias Públicas: Nos dias 29 e 30 de agosto
de 2013 a Fundação RTVE/TV UFG participou com dois colaboradores a fim de agregar
conhecimentos no campo da Sustentabilidade, inclusão e nova realidade latinoamericana.
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f) Capacitação no Ministério da Cultura: No dia 03 de outubro de 2013 a
Fundação RTVE/TV UFG participou da reunião que aconteceu em Brasília- DF com a
presença de produtores, artistas e interessados com Sr. Henilton Menezes – Secretário
de Fomento e Incentivo à Cultura – SEFIC/MINC e a CNIC - Comissão Nacional de
Incentivo à Cultura e seu colegiado. Foram tratados assuntos sobre o Programa VALE
CULTURA com o secretário Henilton Menezes e sua ação frente às empresas
operadoras, recebedoras e beneficiárias. A Fundação RTVE pode participar deste
programa de ação do MINC como entidade preocupada com vida artístico/cultural de
seus colaboradores e abatimento de seus impostos frente a esta proposta. A reunião
setorial com focos em audiovisual, artes visuais, artes cênicas e artes integradas. Foi
tratado com a CNIC e sua bancada sobre formatação de pedidos de projetos para
captação junto a Lei Rouanet – Lei de Incentivo à Cultura do Governo Federal /MINC. A
bancada foi composta pelas seguintes pessoas: Sheylla Arão, titular de artes cênicas,
Carlos Tangará, da área circense, Ângela Escudeiro, Carlos Breve do Santander Cultural,
Ana Paula, gerente do Itaú Cultural, dentre outros.

Foram tratados os seguintes assuntos: montagem de propostas, explicações
pertinentes de construção, elaboração, envio de propostas via espaço do proponente –
SALIC web, coerência e coesão de projetos e captação junto a empresas, o que tem sido
ponto chave do Ministério para o empresariado das regiões Centro Oeste e Norte
compreenderem a importância de apoiarem ou patrocinarem o produto cultural. Foi
discutido pela FUNARTE e CNIC as diligências, o funcionamento da autarquia frente aos
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artistas e produtores de cultura e ações efetivas do MINC frente ao treinamento dos
mesmos, no SALIC WEB. Propôs-se aos produtores o treinamento junto ao sistema do
MINC para o aperfeiçoamento do sistema virtual do MINC/FUNARTE.

g) VI Encontro Nacional do Comitê da Rede Pública de Televisão: A
Fundação RTVE participou do VI Encontro Nacional do Comitê da Rede Pública de
Televisão, promovida pela Empresa Brasileira de Comunicação – EBC. O evento ocorreu
nos dias 11 e 12 de novembro de 2013, na sede da empresa em Brasília. O objetivo foi
de integração dos parceiros como também para discutir, entre outros assuntos, os
seguintes pontos: Grade Nacional: consolidação das mudanças de faixas; Certificação da
exibição de faixas publicitárias (OPEC em horários de rede); Novo contrato de produção
de conteúdo; Eleição dos representantes do Núcleo Executivo de Rede.
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h) Projeto Conexão Interativa – Laboratório de TV DIGITAL Ginga BR
Labs: No ano de 2013, a Fundação RTVE foi contemplada com um laboratório para
pesquisas em conteúdos interativos para Televisão Digital, por meio de seleção pública
lançada pelo Ministério das Comunicações e pela Rede Nacional de Ensino e Pesquisa –
RNP. Ao todo, foram selecionadas 10 instituições públicas ou privadas sem fins lucrativos
detentoras de outorga para executar serviço de radiodifusão de sons e imagens em
tecnologia analógica, na modalidade educativa, e que tenham protocolado junto ao
Ministério das Comunicações pedido de outorga para a prestação do serviço de
radiodifusão de sons e imagens digital. Essas 10 instituições foram consideradas aptas a
receber uma série de equipamentos para criação, pesquisa e testes de conteúdos e
aplicações interativas para o Sistema Brasileiro de TV Digital Terrestre – SBTVD-T.

Como parte do Acordo de Cooperação (Anexo III) para Implantação de
Laboratório de Testes de Conteúdos e Aplicações Interativas para TV Digital, foi
oferecido treinamento e capacitação técnica para dois colaboradores da Fundação RTVE,
com vistas ao desenvolvimento de conteúdos e aplicações interativas de TV digital no
padrão Ginga-NCLO. Como primeira etapa do treinamento, foi oferecido o curso
“Programando em NCL” pelo Laboratório Telemídia do Departamento de Informática da
Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro – PUC – Rio, entre os dias 12 e 17 de
dezembro de 2013.
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2.2. Ampliação do Corpo de Colaboradores da Fundação
RTVE/TV UFG
2.2.1. Captação de Recursos e Gestão de Projetos
 Ações previstas
Contratar mão de obra especializada na capacitação de recursos e gestão de
projetos objetivando a captação de recursos institucionais e oriundos de editais públicos
além do acompanhamento dos projetos apoiados ou conveniados da Fundação RTVE,
com vistas a melhorar quantitativa e qualitativamente esses setores, que são de
fundamental importância para a consecução dos objetivos da Fundação RTVE, bem
como para sua saúde financeira e excelência no atendimento aos parceiros e apoiadores.

 Ações realizadas
a) Recursos humanos: Foram contratados 13 (treze) colaboradores para apoiar
as atividades na Fundação RTVE. São eles: um administrador, uma assistente de
departamento de pessoal, um produtor cultural, dois editores, uma roteirista, três
produtoras, um cinegrafista, dois assistentes de cinegrafista e um designer gráfico.
b) Gestão de projetos e Captação de Recursos: O Projeto Trajetórias
Cerradenses foi concebido por meio de uma parceria entre a equipe da TV UFG e os
estudantes e professores da Faculdade de Informação e Comunicação - FIC, do Instituto
de Estudos Sócio-Ambientais - IESA e da Faculdade de Artes Visuais - FAV. Foi
aprovado na Lei Goyazes, do Governo Estadual. 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 possíveis apoiadores do projeto,
que tem seu custo no valor de R$ 60 mil, em contrapartida os apoiadores recebem
isenção fiscal do ICMS devido no valor do apoio dado. Somente no final de 2013, foi
autorizada pela Secretaria da fazenda do Estado de Goiás a captação dos valores totais
do projeto e, assim, nos meses de outubro, novembro e dezembro, entraram em conta
específica do projeto (Banco do Brasil, Agência 3607-2, Conta Corrente: 438886-3)
(Anexo IV), os valores de R$ 20.000,00 cada mês. Diante do atraso na liberação da
captação, foi solicitado à Secretaria de Cultura do Estado de Goiás, responsável pelo
acompanhamento e fiscalização dos projetos da Lei Goyazes, a prorrogação do prazo de
execução do projeto que está em fase de execução.
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c) A Fundação RTVE/TV UFG participou de dois eventos a fim de dar maior
visibilidade para a Instituição. São eles:
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. A
Fundação RTVE/TV UFG participou do evento, que ocorreu nos dias 23 e 24 de abril de
2013, e 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.

Intermídias: O Congresso e Feira Internacional de Comunicação, Informação e
Marketing (Intermídias) é um evento realizado anualmente com o apoio da UFG e da
Faculdade de Informação e Comunicação da UFG. Em 2013, o evento realizou sua 3ª
edição nos dias 29 e 30 de agosto no Centro de Cultura e Convenções de Goiânia e
contou com palestras, oficinas e workshops ministrados por profissionais e estudiosos da
área. A Fundação RTVE/TV UFG manteve um stand no Intermídias e apoiou a
divulgação do evento por meio de suas mídias sociais e de reportagens jornalísticas
produzidas para o programa Conexões.
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Outdoor: Uma das ações de divulgação da TV UFG no ano de 2013 foi a
campanha TV UFG na qual celebra e discute os 80 (oitenta) anos de Goiânia e para isso
a Universidade Federal de Goiás disponibilizou seis outdoors da mesma para a
campanha da TV UFG.

2.2.2. Equipe RTVE Serviços
 Ações previstas
Contratar uma equipe exclusiva para assumir toda a prestação de serviços da
Fundação RTVE que não estejam vinculados à produção de conteúdo da TV UFG,
composta por: 01 cinegrafista, 01 assistente de cinegrafia, 01 editor e 01 produtor.

 Ações realizadas
Foram contratados no ano de 2013 os seguintes profissionais: um cinegrafista, um
assistente de cinegrafia, um editor e um produtor.

2.2.3. Jornalismo Diário
 Ações previstas
Contratar uma equipe para possibilitar a produção e a veiculação de conteúdos
jornalísticos diariamente na TV UFG, composta por: 01 repórter, 01 produtor e 01 editor.
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 Ações realizadas
Esta ação não foi realizada devido a não renovação do contrato por parte da
Empresa Brasil de Comunicação – EBC com a Fundação RTVE em função de questões
administrativas internas da EBC, não havendo, assim, recursos disponíveis na Fundação
para a execução da referida ação.

2.3. Investimento em Infraestrutura Física e de Equipamentos
2.3.1.

Estruturação do Estúdio de TV

 Ações previstas
Fazer

investimentos

em

iluminação,

isolamento

acústico,

climatização

e

infraestruturas de serralheria e alvenaria para que o Estúdio de TV possa ser estruturado,
aumentando assim a capacidade de produção de conteúdo da emissora, bem como a
capacidade de prestação de serviços da Fundação RTVE.
 Ações realizadas
Foram realizados investimentos para a qualificação do Estúdio de Produção da TV
UFG, tais como: tratamento acústico por meio de cortinas e piso emborrachado e
montagem de cenários para os programas “Viver Ciência” e “Conexões”.

2.3.2. Equipamentos
 Ações previstas
Adquirir novos equipamentos de captura de imagem e som para que as produções
audiovisuais e televisivas da Fundação RTVE e da TV UFG possam tanto manter o seu
padrão de qualidade técnica, quanto aumentá-lo com o que oferta as novas tecnologias
cada vez mais presentes no mercado.
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 Ações realizadas
Foram adquiridos diversos equipamentos no ano de 2013. Saõ eles:
Descrição do Bem

Data

Valor/R$

Alocado

APARELHO TELEFONICO FAX PANASONIC

25/06/2013

320,64

SECRETARIA

ASPIRADOR DE PO GT 2000

18/06/2013

278,91
195,00

Engenharia

CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA COM BRAÇO

20/08/2013

CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA COM BRAÇO

20/08/2013

195,00

Secretaria Geral

CADEIRA EXECUTIVA GIRATORIA COM BRAÇO

20/08/2013

195,00

Secretaria Geral

Financeiro

2.4. Outras Atividades de Gestão
2.4.1. Qualidade de Vida e Condições de Trabalho
 Ações previstas
Manter os benefícios ofertados aos colaboradores da Fundação RTVE e promover
melhorias à sua qualidade de vida e trabalho, por meio de ações cotidianas que
fomentem um bom ambiente de trabalho em relações fraternais, solidárias, integradoras e
colaborativas.

 Ações realizadas
a) Reformulação do procedimento de trabalho com a adoção de dois turnos:
No ano de 2013, a Fundação RTVE fez uma reformulação na organização do trabalho na
produção de conteúdos da TV UFG. Devido à falta de espaço físico, houve a
necessidade de aumento da produção e de melhoria na qualidade de trabalho dos
colaboradores na qual foram estipulados dois turnos para jornalistas, redatores,
roteiristas, produtores e para editores, cinegrafistas e assistentes. Foi implantado um
turno único de trabalho aos sábados pela manhã. Essas mudanças proporcionaram uma
melhor organização da produção e um melhor aproveitamento do espaço físico e dos
recursos materiais disponíveis para o trabalho, bem como possibilitou que os
colaboradores tivessem a oportunidade de desenvolver outras atividades pessoais antes
ou depois do turno de trabalho.

b) Política de apoio à qualificação profissional: Desde o seu início a Fundação

RTVE possui uma política de apoio à qualificação profissional de seus colaboradores,
quer seja por meio de cursos promovidos internamente para a qualificação do quadro
de colaboradores, quer enviando colaboradores para qualificação, atualização e troca
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de experiências fora da instituição, ou mesmo, incentivando os colaboradores
realizem cursos de qualificação em instituições qualificadas de ensino. Nesse sentido,
a Fundação RTVE possui vários colaboradores que fazem cursos livres de formação
e capacitação, cursos de especialização ‘Lato sensu’ e cursos de pós-graduação
‘Stricto sensu’. Os mesmos possuem horários flexíveis, não comprometendo o
cumprimento da carga horário de trabalho e/ou desempenho de suas atividades.

c) Foi renovado por meio do Termo Aditivo nº 003/2012 (Anexo III), assinado em
maio de 2013 com vigência até mai/2014. Foi assinado o Contrato 051/2013 (Anexo III),
com vigência de dez/2013 a dez/2014, entre a Fundação RTVE e a Agência Goiana de
Comunicação - AGECOM com o objeto de permissão de uso para a instalação da torre e
no terreno localizado no Jardim Petrópoles, Av. Santa Rita, Lotes 1 a 3, Morro do
Mendanha, Goiânia – Goiás.

2.4.2. Avaliação de Desempenho
 Ações previstas
Implementar de forma sistemática a forma de avaliação de desempenho dos
colaboradores e das equipes de trabalho da Fundação RTVE como um instrumento
formativo e administrativo necessário ao bom desempenho da mesma na execução dos
seus objetivos e metas.

 Ações realizadas
Esta ação não foi realizada em função da falta de recursos humanos especializados
para o acompanhamento e monitoramento dessa atividade.

2.4.3. Inserção da TV UFG na pesquisa de audiência do IBOPE
 Ações previstas
Captar os recursos necessários para que a emissora seja inserida na pesquisa de
audiência em tempo real que o IBOPE realiza em Goiânia, para que sua audiência seja
conhecida, o que contribuirá tanto na melhoria da organização da grade de programação,
quanto na captação de publicidade institucional de órgãos púbicos e privados.
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 Ações realizadas
Esta ação não foi realizada em função da falta de recursos financeiros, cujos valores
da empresa IBOPE, que informou a prestação de serviços no período de 12 (doze)
meses com dados semanais, por R$ 13.706,00 e diários por R$ 17.818,00 mensais. Foi
realizado o contato com o escritório do IBOPE em Goiânia para solicitação de apoio, no
entanto não foi obtida resposta positiva.

2.4.4. Imagem Institucional da Fundação RTVE e da TV UFG
 Ações previstas
Captar os recursos necessários para a impressão e adequada distribuição dos
portifólios da Fundação RTVE e da TV UFG para os seus públicos, como reforço na
ampliação das relações que ambas estabelecem.

 Ações realizadas
a) Portifólio FRTVE: Em 2013, foi concluída a produção do portfólio de
divulgação da Fundação RTVE e TV UFG. O material impresso conta com 17 páginas
com dados sobre os serviços e projetos executados pela Fundação RTVE, a
programação da TV UFG, as Resoluções nº 001/2009 e nº 002/2009, dentre outros
tópicos. O objetivo da publicação é apresentar e divulgar a Fundação RTVE e TV UFG
aos parceiros. A impressão do portfólio foi concluída em dezembro de 2013.
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