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APRESENTAÇÃO
Com 18 anos de história, a Fundação Rádio e Televisão Educativa e Cultural –
Fundação RTVE, já ultrapassou muitos desafios e realizou alguns sonhos, sendo
um deles a consolidação da nossa emissora de televisão a TV UFG, voltada para
a educação e cultura. Superando as dificuldades, principalmente financeiras, a
Fundação tem se mantido firme no seu propósito e objetivos estatutários,
regimentares e fundamentais, os quais têm sido conquistados por meio do
trabalho coletivo, solidário e criativo dos seus colaboradores.
Em 2014, a Fundação RTVE passou por uma intensa reformulação, modificando
sua estrutura em busca de melhorias em todas as áreas da Instituição, em um
esforço conjunto para garantir a qualidade do nosso trabalho, e dedicação para
fazer com que nosso Plano de Atividades para esse ano se concretizasse. É com
grande satisfação que apresentamos o relatório das atividades desenvolvidas
durante o ano, temos nos empenhado para apresentar um trabalho de referência
e para tanto, buscamos qualificar cada vez mais nossos colaboradores, a fim de
contribuir também com o crescimento profissional e pessoal de cada um que
constroem essa instituição.

Entretanto, a vitória de nossas conquistas deve ser compartilhada, pois, não seria
possível chegar onde estamos agora sem a contribuição de uma rede de
parceiros, apoiadores e voluntários que acreditaram nos valores e na missão da
Fundação RTVE.

Agradecemos especialmente, à Universidade Federal de Goiás - UFG, em
especial ao Magnífico Reitor, Prof. Dr. Orlando Afonso Valle do Amaral, ao ViceReitor, Prof. Dr. Manoel Rodrigues Chaves, aos Pró-Reitores de Administração e
Finanças, Prof. Carlito Lariucci, e de Extensão e Cultura, Profa. Giselle Ferreira
Ottoni Candido, de Graduação, Prof. Luiz Mello de Almeida Neto, bem como a
todas as Unidades Acadêmicas da UFG por acreditar em nós, pois, apesar das
limitações e desafios diários existentes na Fundação RTVE, continuam a confiar
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 a
participar de forma efetiva nas reuniões, tanto ordinárias quanto extraordinárias, e
contribuíram para o bom resultado alcançando em 2014.
E aos colaboradores da Fundação RTVE, sem os quais não poderíamos
conseguir os resultados alcançados, pois, mesmo diante das dificuldades,
trabalharam com vigor no cumprimento das suas atividades, contribuindo para o
crescimento da Fundação e de um bom clima organizacional, colaborativo,
agradável e solidário. Também agradecemos à equipe da FUNAPE, por seu apoio
e auxílio constante, sem o qual não poderíamos alcançar os objetivos propostos
para esse ano.
E finalmente, nosso muito obrigado à Digna Curadora de Fundações e
Associações de Goiânia, Drª. Marlem Gladys Ferreira Machado Jayme, pela
confiança e preciosas recomendações, que muito nos ajudaram a conseguir um
melhor desempenho nas atividades administrativas da Fundação RTVE.

Prof. Juarez Patrício de Oliveira Júnior
Diretor Executivo da Fundação RTVE
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A INSTITUIÇÃO
A Fundação Rádio e Televisão Educativa e Cultural – Fundação RTVE é uma
instituição sem fins lucrativos, que busca tornar-se referência em qualidade na
área de radiodifusão. Com sede localizada em Goiânia - GO, a Fundação conta
com 40 colaboradores efetivos e foi instituída em 1996 com a finalidade de prestar
serviços de radiodifusão, educação e cultura por meio do apoio às instituições de
ensino, principalmente a Universidade Federal de Goiás - UFG, em ações
voltadas para as áreas, comunicação, educação e cultura, incluindo desde as
atividades culturais, esportivas e artísticas até a prestação de serviços à
comunidade, bem como as de comunicação social e formação de recursos, 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 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.

Vanessa Bandeira
Representante da Gerência da TV UFG
Presidente do Conselho

Arnaldo Cardoso Freire
Representante da Comunidade Externa à
UFG

Claci Fátima Weirich Rosso
Flávio Perillo Magalhães

6

Representante da Pró-Reitoria de Extensão
e Cultura da UFG
Juarez Patrício de Oliveira Júnior
Diretor Executivo da Fundação RTVE

Representante da Comunidade Externa à
UFG
Claudomilson Fernandes Braga
Representante
da
Faculdade
de
informação e Comunicação da UFG

Roberto Pereira Nunes
Representante da Rádio Universitária da UFG

Alexandre Silva Nunes
Representante da Escola de Música e
Artes Cênicas da UFG



Conselho Fiscal - Órgão de controle interno, de caráter permanente,

sendo composto por quatro membros.
Wenismar Pereira de Lima
Representante do Departamento de Contabilidade
de Finanças da UFG
Presidente do Conselho

Edvânia Braz Teixeira Rodrigues
Representante do Conselho de Curadores
da UFG

Tertius Lima da Fonseca
Representante do Conselho Universitário da UFG

Mariluza Cardoso da Silva
Representante da Comunidade Externa à
UFG



Diretoria Executiva - Órgão de execução que coordena todas as

atividades, na forma do Estatuto e do Regimento Interno.
Juarez Patrício de Oliveira Júnior
Diretor Executivo

Ressalta-se, ainda que mais de um terço dos membros dos órgãos que compõem
a Fundação RTVE são oriundos da Universidade Federal de Goiás e
desenvolvem o seu trabalho sem nenhum tipo de remuneração ou bonificação por
parte da Fundação.

Legalização e Registros Competentes
 Atestado de Regular Funcionamento
O Atestado de Regular Funcionamento é um documento expedido pela Curadoria
de Fundações e Associações de Goiânia, o qual comprova a regular situação
desta Fundação junto ao Ministério Público, referente à apresentação de
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Prestação de Contas do exercício anterior o qual avalia com base nos aspectos
de gestão institucional, gestão administrativa e financeira durante período.
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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
04.01.2016, para os efeitos da Lei nº 8.958, de 20 de dezembro de 1994. Instrumento
legal:

Portaria conjunta

nº

14,

de

11

de fevereiro

de

2014,

processo nº

23000.013786/2013-53.
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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, com a 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 pública;


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 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 manteve o Contrato EBC/SURED nº 003/2012 (Anexo

I), no qual é Associada á Empresa Brasil de Comunicação S.A. – EBC, 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. 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
(Anexo II).

b)

A TV UFG além de transmitir a programação da TV Brasil, produziu

conteúdos jornalísticos e audiovisuais que foram veiculados em rede nacional.
Isso foi possível através da continuidade do Contrato de Prestação de Serviços de
Produção Jornalística e Outras Avenças, Contrato: EBC/DIGER/CONTRATO. n°
004/2014 (Anexo III).

Com a renovação do contrato tem sido possível aperfeiçoar a produção
jornalística da TV UFG, através da prestação de serviços de coberturas
jornalísticas para o Programa Repórter Brasil, da TV Brasil. O Repórter Brasil é
11

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.

A equipe da TV UFG também realizou entrevistas com populares para o quadro
“O Povo Fala”, que é uma passagem de bloco do Repórter Brasil. Nesse quadro,
é levantada a opinião da população sobre os mais variados assuntos abordados
pelo Repórter Brasil. Para tanto, a equipe da coordenação de rede da TV Brasil
envia à TV UFG o tema que será abordado. O resultado do trabalho é exibido
diariamente na edição do Repórter Brasil que vai ao ar às 21h00min.
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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 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: Com o intuito de continuar a promover a interação e

integração entre a comunidade universitária da UFG e a sociedade em geral foi
assinado o Contrato nº 49/2014 (Anexo IV), para apoio ao projeto de extensão:
UFG ao Vivo Via Web: Transmissões das Colações de Grau e Reuniões dos
Conselhos Superiores. 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.

13

Esse Projeto possibilitou também a democratização do acesso às cerimônias de
colação de grau dos cursos de graduação dos Câmpus de Goiânia, Catalão, Jataí
e Cidade de Goiás. Além disso, o conteúdo transmitido da cerimônia de colação
de grau é gravado e após sua finalização, um DVD é entregue a Assessoria de
Comunicação da UFG que o disponibiliza à Comissão de Formatura da turma. A
transmissão

ao

vivo

possibilita

que,

apesar

da

impossibilidade

do

comparecimento presencial, muitos familiares e amigos consigam assistir a
cerimônia.

b)

Nossa História Daria um Filme: Em 2014, em continuidade ao projeto de

extensão Nossa História Daria um Filme, foi assinado o Contrato nº 041/2014
(Anexo V), entre a Fundação RTVE e a Universidade Federal de Goiás, para a
produção e veiculação de um longa-metragem documental com duração
aproximada de cem minutos. Dando prosseguimento ao objetivo anterior do
projeto, o qual tinha o intuito de refletir sobre a história e as dinâmicas de nove
bairros de Goiânia a partir de uma abertura de espaço para a vida dos seus
moradores e de dar visibilidade e registrar a trajetória de personalidades
populares, o que buscamos através desse contrato foi provocar uma visão mais
próxima da totalidade da cidade, no qual o saber popular dialoga com o científico
(e vice-versa) e abordamos a história de Goiânia, na visão dos seus moradores e
das narrativas das suas trajetórias.
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c)

Vinhetas: Produzidas pela TV UFG, apresentam 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
por ser uma TV de caráter educativo. Dessa forma, as vinhetas produzidas e
veiculadas pela TV UFG possuem o objetivo de divulgar a própria emissora,
eventos que a mesma apoia, podendo ter ainda um apelo temático ou social,
como: datas comemorativas e campanhas de interesse público. O formato das
vinhetas tem em média duração de 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 pública.

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/FIC/UFG e do estabelecimento de novas
parcerias com outros cursos de Jornalismo e de Produção Audiovisual ofertados em
instituições de ensino superior goianas.

 Ações executadas

Não houve por partes da coordenação do TELELAB, interesse em dar continuidade ao
projeto no ano de 2014, por falta de infraestrutura para a execução dos trabalhos. E
ainda, não houve interesse por parte de outras instituições de ensino superior goianas,
em estabelecer uma parceria para esse determinado fim.

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.
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 Ações executadas

a)

Hip Hop Em Cena: A estreia do programa reflete a maior aproximação da

emissora com a população de Goiânia, especialmente com pontos de cultura,
associações de bairro e produtores independentes. Sendo exibido desde
novembro, o programa “Hip Hop Em Cena”, visa divulgar a cultura hip hop. O
programa é produzido de forma independente pelo Instituto Educação, Cultura e
Vida - Casa de Cultura da Juventude e conta com a apresentação de Mano CDJ.
Com duração de uma hora, a produção é composta por entrevistas, videoclipes e
reportagens sobre eventos e personalidades, sendo apresentado aos sábados, às
15h30 e reprisado nos domingos, às 16h, e nas quartas-feiras, às 20h.

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
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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;
Extensão e Cultura da Universidade Federal de Goiás com o objetivo de divulgar os
serviços prestados pela Fundação RTVE na área de produção audiovisual e transmissão
via web. Devido ao trabalho de divulgação feito o aumento da procura por parte da
comunidade universitária pelos serviços prestados pela Fundação tem crescido a cada
dia, Contrato nº 74/2014 (Anexo VI).

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.

 Ações executadas

Não houve por parte de outros órgãos o interesse em efetuar parcerias para esse fim
junto a Fundação RTVE durante o ano de 2014.

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
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de servirem como objetos pedagógicos e de aprendizagem em escolas ou instituições de
ensino superior pública.

 Ações executadas

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 Rede-IFES é uma rede de compartilhamento de conteúdo entre as Instituições
Federais de Ensino Superior, cuja missão é possibilitar o compartilhamento de
conteúdos entre as instituições federais de ensino superior, democratizando a
difusão e o acesso à informação, por meio da disponibilização horizontal de
produtos audiovisuais e multimidiáticos para utilização livre e gratuita dos seus
integrantes.

Através dessa parceria a TV UFG tem disponibilizado às Instituições Federais de
Ensino Superior de todo o País o acesso aos programas e às produções
realizadas pela sua equipe, sendo eles o “Faz o Quê?” e o “Viver Ciência”. Em
2014, manteve-se o espaço de exibição de programas da Rede-IFES, no qual as
produções foram exibidas de segunda a sexta-feira, geralmente às 19h00min,
com reprises nos fins de semana, entre 08h e 17h horas.

Os programas exibidos da Rede-IFES são:
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 América Latina Viva

 Câmera Aberta

 Caldo de Cultura

 Trocando em Miúdos
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 Sem Brincadeira

 Em Tese

 Scientia

 Paratodos
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 Plural

 Dê ouvidos

1.3.2. TAL
 Ações previstas

Aprimorar as relações com a Televisión América Latina (TAL), no que tange à rede de
conteúdos compartilhados de vários países latino-americanos, que aumentará a
composição/diversificação da grade de programação da TV UFG, quanto à atribuição de
maior visibilidade para as produções da emissora.

 Ações executadas
A Televisão da América Latina – TAL é uma rede de intercâmbio e divulgação da
produção audiovisual de todos os da América Latina. Sendo uma instituição sem
fins lucrativos, ela reúne centenas de associados de toda a região. São vários
canais públicos de TV instituições culturais e educativas, que compartilham seus
programas – documentários, séries e curtas – por intermédio da TAL.
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Em continuidade ao Acordo de Cooperação feito entre a Fundação RTVE e a
Television America Latina – TAL (Anexo VII), com o objeto de Intercâmbio de
conteúdos de canais educativos e culturais, e de promover a integração cultural,
social e econômica da comunidade latino-americana, a TV UFG disponibilizou o
acesso aos programas e às produções realizadas pela sua equipe e exibiu na
programação da TV UFG os programas abaixo relacionados.
 Mestizo

 Expedición Sonora
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 Explora

 Cimarrones

 Viewfinder

 La Grieta
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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 intuito de continuar com a parceria de produção audiovisual e

veiculação das mesmas no canal Futura e na TV UFG, foi assinado um novo
Termo de Cooperação de Intercâmbio e Difusão Cultural (Anexo VIII), entre a
Fundação RTVE e a Fundação Roberto Marinho, com vigência até outubro de
2017. Esse termo possibilita o 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
programa relacionados abaixo:

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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Destino: Educação – A série investiga o que leva os sistemas educacionais da
Coreia do Sul, Canadá, Chile, Finlândia e a província de Xangai, na China
estarem entre os melhores do mundo.

b)

Troca de conteúdos jornalísticos: Em cumprimento à parceria entre o

Canal Futura e a Fundação RTVE/TV UFG, foram enviadas em 2014 ao Canal
Futura as seguintes matérias:
Matérias Enviadas
1- Literatura Infantil- Kamyla Maia

Data
07/01/14

1- 2- Entrevista bruta com Clara Charf- Kamyla Maia

11/03/14

3-Mais jovem desaparecido político- Kamyla Maia

26/03/14

4- Comissão da Verdade- Kamyla Maia

26/03/14

5- Trombas e Formoso- Kamyla Maia

28/03/14

6- Arte e Reciclagem- Amanda Costa

17/05/14

7- Mostra de Arte Urbana- Kamyla Maia

09/0614

8- Inventar com a Diferença- Kamyla Maia

25/07/14

9- Militarização do Ensino- Kamyla Maia

15/07/14

10- Entrevista com Wendel Coltro- Kamyla Maia

31/07/14

11- Esclerose Múltipla- Kamyla Maia

29/08/14

12- Câncer Infantil- Kamyla Maia

12/09/14

13- IDEB Goiás- Kamyla Maia

27/10/14

14- Kalungas- Brunno Favacho

20/11/14
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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

Através de uma parceria feita junto ao Instituto Itaú Cultural a Fundação RTVE
obteve uma Licença de Uso de Obra Audiovisual com vigência até julho de 2017,
(Anexo IX) que possibilitou a veiculação gratuita de produtos audiovisuais de
qualidade que passaram a compor a grade local de programação da TV UFG.
Sendo exibido atualmente pela TV UFG:

Rumos da Música
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1.3.5. 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)

Banda Pequi: A banda é formada por professores, alunos e ex-alunos da

Escola de Música e Artes Cênicas da UFG. Em 23 de novembro, a equipe da
Fundação RTVE foi responsável pela gravação do DVD da Banda Pequi durante
a apresentação realizada para o projeto Música no Campus. A gravação do DVD
foi aprovada no Programa Nacional de Apoio à Cultura da Lei Rouanet. Com a
participação de João Bosco e Nelson Faria, o show reuniu centenas de pessoas
no Centro de Cultura e Eventos Professor Ricardo Freua Bufáiçal, na UFG.

b)

Meu filme na TV: O projeto foi criado para receber produções audiovisuais

finalizadas de produtores independentes com o intuito de 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
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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:
“Baque solto en Buenos Aires”

“O Ribeirinho”

“O segundo tiro”
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“O preço do mal”

c)

Dia da Poesia: O projeto consiste na gravação de vinhetas com a

participação do público, tendo sido veiculadas na programação da TV UFG
durante o mês de março, quando se celebra o Dia da Poesia, e disponibilizadas
no canal da emissora no Youtube (www.youtobe/tvufgcanal14). A TV UFG
convidou o público a se expressar em homenagem ao Dia da Poesia, o objetivo
do projeto Dia da Poesia é valorizar a produção literária nacional e internacional,
divulgando tanto autores renomados quanto aqueles que nunca tiveram suas
obras publicadas.

d)

Dia do Cinema Brasileiro: O objetivo do projeto é homenagear o Dia do

Cinema Brasileiro, celebrado em 19 de junho, e dar visibilidade a produções
cinematográficas de variados gêneros. Foram exibidos nove curtas-metragens,
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com duração entre nove e 52 minutos. O especial foi exibido no dia 21 de junho,
às 14h, com reapresentação no dia 22, às 16h. Abaixo contam a lista de
produções e suas respectivas sinopses:

A Velha Gulosa: Duração: 11 min.Diretor: Isabela Veiga .Sinopse: Guilherme não
pode brincar na rua por causa da chuva. O menino usa sua imaginação para
driblar o tédio através de histórias contadas por sua avó e começa a perceber seu
mundo de uma forma completamente diferente.

A infância de Aninha: Duração: 10 min. Diretor: Rosa Berardo. Sinopse: Este
curta retrata a história da poetisa Cora coralina, focando sua infância na cidade de
Goiás, antiga capital do estado. Vem mostrar a fase difícil pela qual a escritora
passou. A narrativa traz a mesma mensagem presente nos poemas da poetisa: “a
superação da dor através da poesia”.

Cidade Invisível: Duração: 52 min. Diretor: Maria Elisa França Rocha. Sinopse: A
diretora foi conhecer quem mora hoje nas antigas casas art-decó e modernistas
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do início da construção de Goiânia. Quem são essas pessoas e por que resistiram
ao projeto de modernização da cidade. Qual a relação delas com a vida e com
Goiânia, são as questões levantadas pelo filme.

Eu Kalunga: Duração: 20 min. Diretor: Clusemar Machado, Henrique Borela e Iuri
Moreno. Sinopse: Clusemar Dias Machado, nascido e criado na zona rural de
Cavalcante-GO, volta a sua terra natal depois de treze anos para fazer um filme.
Questionado sobre sua origem étnica, passa a questionar também as pessoas
que reencontrará buscando o seu “Eu Kalunga”.

Eu sei de mim que tenho visto: Duração: 20 min. Diretor: Marcela Borela
Sinopse: Anézio Heitor da Silveira é um caipira transplantado e um músico que
vive a verdade de seu pensamento tradicional em ruínas. Vivendo na cidade
depois de velho, enfrenta a loucura e a melancolia vendendo um livreto de
sermões religiosos e poesias que promete a cura de todos os males. Um dia
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aproxima-se de uma câmera e começa a ser filmado. Entre a imagem de artista e
a imagem de profeta ele inventa seu espetáculo.

Funcionário do Mês: Duração: 09 min. Diretor: Danilo Kamenach e Raphael
Gustavo da Silva. Sinopse: Gilmar, empregado em uma empresa de cobranças,
vive o pesadelo de poder se tornar o funcionário do mês.

My Brother: Duração: 11 min. Diretor: Raphael Gustavo da Silva. Sinopse: Vitão
e JP ganharam a vida vendendo desinfetantes nas ruas de Goiânia. Certo dia,
ganham na loteria uma pequena quantia suficiente para alugarem um
apartamento e tirarem onda de playboys por um mês.
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Terra Caiapó: Duração: 49 min. Diretor: Maria Elisa França Rocha. Sinopse: Este
documentário retrata a história e as manifestações culturais da região da estrada
de ferro em Goiás.

Travessia: Diretor: Rosa Berardo. Sinopse: Adaptação do conto “A Morte do Pai”
(Antonio Salles Filho). Fala sobre uma família no interior de Goiás, nos anos
1940.

e)

Dia mundial do Rock: Para homenagear o gênero musical, a TV UFG

exibiu de 7 a 13 de julho, de segunda a sexta-feira, às 22h, e no sábado, às
21h30 a Semana do Rock. A programação contou com a exibição de vídeos das
séries: Estúdio Monstro (2013 e 2014), Fábrica do Som (2013) e Som de Lugar
(2014). Após o fim do programa Dia Mundial do Rock 2014, no domingo (07), foi
exibido 12 videoclipes de bandas goianas convidadas. As produções foram
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selecionadas de acordo com sua qualidade técnica de imagem e áudio, qualidade
estética e criativa, dentre outros critérios.

Estando em sua terceira edição, o projeto Dia Mundial do Rock é uma realização
da TV UFG, da Fundação Rádio e Televisão Educativa e Cultural - Fundação
RTVE e do Núcleo de Criação de Conteúdos Audiovisuais da TV UFG - NUCCA
com o objetivo de garantir visibilidade à música produzida em Goiás e também de
refletir sobre o cenário cultural local.

f)

Curta Goiânia: No mês de outubro de 2014, em comemoração ao

aniversário de Goiânia, foram disponibilizados na internet os episódios que
compõem a série “Nossa história daria um filme”. Os vídeos podem ser assistidos
no canal da TV UFG no Youtube (www.youtube.com/tvufgcanal14) ou no site do
projeto, na aba “Episódios”. Além de celebrar o aniversário da capital goiana, o
projeto teve como intuito valorizar o trabalho de produtores independentes locais,
que receberam um espaço especial na programação da emissora. Abaixo segue
lista das obras que fizeram parte desta programação especial:
Pedro Fundamental – De Pedro Silveira, fala sobre Pedro Ludovico Teixeira,
político que tornou realidade em 1933, como parte da Marcha para o Oeste, a
criação da nova e moderna capital do Estado de Goiás.
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Amarelinha - Ângelo Lima, retrata a infância perdida das crianças contaminadas
pelo Césio 137 no acidente radioativo ocorrido em Goiânia no ano de 1987.

Renova a Esperança - O documentário 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.
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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.

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
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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.

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.
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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.
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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.

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.
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Anjo Alecrim - Direção de Viviane Louise, apresenta a história da viola a partir da
vida de Domá da Conceição, um violeiro e cantador.

Número Zero - Dirigido por Cláudia Nunes, o filme apresenta a versão de
meninos e meninas de rua goiana sobre suas próprias histórias.
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Verde Maduro - É uma ficção poética de Simone Caetano. Minduim descobre o
amor. Inês experimenta o amor. Inácio escreve o amor.

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 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: Projeto de Extensão da Pró-Reitoria de

Extensão e Cultura - PROEC da UFG, por meio do Contrato nº 030/2014 (Anexo
X), cujo objetivo é produzir interprogramas que aproximem a Universidade
Federal de Goiás à comunidade, são apresentados às unidades acadêmicas, os
órgãos, os serviços oferecidos, os projetos desenvolvidos, os eventos, os cursos
e demais atividades ligadas ao ambiente acadêmico da instituição.
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A escolha dos temas do ‘Conhecendo a UFG’ têm considerado a necessidade de
informar a sociedade sobre as atividades desenvolvidas dentro da Universidade.
Dessa forma são selecionados assuntos que buscam também divulgar os
serviços que a instituição presta aos diferentes segmentos da comunidade.

Nossa finalidade é transmitir a informação ao público de maneira clara e objetiva,
e para isso temos procurado estabelecer uma relação de diálogo com os
participantes da produção na qual a equipe do Conhecendo a UFG se reúne com
os entrevistados antes da gravação de cada episódio, para que eles entendam o
objetivo do interprograma e para que a equipe também possa entender o assunto
a ser abordado.

b)

Interprograma Ei! Se liga na UFG : Projeto de extensão da Pró-Reitoria de

Extensão e Cultura - PROEC da UFG, executado pela Fundação RTVE/TV UFG,
por meio do Contrato nº 029/2014 (Anexo XI), cujo objetivo é produzir
interprogramas que promovam uma aproximação maior entre a UFG e a
sociedade, no qual se 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.

Atualmente são entrevistados não só pesquisadores e professores da UFG, mas
também, buscamos ser uma ferramenta de reconhecimento do saber popular no
qual há um espaço para abordagem de temas interessantes e até polêmicos, mas
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que nem sempre encontram espaço para divulgação e assim os tornamos
acessíveis

aos

mais

variados

públicos,

sem

cair

em

banalidades

e

sensacionalismos.

O interprograma Ei! Se liga na UFG é dividido em quatro temas: Ciência,
Cidadania, Cultura e Histórias. Usamos a temática Ciência para 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. Já no
tema Cidadania abrange as áreas de política, inclusão social, movimentos por
direitos e desenvolvimento social. Já na Cultura, são produzidos episódios que
tratam de música, artes visuais, manifestações culturais populares, projetos
culturais da UFG, eventos e apresentações artísticas. E a temática Histórias
aborda pessoas que se destacam nas áreas em que atuam, dentro ou fora da
Universidade.

c)

Programa Faz o Quê?: 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 98/2013 (Anexo XII), e renovado pelo
Contrato nº 82/2014 (Anexo XIII). O objetivo desse programa é discutir com
profundidade as diversas profissões existentes, destacando-se aquelas que
fazem parte dos cursos de graduação oferecidos pela Universidade Federal de
Goiás.

A cada episodio uma profissão é abordada, bem como os pontos mais
importantes da formação acadêmica, a atuação no mercado de trabalho e as
dicas para o vestibular, seu público alvo são os estudantes de Ensino Médio e os
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pré-vestibulandos. Em dezembro de 2014, foram exibidas as temporadas
anteriores do programa, em forma de maratona, o que forneceu uma nova
oportunidade aos estudantes de reverem os cursos e suas dinâmicas.

d)

Viver Ciência: Projeto de extensão da Pró-Reitoria de Pesquisa e Pós-

Graduação – PRPPG da UFG, executado pela Fundação RTVE/TV UFG, por
meio do Contrato nº 006/2014 (Anexo XIV), do Programa Viver Ciência. O objetivo
do programa é apresentar com linguagem simples e acessível as pesquisas
desenvolvidas na UFG, trazendo a cada semana uma pesquisa diferente
envolvendo as mais variadas áreas do conhecimento.

O Viver Ciência conta com debates em estúdio com pesquisadores e reportagens
no qual esclarecem detalhes sobre a pesquisa e o impacto de seus resultados na
sociedade e na vida. Com uma linguagem dinâmica e moderna, o programa
apresenta três blocos com duração média de oito minutos, com dois intervalos de
três minutos cada.
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e)

Divulgação da UFG na Comunidade Externa: Projeto de Extensão da Pró-

Reitoria de Administração e Finanças e do Centro de Seleção da UFG, sendo
executado pela Fundação RTVE/TV UFG por meio do Contrato nº 66/2014 (Anexo
XV), visando à divulgação e o fortalecimento da UFG nos diversos espaços
acadêmicos, através de uma apresentação audiovisual.

f)

PIBID – Diversidade, Seminários da Educação Intercultural Indígena:

Projeto de Extensão da Pró-Reitoria de Administração e Finanças e da Faculdade
de Letras da UFG, executado pela Fundação RTVE/TV UFG por meio do Contrato
nº 70/2014 (Anexo XVI), para execução de serviços de filmagens, edição e
montagem de material áudio visual para atendimento às atividades previstas no
projeto.

g)

CORPOPULAR – Intersecções Culturais – Ginga Menina: Projeto de

Extensão da Pró-Reitoria de Administração e Finanças e da Faculdade de
Educação Física da UFG, executado pela Fundação RTVE/TV UFG por meio do
Contrato nº 60/2014 (Anexo XVII), com o objetivo de produzir, roteirizar, montar,
editar e finalizar um documentário sobre o projeto.

h)

Goiânia, Nossa História Daria um Filme: Projeto de Extensão da Pró-

Reitoria de Administração e Finanças e da Faculdade de Informação e
Comunicação da UFG, executado pela Fundação RTVE/TV UFG por meio do
Contrato nº 41/2014 (Anexo XVIII), com o objetivo de produzir e veicular um
longa-metragem documental.

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
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jornalísticos e transmissões ao vivo, via web, junto a pessoas jurídicas, para consolidar a
mesma como referência na área.

 Ações Executadas

a)

Programa Conexões: No ar desde outubro de 2011, possui uma proposta

diferenciada de fazer jornalismo, tendo como objetivo abordar assuntos de
relevância social, bem como dar visibilidade a temas que geralmente não são
discutidos.

O

programa

apresenta-se

como

uma

alternativa

para

os

telespectadores do jornalismo televisivo comercial, dando 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. O programa é apresentado aos
sábados, às 17h30 e em horários alternativos nos domingos, às 21h15 e nas
segundas, às 20h15.

b)

Eleições 2014: Mais uma vez a TV UFG realizou uma extensa cobertura

das eleições em Goiás e no Brasil, através da participação de estudantes e
jornalistas que mesmo não sendo vinculados à emissora, se dispuseram a
colaborar com a programação, sendo possível reunir informações e análises que
ultrapassassem as fronteiras da Região Metropolitana de Goiânia. Somando os
dois dias de votação, 5 e 26 de outubro, foram 16 entradas ao vivo na
programação, quatro entrevistas ao vivo em estúdio, além de matérias produzidas
por quatro equipes de reportagem em diferentes pontos de Goiânia e
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participações de correspondentes no interior de Goiás, em outras capitais e no
exterior.

Além de cobrir os dias de votação do 1º e 2º turno, a emissora promoveu debates
e entrevistas durante todo o ano, com a participação de candidatos e
especialistas sobre temáticas de relevância para o pleito. No período de 16 de
agosto a 26 de setembro o programa “Conexões” entrevistou todos os candidatos
ao governo de Goiás e ao Senado pelo Estado. Todas as entrevistas estão
disponíveis no site: www.tvufg.org.br/conexoes.

c)

Cursos UAB 2014/2015: Em parceria com o Sistema da Universidade

Aberta do Brasil - UAB, a UFG decidiu ampliar as oportunidades de formação
inicial e continuada no ensino superior, através da modalidade à distância, dando
continuidade ao projeto de ensino UAB executado anteriormente. A Fundação
RTVE foi contratada através do Contrato nº 054/14 (Anexo XIX), para prestar
serviços de gestão administrativa e financeira, incluindo o pagamento de bolsas
previstas no projeto.
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d)

Direitos Humanos: Projeto de ensino do Curso de Especialização em

Educação para a Diversidade, e Cidadania – Direitos Humanos, o qual esta sendo
executado por meio do Contrato nº 74/2014 (Anexo VI), para a criação, produção,
roteirização, edição e finalização de vídeo aulas e impressão de material
pedagógico para atendimento às atividades previstas no curso.

e)

Centro de Seleção da UFG: Projeto de Desenvolvimento Institucional da

Pró-Reitoria de Administração e Finanças e Centro de Seleção da UFG,
executado pela Fundação RTVE/TV UFG por meio do Contrato nº 083/2013
(Anexo XX). O objetivo do contrato é a realização de 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.

f)

X Encontro Nacional do PROIFES-Federação: A Fundação RTVE

transmitiu a Cerimônia de Abertura do encontro realizado pelo PROIFESFederação no Hotel Mercure, em Goiânia (GO), que pôde ser acompanhada por
meio do seu site: www.rtve.org.br. O evento ocorreu nos dias 31 de julho até 04
de agosto de 2014, o X Encontro Nacional, no qual estiveram reunidos Delegados
e observadores, representando todos os sindicatos federados, discutiu sobre os
principais temas de interesse e reivindicações dos professores das universidades
e dos institutos federais brasileiros.
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g)

9ª Edição da FAV Fashion: A Fundação realizou a transmissão ao vivo do

evento promovido pela Faculdade de Artes Visuais da UFG (FAV/UFG) ocorrido
no dia 29 de outubro, no Centro de Cultura e Eventos Professor Ricardo Freua
Bufáiçal. O evento é resultado do projeto de extensão do curso de Design de
Moda e teve como objetivo apresentar ao mercado profissional o trabalho de seus
formandos, sendo escolhido como tema o Cinema, no qual a coleção é inspirada
em filmes selecionados pelos alunos.

h)

XI Conpeex - Congresso de Pesquisa, Ensino e Extensão: A Universidade

Federal de Goiás realizou o XI Conpeex, no período de 03 a 05 de novembro de
2014 a Fundação RTVE realizou a transmissão ao vivo da abertura do evento,
que teve como tema "Conhecimento, Inclusão Social e Desenvolvimento". O
congresso realizado anualmente na UFG é aberto à comunidade acadêmica e à
sociedade, e conta em sua programação com conferência de abertura, mesasredondas, palestras, apresentações de trabalho, mini-cursos e programação
cultural. A transmissão ao vivo, via web, pôde ser acompanhada por meio do site:
www.rtve.org.br.
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1.5. Capacitação e Formação de Recursos Humanos
1.5.1. TELELAB/FIC/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 FIC/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.

 Ações executadas

Não houve por partes da coordenação do TELELAB, interesse em dar continuidade ao
projeto no ano de 2014, por falta de infraestrutura para a execução dos trabalhos.

1.5.2. Cursos de Jornalismo e Produção Audiovisual Goianas
 Ações previstas

Estabelecer parcerias com outras instituições goianas 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/FIC/UFG, a TV UFG possa servir de
campo de fomento à formação acadêmica dos estudantes.

 Ações executadas

Não houve possibilidade de estabelecer parcerias entre essas instituições em 2014, por
falta de interesse das mesmas.

52

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

Através do Convênio nº 240/2011 (Anexo XXI), estabelecido anteriormente junto a
Universidade Federal de Goiás, a Fundação RTVE tem se proposto a receber
estudantes para realização de estágio curricular obrigatório e não obrigatório nas
diversas áreas onde atua principalmente a TV UFG. Em 2014, houve pouca
procura por parte dos estudantes nessas modalidades de estágios e a Fundação
RTVE recebeu somente os estudantes Alexandra Rita Aparecida Arruda de Souza
do curso de Artes Visuais habilitação em Design Gráfico da UFG (anexo XXII) e
Pedro Aquila Gonzaga Jaime do curso de Artes Visuais habilitação em Design
Gráfico (anexo XXIII).
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
Não houve em 2014 procura por parte dos estudantes para estágio nessa categoria.
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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 equipamentos;

IV.

Outras atividades de gestão.

 Ações executadas

A Fundação RTVE tem buscando constantemente o aperfeiçoamento de suas
atividades, sendo capaz de executar serviços de qualidade. Nosso objetivo de
ampliar e aumentar a competitividade dos serviços prestados tem se consolidado,
temos focado na formação e na integração de pessoas qualificadas em nosso
quadro e na eficiência operacional, incentivando novas ideias e o aumento da
produtividade, e ainda na competência de nossos trabalhos.

Em 2014, a TV UFG foi homenageada pela Secretaria Municipal de Políticas para
a Promoção da Igualdade Racial (SEPPIR) e do Conselho Municipal para
Igualdade Racial de Goiânia (COMPIR), em um evento ocorrido no dia 09 de
dezembro, na ADUFG-Associação dos Docentes das Universidades Federais de
Goiás. A TV UFG recebeu a Placa de Ação Afirmativa, uma homenagem
concedida aos órgãos da imprensa e empresas de produção e difusão cultural
que se destacaram em 2014 no combate ao racismo e na valorização da cultura
negra e da imagem do negro(a) na sociedade.
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Foram muitas lutas e vitórias e nesse ano a TV UFG completou cinco anos, e
para comemorar a Fundação RTVE promoveu no dia 14 de dezembro uma
solenidade no Cine UFG, na qual estiveram presentes vários apoiadores e
colaboradores, que puderam acompanhar por meio de um vídeo um pouco da
trajetória da TV e os serviços que ela executa. Após a solenidade, foi oferecido
aos convidados um coffee-break, no qual foi possível conhecer a nossa nova
estrutura.

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
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mesmos poderão se atualizar técnica e profissionalmente, bem como contribuir na
melhoria dos processos e fluxos do local onde trabalham.

 Ações executadas

Nos dias 18 e 19 de dezembro de 2014 ocorreu o V Seminário de Capacitação e
Integração da Fundação RTVE/TV UFG no Auditório do Pátio da Ciência Instituto de Física - UFG. O Seminário é promovido anualmente com o objetivo de
avaliar o trabalho anual e planejar as ações do ano seguinte. Os colaboradores
foram divididos em Grupos de Trabalho (GTs) para dinamizar as discussões, nas
quais foram levantados os pontos positivos e os negativos, apontando as falhas e
ainda as possibilidades existentes para o aperfeiçoamento dos trabalhos
executados por cada área. Após o encerramento do Seminário, no dia 19, foi
realizada a Confraternização de Final de Ano.

56

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
a)

Treinamento: Foi realizado no período de 1º a 19 de setembro, um

treinamento para a utilização de novos equipamentos, os quais ocorreram na
seguinte ordem:


01 a 05/09 - Treinamento e ativação EZ-NEWS com sistema de Teleprompter

Participantes: Milena Nominato, Luísa Viana, Kamyla Maia, Manoela Messias, Brunno Favacho,
Daniela Dias, Letícia de Albuquerque, Carol Mattos, Rodrigo Albernaz e Rogério Honório.


08/09 - Módulo de Ingest e Playout

Participantes: Dyuliano Magalhães, Maria Letícia Miranda, Robson Silva, Marta Quintiliano,
Leandro Brito, Rodrigo Albernaz e Claudio Mendes.


09/09 e 10/09 - Ilhas de Edição Sony Vegas (XDA-50)

Participantes: Alex Sapiência, Wanessa Costa, Pedro Caixeta, Rodolfo Machado.


11/09 - Edição em LowRes

Participantes: Dyuliano Magalhães, Robson Silva, Alex Sapiência, Wanessa Costa, Pedro Caixeta,
Rodolfo Machado, Milena Nominato, Aline Leão, Luísa Vieira, Daniela Dias, Manoela Messias,
Kamyla Maia, Brunno Favacho, Letícia de Albuquerque, Carol Mattos.


12/09 - Catalogação e Arquivamento (Storage e Servidores)

Participantes: Maria Letícia Miranda, Dyuliano Magalhães e Robson Silva.


15/09 - MCS-8M Switcher

Participantes: Robson Silva, Marta Quintiliano, Leandro Brito, Rodrigo Albernaz e Claudio Mendes.


16/09 - DFS-900 Switcher

Participantes: Robson Silva, Marta Quintiliano, Leandro Brito, Rodrigo Albernaz, Claudio Mendes,
Rogério Honório e Fernando Brás.


17/09 - Câmera de Estúdio com RCP-1000

Participantes: Rogério Honório, Fernando Brás, Edvan Borges, Charles Hellmer, João Paulo
Medeiros, Dayro Gouveia, Augusto Ijanc, Robson Silva, Marta Quintiliano, Leandro Brito, Rodrigo
Albernaz, Claudio Mendes.


18/09 - Mixer Yamaha 01V96VCM
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Participantes: Dyuliano Magalhães, Robson Silva, Marta Quintiliano, Leandro Brito, Rodrigo
Albernaz, Claudio Mendes, Rogério Honório, João Paulo Medeiros, Fernando Brás e Dyuliano
Magalhães.


19/09 - Gerador de Caracteres

Participantes: Dyuliano Magalhães, Robson Silva, Marta Quintiliano, Leandro Brito, Rodrigo
Albernaz, Claudio Mendes, Rogério Honório, Fernando Brás.


22 a 26/09 - Operação Assistida

Participantes: Equipe completa de produção dos programas "Conexões" e "Viver Ciência"
(produtores, repórteres, cinegrafistas, assistentes e editores).
Overview com o corpo técnico e manutenção do Sistema

b)

Seminário “Telejornalismo participativo e produção em rede”: Como

parte das comemorações dos cinco anos da TV UFG, a Fundação RTVE/TV UFG
promoveu o Seminário no dia 03 de dezembro, com o intuito de discutir o papel do
telejornalismo na sociedade atual e levantar propostas para o telejornalismo da
TV UFG, o Seminário reuniu representantes do meio acadêmico, do mercado
jornalístico e também de emissoras de alcance nacional: a TV Brasil (EBC) e o
Canal Futura. O evento foi voltado para estudantes, profissionais da área e
demais interessados na construção de uma comunicação pública, democrática e
participativa e foi realizado em dois momentos distintos, das 8h às 11h30, no Cine
UFG com uma mesa-redonda, no qual apresentou: “O lugar do telejornalismo no
mundo contemporâneo” e no período vespertino, das 14h às 17h, a mesaredonda apresentou: “Proposta para um telejornalismo público e em rede para a
TV UFG” no Auditório do Pátio da Ciência no Instituto de Física da 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)

7º Encontro de Jornalismo em rede do Canal Futura: Estiveram

presentes no evento a jornalista Kamyla Maia e o Diretor da TV UFG Michael
Vallim. O Encontro de Jornalismo em Rede é uma iniciativa do Canal Futura, no
qual reúne os parceiros do canal em um encontro anual em que as equipes
discutem metas e bases para o desenvolvimento de um jornalismo plural, que
cumpra as diretrizes de informação de qualidade e educativa. Esse ano foi
realizado nos dias 2 e 3 de maio, na cidade do Rio de Janeiro.
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b)

Seminário de Programação da Linha do PRODAV específica para o

campo público de televisão: Ocorrido no dia 05 de novembro em Brasília – DF
esteve presente no seminário o Diretor da TV UFG Michael Vallim. O evento que
engloba TVs públicas, educativas e culturais, universitárias e comunitárias, contou
com a presença dos representantes das emissoras, os quais discutiram sobre os
tipos de programação que orientarão os cinco editais (um por região brasileira) da
linha do PRODAV (Programa de Apoio ao Desenvolvimento do Audiovisual
Brasileiro) do Fundo Setorial.

c)

8º Reunião do Comitê da Rede Pública de Televisão: Como

representante da Fundação RTVE/TV UFG, o Diretor da TV UFG Michael Vallim,
participou do encontro promovido pela Empresa Brasileira de Comunicação –
EBC. O evento ocorreu no dia 26 de novembro no Rio de Janeiro, tendo como
objetivo debater e apresentar os avanços e os desafios encontrados em 2014
pelas emissoras que compõem a RPTV.
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d)

Public Broadcasters International (PBI): O evento ocorrido nos dias 26 e

28 de novembro, também no Rio de Janeiro, reuniu representantes das principais
emissoras públicas do mundo, como a PBS (EUA), BBC (Inglaterra) e NHK
(Japão) e contou com a presença do Diretor da TV UFG Michael Vallim. O evento,
realizado anualmente em diferentes países, visa o compartilhamento de
experiências e de ideias para superar os obstáculos para a realização e
manutenção dos serviços de comunicação pública no mundo.

2.2. Ampliação do Corpo de Colaboradores da Fundação
RTVE/TV UFG
2.2.1. Recursos Humanos para apoio da equipe da TV UFG
 Ações previstas

As atividades da TV UFG estão se expandindo ao longo de sua criação, sendo assim
necessário o aumento da equipe de colaboradores a fim de suprir as necessidades de
fortalecimento e capacidade operativas da Fundação RTVE, que busca pactuar
estratégias para o atingimento de seus objetivos, sobretudo ao fortalecimento das
relações junto à UFG, aos parceiros e aos apoiadores.
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 Ações realizadas

Foram contratados 03 (três) colaboradores para apoiar as atividades na Fundação
RTVE/TV UFG. São eles: 02(dois) jornalistas (Luísa Pereira Viana), (Caroline
Regina de Mattos), e 01(um) menor aprendiz (Emilly Brianda). Foi ainda
remanejado 01(um) (Augusto Cesar Ijanc) assistente de cinegrafia que passou a
ser cinegrafista.

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

Devido o crescimento das demandas solicitadas por nossos parceiros à TV UFG,
a Fundação RTVE não pôde manter uma equipe exclusiva apenas para a
prestação de serviços, sendo necessário o remanejamento da mesma para a
produção de conteúdo que compõe a grade da TV UFG. No futuro, a Fundação
espera poder custear a contratação de novos funcionários para que seja possível
essa distinção, tendo assim a possibilidade de aumentar a quantidade de serviços
que oferece.
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2.2.3. Jornalismo Diário
 Ações previstas

Contratação de profissionais especializados, a saber: 11 (onze) colaboradores para
compor equipe da TV UFG, com o objetivo de disponibilizar o Programa Conexões
diariamente conforme composição de equipe, a saber: Manhã: 1 redator para redigir
notas sobre os fatos relevantes do dia e gerenciar as redes sociais, 1 repórter para fazer
as matérias cotidianas; Tarde: 1 produtor para auxiliar na produção dos debates, redigir
notas sobre os fatos relevantes do dia, bem como gerenciar redes sociais e acompanhar
a gravação, 1 repórter para fazer as matérias cotidianas, 1 cinegrafista para fazer as
matérias cotidianas, 1 editor de imagem para editar matérias, 1 operador de câmera, 1
operador de mesa de corte, 1 operador de VT, 1 sonoplasta e 1 assistente de estúdio.

 Ações realizadas

Não foi possível a execução desta ação devido a falta de recursos resultante do
lapso temporal na renovação do contrato por parte da Empresa Brasil de
Comunicação – EBC com a Fundação RTVE, em função de questões
administrativas internas da EBC.

2.3. Investimento em Equipamentos
2.3.1. 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.

 Ações realizadas
Não foram adquiridos novos equipamentos no ano de 2014, devido a falta de
recursos financeiros resultante do lapso temporal na renovação do contrato por
parte da Empresa Brasil de Comunicação – EBC junto a Fundação RTVE.
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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)

Adoção da Redução de Jornada: No ano de 2014, a Fundação RTVE em

caráter experimental, adotou a redução da carga horária, na qual foram
estipulados que os colaboradores que cumprem 150 e 180 horas mensais, os
quais deveriam trabalhar aos sábados, trabalhariam apenas um sábado ao mês
em regime de escala. E que, aqueles que cumprem 220 horas mensais, sendo
oito horas ao dia, teriam seu horário reduzido para sete. Essas mudanças visaram
proporcionaram uma melhor organização do espaço físico e dos recursos
materiais disponíveis para o trabalho, bem como possibilitar aos colaboradores
que os mesmos tivessem a oportunidade de desenvolver outras atividades
pessoais antes ou depois do turno de trabalho.

b) Apoio à Qualificação Profissional: A Fundação RTVE mantém uma
política de apoio à qualificação profissional de seus colaboradores, seja por meio
de

cursos

promovidos

internamente,

seja

enviando

colaboradores

para

qualificação, atualização e troca de experiências fora da instituição, ou mesmo,
incentivando os colaboradores realizem cursos de qualificação em instituições
qualificadas de ensino. Assim, 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.
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2.4.2. Avaliação de Desempenho
 Ações previstas

Implementar, de forma sistemática, a avaliação de desempenho dos colaboradores e das
equipes de trabalho da Fundação RTVE como um instrumento formativo e administrativo
necessário ao atingimento dos objetivos e metas institucional.

 Ações realizadas

Em 2014, não foi possível implementar esta ação devido a falta de recursos para
a contratação de mão de obra especializada, para a execução desse serviço.

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

Por falta de recursos financeiros não foi possível inserir a TV UFG na pesquisa de
audiência do IBOPE, não tendo previsão para que isso aconteça devido os altos
valores cobrados pela empresa.

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 portfólios
da Fundação RTVE e da TV UFG para os seus públicos, como reforço na ampliação das
relações que ambas estabelecem.

 Ações realizadas

Foi concluída a produção do portfólio de divulgação da Fundação RTVE e TV UFG. O
objetivo da publicação é apresentar e divulgar a Fundação RTVE e TV UFG aos
parceiros.
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