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APRESENTAÇÃO

É com grande satisfação que apresentamos o Relatório de Atividades da
Fundação RTVE do ano de 2015. Este Relatório tem como propósito apresentar
os resultados alcançados por meio das ações programadas de acordo com o
Plano de Trabalho de 2015.
A Fundação Rádio e Televisão Educativa e Cultural – Fundação RTVE teve
avanços considerados, como exemplo: a instalação do estúdio que era um sonho
antigo, e que foi consolidado, e a instalação de novos aparelhos tecnológicos na
área de transmissão. A Fundação, no intuito de qualificar nossos colaboradores,
buscou através de cursos e palestras contribuir para o crescimento profissional e
pessoal de cada colaborador.
Devemos ressaltar que nossas conquistas devem ser compartilhadas com todos
os parceiros, apoiadores e voluntários que acreditam 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, de Extensão e Cultura, Profa. Giselle Ferreira
Ottoni Candido, de Graduação, Prof. Luiz Mello de Almeida Neto, de PósGraduação, Prof. José Alexandre Felizola Diniz Filho, de Pesquisa e Inovação,
Profa. Maria Clorinda Soares Fioravanti, de Desenvolvimento e Recursos
Humanos, Prof. Geci José Pereira da Silva, 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.
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 participam de
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forma efetiva nas reuniões, tanto ordinárias quanto extraordinárias, e contribuíram
para o bom resultado alcançado em 2015.
Agradecemos 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
Representante da Pró-Reitoria de Extensão
e Cultura da UFG
Juarez Patrício de Oliveira Júnior

Flávio Perillo Magalhães
Representante da Comunidade Externa à
UFG
Claudomilson Fernandes Braga
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Diretor Executivo da Fundação RTVE

Representante
da
Faculdade
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



de

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.
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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
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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Atestado para Fins de Utilidade Pública

O Atestado para Fins de Utilidade Pública é expedido pela Prefeitura de Goiânia,
no qual atesta a Fundação RTVE como entidade que realiza trabalho social de
grande relevância para a comunidade.
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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. A Renovação do mesmo foi
solicitada em setembro de 2015. No entanto, a Reunião que aprova o
recadastramento irá ocorrer somente em 26.02.2016, sendo prorrogada a Portaria
Conjunta Nº 14 de 11 de Fevereiro de 2014, de acordo com o Decreto nº 7.423,
de 31 de dezembro de 1994.
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1 PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE RADIODIFUSÃO, EDUCAÇÃO
E CULTURA.
Colaborar com o desenvolvimento educativo, humanístico, ético e solidário da
sociedade por meio de ações que estimulem as 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, principalmente no âmbito da UFG, 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/RNPCT/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) Após a assinatura de um novo Contrato de Prestação de Serviços de
Produção Audiovisual, Contrato: EBC/DIGER/CONTRATO Nº 004/2014 (anexo
III), foi possível dar continuidade na produção jornalística da TV UFG.
Atualmente a Fundação RTVE não possui meios de subsidiar todos os custos
envolvidos para manter uma produção desse porte, sendo assim, faz-se
necessário buscar meios e recursos que possam dar esse suporte. Esse
contrato tem como objeto a prestação de serviços produção de conteúdos
audiovisuais e jornalísticos por parte da TV UFG para a EBC/TV Brasil. O que
12

possibilitou a produção de reportagens que, além de serem encaminhadas para
os telejornais da TV Brasil, são atualizados no Boletim informativo ao vivo e
diário que é produzidos pela TV UFG desde o mês de agosto de 2015. Na
execução dos serviços contratados, a TV UFG envia, sob demanda, matérias
sobre os principais eventos ocorridos em Goiânia e interior do Estado de Goiás
para o Repórter Brasil, um Telejornal diário, com edição matutina e noturna,
que abre espaço para assuntos de interesse do cidadão. Além de cooperar
com o telejornal Repórter Brasil, a TV UFG também contribui com o quadro “O
Povo Fala”, que é uma passagem de bloco do Repórter Brasil.

Procissão do Fogaréu marca celebração da Semana Santa em Goiás

Matéria enviada a TV Brasil – Povo Fala
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1.1.1 Produção de Conteúdo da Fundação RTVE e da TV UFG
 Ações Previstas

Continuar e ampliar os projetos que promovam a interação e integração da
Fundação RTVE/TV UFG, com a comunidade universitária da UFG e com outras
instituições goianas e brasileiras, e ainda 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 40/2015 (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.

Transmissão da Colação de Grau 2015.
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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 a 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.

Cerimônia da Transmissão de Colação de Grau.

b) 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 e eventos que a mesma apoia. No ano de 2015, a TV UFG
desenvolveu uma série de vinhetas sobre os compromissos da emissora que
vão desde a promoção da cidadania e dos direitos humanos, passando pela a
valorização da diversidade cultural brasileira até a defesa pública da educação,
cultura, saúde e esporte como direito de todos os cidadãos brasileiro. A
campanha “TV UFG compromisso com você” possui 10 vinhetas com duração
média de 1minuto e 30 segundos.
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Vinhetas de compromisso com a comunidade

c) Nossa História Daria um Filme: Em continuidade ao Contrato nº 041/2014
(Anexo V) firmado junto à Universidade Federal de Goiás – UFG, a Fundação
RTVE/TV UFG executou o Projeto Nossa História daria um Filme um Projeto de
Extensão

da

Pró-Reitoria

de

Pesquisa

e

Pós-Graduação

da

UFG

(PRPPG/UFG). O objetivo desse projeto foi produzir um longa-metragem
documental intitulado GOIÂNIA: NOSSA HISTÓRIA DARIA UM FILME. O
longa-metragem foi produzido pela Fundação Rádio Televisão Educativa e
Cultural (Fundação RTVE), e veiculado na TV UFG, com o objetivo de fomentar
e aproximar o diálogo entre a UFG e a sociedade goianiense.
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O que se buscou com esse projeto foi realizar uma reflexão sobre a história
e as dinâmicas de nove bairros de Goiânia a partir de uma abertura de espaço
para a vida dos seus moradores, o que geralmente não possui espaço na
chamada “grande mídia”, mas que mexe com o imaginário do que é a cidade por
meio da oxigenação dos sentidos e significados da vida comunitária da periferia
econômica de Goiânia frente à apressada pulsação dessa metrópole do cerrado.
Além dos nove filmes-documentários sobre os bairros, a série televisiva também
produziu um explicativo dos demais, e ao final, mostrou muito mais que o resgate
da história das pessoas e comunidades dos bairros da cidade, realizado por meio
do olhar dos seus moradores, problemáticas sociais relacionadas à expansão
urbana e aos campos de pertencimento ou não pertencimento que os grupos
constroem ou não constroem dentro de Goiânia.
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d) O projeto Trajetórias Cerradense foi idealizado pela Fundação Rádio e
Televisão Educativa e Cultural – Fundação RTVE e aprovado pelo Programa
Estadual de Incentivo à Cultura – GOYAZES. Seu objetivo era produzir uma
série audiovisual composta por três documentários curta-metragens sobre
personalidades da cultura popular do Cerrado. A série conta a história de
pessoas que habitam esse espaço - que muito mais do que um bioma, se
constitui enquanto lugar social, repleto de narrativas e subjetividades - e têm
suas trajetórias de vida influenciadas por esse território. Pessoas que atuam
diretamente na construção e disseminação da cultura popular e que passam
despercebidas aos olhos da sociedade. O projeto realizou três documentários
que abordam as trajetórias cerradenses das comunidades Tapuia e Kalungas e
outro sobre a relação do Cerrado com a cidade e suas urbanidades.

Casa da farinha -Tapuia

Sussa – dança típica do povo Kalunga
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Seu Altair

e) Hora do Conto: A Fundação RTVE e a TV UFG produziram em parceria
com professores do Curso de Licenciatura em Letras-LIBRAS da Faculdade de
Letras da Universidade Federal de Goiás o piloto da série de interprogramas
“Hora do Conto” que são programete de até 6 minutos que contam histórias
clássicas infantis por meio de narração, interpretação em LIBRAS e animações
gráficas. Esses conteúdos destinam-se ao público surdo que possuem poucas
oportunidades de desfrutar de conteúdos que atendam suas necessidades
especiais.
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f) Histórias das Invenções: A Fundação RTVE e a TV UFG em parceria com a
Escola de Engenharia Elétrica, Computação e Mecânica da Universidade
Federal de Goiás produziram a série de interprogramas “História das
Invenções” que são programete de até 3 minutos que contam a histórias do
desenvolvimento tecnológico de diversos inventos que tiveram impacto na
humanidade ao longo do tempo, como a eletricidade, a roda, o ferro, etc. Ao
todo são 24 episódios que vão ao ar em horários variados ao longo de toda a
programação da emissora.
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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 estabelecimento
de parcerias com cursos de jornalismo e de Produção Audiovisual ofertados em
instituições de ensino superior em Goiás.
 Ações executadas

A Fundação RTVE e a TV UFG estão em fase final de tratativas para
assinatura de convênio de veiculação de conteúdos audiovisual e
jornalísticos produzidos por alunos das Faculdades Alfa e Faculdade
Araguaia. A expectativa é que esses convênios estejam em pleno
funcionamento já no início do ano de 2016. E a Fundação RTVE e a TV UFG
continuam buscando parceria com as demais instituições de ensino públicas
e provadas que tenham interesse em veiculara produção de seus alunos na
emissora.
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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)

Hip Hop Em Cena: O programa é exibido desde novembro de 2014, e

ganhou o público jovem da TV UFG fazendo com que a emissora continuasse
com a programação do programa “Hip Hop Em Cena”, que 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.
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Gravação do Hip Hop em Cena.

b) Recantos do Brasil: Desde 07 de novembro de 2015, a TV UFG exibe o
programa Recantos do Brasil, produção independente voltado para a cultura
popular do interior do país. O programa será exibido aos sábados, às 14: h, e
aos domingos, às 11h.
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c) Som de Lugar: Desde 2013, a TV UFG apoia e exibe a série de
interprogramas SOM DE LUGAR que são videoclipes com músicos goianos
com trajetórias singulares em lugares inusitados da cidade de Goiânia. Os
interprogramas vão ao ar em horários variados durante toda a programação da
emissora.
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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 produz 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
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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 2015.

1.3. Captação de Conteúdos Audiovisuais e Televisivos
 Ações previstas

Fortalecer as parcerias já existentes e realizar novas parcerias que culminem 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.

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.
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 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 em 2015 disponibilizou 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
2015, manteve-se o espaço de exibição de programas da Rede-IFES, no qual as
produções foram exibidas.

Os programas exibidos da Rede-IFES são:

Câmera Aberta
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Em Tese

Sem Brincadeira

.
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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

Em continuidade ao Acordo de Cooperação feito entre a Fundação RTVE e a
Television America Latina – TAL (Anexo VI), 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 – Com 21 (vinte e um) episódios o programa reflete sobre a inter-

relação existente entre os artistas latino-americanos, a influência que
exerceram em outros países, o contexto social e político que marcou suas
criações e o impacto que as expressões artísticas tiveram sobre a identidade
latino-americana.
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Tal como Somos: O programa “América Latina Tal Como Somos” busca

promover o intercâmbio e a integração dos 20 países latino-americanos.
Resultado de uma parceria da TV Brasil com a TAL (Televisión América
Latina), o programa tem eixos temáticos como arte, cultura, comportamento,
viagens, documentários e história.

 Expedicion – Esse programa dividido em 13 (treze) episódios mostra nove
aventureiros divididos em duas equipes que cruzam por terra e água oito
países sul-americanos e o resultado da jornada são histórias, lições,
paisagens e diversos personagens.
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 Explora. Documentária América Latina

 Cimarrones – Com 16 (dezesseis) episódios, esse programa é uma série
que se guia pela necessidade de enaltecer a herança afro-colombiana
através da riqueza de sua cultura, seus valores e suas contribuições à
identidade do povo colombiano.
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1.3.3. Fundação Roberto Marinho/Canal Futura
 Ações previstas

Manter a política de produção e envio 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 VII), 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 enviados e
exibidos, pela TV UFG, os programas relacionados abaixo.

Feito à mão - Uma série de seis 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.

d) História da Pamonha: Usado na pamonha, o milho é a essência do prato
que ganhou o país – jornal Futura – canal Futura.
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e) Troca de conteúdos jornalísticos: Em cumprimento à parceria entre o
Canal Futura e a Fundação RTVE/TV UFG, foram enviadas em 2015 ao Canal
Futura as seguintes matérias.

Matéria Enviada

Data

1- Carnaval em Goiânia- Luisa Viana/ Kamyla Maia

07/01/15

1- 2- História da Pamonha- Carol Mattos/ Kamyla Maia

03/03/15

2- 3- Filtro de Água a partir da Borra de Café- Kamyla Maia

06/03/15

4- Cursinho Popular Dirce Machado- Mayara Caramaschi

11/03/15

5- Linguística Histórica- Divino Rufino

17/03/15

6- Vitiligo- Kamyla Maia

13/04/15

7- Epidemia de DengueCaramaschi/ Kamyla Maia

Carol

Mattos/

Mayara 06/05/15

8- Intervenção Urbana- Kamyla Maia

01/06/15

9- Vacina Tuberculose- Divino Rufino/ Kamyla Maia

13/07/15

10- Cotas para Indígenas- Carol Mattos/ Kamyla Maia/ 09/08/15
Geovane Gomes
11- Reaproveitamento de Água- Mayara Caramaschi/ 14/09/15
Kamyla Maia/ Geovane Gomes
12- Desmatamento do Cerrado- Kamyla Maia

06/10/15

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
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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 VIII) 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

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.
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a) 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 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.
Durante a ocupação das escolas em Goiânia a TV UFG, Exibiu vários filmes do
Meu Filme na TV, com temáticas ligadas a ocupação nas escolas públicas.
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PANTV – Programa com curtas metragem produzidos por alunos de Áudio Visual
da Universidade Estadual de Goiás.
“Histórias que moram no Mercado”

“Não Pertube”

“O que aprendi com meu Pai”

“A vida de cada Um”
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A TV UFG exibiu sua primeira Mostra Trash, com curadoria dos diretores Márcio
Júnior e Márcia Deretti. O especial conta com três filmes que trazem em seu
enredo muito suspense e terror. Confira abaixo a lista de filmes da Mostra!

“O Gato”
“Um conto de terror e suspense sobre um homem, um gato e muito sangue”.
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“O ogro”
“Uma floresta sombria, um castelo em ruínas, dois cavaleiros medievais e uma
diabólica criatura de tempos imemoriais. Baseado na HQ de Antônio Rodrigues e
Julio Shimamoto, legenda dos quadrinhos brasileira”

“A Hora da Volta da Vingança dos Jogos Mortais de Halloween”
Sete anos após o massacre do primeiro filme, os sobreviventes Eliseu e Niandra
ainda temem a volta de Geison, o terrível psicopata que esquartejou seus amigos
em uma noite de sexta-feira 13. Novos assassinatos começam a acontecer.
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b) 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.

Dia da Poesia 2015 - À minha terra, com carinho.

c) Dia do Cinema Brasileiro: Para celebrar o Dia do Cinema Brasileiro,
comemorado em 19 de junho, a TV UFG realizou nos dias 20 e 21 de junho de
2015, a quinta edição do Fim de Semana do Cinema Brasileiro. Neste ano, a
emissora exibiu 16 obras entre curtas, médias e longas-metragens. Realizado
desde 2011, o projeto reúne animações, ficções e documentários inscritos por
produtores audiovisuais de qualquer localidade do país.
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Foram exibidos quinze curtas-metragens, com duração entre nove e 52 minutos.
Abaixo 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.

Encantos e desencantos em rede: Duração: 14m. Diretor: Michael Valim
Sinopse: O tráfico internacional de mulheres para fins de exploração sexual é
tema do documentário “Encantos e desencantos em rede”, desenvolvido pela TV
UFG com base em parte da pesquisa “Tráfico de mulheres em Goiânia: olhares
sobre as necessidades das mulheres traficadas”, desenvolvida por pesquisadores
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da Pontifícia Universidade Católica de Goiás (PUC-GO) e da Universidade
Federal de Goiás (UFG).

Rua 57, nº 60, Centro: Duração: 8m: Diretor: Michael Valim
Co-produzida pela TV UFG, a obra retrata os impactos do acidente em Goiânia e
o descaso do Estado em relação à questão ainda hoje. O filme conta com a
performance do Grupo Vida Seca e do Grupo de Dança ¿Por Quá? no terreno
localizado no nº 60 da Rua 57, centro da capital, local onde o equipamento
contendo o material radioativo começou a ser desmanchado.
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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.

Mobilidade urbana e sustentável: Duração: 13m: Diretor: Michael Valim
Produzido pela TV UFG, o documentário mostra os problemas de locomoção em
Goiânia e os desafios para a efetivação de um modelo sustentável de mobilidade
para a cidade. Desenvolvida em parceria com a Agência Municipal de Trânsito
(AMT), a produção apresenta as dificuldades de deslocamento de três moradores
da capital utilizando meios de transporte diferentes.
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Dedo de Deus. Duração: 11m: Diretor: Lourival Belém Jr. e Márcio Gomes Belém
Sinopse: Trata da delinquência juvenil e do fim do COOJ/Febem

Minha eterna namorada: Duração:19mDiretor: Ana Flávia Marinho e Luísa
Viana
Sinopse: O documentário é um resgate da forma como se deu a construção do
amor, casamento e família de três casais que vivem na cidade de Goiânia e
começaram a construir sua história juntos na década de 1950. São exemplos de
histórias do passado, que se assemelham a tantas outras e, ao mesmo tempo,
são completamente diferentes de outras ainda. O que vale, aqui, é resgatar a
memória dos personagens para recriar uma narrativa possível, de pessoas que
construíram e constroem a cidade de Goiânia (GO).

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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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.

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
aproxima-se de uma câmera e começa a ser filmado. Entre a imagem de artista e
a imagem de profeta ele inventa seu espetáculo.
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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”.

“Vou Rifar Meu Coração” série traz depoimentos de ícones do gênero
como: Waldik Soriano, Reginaldo Rossi,Nelson Ned, Amado Batista, Peninha,
Walter de Afogados e Wando.Artistas, que com suas canções, fazem uma
espécie de crônica dos dramas e desencontros da vida a dois.
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Trombas e Formoso: Duração: 20 m Direção: Coletivo Magnífica Mundi
Sinopse: A produção é uma realização da Magnífica Mundi, Faculdade de
Comunicação da UFG, Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFG, Memorial da
Revolta de Trombas e Formoso e Universidade Federal de Goiás. O curtametragem conta a história da Revolta de Trombas e Formoso, ocorrida na região
norte do estado de Goiás na década de 50 e uma das poucas lutas camponesa
vitoriosas no Brasil republicano.

Verde Maduro - É uma ficção poética de Simone Caetano. Minduim descobre o
amor. Inês experimenta o amor. Inácio escreve o amor.
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Olhar de João - Filme de Mariley Carneiro, mostra o olhar singular do fotógrafo
goiano João Caetano sobre a natureza.

d) Dia mundial do Rock: A TV UFG exibiu de 13 a 17 de julho a Semana do
Rock 2015, projeto que homenageia o gênero que há décadas agita os quadris
e chacoalha as cabeças mundo a fora. Realizado desde 2012, já em sua
segunda edição o especial deixou se ser exibido em apenas um dia e passou a
ocupar uma semana da grade de programação da emissora. Neste ano, em
sua 4º edição, a semana do Rock contou com videoclipes de bandas goianas,
entrevistas e debates com personalidades do cenário roqueiro de Goiás, além
da reapresentação dos especiais de anos anteriores.
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Semana do Rock
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e)

Curta Goiânia: No mês de outubro de 2015, 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.

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.

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.
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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.

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.
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 Ações Executadas
a) “Se Liga na UFG”, novo programa da TV UFG: Projeto de extensão da PróReitoria de Extensão e Cultura - PROEC da UFG, executado pela Fundação
RTVE/TV UFG, por meio do Contrato nº 020/2015 (Anexo IX), cujo objetivo é
de divulgar as ações de ensino, pesquisa e extensão da UFG assim como os
eventos vinculados à instituição. O programa conta com reportagens e com um
entrevistado em estúdio a cada semana.

b)

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 82/2014 (Anexo X). 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
pré-vestibulandos.

53

c) Viver Ciência: Projeto de extensão da Pró-Reitoria de Pesquisa e PósGraduação – PRPPG da UFG, executado pela Fundação RTVE/TV UFG, por
meio do Contrato nº 008/2015 (Anexo XI), do Programa Viver Ciência. O
objetivo do programa é inteiramente composto por debates que a cada semana
abordam uma diferente temática de relevância para a sociedade. A parceria
com a Assessoria de Comunicação da UFG para a produção de debates
ampliados continua e agora conta também com o apoio da Rádio Universitária
870 AM. Juntos, TV UFG, Ascom UFG e Rádio Universitária definem a
temática a ser abordada e os entrevistados para os debates ampliados, que
são veiculados uma vez por mês na TV UFG, no rádio e no Jornal da UFG.
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d) Enredo Cultural: Projeto de Extensão da Pró-Reitoria de Administração e
Finanças e Pró- Reitoria de Extensão e Cultura -PROEC, sendo executado
pela Fundação RTVE/TV UFG por meio do Contrato nº 19/2015 (Anexo XII),
programa busca dar visibilidade às diferentes manifestações artísticas assim
como os espaços e eventos culturais em Goiânia e Goiás. Artes visuais,
cinema, música, dança, teatro e todas as outras formas de se fazer arte terão
espaço garantido no programa. Que vai ao ar as Sexta-feira, às 18h15
com reapresentações aos sábado, às 17h e domingo, às 17h30.
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e) Promoção e Humanização da Saúde nos Ciclos de Vida – Articulação da
Universidade, Unidade de Saúde e Comunidade. Constitui objeto do presente
ajuste a contratação dos serviços de criação de 5 (cinco)
registro das

vídeos, para

atividades pertencentes ao projeto “Promoção e Humanização

da Saúde nos Ciclos de Vida – Articulação da Universidade, Unidade de
Saúde e Comunidade”, contendo: gravação de imagens e sons, gravação de
entrevistas, direção, produção roteirização, videografismo, edição, finalização e
gravação em DVD, no período de julho de 2015 a dezembro de 2015. (Anexo
XIII)

f)

Faculdade de Nutrição Quarenta anos de História: Produção do vídeo

institucional da Faculdade de Nutrição retratando os quarenta anos de história
para que seja divulgados à sociedade os conhecimentos na área de ensino,
pesquisa e extensão construídos pelos membros da Faculdade de Nutrição
(Anexo XIV).
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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: Primeiro programa jornalístico da TV UFG. Foi
produzido por meio de uma parceria com o “Laboratório de Produções
Audiovisuais e Televisivas Integradas” (TELELAB), do Projeto de Extensão da
Faculdade de Informação e Comunicação (FIC), e com a Assessoria de
Comunicação (Ascom) da UFG. Sua linha editorial objetiva problematizar e
aprofundar assuntos de relevância social, bem como dar visibilidade a temas
que não são pautados pelos veículos comerciais de comunicação. Sua
produção conta com a participação de profissionais da TV UFG e de docentes,
estudantes e servidores técnico-administrativos da FIC e da Ascom/UFG. O
programa é apresentado aos sábados, às 17h30 e em horários alternativos nos
domingos, às 21h15 e nas segundas, às 20h15.

57

Violência, Criminalidade a Adolescência.

b) 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 XV), para
prestar serviços de gestão administrativa e financeira, incluindo o pagamento
de bolsas previstas no projeto.

c) Prospecção, Pesquisa e Desenvolvimento de Tecnologias e Sistemas de
Informação Educacionais Interativas Aplicáveis Projeto de Desenvolvimento da:
Pró-Reitoria de Administração e Finanças e do Laboratório de Tecnologia e
Mídias por meio do Contrato nº 071/2015 (Anexo XVI). O objetivo do Contrato é
a prestação pela Fundação RTVE de serviços de gestão administrativa e
financeira à implementação e no desenvolvimento das atividades previstas nos
Projeto de Pesquisa.

d) Edital Cultura e Pensamento e Seminário Cultura Pensamento – Centro
Oeste: Contrato com a interveniência da Pró-Reitoria de Administração e
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Finanças e Pró- Reitoria de Extensão e Cultura /Media Lab, por meio do
Contrato nº 073/2015 (Anexo XVII). O contrato tem como objetivo a prestação
de serviços de gestão administrativa e financeira à UFG/Interveniente
/Unidade/Coordenador para apoio na implementação e no desenvolvimento
das atividades previstas nos projetos de pesquisa.

1.5. Capacitação e Formação de Recursos Humanos
1.5.1. Cursos de Jornalismo e Produção Audiovisual Goianas
 Ações previstas

Estabelecer parcerias com instituições goianas de ensino superior que oferecem
Cursos de Jornalismo e Produção Audiovisual para que, a TV UFG possa servir
de campo de formação acadêmica dos estudantes.
 Ações executadas
A Fundação RTVE buscou estabelecer parcerias para veiculação de
conteúdos

audiovisuais

produzidos

por

estudantes

de

cursos

de

comunicação da Faculdade Araguaia e Alves de Faria. Para tal, está em
processo de aprovação um convênio entre as entidades para esse fim.
1.5.2. Estagio Curricular e extracurricular
 Ações previstas

Manter a parceria entre a Fundação RTVE e a 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 estagio na Fundação RTVE.
 Ações executadas
Não houve em 2015 procura por parte dos estudantes para estágio nessa
categoria
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1.6 Desenvolvimentos de Projetos nas Áreas da Cultura, Educação e
Comunicação.
 Ações previstas

Desenvolver projetos nas áreas da Cultura, Educação e Comunicação, com o
intuito de participar de editais públicos de fomento voltados para a conquista de
novos apoios culturais e parcerias, para a realização de projetos com instituições
públicas e privadas.
 Ações executadas

Não houve possibilidade de estabelecer parcerias entre essas instituições em
2015, por falta de interesse das mesmas.

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.
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 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.

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 VI 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

a)

Seminário: VI Seminário de Capacitação e Integração da Fundação

RTVE/TV UFG. Ocorreu nos dias 03 e 04 de dezembro no Miniauditório da FACE.
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
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o encerramento do Seminário, no dia 04, foi realizada a Confraternização de Final
de Ano.

Seminário de Integração FRTVE
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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
a) Seminário “Comunicação Pública e Cidadania”: O evento marca a
comemoração do aniversário de seis anos da TV UFG, de 50 anos do curso de
Jornalismo da UFG e também o lançamento do Projeto Política de
Comunicação da Instituição. O Seminário reuniu representantes do meio
acadêmico, do mercado jornalístico e também de emissoras de alcance
nacional: O Seminário teve como representantes da TV Brasil (EBC A vicepresidente do Conselho Curador da Empresa Brasil de Comunicação (EBC),
Rita Freire, e a Ouvidora da EBC, Joseti Marques). O Seminário teve inicio no
dia 25.11.15 no horário da 08h00 e término as 17h00 e no dia 26.11.15 com
inicio as 09h00 e término às 17h30. Os participantes receberam Certificados.
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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) Participação em Congresso: Foi realizado no período de 13 a 14 de abril
de 2015, o II Congresso Brasileiro de Direito do Terceiro Setor. A Fundação
RTVE foi representada pelos seguintes funcionários: Gerente Executiva da
Fundação RTVE, Berenice T. de Brito; Gerente Financeiro Michael Patarello e
Assistente Financeiro Camilla F. Borges:

Certificado de participação no II Congresso Brasileiro de Direito do Terceiro Setor.
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b) Encontro Setorial da Rede Pública de Televisão (RPTV) - Para tratar de
temas relacionados à área de Comunicação, trocar experiências em divulgação
e traçar novas estratégias para comunicação da rede. Ocorrido no dia 27 de
agosto de 2015.

c) Seminário de Integração: Integração foi à palavra chave da manhã do dia
05.11.2015 em um encontro realizado na Rádio Universitária da UFG, onde
profissionais

da

Assessoria

de

Comunicação

(Ascom),

TV

UFG,

Fundação Rádio e Televisão Educativa e Cultural (RTVE) e Rádio Universitária
se reuniram para trocar experiências e discutir a construção de uma política de
comunicação para a Universidade. Representantes das áreas de comunicação
da UFG fizeram uma apresentação na qual lembraram a história de cada um,
além de detalhar os programas e produtos, rotinas de trabalho, estrutura e
equipes. Todos os presentes, entre servidores técnico-administrativos,
professores, terceirizados, bolsistas e estagiários se apresentaram e
contribuíram com a discussão.
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Profissionais trocaram experiências e discutiram a construção de uma política de comunicação para a UFG

d) Seminário Internacional Regulação da Mídia e Direito à Comunicação:
Como representante da Fundação RTVE/TVUFG, o Diretor Geral da TV UFG,
Michael Alessandro Figueira Valim, esteve presente e participou do Seminário
Internacional Regulação da Mídia e Direito à Comunicação que foi promovido
pela Procuradoria Federal da Republica da 3ª Região na cidade de São Paulo
– SP, entre os dias 23 e 24 de setembro de 2015.
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e) XIV Fórum Brasileiro de Televisão Universitário e III Encontro de
Televisões Universitárias IBERO-AMERICANAS: A Fundação RTVE/TV UFG
foi convidada a participar do V Fórum Brasileiro de Televisão Universitária e do
III Encontro de Televisões Universitárias Ibero-Americanas, promovidos pela
Associação Brasileira de Televisões Universitárias e realizado na Universidade
de Fortaleza entre os dias 21 e 23 de outubro. Diretor Geral da TV UFG,
Michael Valim, foi o representante da Fundação RTVE/TVUFG nesses eventos
que trataram de questões ligadas à comunicação pública e aos desafios de
emissoras de televisão ligadas à instituições de ensino superior.

f)

ANCINE – Promove Seminário de Programação de Produção de

Conteúdos para as TVs Públicas: Como representante da Fundação
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RTVE/TV UFG, esteve presente a Diretora de Produção da TV UFG Vanessa
Moreira Bandeira, que participou do encontro promovido pela Empresa
Brasileira de Comunicação – EBC. O evento ocorreu nos dias 7 e 8 de
dezembro de 2015, tendo como objetivo de regionalizar a produção de
conteúdos audiovisuais independentes foram abertos cinco editais em todo o
Brasil, o que resultou na participação de 26 unidades federativas e 768
propostas inscritas – maior número já alcançado por uma linha do Fundo
Setorial do Audiovisual (FSA). Do total de propostas inscritas, 94 foram
selecionadas, contemplando 83 empresas brasileiras independentes.

Seminário de programação de produção de conteúdos para as TVs Públicas:
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g) O Canal Futura e a Empresa Brasil de Comunicação (EBC), esteve
presente no 8º Encontro de Jornalismo em Rede pelo Canal Futura em
Brasília. Debate sobre comunicação no Encontro Setorial de Jornalismo da
EBC. A Fundação RTVE/TV UFG esteve presente através de seus
representantes à jornalista Kamyla Maia e o jornalista Divino Rufino Júnior
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h) Em 2015, foi realizada a primeira edição do encontro internacional de
documentário DOCSP abriga também a estreia do e-TAL-Brasil, uma reunião
de televisões públicas e culturais brasileiras. O evento aconteceu dia 10 de
novembro, das 09h00 às 18h00, na Unibes Cultural – Rua Oscar Freire, 2500,
São Paulo-SP (Estação Sumaré do Metrô), com o objetivo de refletir e buscar
novos modelos de cooperação e negócio associados à formação de
profissionais, produção, adaptação e distribuição de conteúdos audiovisuais
para o Brasil. A Diretora de Produção Vanessa Moreira Bandeira, esteve neste
encontro representando a Fundação RTVE.

2.2.

Ampliação do Corpo de Colaboradores da Fundação RTVE/TV UFG

2.2.1. Equipe RTVE Serviços
 Ações previstas
Manter uma equipe exclusiva para assumir toda a prestação de serviços de
gravações e coberturas, que não estejam vinculadas à produção de conteúdo da
TV UFG.

 Ações realizadas

Para que a FUNDAÇÃO RTVE, cumprisse suas metas, foram contratados doze
colaboradores para apoiar as atividades na Fundação RTVE/TV UFG. São eles:
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06(seis) jornalistas (Divino Rufino da Silva Júnior), (Mayara Caramaschi de
Mello),(Guarany Branco de Araújo Neto),( José Gomes de Vasconcelos Neto), (
Geovane Gomes dos Santos), ( Aderito Schneider Alencar e Tavora), 02 (dois)
Editores de Vídeos ( Márcia Vieira dos Santos), (Jânio Alves Adorno Júnior), 02
(dois) Auxiliares de Câmera ( Carlos Jeiel Cozac Machado), (Leandro Rodrigues
da Costa), 01 (um) Téc. Operação de Equipamentos Produção Televisão e Vídeo
( Flávio Júnior de Oliveira Reis) e 01 (01) Auxiliar de Serviços Gerais (Maria
Bethânia Naves Guimarães) .

Divino

Guarany Branco;
Rufino;

Repórter.

Apresentador,

AdéritoSchneider
Jornalista, roteirista

repórter.

Mayara Caramach

Márcia Vieira, Editora de Vídeo

Apresentadora, repórter

Carlos Cozac

Leandro Rodrigues, auxiliar de camera.

Auxiliar de camera
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2.2.2. Serviços Jurídicos
 Ações previstas

Contratar uma empresa de advocacia para suprir a necessidade que a Fundação
RTVE tem visto crescer nos últimos anos em relação à orientação de
procedimentos jurídicos.
 Ações realizadas

Devido aos cortes orçamentais que a Fundação RTVE sofreu no ano de 2015,
não foi possível dar continuidade ao contrato estabelecido com a empresa de
advogados que havia firmado no final do ano de 2014.
2.2.3. Jornalismo Diário

Formar uma nova equipe de profissionais especializados para a TV UFG, com o
objetivo de disponibilizar o Programa Conexões diariamente.
 Ações previstas
O Jornalismo “Boletim Conexões” teve sua estreia em agosto de 2015. Jornalismo
diário que aborda diferentes olhares sobre assuntos de interesse público da
Região metropolitana de Goiânia e do Brasil. O Programa é exibido de segunda a
sexta-feira, às 18h.
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2.3. Outras Atividades de Gestão
2.3.1. Qualidade de Vida e Condições de Trabalho
 Ações realizadas

a) Exclusão 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. No entanto, em 2015, após constatarem que o objetivo
desta alteração não foi alcançado a Fundação RTVE, em comum acordo com
os funcionários cancelou esta adoção e todos os colaboradores voltaram à
carga horaria estabelecida no contrato.

a) Apoio à Qualificação Profissional: Através de programas, metodologia 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. 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’ e a Fundação RTVE incentiva os
mesmos concedendo horários flexíveis, não comprometendo o cumprimento da
carga horário de trabalho e/ou desempenho de suas atividades.
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Equipe da TV UFG

b) Bonificação de funcionários: Tendo em vista que a motivação de
colaboradores é uma das melhores maneiras de manter equipes com alta
produtividade e, acreditando que a premiação de funcionários é uma
bonificação fundamental e que pode fazer toda a diferença dentro de uma
empresa, a Fundação RTVE, em 2015 implantou como forma de incentivo aos
colaboradores, concursos em datas comemorativas, no qual o ganhador é
contemplado com um dia de folga.
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Competição festa junina 2015

Competição dias das bruxas
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c) Plano de Saúde: Em 2015 a Fundação RTVE, proporcionou aos seus
colaboradores, por meio de Termo de Acordo celebrado entre a UNIMED e a
Fundação RTVE, para permuta de serviços médico-hospitalares, o benefício
tão esperado pelos colaboradores, que beneficia o colaborador e se estende ao
cônjuge e filhos.

Anuênio: Não foi possível instituir o pagamento do adicional por tempo de
serviço aos colaboradores da Fundação RTVE em 2015, por falta de recursos
financeiros.

76

ANEXOS
Anexo I - Contrato EBC/SURED nº 003/2012
Anexo II - Grade de Programação
Anexo III - EBC/DIGER/CONTRATO. n° 004/2014
Anexo IV - Contrato nº 040/2015
Anexo V – Contrato nº 041/2014
Anexo VI –Acordo de Cooperação
Anexo VII - Termo de Cooperação de Intercâmbio e Difusão Cultural
Anexo VIII - Licença de Uso de Obra Audiovisual
Anexo IX- Contrato nº 20/2015
Anexo X - Contrato nº 82/2014
Anexo XI Contrato nº 008/2015
Anexo XII Contrato nº 019/2015
Anexo XIII Contrato nº 0039/2015
Anexo XIV Contrato nº 0038/2015
Anexo XV - Contrato nº 054/14
Anexo XVI - Contrato nº 71/2015
Anexo XVII - Contrato nº 073/2015

77

Anexo I - Contrato EBC/SURED nº 003/2012
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Anexo II – Grade de Programação
Segunda Feira 27.07.15
08:15
Programação em rede até:
08:00
Visual

Conexões 141

Programação em rede até:
09:15
Igarepé magico

Programação Local:
12:30
08:15

Programação em rede até:
09:15
Igarepé magico

12:30

Enredo Cultural 08

Enredo Cultural 07

Viver Ciência 73

Programação em rede até:
09:15
Igarepé magico

18:30

Faz o Quê? 2014 - 30

19:00

Hip Hop Em Cena - Reprise

20:00

Conexões 140

20:30

TAL

Programação em rede até:
21:00
Repórter Brasil

Programação em rede até:
09:15
Igarepé magico

18:30

Viver Ciência 76

19:00

DocTV Goyaz - inédito

20:00

Se liga na UFG 08

20:30

TAL

Programação em rede até:
Reporter
21:00
Brasil

Quinta Feira 30.07.15
Programação em rede até:
08:00
Visual
Programação Local:

Terça Feira 28.07.15
08:15
Programação em rede até:
08:00
Visual

Viver Ciência 75

Programação em rede até:
09:15
Igarepé magico

Programação Local:
12:30
08:15

Programação em rede até:
09:15
Igarepé magico

12:30

Faz o Quê? 26

Faz o Quê? 25

Se liga na UFG 07

Programação em rede até:
09:15
Igarepé magico

18:30

Conexões 144

19:00

Hip Hop Em Cena - reprise

20:00

Viver Ciência 74

20:30

TAL

Programação em rede até:
09:15
Igarepé magico

18:30

Se liga na UFG 011

19:00

DocTV Goyaz - reprise

20:00

Enredo Cultural 09

20:30

TAL

Programação em rede até:
21:00
Repórter Brasil
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Anexo III - EBC/DIGER/CONTRATO. n° 004/2014
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Anexo IV - Contrato nº 040/2015
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Anexo V - Acordo de Cooperação - TAL
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Anexo VI - Contrato nº 041/2014
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Anexo VII - Termo de Cooperação de Intercâmbio e Difusão Cultural
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Anexo VIII - Licença de Uso de Obra Audiovisual
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Anexo IX- Contrato nº 20/2015
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Anexo X - Contrato nº 82/2014
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Anexo XI Contrato nº 008/2015
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Anexo XII Contrato nº 019/2015
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Anexo XIII Contrato nº 0039/2015
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Anexo XIV Contrato nº 0038/2015
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Anexo XV - Contrato nº 054/14
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Anexo XVI - Contrato nº 071/2015
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Anexo XVII - Contrato nº 073/2015
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