Fundação Rádio e Televisão Educativa e Cultural – UFG

CONSELHO DELIBERATIVO

ANEXO 2 DA RESOLUÇÃO Nº 001/2009
CARACTERÍSTICA, DESCRIÇÃO E VEICULAÇÃO DAS VINHETAS DE APOIO CULTURAL AOS PROGRAMAS DA TV UFG
CARACTERÍSTICAS

TIPO

DURAÇÃO

DESCRIÇÃO

Apoio Cultural à
programa diário com
até cinco apoiadores

Vinheta

Variada e
condicionada ao
número de
apoiadores ou
vinculada à
apoiador
exclusivo

ENTRADAS

QUANTIDADE/
SEMANA

- Vinheta de chamada do programa

1x no(s) turno(s) anterior(es) e posterior (es) 28 + ntradas na
ao programa
quantidade de
- Fade
breaks do
1x antes do programa começar (vinheta de programa (1/a
- Assinatura do apoia-dor (logo) com
chamada)
cada break)
duração de 5”, acompanhada do
seguinte áudio em off: “Apoio cultural
/ (nome do apoiador)”
1x a cada break do programa

QUANTIDADE/ MÊS
*(4 semans)

112 entradas + 1/ a
cada break do
programa

- Ao final dos créditos finais do
programa – Apoio Cultural (logo- 1 x após o programa ser exibido (vinheta de
marca dos apoiadores – 3” cada)
encerramento)
Apoio Cultural à
Programa Semanal
com até cinco
apoiadores

Vinheta

Variada e
condicionada ao
número de
apoiadores ou
vinculada à
apoiador
exclusivo

- Vinheta de chamada do programa
- Fade
- Assinatura do apoiador (logo) com
duração de 5”, acompanhada do
seguinte áudio em off: “Apoio cultural
/ (nome do apoiador)”
- Ao final dos créditos finais do
programa – Apoio Cultural (logomarca dos apoiadores – 3” cada)

3x /dia – 2 dias antes da veiculação do
programa

11 entradas +
entradas na
quantidade de
1x no(s) turno(s) anterior(es) e posterior (es)
breaks do
ao programa
programa (1/a
cada break)
1x antes do programa conheçar (vinheta de
chamada)
* Se houver
repetição do
1x a cada break do programa
programa, este
número é
1 x após o programa ser exibido (vinheta de multiplicado
encerramento)
por 2x
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44 entradas + 1/ a
cada break do
programa
* Se houver
repetição do
programa, este
número é
multiplicado por 2x
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CARACTERÍSTICAS

TIPO

DURAÇÃO

DESCRIÇÃO

ENTRADAS

QUANTIDADE/
SEMANA

QUANTIDADE/ MÊS
*(4 semans)

Apoio Cultural à
Interprograma com
até três apoiadores

Interprograma

Variada e
condicionada ao
número de
apoiadores ou
vinculada à
apoiador
exclusivo

Créditos finais do interprograma
contendo a seguinte descrição com
narração em off:

A depender da veiculação do
interprograma

A depender da
veiculação do
interprograma

A depender da
veiculação do
interprograma

- 3” - Nome do interprograma,
acompanhado do seguinte áudio
em off: "Apoio cultural"
- 5” - Assinatura da logomarca de
cada apoiador ou do apoiador
exclusivo
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