FUNDAÇÃO RÁDIO E TELEVISÃO EDUCATIVA E CULTURAL
DIRETORIA EXECUTIVA
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 002, DE 15 DE MARÇO DE 2021
ATUALIZA
A
NORMA
TÉCNICA
PARA
DOCUMENTAL DA MEMÓRIA DA TV UFG.

GESTÃO

A DIRETORIA EXECUTIVA DA FUNDAÇÃO RÁDIO E TELEVISÃO EDUCATIVA E CULTURAL
– FUNDAÇÃO RTVE, no uso de suas atribuições legais, conforme estabelecido no inciso VII do Artigo 24
do ESTATUTO DA FUNDAÇÃO RTVE e no Art. 42 do REGIMENTO INTERNO DA FUNDAÇÃO
RTVE, com o objetivo de detalhar e estabelecer os parâmetros para ingestão, catalogação, distribuição e
arquivamento das produções audiovisuais, baixa a presente:
NORMA TÉCNICA PARA GESTÃO DOCUMENTAL DA MEMÓRIA DA TV UFG
Art. 1º - Esta Instrução Normativa atualiza e substitui a Norma Técnica para gestão documental da memória
da TV UFG.
Art. 2º - A Gestão Documental é realizada pela Central de Mídias da Fundação RTVE / TV UFG.
CAPÍTULO I
Definições
Art. 3º - Para fins desta Instrução Normativa entende-se como:
I - ABERTURA: início de matéria, programa ou transmissão ao vivo. No caso de matéria, geralmente é a
parte do texto que vai até a primeira sonora. A abertura de programas e transmissões ao vivo podem conter um
breve resumo do que será apresentado.
II - BACKGROUND (BG): no áudio é utilizado para descrever o som em segundo plano. Define os sons
colocados em volume mais baixo, porém audíveis, em paralelo ao Off. Pode ser o som de pessoas falando, de
uma cachoeira ou uma música, por exemplo. No vídeo é a imagem ou cenário de fundo.
III - BANCO: é a designação dos vídeos, imagens e sons brutos selecionados, após a exibição de um programa,
para compor o acervo da emissora.
IV - CABEÇA: é a fala do apresentador que introduz o tema do bloco.
V - CENAS: material gravado para ser colocado em segundo plano ao Off.
VI - CHAMADA: é o conteúdo audiovisual utilizado para a divulgação, de forma antecipada e inserida ao
longo da programação da emissora, de programas, programetes, episódios ou projetos especiais da TV UFG
ou de suas Parceiras, com duração definida de 15, 30, 45 e 60 segundos.
VII – CLAQUETE: é um dispositivo usado no cinema e audiovisual para identificar os planos e tomadas
rodados durante a produção, e também para ajudar na sincronização entre vídeos, imagens e sons.
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Figura 1: Claquete utilizada na TV UFG.

VIII - DECUPAGEM: descrição do conteúdo gravado com marcação do tempo em que aparecem as imagens
e falas.
IX - EASYNEWS: sistema de automação para redação de telejornalismo e produção em geral. Durante a
edição de jornais e programas, os usuários, ao criarem os Scripts, registram as informações que serão
manipuladas pelos módulos gerenciais de modo a evitar o retrabalho e os erros da transcrição de dados, muito
comuns em outros ambientes que produzem seus relatórios gerenciais a partir de ferramentas não integradas.
Os relatórios oferecidos propiciam aos diretores e editores chefes, uma visão detalhada da distribuição de
produção de matérias, obtendo informações comparativas por editorias, tipos de matérias, municípios de
cobertura, repórteres e etc.
X - ESCALADA: apresentação dos principais temas realizada no início do programa.
XI - FADE: na programação, diz-se do espaço deixado para que um conteúdo seja transmitido, como um
telejornal. Na edição de VTs, diz-se do espaço em que ainda não foi colocado nenhuma imagem, mas onde já
existe o Off.
XII - FASE CORRENTE: aquela na qual os documentos encontram-se estreitamente vinculados aos fins para
os quais foram produzidos ou recebidos e que mesmo cessada a tramitação, constituam objeto de consultas
frequentes nos órgãos produtores.
XIII - FASE INTERMEDIÁRIA: aquela na qual os documentos que, não sendo de uso corrente nos órgãos
produtores, por razões de interesse administrativo, aguardam a sua eliminação ou recolhimento para guarda
permanente.
XIV - FASE PERMANENTE: aquela na qual os conjuntos de documentos de valor histórico, probatório e
informativo devem ser definitivamente preservados. Como por exemplo, fichas de autorização do uso de
imagem.
XV - FICHA DE IDENTIFICAÇÃO DE CONTROLE PARA RETIRADA DE CARTÃO DE
GRAVAÇÃO: documento que tem por finalidade controlar a disponibilidade, bem como saída e entrada de
Cartões de Gravação da TV UFG.
Nº DO CARTÃO

DATA DE RETIRADA

RESP. PELA RETIRADA

DATA DEVOLUÇÃO

RESP. PELA DEVOLUÇÃO

XVI - FICHA DE INFORMAÇÃO DE GRAVAÇÃO EXTERNA (RETRANCA DE CARTÃO DE
GRAVAÇÃO): é a identificação do material gravado no cartão de memória. Nela serão descritas as
características de origem do material, como também o destino de uso do conteúdo e o tempo necessário de
armazenamento no banco de dados.
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FICHA DE INFORMAÇÃO DE GRAVAÇÃO EM
EXTERNA
Cartão(ões):
Data da Gravação:
Data da Exibição:
VINHETA ( )
CHAMADA ( )
REDES SOCIAIS ( )
OUTROS ( ) Qual?
MUNDO UFG ( )
Agenda ( )
Publicações ( )
Ciência Pop ( )
Entrevista ( )
Interatividade ( )
Matéria ( )
Performance ( )
Quiz ( )
Boa Semana UFG ( )
Serviço ( )
Vida no Campus ( )
Se Liga ( )
TIPO DE GRAVAÇÃO:
INFOR. COMP.:
Sonora ( )
Stand Up ( )
Cenas ( )
Entrevistado(s):
Making Off ( )
Offs ( )
Cabeça ( )
GRAVAÇÕES DE CANAIS DE ÁUDIO:
CH1:
CH2:
CH3:
CH4:
ARQUIVO(S):
Banco de Vìdeos ( )
Banco de Imagens ( )
Banco de Trilhas ( )
OBSERVAÇÃO(ÕES):
Repórter(es):

Cinegrafista(s):

Assistente(s):

XVII - INSERT: propriedade em edição de substituir ou acrescentar áudio e vídeo, juntos ou separados.
XVIII - MATERIAL DE APOIO: material preparado pela Produção ou pela Redação para dar suporte a
locutores e âncoras nas transmissões ao vivo.
XIX - OFF: Deriva da expressão em inglês off the record e designa a parte da reportagem, gravada na voz do
repórter, do editor ou do locutor, onde a informação está sendo contada.
XX - PASSAGEM: é quando o repórter aparece durante a matéria para acrescentar alguma informação.
XXI - SONORA: expressão utilizada em jornalismo para gravação de entrevistas rápidas que serão utilizadas
em matérias.
XXII - VINHETA: abertura ou passagens de programa de curta duração.
XXIII - VT: abreviatura de videoteipe (em inglês videotape), a expressão é utilizada para designar de forma
genérica o conteúdo já editado de uma mídia, como uma reportagem, uma chamada ou uma matéria de jornal.
CAPÍTULO II
Do controle de retirada de cartões
Art. 4º - Somente está autorizada a retirar Cartão de Gravação a equipe técnica que opera equipamentos de
produção de televisão, apresentadores e repórteres. Demais casos deverão ser autorizados pela Central de
Mídias.
Art. 5º - A retirada de quaisquer Cartões de Gravações deverá ser precedida do preenchimento obrigatório da
Ficha de Identificação de Controle para Retirada de Cartão de Gravação, devendo ser especificado o Nº do
Cartão, Data de Retirada e Responsável pela Retirada.
Art. 6º - A devolução do cartão para ingestão do material bruto deverá ser acompanhada da Ficha de
Informação de Gravação Externa (Retranca de Cartão de Gravação) devidamente preenchida, quando o mesmo
for utilizado.
Art. 7º - Após os processos de ingestão do Material Bruto presente no Cartão de Gravação, deve-se realizar a
formatação do cartão, mantendo a mesma nomenclatura de origem do cartão (CARTAO_‘NÚMERO DO
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CARTÃO’), acondicionando-o no case de proteção para nova movimentação e anotando o nome do(a)
Responsável pela Devolução na Ficha de Identificação de Controle para Retirada de Cartão de Gravação.
CAPÍTULO III
Do meio físico – HD externo
Art. 8º - O HD Externo tem por finalidade auxiliar as transferências de arquivos entre equipamentos e
demandas externas e internas. Cada HD Externo é devidamente nomeado com a sua finalidade para que sempre
haja disponibilidade dos dispositivos de transferência.
Parágrafo único – A finalidade do HD Externo deve ser respeitada usando sempre o mesmo somente para os
fins a que foi destinado.
CAPÍTULO IV
Do fluxo de trabalho (workflow) da TV UFG
Art. 9º - O Fluxo de Trabalho ou workflow é a sequência de passos necessários para automatizar processos de
acordo com um conjunto de regras definidas, permitindo que sejam transmitidos de uma pessoa para outra.

Figura 2: Fluxo de trabalho (workflow) da TV UFG.

CAPÍTULO V
Da política de nomenclatura
Art. 10º - As retrancas devem ser escritas em caixa alta, sem utilização de preposições, artigos e outros, e
deve-se utilizar o símbolo underline ( _ ) como separador de palavras.
Art. 11 - Esta nomenclatura de retranca deverá ser seguida em todo o Ciclo de Vida de um documento.
Portanto, em todo o workflow da TV UFG, a iniciar pela concepção no EasyNews.
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CAPÍTULO VI
Da abreviatura
Art. 12 - Cada Produção Audiovisual deve ser representada por uma abreviatura que está associada à finalidade
do material TIPO e/ou SIGLA, conforme exemplificado na tabela abaixo e descrito nos capítulos VII e VIII
desta Instrução Normativa.
ABREVIATURA

DEFINIÇÃO

AGENDA
BLM
BL
CH
COX
CIENCIA_POP
DSLR
ENT
EST
EC
EP
HORA_DO_CONTO
HIP_HOP
INT
INTER
LIVE
LINK_EXTERNO
MUFG
MAT
MEU_FILME_NA_TV
NET
NOTA
OFF
PERF

Agenda para o Programa Mundo UFG
Boletim
Bloco
Chamada
Programa Conexões
Ciência Pop para o Programa Mundo UFG
Digital Single Lens Reflex
Entrevista
Estúdio
Enredo Cultural
Episódio
Interprogramação Hora do Conto
Programa Hip Hop em Cena
Interatividade
Interprogramação
Live
Link Ao Vivo Externo
Programa Mundo UFG
Matéria
Programas Meu Filme na TV
Internet para o Programa Mundo UFG
Nota Seca
Narração
Performance para o Programa Mundo UFG

PGM
PUB

Programa
Publicações para o Programa Mundo UFG

QUIZ

Quiz para o Programa Mundo UFG

VH
VC

Vinhetas
Programa Viver Ciência

VDC
BOA_SEMANA_UFG

Vida no Campus para o Programa Mundo UFG
Boa Semana UFG para o Programa Mundo UFG

SERV

Serviços para o Programa Mundo UFG

SUFG
SE_LIGA

Programa Se Liga na UFG
Se Liga para o Programa Mundo UFG

TASCAM
TEMP

Gravador de Estúdio/ Backup do som de gravação externa
Temporada

Parágrafo único - para aquelas abreviações não listadas, a nomenclatura correta deverá ser consultada na
Central de Mídias, responsável pela definição e registro das mesmas.
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CAPÍTULO VII
Da nomenclatura - DAILYSERVER\MATERIAL_BRUTO
Art. 13 - A correta nomenclatura da retranca dos arquivos é fundamental para o estabelecimento de um sistema
robusto e eficaz no fluxo de utilização do Material Bruto em todo o workflow da TV UFG, devendo seguir a
seguinte estrutura:
XXXXXXXXW_TIPO_SIGLA_NUMERO_EPISODIO_TEMA_CATEGORIA_VARIACAO
XXXXXXXX
W
TIPO
SIGLA
NÚMERO
EPISÓDIO
TEMA
CATEGORIA
VARIAÇÃO

Data de gravação do material com 6 dígitos. Padrão: DiaMesAno. Ex.: 15032021
Letra do Primeiro nome do Apresentador (a) ou OFF. Ex.: M (Marcelo), L (Letícia), K (Kamyla)
Define o tipo do material. Ex.: CH, VH ou TASCAM
Abreviatura do programa ou quadro. Ex.: MUFG, COX, PERF, QUIZ, PUB, AGENDA etc
Descrição do conteúdo. Ex.: PGM_XXX
Inserir a identificação do episódio. Ex.: EP_01
Descrição do tema geral. Ex.: IMPACTOS_SOCIAIS_COVID_19
Descrever em qual categoria se encaixa. Ex.: SONORA_NOME, ENTREVSITA_NOME, CENAS,
OFF_NOME, PASSAGEM, STANDUP_NOME, CABECA_NOME
Descrever o particionamento do MATERIAL_BRUTO, em PARTE_X, CENA_X, OPCAO_X, BL_XX

Art. 14 - Seguindo as definições do artigo 13, a nomenclatura de um arquivo presente no
DAILYSERVER\MATERIAL_BRUTO ficará conforme exemplificado abaixo:
15032021M_MUFG_PGM_49_IMPACTOS_SOCIAIS_COVID_19_SONORA_BRUNO_OLIVEIRA_OPCAO_01
03042021L_MUFG_PGM_51_ECONOMIA_ENTREVISTA_ROBERTO_ALENCAR_OPCAO_01
07042021G_CH_MUFG_PGM_68_INICIACAO_CIENTIFICA_OFF_MARCELO_OPCAO_01
15042021J_TASCAM_MUFG_PGM_73_SOCIEDADE_ENTREVISTA_ATHILA_GOUVEIA_PARTE_01

CAPÍTULO VIII
Da nomenclatura - DAILYSERVER\EXIBICAO
Art. 15 - A correta nomenclatura da retranca dos arquivos é fundamental para o estabelecimento de um sistema
robusto e eficaz do fluxo de utilização do Material Finalizado para exibição em todos o workflow da TV UFG,
devendo seguir a estrutura:
XXXXW_TIPO_SIGLA_NUMERO_EPISODIO_TEMA_BLOCO
XXXX
W
TIPO
SIGLA
NÚMERO
EPISÓDIO
TEMA
BLOCO

Código com 4 dígitos atribuído pela Central de Mídias.
Letra do Primeiro nome do Apresentador (a) ou OFF. Ex.: M (Marcelo), L (Letícia)
Define o tipo do material. Ex.: CH ou VH
Nome curto do programa. Ex.: CEB, MUFG, SUFG, COX, VC, EC etc
Descrição do conteúdo. Ex.: PGM_XXX
Inserir a identificação do episódio. Ex.: EP_08
Descrição do tema geral. Ex.: IMPACTOS_SOCIAIS_COVID_19
Descrever o particionamento da Produção Audiovisual em Blocos. Ex.: BL01, BL02, BL03

Art. 16 - Seguindo as definições do artigo 15, a nomenclatura de um arquivo apto à veiculação no
DAILYSERVER\EXIBICAO ficará conforme exemplificado abaixo:
0517M_MUFG_PGM_49_IMPACTOS_SOCIAIS_COVID_19_BL01
0517L_MUFG_PGM_51_EP_02_EXERCICIOS_FISICOS_BL01
0528M_CH_MUFG_PGM_49_SAUDE
0634L_VH_DIA_NACIONAL_INDIO
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CAPÍTULO IX
Do ingest
Art. 17 - O ingest tem por objeto transformar um “dado” material banda base (SDI / HDMI / YCrCb /
Composto / Disco Profissional XDCAM / Cartões) em um formato de dados .mxf (conforme as orientações da
Instrução Normativa nº 001/2021 que trata do Formato Padrão de Entrega de Conteúdo Audiovisual em Alta
Definição para Exibição na TV UFG) ou transferir um material já em formato de dados para o sistema:

Figura 3: Fluxo de ingestão de um material.

Art. 18 - O procedimento de ingestão do material para o padrão de trabalho definido no workflow da TV UFG
poderá ser feito pelo conjunto hardware/software SNS Ingest Manager HD, seguindo as orientações de uso
conforme o Manual do Ingest Manager HD ou pelo hardware/software Ilha de Edição 2 / Creative Adobe Cloud
All Apps.
CAPÍTULO X
Da restauração de arquivos
Art. 19 - Com a utilização do software mxfexporte.exe é possível recuperar quaisquer gravações realizadas
pelo conjunto software/hardware Ingest Manager HD desde que não tenha ocorrido a limpeza do cache presente
no diretório R:\cache referente ao arquivo de interesse, tendo em vista que tal processo reverso necessita de
todos os 11 (onze) arquivos (8x .aes, 1x .dat, 1x .idx e 1x .mxf) gerados em um processo de gravação pelo
software. Para a correta recuperação, deve-se realizar os seguintes passos em sequência:
I - Crie uma pasta em qualquer local do computador.
II - Copie os arquivos (.aes .dat .idx .mxf) correspondente ao arquivo de interesse a ser recuperado para a pasta
criada.
III - Copie a ferramenta de recuperação mxfexport.exe para dentro da mesma pasta em que estão os arquivos
a serem recuperados.
IV - Execute o Prompt de Comando como Administrador.
V - No Command Prompt executar o seguinte comando: cd (nome da pasta) + Tecla Enter.
VI - Em seguida, digite: mxfexport (nome do arquivo a ser recuperado) .dat (nome do arquivo a ser recuperado)
.mxf + Tecla Enter.
VII - O software mxfexport será executado. O arquivo recuperado vai estar localizado na mesma pasta onde
estão todos os demais arquivos (.aes .dat .idx .mxf).
CAPÍTULO XI
Da ilha de edição 2
Art. 20 - A ilha de edição 2 / catalogador 1 é o equipamento responsável por realizar todo o Gerenciamento
dos Servidores, Gestão Documental, Validação de Arquivos e outros. Contém todos os softwares necessários
para tal atividade.
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Art. 21 - Devido sua robustez e alta performance, é definido como local de armazenamento de Backup de
Material Banda Base (Disco Profissional XDCAM, Cartão de Gravação e outros dispositivos de
armazenamento) nos processos que precedem a Ingestão do MATERIAL_BRUTO no DAILY_SERVER.
Art. 22 - Todos e quaisquer dispositivos externos contendo material bruto o e/ou finalizado, tais como HD,
Pen Drive e outros, deverão ser obrigatoriamente escaneados pelo antivírus antes de serem abertos os
dispositivos. Tal procedimento é necessário para evitar quaisquer hackeamentos e infecções dos sistemas
presentes no workflow da TV UFG.
CAPÍTULO XII
Do proxy
Art. 23 - É o processo realizado automaticamente pelo software Proxy Creator HD Servidor distribuído no
hardware Assembler1, Assembler2 e DailyServer após o processo de ingestão da mídia em formato de dados
.mxf nos servidores DailyServer e ArchiveServer. O proxy parte do processamento da mídia no formato de
dados em Alta Resolução .mxf para geração do Arquivo de Baixa Resolução .asf, Thumbnail .jpg e Metadados
.xml.
Art. 24 - Esse processo de geração do proxy é fundamental para o correto funcionamento de todos os softwares
presentes no workflow da TV UFG, bem como para as identificações de mídias de formato de dados .mxf
corrompidas, as quais podem ser observadas pela não geração de proxy, identificado no ingest/proxy pelo
software Material Explorer HD (conforme orientações de uso expressas no Manual do Material Explorer HD).

Figura 4: Identificação de criação de Proxy no Material Explorer HD.

Art. 25 - A ferramenta mxfErrorProxy.bat tem por finalidade auxiliar a Central de Mídias na Gestão
Documental por meio da verificação de geração de Proxy e nomenclatura corretas no DailyServer e
ArchiveServer, consequentemente, informando arquivos que não estão seguindo as especificações definidas
por esta Instrução Normativa. Tal ferramenta possui três opções de análise e identificação de erros, sendo elas:
I - Busca e identificação de arquivos cuja retranca esteja utilizando caracteres fora do padrão definido pela
Central de Mídias e Departamento de Engenharia e Operações. Se for identificado e listado pela ferramenta
algum arquivo, o mesmo precisará de correção na nomenclatura.
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II - Busca de arquivos que possuem tamanho total igual a 0kb. Alguns arquivos com erro de exportação e
arquivos .bad e .lck se enquadram nesta categoria. Se for identificado e listado pela ferramenta algum arquivo,
é necessário verificar os possíveis problemas com o mesmo, bem como providenciar a correção.
III - Busca de vídeos que não contenham um ou mais dos quatro arquivos necessários, .MXF, .ASF, .BMP e
.XML, para a correta funcionalidade dentro do workflow da TV UFG. Alguns arquivos com erro de exportação
e arquivos .bad e .lck se enquadram nesta categoria. Se for identificado e listado pela ferramenta algum arquivo,
é necessário verificar os possíveis problemas com o mesmo, bem como providenciar sua correção.

Figura 5: Software mxfErrorProxy.bat.

CAPÍTULO XIII
Do software auxiliar de nomenclatura
Art. 26 - O software livre Bulk Rename Utility tem por finalidade auxiliar a Gestão Documental para correção
de nomenclatura de arquivos em massa que por ventura estejam fora do padrão definido por esta Instrução
Normativa.
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Figura 6: Software Bulk Rename Utility 3.4.1.0.exe.

CAPÍTULO XIV
Do dailyserver – arquivo corrente
Art. 27 - O servidor DailyServer assume a função de arquivo corrente em um Ciclo de Vida de um documento,
isto é, conjunto de documentos estritamente vinculados aos objetivos imediatos para os quais foram produzidos
e recebidos no cumprimento de atividades fim e meio, e que se conservam junto à TV UFG em razão de sua
vigência e da frequência com que são por eles consultados. Essa idade corresponde a: produção do documento;
tramitação; finalização do seu objetivo e guarda.
Art. 28 - Após a correta ingestão de um material bruto no DailyServer, o mesmo deverá seguir as seguintes
etapas e distribuídas em diretórios raízes de igual nomenclatura até a sua validação para exibição no sinal do
ar da TV UFG. As etapas são:

Figura 7: Fluxo de Validação para Exibição.

I - MATERIAL_BRUTO: diretório destinado para armazenamento em fase corrente dos materiais em seu
estado bruto, ou seja, sem edição após o processo de ingestão. Este diretório é o local de entrada dos materiais
no DAILYSERVER, isto é, destino dos materiais ingestados. É de responsabilidade gerencial da Central de
Mídias.
II - MATERIAL_PARA_APROVACAO: diretório destinado para o armazenamento em fase corrente de
produções audiovisuais já editadas que estão aguardando aprovação do(a) Coordenador(a) de Produção para
correções ou exibição no sinal do ar. Após aprovadas, é de responsabilidade do(a) Coordenador(a) de
Produção transferir para o diretório MATERIAL_PARA_EXIBICAO.
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III - MATERIAL_PARA_EXIBICAO: diretório destino para a armazenamento em fase corrente das
produções audiovisuais aprovadas e prontas para receberem a correta nomenclatura e distribuição na pasta
EXIBICAO. É de responsabilidade gerencial da Controlador(a) de Programação.
IV - EXIBICAO: diretório destinado para armazenamento em fase corrente das produções audiovisuais já
aptas a serem programadas para veiculação conforme Matriz de Programa Local da TV UFG. É de
responsabilidade gerencial da Central de Mídias.
Art. 29 - Além dos Diretórios Raízes, têm-se outros diretórios com finalidades específicas a fim de auxiliar
outros processos internos na TV UFG vinculados à Gestão Documental:
I - DOCUMENTOS DOS PROGRAMAS: diretório destinado para armazenamento em fase corrente de
documentos auxiliares (.doc e .pdf) da Produção de Conteúdo. É de responsabilidade gerencial do(a)
Coordenador(a) de Produção.
II – CEDOC: diretório de transição destinado para armazenamento de arquivos os quais precisam ser
Catalogados e Arquivados nos suportes destinados a Fase Intermediária (ArchiveServer) ou Fase Permanente
(Disco X-Disc e/ou SSD).
III – ENGENHARIA: diretório destinado para armazenamento permanente de backup de softwares, banco
de dados e outros. É de responsabilidade gerencial do Diretor de Engenharia e Operações.
Art. 30 - Cada Diretório Raiz deverá estar subdividido em outros subdiretórios para a correta gestão
documental, isto é, arquivamento e catalogação, devendo sempre ser consultado o(a) responsável pela Central
de Mídias para seguir as melhores práticas.
CAPÍTULO XV
Do Cedoc - catalogação
Art. 31 - A criação de catálogos e resgate de mídias e clipes de acordo com seu conteúdo é necessária a fim
de facilitar a sua pesquisa com a inserção dos metadados (arquivo gerado a partir do proxy, este em formato
.xml). Para tal, utilizar o software Archive Manager (seguir as orientações de uso conforme o Manual do Ingest
Manager HD), dedicado a catalogação, inserção de metadados e busca de materiais no ArchiveServer.

Figura 8: Fluxo de Catalogação e Arquivamento de uma produção audiovisual.

CAPÍTULO XVI
Do archive server – arquivo intermediário
Art. 32 - O servidor ArchiveServer assume a função de arquivo intermediário em um Ciclo de Vida de um
documento, isto é, conjunto de documentos originários de arquivo corrente, com uso pouco frequente, que
aguardam em depósito de armazenamento temporário, sua destinação final. Os documentos são ainda
conservados por razões administrativas, legais ou financeiras. É uma fase de retenção temporária que se dá por
razões de precaução.
Parágrafo único - Por questões de gestão documental, o ArchiveServer está subdividido em diretórios.
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CAPÍTULO XVII
Do X-Disc ou SSD - arquivo permanente
Art. 33 - O software X-Disc Archive HD gerencia o processo de transferência das mídias no formato de dados
para mídias físicas (X-Disc e/ou SSD), estrutura as mídias nos discos de forma eficaz e proporciona um resgate
ágil conforme a demanda. Assim, para tal finalização de arquivamento, deve-se utilizar o software X-Disc
Archive HD.
Parágrafo único - Deve-se seguir as orientações de uso conforme o Manual do X-Disc Archive HD.

Figura 9: Software X-Disc Archive HD.

Art. 34 - No caso de realizar o processo reverso, ou seja, o Resgate/Importação de dados presente em uma
mídia física (X-Disc, SSD, CompactFlash e etc) para o sistema, deve-se utilizar o software File Ingest Manager
HD.
Parágrafo único - Deve-se seguir as orientações de uso conforme o Manual do File Ingest Manager HD.

Figura 10: Software File Ingest Manager HD.
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CAPÍTULO XVIII
Do banco de vídeos, imagens e/ou trilhas
Art. 35 - O Diretório destinado para a arquivamento de Banco de Vídeos
(M:\APOIO_EDICAO\BANCO_VIDEOS), Banco de Trilhas (M:\APOIO_EDICAO\BANCO_TRILHAS) e
Banco de Imagens (M:\APOIO_EDICAO\BANCO_IMAGENS) da TV UFG, são devidamente identificados,
catalogados e classificados por meio do software Material Explorer HD (seguir as orientações de uso conforme
o Manual do Material Explorer HD), pelo software X-Disc Archive HD (seguir as orientações de uso conforme
o Manual do X-Disc Archive HD) e pelo Archive Manager (seguir as orientações de uso conforme o Manual
do Ingest Manager HD), podendo ser incrementado da seguinte forma:
I - Pelos Repórteres, Produtores e Apresentadores, a partir da Ficha de Informação de Gravação Externa
(Retranca de Cartão de Gravação) com a marcação do campo ARQUIVO. Automaticamente a(o) responsável
pela Central de Mídias dará prosseguimento no processo de formação do banco;
II - Pela equipe de Edição de Vídeo que ao identificar que determinado vídeo, imagem ou trilha, devidamente
licenciados, podem compor o respectivo Banco, deve exportar o material conforme o padrão definido e
transferi-lo para o diretório DailyServer\CEDOC, em seguida, informar a(o) responsável pela Central de
Mídias a fim de dar prosseguimento no processo de formação do banco;
III - Por aquisição de banco de vídeos, imagens e trilhas externos.
Parágrafo único - A criação destes bancos não inviabiliza a utilização de materiais de outras fontes.
CAPÍTULO XIX
Da política de temporalidade de arquivos
Art. 36 - O CARTÃO SDHC é o meio físico com função de arquivo corrente. O(a) responsável pela Central
de Mídias deverá realizar o Backup do conteúdo do cartão na íntegra na ILHA DE EDIÇÃO
2/CATALOGADOR 1, no diretório MEDIA\CENTRAL_DE_MIDIA\BACKUP_CARTOES POR TEMPO
INDETERMINADO ou até ocupar a capacidade máxima do dispositivo de armazenamento. Neste caso, devese excluir primeiramente e gradualmente dos arquivos mais antigos para os mais recentes.
Art. 37 - Após ingestar um arquivo em formato de dados no servidor DAILYSERVER, deve-se realizar a
formatação do cartão SDHC, mantendo a mesma nomenclatura de origem do cartão (CARTAO_’NÚMERO
DO CARTÃO’) e acondicioná-lo no case de proteção para nova movimentação e anotar o Responsável pela
Devolução na Ficha de Identificação de Controle para Retirada de Cartão de Gravação.
Art. 38 - Dos arquivos presentes no diretório DAILYSERVER\MATERIAL_BRUTO\PROGRAMAS, devese manter todos os arquivos por um período mínimo de 90 dias após a exibição da produção audiovisual na
plataforma a que se destina. Somente após esse período é permitida a exclusão dos arquivos. Neste caso, devese excluir primeiramente e gradualmente dos arquivos mais antigos para os mais recentes.
Art. 39 - Dos arquivos presentes no diretório DAILYSERVER\EXIBICAO, todos e quaisquer arquivos
vencidos (com informação defasada ou não mais em veiculação) devem obrigatoriamente ser catalogados e
armazenados no ArchiveServer (Fase Intermediária) ou em mídias físicas X-Disc e/ou SSD (Fase Permanente),
a depender da fase a que pertence o arquivo, devendo sempre manter uma cópia de quaisquer arquivos em
algum suporte físico ou digital, a depender da fase do ciclo de vida a que o mesmo pertença.
Art.

40

-

Dos

arquivos

presentes

no

diretório

DAILYSERVER\CEDOC\

VERSAO_PRODUCAO_AUDIOVISUAL_LIMPA (Fase Corrente), destinada para armazenamento da versão
limpa (sem trilhas, BG, GC e outros elementos gráficos) de uma produção adiovisual, deverão ser
movimentados para a Fase Permanente, não sendo permitidas suas exclusões.
Art. 41 - Dos arquivos presentes no diretório ARCHIVESERVER (Fase Intermediária), não serão permitidas
suas exclusões. Fica autorizada apenas a movimentação para outro Ciclo de Vida de um arquivo, o DailyServer
(Fase Corrente) ou X-Disc e/ou SSD (Fase Permanente). Os arquivos que não forem requisitadas a sua
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reutilização no período de 12 meses, devem obrigatoriamente ser catalogados e arquivados em mídias físicas
X-Disc e/ou SSD (Fase Permanente) ou outro suporte físico ou digital.
Art. 42 - Dos arquivos presentes no suporte físico de armazenamento X-DISC / SSD (Fase Permanente), não
serão permitidas suas exclusões em nenhuma hipótese. Fica autorizada apenas a movimentação, caso seja
requisitada a reutilização, para outro Ciclo de Vida, o DailyServer (Fase Corrente) ou ArchiveServer (Fase
Intermediária).
Art. 43 - Dos arquivos presentes em outros diretórios não listados no art. 38º ao 41º, deverão ser analisadas,
caso a caso, a pertinência e o procedimento de exclusão permanente ou catalogação e arquivamento pelo(a)
responsável da Central de Mídias conjuntamente com o(a) Diretor(a) de Engenharia e Operações.
Art. 44 - Caso o DailyServer (Fase Corrente) e ArchiveServer (Fase Intermediária) atinjam sua capacidade
máxima de armazenamento, deverá o(a) responsável pela Central de Mídia discutir com o(a) Diretor(a) de
Engenharia e Operações a pertinência e o procedimento para liberação de espaço de armazenamento nos
servidores.
Art. 45 - O Termo de Autorização de Uso de Imagem e Voz é a cessão de uso de imagem e voz, em que uma
pessoa cede os direitos de imagem e voz, autorizando que outra pessoa física ou jurídica utilize a sua imagem
e voz. Todas as autorizações de uso de imagem e voz, em sua forma física e assinada manuscrito, devem ser
mantidas sua guarda por período não inferior a 10 anos e devidamente registradas na planilha do banco de
dados de autorização de uso de imagem e voz para posterior consulta.
Parágrafo único - Deverá ser mantido o termo de autorização de uso de imagem e voz em formato digital
(escaneado do documento original) por tempo indeterminado.
Art. 46 - A exclusão dos arquivos é permanente, portanto, não será possível a sua recuperação.
CAPÍTULO XX
Da lista de manuais de operação de softwares presentes no workflow
Art. 47 - Em caso de dúvida ou para maiores informações, consultar os manuais listados abaixo, disponíveis
em versão impressa na Sala Central de Mídias e versão digital na Área de Trabalho do computador Ilha
2/Catalogador 1.
I - Sony Network Solution SNS: Manual Workflow da TV UFG
II - Sony Network Solution SNS: Manual XDA
III - Sony Network Solution SNS: Manual Archive Manager HD
IV - Sony Network Solution SNS: Manual Audio Ingest Manager_HD
V - Sony Network Solution SNS: Manual File Ingest_Manager_HD
VI - Sony Network Solution SNS: Manual Ingest Manager HD
VII - Sony Network Solution SNS: Manual Material Explorer HD
VIII - Sony Network Solution SNS: Manual Media Player HD
IX - Sony Network Solution SNS: Manual Playout Manager HD
X - Sony Network Solution SNS: Manual ProxyClip Editor
XI - SYB Projeto: Manual de Uso EasyNews4
CAPÍTULO XXI
Das disposições gerais
Art. 48 - Outras definições não descritas nesta normativa serão analisadas e informadas caso a caso.
Art. 49 - Quaisquer outras determinações e usabilidades não descritas por esta Instrução Normativa deverão
ser consultadas a Direção de Engenharia e Operações ou Central de Mídias, não sendo permitidas quaisquer
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ações que possam comprometer o correto funcionamento do workflow da TV UFG, bem como os processos
de catalogação e arquivamento.

_____________________________________
Silvana Coleta Santos Pereira
Diretora Executiva da Fundação RTVE

