Fundação Rádio e Televisão Educativa e Cultural – UFG

CONSELHODELIBERATIVO
RESOLUÇÃONº 001/2009
ESTABELECEA POLÍTICA DE PRODUÇÃO COOPERADA
COM A FUNDAÇÃO RTVE PARA A REALIZAÇÃO DE
PROGRAMASTELEVISIVOS.

DO OBJETIVO
Art. 1º. A presente Resolução tem por objetivo regular a política de produção cooperada de
programas e interprogramas televisivos da Fundação Rádio e Televisão Educativa e Cultural
(Fundação RTVE)com os produtores de materiais audiovisuais do Estado de Goiás, que tenham
ou não vínculo direto com a Universidade Federal de Goiás (UFG).

DA FINALIDADE DOS PROGRAMASE INTERPROGRAMAS
Art. 2º. Os programas e interprogramas a serem produzidos em produção cooperada com a
Fundação RTVEdevem ter finalidade eminentemente educativa, artística, cultural, informativa e/
ou científica.

DO FORMATO DOS PROGRAMASE INTERPROGRAMAS
Art. 3º. Os programas podem ser diários ou semanais, com duração de trinta minutos ou de uma
hora, incluindo os breaks.
§ 1º. Os programas de trinta minutos podem ter até dois breaks de três minutos cada
um.
§ 2º.

Os programas de uma hora podem ter até quatro breaks de três minutos cada

um.

Art. 4º. Os interprogramas podem ter veiculação variada, com duração de um minuto até três
minutos.
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§ 1º. A duração de cada interprograma deve ser fixa e múltipla de trinta segundos,
dentro do tempo estabelecido no Art. 5º .
§ 2º. Os interprogramas não poderão contar com breaks.

DOS PROPONENTES
Art. 5º. As propostas de produções cooperadas externas à comunidade acadêmica da UFG
somente serão aceitas quando advindas de pessoas jurídicas idôneas e com atuação ética na
sociedade.
Art. 6º. As propostas de produções cooperadas internas à comunidade acadêmica da UFG
somente serão aceitas quando aprovadas pelo Conselho Diretor das unidades acadêmicas ou
responsável direto pelo órgão, pró-reitoria, assessoria ou comissão especial a qual se vincula.

DO ENVIO DAS PROPOSTAS
Art. 7º. As propostas de produção cooperada com a Fundação RTVEdevem conter o projeto do
programa ou do interprograma, a ser elaborado conforme o Anexo 01 desta Resolução, bem
como o piloto do mesmo.
§ Único: A proposta apresentada deve ter como anexo a carta de anuência do(s)
apoiador(res) cultural(ais).

DO MEIO DE FINANCIAMENTO DOS PROGRAMASE INTERPROGRAMAS
Art. 8º. O programa ou interprograma poderá ser financiado com recursos próprios do
proponente, de empresas públicas ou privadas, entidades, instituições, organizações nãogovernamentais, fundações, projeto, programa, dentre outras fontes que tenham caráter
eminentemente jurídico.
§ 1º: As figuras jurídicas que se vincularem como fontes financiadoras dos programas e
interprogramas devem ser idôneas e ter atuação ética na sociedade.
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§ 2º: As empresas privadas apresentadas como possíveis apoiadores culturais dos
programas e interprogramas a serem produzidos em parceria com a Fundação RTVEnão
poderão ser concorrentes de apoiadores que já tenham contrato com a mesma.
Art. 9º. Só será permitida a publicidade institucional da fonte financiadora do programa por
meio de apoio cultural ao mesmo.
§ 1º. O programa semanal poderá ter até cinco apoiadores culturais.
§ 2º. O interprograma poderá ter até três apoiadores culturais.

DA ANÁLISEDAS PROPOSTASDOS PROGRAMASE INTERPROGRAMAS
Art. 10º. Uma vez verificada a pertinência da proposta aos objetivos e finalidades expressas no
Artigo 3º. desta Resolução, a mesma será encaminhada para análise da Assessoria de
Programação da Gerência Executiva da Fundação RTVE.
Art. 11º. A Assessoria de Programação analisará a proposta dos programas ou interprogramas,
emitindo um parecer final endereçado ao proponente, gozando de autonomia para aceitar,
aceitar com ressalvas ou recusar a mesma.
§ Único: Se a proposta do programa ou interprograma for aceita com ressalvas, a
Assessoria de Programação estabelecerá um prazo para o proponente providenciar as
modificações necessárias, inclusive no que se refere ao indicativo de dia e horário de
veiculação do programa ou interprograma.

DAS RESPONSABILIDADESDE CADA PARTE
Art. 12º. O proponente se responsabilizará pela execução da produção, gravação, edição e
finalização do programa ou interprograma proposto à Fundação RTVE,conforme a proposta de
produção cooperada apresentada, cumprindo rigorosamente o cronograma de produção e
entrega dos produtos para serem veiculados na TV UFG.
Art. 13º. Além do exposto no Artigo 20º desta Resolução, a Fundação RTVE será responsável
pela supervisão técnica, artística e de conteúdo dos programas e interprogramas produzidos em
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cooperação, bem como fará os procedimentos necessários para sua inserção na grade de
programação da TV UFG,se for este o caso.

DA EXECUÇÃODAS PROPOSTAS
Art. 14º. Após aceite da proposta dos programas e interprogramas pela Assessoria de
Programação, o proponente assinará convênio ou contrato com a Fundação RTVE,
responsabilizando-se pelo cumprimento da proposta apresentada.
Art. 15º. Se o programa ou interprograma contar com apoio cultural, o contrato de apoio
cultural deverá ser celebrado entre a Fundação RTVEe a fonte financiadora, cabendo à Fundação
RTVEcumprir com todos os custos operacionais mensais do mesmo, definidos no Item 10 do
Anexo 1 desta Resolução.

DA VEICULAÇÃO NA TV UFG
Art. 16º. O programa somente começará a ser veiculado na TV UFG quando o proponente
apresentar à Coordenação de Programação e Conteúdo da mesma as seguintes quantidades de
programas finalizados:
§ 1º. Programa diário: dez edições.
§ 2º. Programa semanal: quatro edições.
Art. 17º. O interprograma somente começará a ser veiculado na TV UFG quando o proponente
apresentar à Coordenação de Programação e Conteúdo da mesma uma quantidade finalizada
que garanta cinco exibições inéditas.

DAS VINHETASDE CHAMADA DOS PROGRAMASE INTERPROGRAMAS
Art. 18º. A responsabilidade de produção e veiculação da vinheta de chamada do programa e
interprogramas é da Fundação RTVE.
Art. 19º. A vinheta de chamada dos programas e interprogramas terá características, descrição e
veiculação definidas no Anexo 2 desta Resolução.
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DAS DISPOSIÇÕESFINAIS
Art. 20º. Os direitos autorais decorrentes da aplicação da presente resolução pertencerão
exclusivamente à Fundação RTVE.
Art. 21º. Esta Resolução entra em vigor a partir da data de aprovação do Conselho Deliberativo
da Fundação RTVE.

Goiânia, 18 de novembro de 2009.
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CONSELHO DELIBERATIVO

ANEXO 1 DA RESOLUÇÃO Nº 001/2009

MODELO DO PROJETO DO PROGRAMA OU INTERPROGRAMA

O projeto de programa ou interprograma a ser apresentado à Fundação RTVE, como
proposta de produção cooperada, deve conter os seguintes itens e características:

ELEMENTOS PRÉ-TEXTUAIS
- Capa contendo nome do programa, identificação do proponente e contatos
(endereço, telefone comercial e celular, e-mail, etc.)
- Sumário
- Resumo do programa conforme quadro abaixo
Sugestão de Título:
Exibição sugerida: (se diário ou semanal, com ou sem repetição)
Horário sugerido: (do programa ou interprograma e da repetição, se houver esta)
Duração: (tempo de duração do programa ou interprograma. No caso de programa, informar a divisão

dos blocos e breaks, com minutagem desses - exemplo: 30’ - quatro blocos de 6’, com três breaks de 2’
cada

ELEMENTOS TEXTUAIS
1 – Descrição

•

Finalidade do programa ou interprograma (educativa, artística, cultural, informativa ou científica)

•

Gênero do programa ou interprograma (documentário, ficção, videoclipe, animação, seriado,
jornalístico)

2 – Objetivos

•

Objetivo geral do programa ou interprograma

•

Objetivos específicos do programa ou interprograma
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3 – Público-Alvo

•

Específico:

•

Geral:

4 – Formato

•

Tempo de duração do programa ou interprograma

•

No caso dos programas, indicar:
◦

Divisão dos blocos e tempo de duração

◦

Inserção de breaks e tempo de duração

•

Justificativa da escolha do tempo de duração do programa ou interprograma

•

Descrição da composição do programa ou interprograma (se gravado em externa ou estúdio, se
contará com apresentador(es), etc.)

•

Descrição do maior número possível de possibilidades de locação de cenas do programa ou
interprograma (exemplo: em escolas, feiras livres, espaços públicos, etc.)

5 – Detalhamento do conteúdo

•

Nos interprogramas, fazer uma descrição detalhando os conteúdos que serão trabalhados, bem
como a dinâmica do interprograma, desde a sua abertura até o encerramento.

•

No caso dos programas, descrever a constituição de cada um dos blocos do programa, contendo
explicações que permitam compreender a dinâmica do mesmo, desde a vinheta de abertura à de
encerramento, com indicação de tempo de duração de cada sequência. Exemplo:
1º bloco – Advinha o que é???

▪

Vinheta de abertura do programa (30”)

▪

Apresentadora em estúdio anunciando o assunto que será abordado, por meio de breve
explanação seguida de questionamentos sobre a temática. Apresentador achama o
primeiro bloco - 30"

▪

Vinheta de abertura do bloco (10”)

▪

VT apresentando populares falando da temática, sem identidicar o objeto em debate.
(1')

▪

VT trazendo opiniões de artistas sobre a questão (50”)

▪

Apresentadora em estúdio chamando o próximo bloco (10”)

6 - Justificativa

•

Fundamentação da justificativa do programa ou interprograma. em consonância com os
objetivos e finalidades expressos no Artigo 2º desta Resolução.
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7- Uso da linguagem

•

Descrever a composição da linguagem do programa ou interprograma. Exemplo:
◦

A linguagem do programa seguirá as recomendações de uso da linguagem televisiva, ou seja, o mais
acessível possível ao público específico, mas sem cair em banalidades e sensacionalismos. O ideal é que
a linguagem seja próxima do coloquial, próxima dos jovens e das suas falas e lugares cotidianos.

8 - Cronograma de produção

•

Detalhar um cronograma de produção que consiga contemplar 12 (doze) meses de veiculação
do programa ou interprograma, contendo a seguinte estrutura:

TEMA

DATA DA
PRODUÇÃO

DATA DA
GRAVAÇÃO

DATA DA
FINALIZAÇÃO

DATA DE ENVIO
PARA
VEICULAÇÃO

9 - Necessidades de equipe e logística

•

Descrever a equipe necessária para a execução do programa ou interprograma (item 9.1).

•

Descrever a logística necessária para a execução do programa ou interprograma (item 9.2),
incluindo equipamentos, material de consumo e de papelaria, transporte, entre outros itens que
se fizerem necessários.

10 – Custos Operacionais Mensais

•

Descrever os custos operacionais mensais de acordo com o que foi indicado nas necessidades de
equipe e logística, contendo a seguinte estrutura:

DESCRIÇÃO

QUANTIDADE

VALOR UNITÁRIO (R$)

VALOR TOTAL
MENSAL (R$)

TOTAL

11 – Meio de financiamento

•

Descrever a(s) fonte(s) financiadora(s) do programa ou interprograma, anexando a carta de
anuência do(s) apoiador(es) cultural(is).
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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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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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