






A Fundação Rádio e Televisão Educativa e Cultural – FUNDAÇÃO RTVE é uma entidade de apoio à 
Universidade Federal de Goiás – UFG nas áreas da comunicação, educação e radiodifusão, instituída como 
pessoa jurídica de direito privado sem fins lucrativos.

MISSÃO: administrar projetos e prestar serviços de radiodifusão, educação, comunicação e cultura, em 
especial para a Universidade Federal de Goiás, que contribuam para a promoção do conhecimento e da 
cidadania. 

VISÃO: ser referência administrativa e executiva na realização de projetos educacionais, científicos, 
comunicacionais, artísticos e culturais.

A FUNDAÇÃO RTVE fundamenta sua atuação nos seguintes VALORES:

I – compromisso com a transparência, a ética e a eficiência na gestão;

II – compromisso com o desenvolvimento científico, educativo, cultural e social do país;

III – com a inovação e melhoria dos processos;

IV – com a comunicação pública.

FUNDAÇÃO RTVE
CARTA DE SERVIÇOS



A FUNDAÇÃO RTVE tem por finalidade e objetivo estatutário prestar serviços de radiodifusão, 

educação e cultura e atua nas seguintes áreas:

• Gestão administrativa e financeira de projetos relacionados ao ensino, pesquisa, extensão, 

desenvolvimento institucional, desenvolvimento científico, educação, arte, cultura, comunicação e 

radiodifusão;

• Criação, produção e difusão de conteúdos audiovisuais institucionais, educativos e culturais de 

diversos formatos e gêneros;

• Transmissões ao vivo de eventos institucionais, acadêmicos, culturais, educativos e científicos por 

meio da internet.

FUNDAÇÃO RTVE
CARTA DE SERVIÇOS



PARA INFORMAÇÕES SOBRE OS SERVIÇOS REALIZADOS PELA FUNDAÇÃO RTVE, 
ENTRE EM CONTATO:

E-MAIL: projetos@rtve.org.br

TELEFONE: 55 62 3521-1776 / 3521-1777

WHATSAPP: 55 62 99258- 0140













PROGRAMA CONTA COM OS SEGUINTES QUADROS

Viva Saudável – no qual profissionais da área da saúde esclarecem 
à população sobre prevenção de doenças e práticas saudáveis;

Conexão Financeira –  no qual especialistas explicam à população 
sobre como manter a saúde das finanças pessoais e conceitos 
típicos da economia e do mercado financeiro;

Conexão Jurídica – no qual especialistas explicam à população 
sobre questões ligadas ao Direito;

Conexão Cidadã – no qual especialistas explicam à população 
sobre temas como política, cidania e ética;

Conexão Ambiental – no qual especialistas explicam à população 
sobre sustentabilidade e meio ambiente;

Agenda – voltado para a divulgação de eventos artísticos, 
científicos e culturais;

Olhar Universitário – no qual matérias produzidas por alunos de 
comunicação são exibidas;

Vc na Tv UFG – no qual matérias produzidas por pessoas da 
comunidade em geral são exibidas.



PROGRAMA CONTA COM OS SEGUINTES QUADROS

Retrato Cultural – que apresenta personalidades do cenário 
artístico;

Artefilia – que mostra a cada episódio uma manifestação 
artística diferente;

UFG na Cidade – que aborda projetos de extensão culturais 
da Universidade;



PROGRAMA CONTA COM OS SEGUINTES QUADROS

Descubra a UFG – que apresenta institucionalmente os 
espaços da universidade.

Vida no Campus – que conta a trajetória de pessoas que têm 
suas vidas ligadas à UFG.

UniverCidade – que coloca em evidência os projetos 
desenvolvidos com a comunidade.

Agenda – que divulga os eventos que acontecem na UFG.





PARTICIPE DA PRODUÇÃO E PROGRAMAÇÃO DA TV UFG ENVIANDO CRÍTICAS, 
COMENTÁRIOS E SUGESTÕES DE PAUTAS PARA DIFERENTES PRODUÇÕES!

E-MAIL: producao@tvufg.org.br - jornalismo@tvufg.org.br - 
ouvidoria@tvufg.org.br

TELEFONE: 55 62 3521 – 1781 / 3521 – 1782

WHATSAPP: 55 62 99181 – 1406



O que é:  por meio de uma parceria entre a Fundação RTVE e a Pró-Reitoria de 
Extensão e Cultura da UFG, a TV UFG produz e veicula vinhetas sobre ações e 
eventos de projetos de extensão da UFG.

A quem se destina: comunidade universitária e sociedade em geral.

Quem pode participar: projetos de extensão cadastrados junto à PROEC e em 
execução.

Como participar: para participar, entre em contato com a PROEC: 
daryeartes@gmail.com / (62) 3521-1329.

Quando é exibido: ao longo da programação, sem horário definido

VINHETAS DE DIVULGAÇÃO



O que é: pessoas jurídicas de direito público e privado ligadas à produção 
audiovisual, arte, cultura, educação, ciência, esporte, saúde, lazer, direitos 
humanos e cidadania e projetos de ensino, pesquisa, extensão, cultura e/ou 
institucionais cadastrados na Universidade Federal de Goiás podem enviar 
proposta de produção e veiculação de conteúdos audiovisuais seriados na TV UFG. 
Esses projetos serão avaliados pelo Comitê Editorial e de Programação da TV UFG 
que deliberará sobre sua viabilidade e relevância da proposta.

A quem se destina: projetos de ensino, pesquisa e extensão cadastrados na UFG e 
produtores independentes, entidades públicas e privadas ligadas à educação, 
cultura.

Como participar: as propostas deverão ser realizadas em formulário eletrônico 
disponível em: http://www.tvufg.org.br/enviodeproposta/.

ENVIO DE PROPOSTAS PARA PRODUÇÃO E 
VEICULAÇÃO DE CONTEÚDOS AUDIOVISUAIS

http://www.tvufg.org.br/enviodepropostas/



