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EDITAL

EDITAL Nº 01/2021, DA RÁDIO UNIVERSITÁRIA DA UFG

EDITAL PERMANENTE DE CHAMAMENTO PÚBLICO DE CO-PRODUÇÃO E VEICULAÇÃO DE
CONTEÚDO RADIOFÔNICO PARA A RÁDIO UNIVERSITÁRIA DA UFG 

 

O REITOR da Universidade Federal de Goiás – UFG, Professor Edward Madureira Brasil, no uso das
atribuições que lhe confere o Regimento Geral e o Decreto de 26 de dezembro de 2017, em consonância
com a Lei Nº 11.652, de 07 de abril de 2008, torna público o EDITAL PERMANENTE DE CHAMAMENTO
PÚBLICO DE CO-PRODUÇÃO E VEICULAÇÃO DE CONTEÚDO RADIOFÔNICO PARA A RÁDIO UNIVERSITÁRIA
DA UFG, nos termos con�dos abaixo.

 

1. DO OBJETIVO

1.1. Selecionar propostas da comunidade interna, externa e mista da Universidade Federal de
Goiás de programas radiofônicos em caráter voluntário e gratuito a serem co-produzidos e/ou veiculados
na programação da Rádio Universitária da UFG, conforme categorias e condições estabelecidas no
presente edital.

 

2. DAS FINALIDADES

2.1. Promover a interlocução dentro da e entre a Universidade Federal de Goiás e a
Comunidade externa.

2.2. Fomentar as manifestações culturais e ar�s�cas fora do eixo comercial, regionais e
autônomas, visando a complementaridade entre os sistemas privado, público e estatal.

2.3. Democra�zar o acesso aos meios de comunicação das diversas vozes dos diversos grupos
de todos os extratos sociais.

2.4. Possibilitar a constante renovação da grade de programação da Rádio Universitária da
UFG.

 

3. DAS CONDIÇÕES

3.1. Poderá par�cipar deste edital toda e qualquer pessoa �sica ou jurídica que comungue dos
princípios da Radiodifusão Educa�va, regidos pela PORTARIA Nº 3.238, DE 20 DE JUNHO DE 2018, os
quais se des�nam à transmissão de programas educa�vo-culturais, que, além de atuar em conjunto com
os sistemas de ensino de qualquer nível ou modalidade, vise à educação básica e superior, à educação
permanente e à formação para o trabalho, além de abranger as a�vidades de divulgação educacional,
cultural, pedagógica e de orientação profissional, sendo:

3.1.1. Pessoas jurídicas legalmente cons�tuídas em território brasileiro, tais como emissoras
universitárias, públicas e/ou educa�vas, grupos independentes de mídia, organizações não
governamentais, en�dades representa�vas de servidores e discentes, fundações, ins�tutos e outros
atores, desde que comprovadamente comprome�dos com a comunicação pública e educa�va.
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3.1.2. Pessoas �sicas – brasileiros ou estrangeiros com idade igual ou superior a 18 (dezoito)
anos, ou emancipados acima de 16 (dezesseis) anos. 

3.2. As propostas deverão contemplar programação para 6 meses, conforme as categorias
descritas neste edital, e serão distribuídas para ocupar espaço na grade de programação da Rádio no
semestre seguinte ao da inscrição, conforme decisão da Coordenação do Departamento de Programação
e Produção Ar�s�ca  em consonância com a Direção Execu�va. Será selecionada apenas uma proposta
por proponente. As propostas são passíveis de adequação a critério da Rádio Universitária em conjunto
com o proponente.

3.3. O programa proposto poderá ser inédito ou programa independente já veiculado em outra
emissora, desde que não haja qualquer impedimento para a sua veiculação pela Rádio Universitária da
UFG, comprovado por meio de manifestação expressa dos autores e da emissora onde o programa tenha
sido veiculado.

3.4. O programa deverá estar vinculado a projetos de ensino, pesquisa ou extensão,
cadastrados na UFG, e com a par�cipação da equipe da Rádio Universitária, no caso de público interno.

3.5. O programa proposto poderá contar com apoio cultural, angariado pelo Produtor ou pelo
Veículo, cujos recursos serão des�nados exclusivamente à Rádio Universitária da UFG, e condicionado a
confecção de Termo de Apoio Cultural, à parte. 

3.6. A frequência, os horários de veiculação dos programas e as condições gerais para
veiculação serão definidos em “Termo de Compromisso” (Anexo I) assinado com o proponente, em
acordo com a proposta apresentada, sendo o programa transmi�do e veiculado, para além da
programação da Rádio, nas plataformas digitais da Rádio Universitária da UFG e da Universidade Federal
de Goiás.

3.7. A veiculação do conteúdo aprovado por meio desta chamada pública é passível de emissão
de declaração aos par�cipantes, não implicando, em hipótese alguma, em remuneração, tampouco em
vínculo ins�tucional e/ou emprega�cio dos proponentes com a Universidade Federal de Goiás. 

3.8. A Rádio Universitária da UFG compromete-se com a veiculação dos programas
selecionados nas propostas apresentadas neste edital, conforme demanda interna bem como com a co-
produção dos mesmos, esta úl�ma, conforme ressalvas:

3.8.1. O proponente deve estar apto a gravar o material a distância.

3.8.2. O proponente deve conhecer de recursos informá�cos.

3.8.3. O proponente deve seguir as condições de trabalho do Departamento Técnico da Rádio.

3.8.4. O projeto será desenvolvido totalmente a distância enquanto perdurar a pandemia por
COVID-19.

3.8.5. Os estúdios da Rádio não poderão ser usados enquanto perdurar a pandemia por COVID-
19.

3.8.6. A demanda de coprodução é critério de avaliação do projeto. 

3.9. O Departamento de Programação e Produção Ar�s�ca da Rádio Universitária da UFG
designará um Gestor (interface) que irá dialogar com o proponente do projeto; o proponente ficará
responsável pelo diálogo com a sua própria equipe.

3.10. A produção dos programas  dos projetos selecionados deverão iniciar em até 15 dias após
a assinatura do “Termo de Compromisso” (Anexo I) e irão ao ar com, pelo menos, 5 episódios prontos,
além das chamadas especificadas neste edital. O cronograma será estabelecido em conjunto com a
Coordenação do Departamento de Programação e Produção Ar�s�ca e constará do “Termo de
Compromisso” (Anexo I). 

 

4. DAS CATEGORIAS

4.1. Propostas de interprograma
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4.1.1. assuntos relevantes em pauta

4.1.2. projeto para 6 meses

4.1.3. um programa por semana, podendo ir ao ar diariamente

4.1.4. duração de até 5 minutos

4.2. Proposta de programa de média duração 

4.2.1. duração de 26 minutos em bloco único

4.2.2. um programa por semana (sábado e/ou domingo)

4.2.3. projeto para 6 meses

4.2.4. tema livre

4.2.5. formato livre

4.2.6. apresentar chamada de pré-estreia e chamada única diária

4.3. Proposta de programa de média duração 

4.3.1. duração de 26 minutos em bloco único

4.3.2. um programa por dia (segunda a sexta)

4.3.3. projeto para 6 meses

4.3.4. tema livre

4.3.5. formato livre

4.3.6. apresentar chamada de pré-estreia e chamada única diária

4.4. Proposta de programa de longa duração 

4.4.1. duração de 54 minutos em dois ou três blocos

4.4.2. um programa por semana (sábado e/ou domingo)

4.4.3. projeto para 6 meses

4.4.4. tema livre

4.4.5. formato livre

4.4.6. apresentar chamada de pré-estreia e chamada única diária

4.5. Proposta de programa de longa duração 

4.5.1. duração de 54 minutos em dois ou três blocos

4.5.2. um programa por dia (segunda a sexta)

4.5.3. projeto para 6 meses

4.5.4. tema livre

4.5.5. formato livre

4.5.6. apresentar chamada de pré-estreia e chamada única diária

 

5. DAS INSCRIÇÕES

5.1. A inscrição se dará através do preenchimento da “Ficha de Inscrição” constante nos anexos
deste edital (Anexo II) e do “Roteiro Piloto” (Anexo III).

5.1.1. Para efeito de inscrição, no caso de programas realizados em equipe ou em nome de
ins�tuição pública ou organização não governamental sem fins lucra�vos, deverá ser indicado um
representante (pessoa �sica), que responderá administra�va e juridicamente pelo termo de compromisso
a ser assumido junto à Rádio Universitária da UFG. Entretanto, todos os envolvidos na elaboração do
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programa deverão ser listados no ato de inscrição com suas respec�vas funções designadas. Caso haja
alteração do representante ou na equipe, a mudança deve ser imediatamente comunicada e oficializada
junto à Rádio Universitária da UFG.

5.2. Os formulários descritos no item 5.1 deverão ser enviados, juntamente com o programa
piloto finalizado para o e-mail radiouniversitaria@ufg.br com o �tulo “Inscrição Edital nº 01/2021 da
Rádio Universitária da UFG”.

5.3. Inscrições do primeiro semestre

 Mar Abr Mai Jun Jul Ago Set Out Nov Dez Jan Fev

inscrição 1 2 3 4         

avaliação  1 2 3 4        

produção   1 2 3 4       

veiculação       1234 1234 1234 1234 1234 1234

 

5.4. Inscrições do segundo semestre

 Set Out Nov Dez Jan Fev Mar Abr Mai Jun Jul Ago

inscrição 1 2 3 4         

avaliação  1 2 3 4        

produção   1 2 3 4       

veiculação       1234 1234 1234 1234 1234 1234

 

5.5. O áudio piloto deverá cumprir requisitos de boa dicção além dos descritos abaixo:

5.5.1. Encapsulamento: formato mp3 com qualidade de 256kbps

5.5.2. Codificação mínima de áudio: 16 bits @ 44 kHz (16 bits de quan�zação e 44.100Hz de
amostragem por canal de áudio);

5.5.3. Nível de referência de áudio: -20dBFS (dB rela�vo ao fundo de escala digital);

5.5.4. Nível limite de áudio: -10 dBFS (dB rela�vo ao fundo de escala digital); 

5.5.5. Mixagem em 2 canais Estéreo; 

5.5.6. Processamento / DSP : 44.100Hz 64 bit ( IEEE Float); Stereo.

5.5.7. Loudness: É a percepção subje�va (efeito psicoacús�co) de mudança de níveis de áudio
entre cenas ou entre um bloco do programa e o intervalo que nele houver. Os níveis de Loudness entre
cenas e entre blocos e intervalos devem estar con�nuos sem variações bruscas. Deve estar conforme as
normas técnicas brasileiras vigentes. 
 

6. DA ANÁLISE DAS PROPOSTAS E RESULTADOS

6.1. A Comissão de Avaliação e Seleção será composta pelos integrantes da Direção Execu�va
da Rádio Universitária da UFG e presidida pelo Coordenador do Departamento de Programação e
Produção Ar�s�ca.

mailto:radiouniversitaria@ufg.br
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6.2. A escolha dos programas será definida com base nos critérios listados na tabela abaixo:

CRITÉRIO DESCRIÇÃO PONTUAÇÃO

Coerência
com as

diretrizes de
uma Rádio
Educa�va

Aderência aos princípios e aos obje�vos da Rádio Educa�va, a relevância
informa�va, educacional, cultural e social da proposta, conforme

informações apresentadas no formulário de inscrição e a contribuição da
proposta para diversificar os atores sociais no debate público inclusivo.

60

Viabilidade Avaliar se a proposta é exequível do ponto das condições técnicas
(qualidade sonora, edição, sonoplas�a) e necessidades de co-produção. 20

Aspectos
sonoros e

adequação
ao público

qualidade da expressão verbal dos(as) apresentadores(as), currículo
dos(as) proponentes, experiência prévia na área de comunicação pública

e educa�va e na divulgação cien�fica, tecnológica e de inovação.
20

estrutura

o programa-piloto deverá conter informações na abertura ou
encerramento, apresentando o nome do programa, ficha técnica

(produção, apresentação, redação, técnica) e projetos sociais e/ou
culturais ao qual está/será vinculado.

eliminatório

 

6.3. Para aprovação da proposta, nenhum critério poderá ser zerado e o projeto precisa a�ngir
o mínimo de 80 pontos. A aprovação não garante a execução imediata do programa, estando
condicionada a aspectos especialmente vinculados a espaço na grade de programação, entretanto, ficam
sujeitos à execução futura.

6.4. Não caberá recurso à decisão da Comissão de Avaliação e Seleção, entretanto, todas as
propostas receberão devolu�va e poderão ser oportunamente reapresentadas.

6.5. A publicação das inscrições homologadas acontecerá prioritariamente no segundo dia ú�l
do mês subsequente ao da inscrição, de acordo com o cronograma dos itens 5.3 e 5.4.

6.6. A data da publicação dos aprovados será indicada no ato da divulgação da homologação
das inscrições. 

6.7. Os atos de homologação das inscrições e divulgação dos aprovados serão assinados pela
Direção-Geral da Rádio Universitária.

6.8. Todas as informações estarão disponíveis no site www.radio.ufg.br.

 

7. DAS DISPOSIÇÕES GERAIS

7.1. Todos os programas deverão atender às diretrizes da radiodifusão pública educa�va. O
conteúdo dos programas deve primar pela laicidade. Nesse sen�do, serão desclassificadas propostas de
programas de cunho religioso ou polí�co par�dário, ou que incitem o ódio, a violência, o preconceito de
gênero, raça ou social.

7.2. O programa deverá ser veiculado em Português.

7.3. A Rádio Universitária da UFG tem o compromisso com a obediência à legislação de
radiodifusão vigente. Nesse sen�do, o programa deverá orientar-se nos termos da Cons�tuição Federal e
da Lei nº 8.069, de 1990 (Estatuto da Criança e Adolescente – ECA) com relação a sua linguagem.

7.4. É expressamente proibida a autopromoção, promoção de terceiros e/ou de qualquer
empresa, à exceção daquela vinculada ao apoio cultural.
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7.5. Ao inscrever-se no presente edital, o proponente e sua equipe autorizam expressamente o
uso e veiculação da sua voz e imagem e/ou o uso e veiculação de sua obra intelectual nas produções e
programações da Rádio Universitária, parceiros, inclusive em concursos e editais, por até 5 anos.

7.6. O programa poderá ser veiculado em outras emissoras e mídias digitais, no interesse do
produtor, com expressa autorização e concordância da Rádio Universitária da UFG.

7.7. A inscrição implica na prévia e integral concordância por parte do proponente de todas as
normas e condições estabelecidas no presente edital, na legislação per�nente, assim como no regimento
da UFG.

7.8. A Rádio Universitária da UFG reserva-se o direito de re�rar de sua grade de programação
os programas que não cumprirem com o cronograma de gravação, não enviados pelo produtor dentro do
prazo ou, ainda, que desrespeitarem quaisquer das condições previstas neste edital, bem como
transgridem a conduta é�ca da emissora ou a legislação. 

7.9. Eventuais esclarecimentos referentes a este edital serão prestados exclusivamente pelo e-
mail radiouniversitaria@ufg.br, enquanto perdurar o estado de emergência causado pelo novo
coronavírus.

7.10. Todos os casos omissos que não tenham sido expressamente previstos no presente edital
serão resolvidos em única e úl�ma instância pela Direção Execu�va da Rádio Universitária da UFG.

 

 

ANEXO I

TERMO DE COMPROMISSO PARA CO-PRODUÇÃO E VEICULAÇÃO DE CONTEÚDO RADIOFÔNICO
PARA A RÁDIO UNIVERSITÁRIA DA UFG       

 

PRODUTOR: (Nome da pessoa �sica), residente e domiciliada à Rua ..........., n.º ..........., bairro ...........,
Cidade ..........., Cep. ..........., no Estado ........... UF ....., inscrita no CPF. sob o n.º ............

ou

PRODUTOR: (Nome da Empresa), com sede à Rua ..........., n.º ..........., bairro ..........., Cidade ..........., Cep.
..........., no Estado ........... UF ....., inscrita no CNPJ sob o n.º ..........., devidamente representada neste ato
por ......... (Nome do representante legal da empresa), ......... (Cargo ou função que exerce na empresa),
inscrita no CPF sob o n.º ............

      

VEÍCULO: Rádio Universitária da UFG, com sede à Alameda das Rosas, nº 2200, Setor Oeste, Goiânia - GO,
CEP 74110-060, devidamente representada neste ato por, Márcia Boara�, Diretora da Rádio Universitária
da UFG, matrícula SIAPE 1126961.

      

As partes acima iden�ficadas têm, entre si, justo e acertado o presente Termo de Compromisso para
coprodução e veiculação de conteúdo radiofônico para a Rádio Universitária da UFG,  caracterizado nos
termos do EDITAL PERMANENTE DE CHAMAMENTO PÚBLICO DE CO-PRODUÇÃO E VEICULAÇÃO DE
CONTEÚDO RADIOFÔNICO PARA A RÁDIO UNIVERSITÁRIA DA UFG, Nº 01/2021 e pelas cláusulas abaixo
descritas:

      
DO OBJETO DO TERMO DE COMPROMISSO       

1. O presente Termo de Compromisso tem como OBJETO a veiculação de conteúdo
radiofônico na Rádio Universitária da UFG – Frequência 870 AM, no horário de ...... às ........ horas,

mailto:radiouniversitaria@ufg.br
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.............. (diariamente/semanalmente todas às .......), em …….(bloco único/2 blocos/3 blocos), no tempo
total de …….. minutos, nas plataformas de streaming nas quais a Rádio Universitária possui conta, bem
como a coprodução do conteúdo dentro dos limites descritos em OBRIGAÇÕES DO VEÍCULO.

1.1. O programa nas plataformas de streaming não possuem intervalo e serão admi�dos em
versão estendida.

2. O OBJETO é denominado “Programa ........” e é caracterizado pelo conteúdo ........
(descrever o �po de programa e a estrutura dos episódios a serem co-produzidos e veiculados conforme
edital).

2.1. O trabalho desempenhado não implica em qualquer vínculo de emprego, patrocínio ou de
relação societária entre as partes, sendo exclusivamente caracterizado por trabalho voluntário.

2.2. Se, a qualquer momento, o VEÍCULO, em defesa de seus interesses, vier a ser
responsabilizado por terceiros de atos pra�cados pelo PRODUTOR em decorrência do uso do objeto do
presente Termo, terá direito de regressão contra a mesma, acrescendo-se as verbas de honorários
advoca�cios, juros, correção monetária e eventuais lucros cessantes.

2.3. Os intervalos presentes na faixa de espaço ocupada pelo OBJETO, ou qualquer outra faixa,
são de uso EXCLUSIVO da Rádio Universitária.

 

DAS OBRIGAÇÕES DO PRODUTOR

3. O PRODUTOR se compromete a:

3.1. Produzir o programa OBJETO deste Termo de Compromisso junto com a sua equipe,
conforme cronograma abaixo.

CRONOGRAMA DE PRODUÇÃO

DATA INICIAL ATIVIDADE DATA DE ENTREGA

   

3.2. Comunicar à Coordenação de Programação e Produção Ar�s�ca da Rádio Universitária
qualquer mudança na equipe, de maneira imediata.

3.3. Gravar as locuções necessárias à distância, respeitando os parâmetros técnicos definidos
na cláusula 5.5 do Edital.

3.4. Seguir as orientações do Departamento de Programação e Produção Ar�s�ca e manter-se
em constante diálogo.

3.5. Produzir as chamadas e vinhetas previstas no edital.

3.6. Atender à legislação do Ministério das Comunicações e das demais normas federais,
estaduais e municipais, dentro do programa transmi�do, primando pela é�ca profissional e boa imagem
do VEÍCULO.

 
DAS OBRIGAÇÕES DO VEÍCULO

4. O VEÍCULO se compromete a:

4.1. Transmi�r o programa, OBJETO deste termo, conforme Ar�go 1º deste Termo de
Compromisso.

4.2. Manter o PRODUTOR informado sobre qualquer intercorrência da programação geral que
venha a afetar o OBJETO deste Termo de Compromisso.
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4.3. Co-produzir o OBJETO deste Termo de Compromisso no que tange …………(descrever o nível
de par�cipação, com data de recebimento do material e prazo de entrega para revisão final).

4.4. Orientar o PRODUTOR no que julgar necessário para melhor andamento dos trabalhos.

4.5. Esclarecer todas as dúvidas do  PRODUTOR no que tange o OBJETO deste Termo de
Compromisso, primando pela resolução não confli�va de qualquer desajuste.

 

DO PRAZO

5. O Termo de Compromisso terá validade de ........... meses, a contar da data de assinatura.
Ao prazo do encerramento, o VEÍCULO poderá subs�tuir o programa, reprisar ou prorrogar, admi�ndo a
prorrogação em adi�vo próprio.

6. Independentemente de interpelação judicial ou extrajudicial, este Termo de Compromisso
poderá ser rescindido por inicia�va do VEÍCULO antes do prazo convencionado, mo�vado por:

6.1. descumprimento de qualquer uma das cláusulas do EDITAL PERMANENTE DE
CHAMAMENTO PÚBLICO DE CO-PRODUÇÃO E VEICULAÇÃO DE CONTEÚDO RADIOFÔNICO PARA A RÁDIO
UNIVERSITÁRIA DA UFG, Nº 01/2021;

6.2. desvirtuamento do conteúdo-obje�vo do programa;

6.3. descumprimento de qualquer obrigação do PRODUTOR presente neste Termo de
Compromisso.

7. A rescisão antecipada, pela ocorrência de qualquer um dos eventos citados na cláusula
anterior, não dará direito a qualquer indenização ou recondução do programa ao VEÍCULO pelo
PRODUTOR.

 

DISPOSIÇÕES FINAIS

8. Eventual tolerância do VEÍCULO nas obrigações do PRODUTOR não implica em novação
deste termo.

9. Responsabiliza-se, cível e criminalmente, o PRODUTOR, pelo conteúdo do programa.

10. O PRODUTOR não cederá, emprestará, alienará ou locará, em todo ou em parte, ou os
direitos do presente Termo de Compromisso e/ou do OBJETO.

 

Local e data

 
___________________________

veículo
____________________________

produtor
 

 

 

ANEXO II

Proposta de programa radiofônico

Ficha de inscrição

 

Dados proponente (obrigatório preenchimento)
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Nome  

CPF  

e-mail  

Celular  

Endereço completo  

Categoria do edital  

Equipe e função  

Programa Inédito?  

 

Dados ins�tucionais do projeto (quando for o caso de projeto vinculado a UFG)

Tipo de projeto  

Projeto já cadastrado?  

Nome do projeto  

Número do projeto  

 

Dados proponente pessoa jurídica (quando for o caso)

Razão Social  

Nome fantasia  

CNPJ  

Endereço completo  

Apresentação da en�dade  
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1. Título do projeto

2. Jus�fica�va (introdução-origem da demanda, relevância acadêmica, cien�fica e/ou cultural).

3. Histórico ou memorial da ação (surgimento da proposta e do conteúdo em si).

4. Obje�vos.

5. Metodologia (linguagem - gênero e formato, duração, periodicidade, personagens envolvidos,
conteúdo proposto de maneira geral correlacionando à linguagem e à categoria de inscrição,
intera�vidade, execução).

6. Equipe (equipe técnica e equipe de produção com indicação dos responsáveis).

7. Estrutura dos episódios e indica�vo de conteúdo abordado em cada um.

 

Proposta de programa radiofônicos:

O quê: (foco do programa);

Nome: (nome do programa);

Veiculação: (dia da semana e hora pretendidos);

Duração do programa: (duração do episódio);

Temporalidade: (quantidade de episódios ou indeterminado).

Formato: (definição do gênero e formato do programa);

Público-alvo: (quem se pretende atingir);

Produção: (equipe);

Coordenador: (responsável pelo contato com a Rádio)

Técnica: (equipe técnica, seja da Rádio ou própria);

Resumo do currículo de cada integrante

 

 

ANEXO III

ROTEIRO PILOTO

 

Programa:___________________________

Data:________________

 



02/09/2021 11:54 SEI/UFG - 2310163 - Edital

https://sei.ufg.br/sei/controlador.php?acao=documento_imprimir_web&acao_origem=arvore_visualizar&id_documento=2500071&infra_sistema… 11/11

Documento assinado eletronicamente por Edward Madureira Brasil, Reitor, em 31/08/2021, às
19:55, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 2310163 e
o código CRC 7396F5F6.

Referência: Processo nº 23070.027365/2021-96 SEI nº 2310163

http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/_Ato2015-2018/2015/Decreto/D8539.htm
https://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0

