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SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS 

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS 

 

TERMO ADITIVO Nº. 002 DO CONTRATO Nº 081/2018 

QUE ENTRE SI CELEBRAM A UNIVERSIDADE 

FEDERAL DE GOIÁS E A FUNDAÇÃO RÁDIO E 

TELEVISÃO EDUCATIVA E CULTURAL - RTVE, PARA 

APOIO AO PROJETO DE DESENVOLVIMENTO 

INSTITUCIONAL: “TRANSMISSÃO ON-LINE DE 

EVENTOS INSTITUCIONAIS DA UFG”. 

 

 
CONTRATANTE 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS, instituída pela Lei nº. 3.834–C, de 14 de dezembro 

de 1960, e reestruturada pelo Decreto nº. 63.817, de 16/12/68, sediada no Campus Samambaia, 

Prédio da Reitoria, Goiânia, Goiás, inscrita no CNPJ sob o nº. 01.567.601/0001– 43, doravante 

simplesmente denominada CONTRATANTE, neste ato representada por seu Reitor, 

credenciado por Decreto Presidencial de 26/12/2017, publicado no DOU do dia 27/12/2017, com 

competência constante do respectivo Estatuto, Prof. Dr. EDWARD MADUREIRA BRASIL, 

brasileiro, divorciado, portador da Carteira de Identidade nº. 1035570 – SSP/GO e CPF nº. 

288.468.771-87, residente e domiciliado nesta Capital. 

 

CONTRATADA 

FUNDAÇÃO RÁDIO  E TELEVISÃO EDUCATIVA E CULTURAL  –  FRTVE, entidade 

estatutariamente incumbida da pesquisa e do desenvolvimento institucional, com personalidade 

jurídica de direito privado, sem fins lucrativos, vinculada à Universidade Federal de Goiás – UFG, 

constituída nos termos da escritura pública de 20/07/96, lavrada perante o 3º Tabelionato de Notas 

da Comarca de Goiânia, no livro nº. 652, às folhas 128/131, com sede na Universidade Federal 

de Goiás - UFG, situada no prédio da Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Ciências 

Econômicas – FACE, 3º andar, Campus Samambaia, Goiânia/GO, inscrita no CNPJ/MF sob o 

nº. 01.517.750/0001-06, telefone (062) 3521-1910, telefax (062) 3521-1911 neste ato 

representada por sua Diretora Executiva, Profa. Dra. SILVANA COLETA, brasileira, casada, 

portador da CI nº 1571560 - SSP- GO e do CPF nº 355.711.011-72, residente e domiciliado nesta 

Capital. 

 

INTERVENIENTE 

PRÓ-REITORIA DE ADMINISTRAÇÃO E FINANÇAS, órgão vinculado a Universidade 

Federal de Goiás, doravante simplesmente denominada INTERVENIENTE, neste ato 

representada por seu Pró-Reitor, Prof. Dr. ROBSON MAIA GERALDINE, brasileiro, casado, 

portador da CI nº. 3253753 – SSP GO e CPF nº. 691.680.671-00, residente e domiciliado nesta 

Capital, regido pelas cláusulas ora pactuadas e pelos preceitos de direito público, em especial as 

disposições contidas nas Leis nº. 4.320/64, nº. 8.666/93, nº. 8.958/94 e 12.349/10; pelos Decretos 

nº. 6.170/07, nº. 94.664/87, nº. 93.872/86 e nº. 7.423/2010 e pela Instrução Normativa 02/2008 



 

MPOG, aplicando-lhe, supletivamente, os princípios gerais dos contratos e as disposições de 

direito privado. 

 

CLÁUSULA PRIMEIRA - DO OBJETO 

Constituem-se objetos do presente Termo Aditivo a prorrogação da vigência para o 

período de 30 de junho de 2021 até 20 de setembro de 2023, as alterações no plano de trabalho 

conforme anexo. 
 

CLÁUSULA SEGUNDA – DAS DISPOSIÇÕES FINAIS 

 

Ficam ratificadas as demais cláusulas e condições do contrato inicial que não 

tenham sido expressas ou implicitamente alteradas pelo presente termo. 

 

E por assim estarem justas e contratadas, assinam o presente instrumento, em 03 

(três) vias de igual teor e forma, para um só fim de direito, na presença de duas testemunhas, que 

a tudo assistiram. 

 

 

Pela Contratante: 
 
 

Reitor da UFG 

Pela Contratada: 
 
 

                                                      Diretor Executivo da RTVE 

Pela Interveniente: 
 
 

 

Pró-Reitor de Administração e Finanças – UFG 

 

 

Testemunhas: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



  

 

PLANO  DE  TRABALHO 

 

I – DESCRIÇÃO DO PROJETO 

 

Título do Projeto 

Transmissão on-line de eventos institucionais da UFG 

Identificação dos Partícipes do Projeto 

Universidade: Universidade Federal de Goiás - UF G 

Unidade: Assessoria de Comunicação Social - ASCOM 

Empresa: Fundação Rádio e Televisão Educativa e Cultural 

Coordenador( a): CPF/ Matrícula SIAPE 

Leonardo Luiz de Sousa Rézio  299033 

Telefone 01 Telefone 02 e-mail 
 

98110 4990 
 

3521-1010 
leonardorezio@ufg.br 

 
Centro d e Custo Banco e Agência Conta Corrente específica 

   
Classificação do Projeto: 

 
Pesquisa 

X Extensão  Ensino 

 
Desen vol vi mento Instituci onal Desenvol vi mento Científico e Tecnológi                   
 

 
1. Justificativa/Fundamentação 

Com 57 anos de existência, a Universidade Federal de Goiás é hoje considerada a instituição que 

mais contribui com o desenvolvimento humano, científico e tecnológico do Estado de Goiás. Este 

projeto justifica-se porque propõe aproximar ainda mais a UFG da sociedade, por meio da 

transmissão ao vivo, via Internet das Colações de Grau, Reuniões dos Conselhos Superiores da 

UFG (CONSUNI e CEPEC), eventos de cunho institucional, aulas públicas, Congressos, Palestras 

e Seminários. Além da transmissão, os eventos serão gravados, possibilitando, dessa forma o 

arquivo e acesso de conteúdos que são considerados documentos oficiais e fazem a memória da 

instituição. No que tange aos estudantes, técnicos e docentes que participam do projeto estes terão 

a oportunidade de aprendizagem sobre ações de cunho institucional, voltadas para a construção da 

identidade da Universidade e para a construção da imagem positiva da UFG. 

O local de cada evento que será transmitido ao vivo, via web, será previamente preparado com 

ponto de transmissão, mesa de corte e equipamento de captura de áudio e vídeo. Antes de cada 

transmissão, a mesma será amplamente divulgada por meio dos veículos de comunicação da UFG, 

tais como Portal (www.ufg.br), boletins eletrônicos e redes sociais. No momento da transmissão, 

profissionais qualificados operarão os equipamentos, com supervisão da área de Engenharia. Será 



disponibilizado um link da transmissão no Portal da UFG (www.ufg.br), a fim de possibilitar o 

acesso das pessoas interessadas. Ao final da transmissão, um mapa de acessos será produzido. O 

material transmitido será gravado, capturado, editado e finalizado. As colações de grau serão 

transmitidas também pelo canal da UFG no Youtube. 

I.a. Identificação do Objeto 

1. Transmissão ao vivo via web, gravação, edição e finalização do conteúdo transmitido das Reuniões 

dos Conselhos Superiores estimadas em 50 reuniões para o período de julho de 2018 a julho de 

2020; 

2. Transmissão ao vivo via web, gravação, edição e finalização das colações de grau dos cursos de 

graduação estimadas em 88 colações, sendo 48 colações na Regional Goiânia e outras 40 colações 

na Regional Goiás e nas Universidades Federais de Catalão e Jataí para o período de julho de 2018 

a julho de 2020; 

3. E transmissão ao vivo via web, gravação, edição e finalização do conteúdo transmitido em 60 

eventos institucionais a serem definidos pela Reitoria da UFG para o período de julho de 2018 a 

julho de 2020; com o seguinte formato: 

➢ As transmissões ao vivo via web das Reuniões dos Conselhos Superiores deverão ser feitas 

com duas câmeras, um cinegrafista, um assistente cinegrafia, um editor de mesa de corte e 

suporte de Engenharia. A gravação será feita no momento da transmissão e a edição e 

finalização serão realizadas posteriormente por técnicos qualificados e equipamentos 

profissionais; 

➢ As transmissões ao vivo via web das colações de grau e dos eventos extraordinários deverão 

ser feitas com três câmeras, três cinegrafistas, um assistente, um editor de mesa de corte e 

suporte de Engenharia.  

A gravação será feita no momento da transmissão e a edição e finalização serão realizadas 

posteriormente por técnicos qualificados e equipamentos profissionais; 

➢ Duração: de aproximadamente 03 horas de transmissão de cada Reunião dos Conselhos 

Superiores e aproximadamente 02 horas de cada transmissão de colação de grau; 

➢ Foco: Transmitir as Reuniões dos Conselhos Superiores da UFG e transmitir as colações 

de grau dos cursos de graduação dos Câmpus de Goiânia, bem como dos Câmpus de 

Catalão, Jataí e Cidade de Goiás; 

➢ Local do trabalho: a transmissão das Reuniões dos Conselhos Superiores será realizada na 

cidade de Goiânia e a transmissão das colações de grau será realizada nas cidades citadas 

anteriormente; 

➢ Equipe: a equipe de profissionais será composta por cinegrafistas, assistentes de cinegrafia, 

editor e suporte do setor de engenharia que deverão ser fornecidos pela CONTRATADA. 

➢ Equipamentos: câmeras de vídeo e plataforma profissional para edição, streaming e 

finalização de vídeo 

 



I.b. Número Registro do Projeto I.c. Prazo de Execução 

 

PJ309-2018 

Início Término 

Setembro/2018 Setembro de 2023 

I.d. Resultados Esperados 

 

1. Ampliar os veículos de aproximação da Universidade Federal de Goiás com a sociedade, utilizando o 

ambiente web para tal; 

2. Democratizar o acesso à informação e à solenidade de conclusão de curso por meio da transmissão ao 

vivo, via web, das reuniões dos Conselhos Superiores da UFG e das cerimônias de colação de grau dos 

cursos de graduação; 

3. Registrar, em áudio e vídeo, as reuniões dos Conselhos Superiores da UFG; 

4. Possibilitar que os estudantes graduados tenham acesso, gratuitamente, ao registro de áudio e vídeo da 

sua Cerimônia de Colação de Grau por meio de plataformas de distribuição de vídeo na web. 

 
I.e. Cronograma de Execução 

Meta Etap

a 

Descrição 
Indicador Físico 

Início Final 
Unid. Qtd 

 

 

Transmissões ao 

vivo via web da 

Reuniões dos 

Conselhos 

Superiores da 

UFG 

 

 

 

 

1 

As transmissões ao vivo via web 
das Reuniões dos Conselhos 
Superiores deverão ser feitas com 
duas câmeras, um cinegrafista, um 
assistente cinegrafia, um editor de 
mesa de corte e suporte de 

Engenharia. A gravação será feita 
no momento da transmissão e a 
edição e finalização serão 
realizadas posteriormente por 
técnicos qualificados e 
equipamentos profissionais. 

 

 

 

 

Reuniões 

 

 

 

 

50 

 

 

 

 

Setembro/ 

2018 

 

 

 

Junho/ 

2021 

 

 

Transmissões ao 

vivo via web das 

colações de grau 

da UFG na 

Regional 

Goiânia. 

 

 

 

 

2 

As transmissões ao vivo via web  
das 
colações de grau na Regional 
Goiânia deverão ser feitas com três 
câmeras, três cinegrafistas, um 
assistente, um editor de mesa de 
corte e suporte de Engenharia. A 
gravação será feita no momento da 
transmissão e a edição e finalização 
serão realizadas posteriormente         
por         técnicos 
qualificados e equipamentos 
profissionais. 

 

 

 

 

Colações 

 

 

 

 

48 

 

 

 

 

Set/18 

 

 

 

 

Junho/21 

Transmissões ao 

vivo via web das 

colações de grau 

da UFG nas

 Regional 

Goiás  e nas 

Universidades 

Federais de 

 

 

 

3 

As transmissões ao vivo via web 

das colações de grau na Regional 

Goiás e nas Universidades Federais 

de Catalão e Jataí deverão ser feitas 

com três câmeras, três 

cinegrafistas, um assistente, um 

editor de mesa de corte e suporte de 

Engenharia. A  gravação 

será feita no momento da 
transmissão 

 

 

 

Colações 

 

 

 

40 

 

 

 

Set/ 18 

 

 

 

Junho/21 



Catalão e Jataí.  e a edição e finalização serão 

realizadas posteriormente por 

técnicos qualificados e 

equipamentos 

profissionais. 

    

 

 

 

Transmissões ao 

vivo via web de

 eventos 

institucionais da 

UFG. 

 

 

 

 

 

4 

As transmissões ao vivo via web de 

eventos institucionais da UFG 

deverão ser feitas com três 

câmeras, três cinegrafistas, um 

assistente, um editor de mesa de 

corte e suporte de Engenharia. A 

gravação será feita no momento da 

transmissão e a edição e finalização 

serão realizadas posteriormente por 

técnicos qualificados e 

equipamentos 

profissionais. 

 

 

 

 

 

Eventos 

 

 

 

 

 

60 

 

 

 

 

 

Set/18 

 

 

 

 

 

Set/23 

 
I.f. Indicadores de cumprimento das metas 

1. Verificação da transmissão ao vivo via web na hora da ocorrência do evento. 

2. Emissão de relatórios das transmissões e entrega de link com a íntegra do conteúdo disponibilizado 

em plataforma de vídeo na web. 

 

II – RECURSOS FINANCEIROS E APLICAÇÃO 

 

Valor Total do Plano: R$255.192,00 

 
 

II. b. Cronograma de desembolso dos recursos 

O desembolso ocorrerá mensal mente proporcionalmente às transmissões realizadas no mês. 

 
Total R$ 255.192,00 

 
II. c. Identificação dos recursos da UFG 

Quantidade Descrição dos Recursos da IFES (Equipamentos, Laboratórios, etc.) 

 Fornecimento energia e internet de qualidade no local do evento. 

Justificativa 

Tod os os equi pament os utilizados serão d a CONTRATADA 

 
II. d. Detalhamento do Ressarcimento à IFES 

Quantidade Formas de Ressarcimento à IFES 

 Não haverá ressarcimento a UFG 

Justificativa 

Todos os equipamentos a serem utilizados deverão ser da CONTRATADA 

 

 

 

 

 

 

 

Recursos da Universidade Federal de Goiás 

II. a. Detalhamento da Receita 



III. QUADRO DE PESSOAL 

 

III. a. Participantes vinculados à UFG ( Lei nº 8 . 958/94 ) sem remuneração do projeto 

 

Nome 

Registro 

Funcional 

ou matrícula 

Dados 

Vincul açã o 

( Docente, Tec. Adm., 

Discente) 

Perí odo/ 

Duração

/ mês 

Carga 

Horária 

anual 

Daiana Stasiak 299033 
Docente e Assessora de 

Relações Públicas da UFG 22 meses 50h 

Vanessa Bandeira 
Moreira 414566 Técnico administrativo 22 meses 50h 

 
Michael Alessandro 
F. Valim 415522 Técnico administrativo 

22 meses 
50h 

Suzy Meiry Silva XXXXX Técnico administrativo 22 meses 50h 
Vanessa dos Reis 
Xavier XXXXX Técnico administrativo 

22 meses 
50h 

Maria Vitoria 
Ferreira Alves XXXXX Discente 

22 meses 
50h 

Nandra Imiane 
Ramos XXXXX Discente 

22 meses 
50h 

Lucas Henrique 
Borges Felipe XXXXX Discente 

22 meses 
50h 

Laís Dias Rodrigues XXXXX Discente 22 meses 50h 
Leonardo Higor de 
Sousa Nascimento XXXXX Discente 

22 meses 
50h 

 
III. b. Particip antes vi ncul ados à UFG ( Lei nº 8 . 958/ 94) com remuneração do projeto/ b ol sa 

 

 

Nome 

 

Registro 

Funcional 

ou 

matrícula 

Dados 

Vincul açã o 

(Docente, Tec. 

Ad m. , 

Discente) 

Perí odo/ 

Duração 

/ mês 

 

Carga 

Horária 

 

Val or 

Mensal 

 

Val or 

Total 

Todos os participantes 

vinculadosa UFG 

não serão remun 

erados 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

 

- 

 

Total 

 

 
III. c. Outros Participantes – Pessoa f ísica 

 

Nome 

 

Função 

Dados 

 

CPF 
Período/ 

Duração 

Carg 

a 

Hor. 

Salário 

base 

Benefícios 

+ 

encargos 

Valor 

Total 

Não está previst o - - - - - - - 

 

Total 
- 

 

IV PAGAMENTOS A PESSOAS JURÍDICAS 

 

Nome 
Dados 

CNPJ Período/ Duração Valor Total R$ 

Fundação RTVE 015177500001-06 
Setembro/ 18 a 

junho/ 2020 
255.192,00 



    

 

 

 

V- APROVAÇÃO DOS PARTÍCIPES 

 

 

Prof. Edward Madureira Brasil 

Reitor - Universidade Federal de Goiás 

 

 

 

 

Prof. Robson Maia Geraldine 

Pró-Reitor de Administração e Finanças 

 

 

 

 
 
 

                                Prof. Silvana Coleta                     

Santos Pereira 

  Diretor Executivo – Fund. RTVE 

 

 

 

 
Prof. Leonardo Higor de Sousa Nascimento 

Coordenador do Projeto 
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UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS
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DESPACHO

Cer�ficamos que o termo adi�vo nº 2, documento 2084152 e seu respec�vo plano de
trabalho, documento 2084157 estão assinados por meio deste despacho.

Documento assinado eletronicamente por Clévia Ferreira Duarte Garrote, Gestora, em 21/05/2021,
às 09:38, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539,
de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Robson Maia Geraldine, Pró-Reitor, em 21/05/2021, às
11:50, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por THIAGO MOREIRA GUIMARÃES, Usuário Externo, em
14/06/2021, às 12:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Leonardo Luiz De Souza Rezio, Diretor, em 14/06/2021,
às 12:08, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539,
de 8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Edward Madureira Brasil, Reitor, em 14/06/2021, às
17:48, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do Decreto nº 8.539, de
8 de outubro de 2015.

Documento assinado eletronicamente por Silvana Coleta Santos Pereira, Usuário Externo, em
14/06/2021, às 20:28, 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 2084158 e
o código CRC AC0F696F.
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