
                                                   

  

 
PLANO DE TRABALHO 

 
I –  DESCRIÇÃO DO PROJETO 
 
Título do Projeto  
Tanto Cerrado e tanto mar - Práticas compartilhadas em cinema e TV (Brasil/Cuba) 
Identif icação dos Partícipes do Projeto  
Universidade:  Universidade Federal  de Goiás  - UFG  
Unidade:  Faculdade de Informação e Comunicação –  FIC/UFG 
Fundação:  Fundação RTVE 

Coordenador(a):  CPF/Matrícula SIAPE 
Angelita Pereira de Lima  1359711 

Telefone 01 Telefone 02 e-mail 
3521 1335 (62) 98155-9181 angeli ta_lima@ufg.br  

Centro de Custo  Banco e Agência  Conta Corrente específica  
   

Classif icação do Projeto:  
Pesquisa  Extensão Ensino 

Desenvolvimento Insti tucional  Desenvolvimento Científico e 
Tecnológico 

Justificativa/Fundamentação 
Este projeto se organiza dentro do pensamento latino-americano ou ameríndio que, de fato, rearticula 

os fios das cosmovisões que se constituíram na América Latina – continental e caribenha – enquanto 
propostas de sociedades e culturas da reciprocidade (Ribeiro, 2005) mulher/homem-natureza, ainda que 
cada uma a seu modo. Mais que um bloco homogêneo, uma composição de diversidades que sempre 
dialogaram entre si nas semelhanças e nas diferenças, mesmo à distância, considerando, portanto, a sua 
origem comum e suas capacidades determinadas em suas andanças constitutivas e, daí, fazer circular as 
dimensões e conteúdos simbólicos de suas cosmovisões. Assim é que os povos cerradeiros (Bertran apud 
Sales, 2005) vão se constituir a partir de grupos vindo, inicialmente, do Caribe, se instalam na nascente do 
Rio Orenoco e, de lá, teriam descido até o Centro-Oeste (Quintela, 2010: 45-47), fugindo das grandes 

elevações e grandes cursos d ́água. 
Pistas, histórico - conceituais, que reforçam a importância de reencontro, portanto, com as suas 

ancestralidades caribenhas. A explicação clássica de base historiográfica, e impressionista, mais extensa 
sobre os Goya figura na exposição realizada por Diogo de Vasconcelos em sua História antiga das Minas 
Gerais. Através de recopilação de supostos documentos esparsos e da interpretação de depoimentos orais, 
Vasconcelos reconstruiu diacronicamente a transumância do povo Goya até chegar aos sertões do Centro-
Oeste. O autor menciona a nascente do rio Orenoco como seu habitat primitivo. Esse primeiro 
emprazamento teria sido abandonado em uma época remota devido à pressão exercida por outras tribos. 
Vasconcelos expõe que os Goya eram pacatos, iniciados na agricultura e na cerâmica, e teriam francamente 
atingido a posição imitativa dos maias, sob cuja influência remota despertaram, se em meio da evolução não 
fossem bruscamente interrompidos pela invasão dos caraíbas. Os Goya aterrorizados, largaram então em 
grandes massas a terra do Orenoco, e transpuseram o Amazonas, vindo se instalar no Araguaia, onde 
proliferaram e possuíram a região, que ficou também se chamando Goiás [...] 

Por outro lado, uma breve alusão aos índios Goya é introduzida por Sérgio Buarque de Holanda em 
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Raízes do Brasil. Ele menciona que era crença corrente no primeiro século da colonização que as partes 
centrais da América do Sul eram habitadas por uma fabulosa nação de pigmeus, identificada mais tarde 
como os Goya. [...] (Quintela, 2010: 45-47) Tolentino (1984), na sequência, vai apontar outros vínculos 
posteriores, reforçados pela relação libertária de povos originários e povos transportados, as negras e 
negros, que, nos movimentos especulativo e comercial da carne humana e escravizada, fundamentais à 
consolidação das bases capitalistas no continente, acabaram estimulando e reforçando este compartilhar 
entre elas/es. Gabo, noutra perspectiva, nas grandes entrevistas de O Pasquim (1971) assinala que, 
metaforicamente, o Brasil seria um erro geográfico, por ser, um “pais do Caribe”. Isto pelas semelhanças e 

coincidências das manifestações culturais, modo de pensar e outras práticas humanas. Desta maneira, se 
propõe trabalhar as maneiras de se retomar e consolidar este novo desafio do reencontro com a alma latino-
americana. Desta maneira, portanto, embora priorizando a formação e contribuição recíprocas em cinema e 
tv compartilhado/a, o projeto pretende construir narrativas e diálogos entre movimentos sociais populares, 
povos originários, mulheres e mesmo crianças e adolescentes (no caso, sempre respeitando os limites que o 
ECA estabelece para a produção audiovisual) Brasil-Cuba. Para além do diálogo, via produção 
compartilhada audiovisual, outro eixo fundamental será intercâmbio também de produções teóricas e 
científicas entre o Instituto Cubano de Rádio e Televisão – e sua extensão do Centro de Estudos em 
Comunicação Comunitária da TV Serrana – e os universos da Faculdade de Informação e Comunicação e, 
também, da UFG. Ou seja, a extensão assegurando, a quem desejar, espaços de aprendizado e de pesquisa. 
E, assim, contribuir, também, na internacionalização da universidade e fortalecer, via produção simbólica e 
rede compartilhada de informação, bens culturais e conhecimento, a relação com a América Latina, em sua 
totalidade, mas, ao mesmo tempo, se dedicando um universo caribenho especifico Assim, então, o 
audiovisual e a possível rede – ainda que com as dificuldades objetivas e imensas da comunicação via web 
em Cuba – podem facilitar e encurtar estas distâncias e superar as dificuldades financeiras momentâneas, 
que atravessam as universidades públicas brasileiras, além de estimular outras possibilidades como vídeo ou 
webcartas, o cinema pobre, etc. O reencontro com as culturas caribenhas, de maneira concreta na relação de 
jornalistas e professores com Cuba, se inicia com a bolsa Federação Nacional dos Jornalistas Profissionais-
Fenaj/Unesco para curso de especialização no Instituto de Periodismo José Marti, de modo especial depois 
que o governo Sarney reata as relações diplomáticas com o pais, em agosto de 1987. O que, de modo 
objetivo, estimularia ainda a participação nos festivais de cinema, a exemplo da Mostra Nosotros, do 
projeto RED Unial- Universo Audiovisual de los Nínõs Latino-americanos, com apoio do Unicef, e 
Santiago Alvarez de jornalismo cinematográfico - um dos criadores e, ao lado do brasileiro Vladimir de 
Carvalho, considerados pais do documentário latino-americano Com as transformações, recentes e 
profundas, advindas das revoluções tecnológicas, o jornalismo não só se rende às facilidades, às vezes 
pouco críticas, da esfera digital mas se aproxima e se apropria das narrativas audiovisuais, de modo especial 
o cinema. Algo estimulado pela facilidade de produção, da velocidade e da vantagem da/o jornalista em 
construí-las nos seus formatos variados para distribuição em escalas diversas. Neste contexto, o jornalismo 
cinematográfico se apresenta, de maneira oportuna, como nova esfera de formação e atuação profissional. 
Esta aproximação com povos e países da região do Caribe, nas práticas compartilhadas – iniciada agora por 
Cuba, permitirá construir eixos de formação e permuta na área audiovisual, numa perspectiva popular 
compartilhada, sem se desgrudar da excelência indispensável em todo caso. Afinal, a TV Serrana, vinculada 
ao ICRT, é a primeira tv comunitária e popular na América Latina como projeto público, além de sustentar 
elevado grau de excelência em suas produções, embora sem um canal específico de transmissão além das 
exibições diretas nas comunidades, de onde saem também a construção de seus conteúdos. O que a 
aproxima do Cine Sereno e de projetos anteriores dos Laboratórios Magnifica Mundi. Na realidade, este 
ligeiro movimento começa antes no Brasil com a TV Viva, em Olinda, e TV Ambulante, dos posseiros 
urbanos em Goiânia, 1984; TV Muro, em Sabará, 1996; TV Lambança, extensão do Curso de Jornalismo e 
a escola Municipal Aristóclides Teixeira, em Goiânia, nos anos 2000, e semifinalista do prêmio Itaú-
Unicef; bem como TV Che ou TV Santa Rosa, no assentamento com os mesmos nomes, em Itaberaí, 1997. 
Em resumo, se TV Serrana se constitui no mais importante núcleo de produção e formação em cinema para 
a tv comunitária, na América Latina e no Mundo, ela se já dialoga, nos métodos de construção e produção, 



                                                   

com projetos de extensão dos Laboratórios Magnifica Mundi (TV Ambulante, que a antecede) e de seus 
práticas de ensino, pesquisa dentro da extensão, na UFG. 
I.a. Identificação do Objeto 
 Construção de eixos de formação e permuta na área audiovisual, numa perspectiva popular compartilhada, 
por meio do convênio entre a Faculdade de Informação e Comunicação e a TV Serrana, de Cuba.  
I.b. Número Registro do Projeto  I.c. Prazo de Execução 
PJ 517-2019 Início Término 

01/2020 07/2024 
I.d. Resultados Esperados 

1. Adequar ambientes para formação na área de audiovisual 
2. Consolidar a formação laboratorial em audiovisual na FIC 
3. Realizar Intercambios de professores e estudantes da FIC com a TV Serrana 
4. Produzir conteúdos em cinema, audiovisual e multimídia 
5. Permutar conteúdos para transmissão nos dois países 
6. Efetivar convênio entre Faculdade de Informação e Comunicação e a TV Serrana, de Cuba 
7. Fortalecer política de internacionalização da FIC 

I.e. Cronograma de Execução 

Meta Etapa Descrição 
Indicador Físico 

Início Final 
Unid. 

Qtd
. 

1 1 Adequação de espaços e reforma de 
ambientes 

Unid 2 Março 
2020 

Dezembro
2020 

2 1 Efetivar convênio entre FIC/UFG e TV 
Serrana/Cuba  

Unid 1 Março 
2020 

Dezembro
2020 

3 2 Intercâmbio de estudantes e professores – 
Brasil – Cuba  

Unid 4 Fevereiro 
2020 

Julho  
2024 

4 2 Cursos de Formação e Oficinas  Unid 
4 

Março 
2020 

Julho  
2024 

5 3 
Produzir conteúdos em cinema, 
audiovisual e multimídia 
 

Unid 
4 

Agosto 
2020 

Julho  
2024 

6 3 
Permutar conteúdos para transmissão nos 
dois países 
 

Unid 
4 

Agosto 
2020 

Julho  
2024 

 
I.f. Indicadores de cumprimento das metas 
 02 laboratórios reformados ou adequados ao projeto (Labicom e Magnífica Mundi) 
 Convênio FIC/UFG e TV Serrana/Cuba celebrados 
 Quatro intercâmbios Brasil/Cuba, de estudantes e professores, realizados 
 Três oficinas de análise de dados para jornalismo e um curso de formação em cinemas realizados 
 No mínimo quatro produções em cinema, audiovisual e multimídias produzidos 
 No mínimo quatro permuta de conteúdos transmitidos nos dois países 

 
 
 
II –  RECURSOS FINANCEIROS E APLICAÇÃO  
Valor Total do Plano: R$136.863,68  
II.a. Detalhamento da Receita  
Remanescente de Emenda Parlamentar Deputado  Federal Rubens Otoni  
 
II.b. Cronograma de desembolso dos recursos  



                                                   

Parcela Data Valor 
1 Dezembro 2019 136.863,68 

 
II.c.  Plano de Aplicação dos Recursos Financeiros  
Item Valor (R$) 
1- Receita  Total  136.863,68 

 
2- Previsão de Despesas (a+b+c+d+e+f+g) Total  136.863,68 
a-Pessoal   7.200,00 
Colaboradores eventuais (pessoal CLT) 0,00 
Encargos s/ CLT (≈ 83 %) 0,00 
Consultorias (STPF - RPA) + Encargos s/ serviços (20% INSS s/ RPA) 0,00 
Estagiários 0,00 
Bolsas 7.200,00 
Outros encargos 0,00  

b – Serviços de Terceiros P. Jurídica                                                            Total  82.486,37 
Hospedagem e Alimentação 4.800,00 
Manutenção de máquinas e equipamentos  2.000,00 
Assinatura de Periódicos/Anuidades 0,00 
Reprodução de documentos 0,00 
Confecção de cartaz para divulgação 2.000,00 
Despesas Acessórias de Importação 0,00 
Adequação do espaço 60.000,00 
Despesas Bancárias 0,00 
D.A.O. da FAP*           13.686,37 
Outros serviços  0,00  

c – Passagens e Despesas com Locomoção                                                    Total  10.410,11 
d-  Despesas com diárias                                                           Total  10.869,00 
e – Material de Consumo                                                                               Total    4.000,00 
Material de Expediente 500,00 
Material de Laboratório 1.000,00 
Material de manutenção de máquinas, equipamentos e veículos 0,00 
Material de Limpeza 0,00 
Combustíveis e lubrificantes 1.500,00 
Outros materiais 1.000,00 

f– Investimento                                                                                                Total  0,00 
Obras e Instalações 0,00 
Equipamentos e Material Permanente (móveis, máquinas, livros, aparelhos etc.)  0,00 
g– Ressarcimento IFES ** (via GRU)                                                           Total 21.898,20 
Ressarcimento à UFG (8%) 10.949,10 
Ressarcimento à UA/Órgão (8%)  10.949,10 

h- Ganho econômico***                                                                                       0,00 
Total 0,00 
* FAP – Fundação de Apoio à Pesquisa  
** IFES – Instituição Federal de Ensino Superior 
*** - Não havendo previsão de ganho econômico este será apurado ao final da execução do projeto. 
 

II.d. Detalhamento e Justificativa do Investimento 
Quantidade  Descrição 

(Equipamentos/Móveis/Obras) 
Valor Período 



                                                   

 Não se aplica   
    

Justificativa:   
 
II.e.  Identif icação dos recursos da UFG  
Quantidade  Descrição dos Recursos da IFES (Equipamentos, Laboratórios, Salas, etc.) 

01 Laboratório de Jornalismo Comparti lhado –  Magnífica Mundi  
01 Laboratórios de Informação e Comunicação –  LABICOM  
01 Sala de aula  
01 Sala de reunião  
01 Linha telefônica para produção de conteúdos  
01 Ilha de edição  
02 Câmeras de fi lmagem, com tripés  
10 Computadores para elaboração de roteiros , projetos e relatórios  

Justificativa:  Os laboratórios  compreendem a estrutura de informática e audiovisual da 
Faculdade de Informação e Comunicação  para fi lmagem, edição e transmissão que,  
juntamente com as demais estruturas garanti rão as produções e a efetivação do projeto.  
 
II.f .  Detalhamento do Ressarcimento à IFES 
Quantidade  Formas de Ressarcimento à IFES 
  
Justificativa:  Previsto na Resolução CONSUNI 13/2018 

 
II.g. Tratamento Tributário na Remuneração de Pessoal  (Campo a ser preenchido 
pela UFG)  

Bolsa         Adicional Variável  
 

Caso o projeto tenha previsão de pagamento de bolsas, indicar  as  modalidades.  
Ensino, pesquisa, extensão ou  desenvolvimento insti tucional –  Lei  8.958/94                        
 
Estímulo à Inovação –  Lei 10.973/04                    
 
Estágio  –  Lei 11.788/08 

 
Justificativa:  O projeto tem características de extensão cujas ações e resultados se revertem para o bem 
da comunidade, para a divulgação da ciência e da cultura. Não se caracteriza como contraprestação de 
serviços nem vantagem econômica para o doador. 
 

X 

 

 

X  



                                                   

 
III QUADRO DE PESSOAL 
III.a. Participantes (da UFG ou de outras IES)  de forma voluntária (Lei nº 8.958/94 e 10.973/2004)  

Nome 
Registro Funcional 

ou matrícula  
Instituição de 

vinculação 

Dados 
Vinculação 

(Docente, Tec. 
Adm., 

Discente)  

Período/ 
Duração/mês  

Carga Horária 
anual  

Angelita Pereira de Lima  1359711 UFG Docente  
Fevereiro/2020 
a Julho/2024 

160h 

Nilton José dos Reis Rocha  300467 UFG Docente  
Fevereiro/2020 

a Julho/2024 
160h 

 
Obs: abaixo de cada quadro, justif icar o valor das bolsas indicando os seus referenciais.  
III.b. Participantes com recebimentos de bolsa ( da UFG ou de outras IFES) (Lei nº 8.958/1994 e 10.973/2004)  

Nome 
Registro 

Funcional ou 
matrícula 

Instituição 
de 

vinculação 

Dados 
Modalida

de (*)  
Vinculação 

(Docente, Tec. 
Adm., Discente)  

Período/ 
Duração 

/mês  

Carga 
Horária 
Mensal  

Valor  
Mensal  

Valor 
Total  

Vitor Gontijo Jaime 
de Matos  

2264417 UFG 
Extensão e 

Cultura  
Tec. Adm. 

Fevereiro/ 
2020 

Janeiro/ 
2021 

60h 600,00 7.200,00 

         
                                                                                                                                  Total  7.200,00 
(*) Refere-se à modalidade definida nos termos da RESOLUÇÃO -CONSUNI Nº 03/2017.  
(**) Custeio de bolsa condicionado à arrecadação do projeto.  
      
III.c.  Outros Participantes (Pesquisador Externo/Convidado) forma de Bolsa  

Nome CPF 

Dados 
Modalidade (*)  

Período/ Duração 
/mês  

Carga 
Horária 
Mensal  

Valor  
Mensal  

Valor Total  



                                                   

Não se aplica        
                                                                                                                                  Total   
(*) Refere-se à modalidade definida nos t ermos da RESOLUÇÃO-CONSUNI Nº 03/2017.  
(**) Custeio de bolsa condicionado à arrecadação do projeto.  
 

III.d. Outros Participantes –  Regime de CLT  

Nome Cargo 

Dados 

Carga 
Horária 
semanal 

a. 
Período/ 
Duração  

b. Salário 
base mensal  

c.  Encargos 
-  mensal (*) 

d. 
Benefícios  
-  mensal 

(**) 

Valor Total   
(a * (b+c+d))  

Não se aplica        
                                                                                                                                   Total   

Indicação dos Benefícios não obrigatórios e gratif icação de função (se houver)  com os respectivos valores:  

 (*) Valor estimado dos encargos ( INSS, PIS,  FGTS, reserva rescis ória proporcional)  + benefícios obrigatórios .  
(**) Benefícios não obrigatórios (indicar se houver)  + gratificação de função ( indicar se  houver)  



                                                   

IV. APROVAÇÃO PELOS PARTÍCIPES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROF. DR. EDWARD MADUREIRA 
BRASIL 

Reitor – UFG 
 

 PROF.DR. ORLANDO AFONSO VALLE 
DO AMARAL 

Diretor Executivo – FUNAPE 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

PROF. DR. ROBSON MAIA GERALDINE 
Pró-Reitor de Administração e Finanças 

 
 
 
 
 

 PROF. DR. ANGELITA PEREIRA DE 
LIMA  

Diretor UA/ÓRGÃO e Coordenadora do 
projeto 
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