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Em 2017, a crise financeira, moral e de gestão do estado do Rio de Janeiro atingiu duramente todas as atividades e setores da Universidade. Os prolongados atrasos no
pagamento de salários e bolsas inviabilizaram o funcionamento normal do Centro de
Tecnologia Educacional: sacrificada, a equipe passou a trabalhar em regime de escala, o
que evidentemente produziu grande impacto negativo.
Cabe ressaltar, entretanto, que mesmo em condições extremamente adversas,
seus profissionais mantiveram-se comprometidos tanto quanto possível. Ao longo do
ano, pudemos contribuir para a luta da Universidade no sentido de divulgar, aos olhos
da sociedade, a relevância e a produção da Uerj. Buscamos atender às solicitações das
unidades acadêmicas e administrativas, somando nossos esforços aos da comunidade
universitária, conforme comprovam as estatísticas do presente relatório.
Apesar das dificuldades, o CTE deu passos importantes para promover uma atuação mais articulada de sua equipe, investindo na implantação de uma cultura de convergência midiática pautada na integração dos processos de trabalho. As obras em andamento no setor facilitarão a reunião dos profissionais no mesmo espaço físico; assim
como o novo site do CTE permite agora reunir a TV Uerj, a Rádio Uerj e a Videoteca.
Houve avanços significativos ainda na consolidação do CTE como produtor e
incentivador do audiovisual na Universidade, traduzidos não apenas pelos números aqui
relacionados, mas também pela realização do 6º Festival Curta na Uerj (com participação recorde de trabalhos de todo o Brasil) e a inserção da Universidade no circuito exibidor do Festival do Minuto.
A busca de parcerias institucionais também se revelou notadamente positiva:
parte do acervo de memória audiovisual da Uerj, custodiado pela Videoteca, tem sido
digitalizada graças ao acordo firmado com um órgão do Ministério da Cultura. Da
mesma forma, a aproximação do CTE com o Canal Futura colocou a Uerj entre as universidades parceiras da emissora educativa, inclusive conquistando o primeiro lugar na
disputa promovida entre as instituições para a produção de um documentário.
Os resultados do ano de 2017 são apresentados a seguir, distribuídos pelas coordenações do CTE.
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COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA

A Coordenação Pedagógica desenvolve ações permanentes e projetos com as demais coordenações, buscando aprimorar a integração das dimensões técnica e pedagógica no desenvolvimento das atividades do CTE. Abrange ainda a Videoteca. Em 2017, os
principais destaques foram:
 Projeto “Modernização do Centro de Tecnologia Educacional da Uerj - Implantação de uma Cultura de Convergência Midiática”

O projeto recebeu subsídios da Faperj em 2016, por meio do edital de Apoio
às Universidades Estaduais. Durante todo o ano de 2017, demos continuidade à reforma
do espaço físico do CTE e à aquisição de equipamentos e mobiliário. Além disso, está
em fase de conclusão o novo site do CTE, contemplando a integração das páginas da
Rádio Uerj e da TV Uerj, com previsão para estrear na internet em dezembro de 2017.
 Projeto “Preservação do Patrimônio Histórico da Universidade do Estado do
Rio de Janeiro: criação de laboratório de recuperação do acervo audiovisual da Vídeoteca”

Aprovado pela Faperj em 2016, ainda aguarda liberação do recurso. Como alternativa, foi estabelecida uma parceria com o Centro Técnico Audiovisual do Ministério
da Cultura (CTAV) para digitalização de 51 fitas U-Matic contendo depoimentos de
grandes intelectuais brasileitos. O trabalho está em curso, bem como a digitalização do
restante do acervo da Videoteca, que tem sido feita pela própria equipe do setor. Futuramente, o material será disponibilizado ao público no canal da Videoteca no Youtube.
 6° Festival Curta na UERJ
A sexta edição do Festival teve como tema “Identidades” e contou com uma atividade complementar: O Curta Debate, mesa-redonda que teve como propósito anunciar
e exibir os trabalhos finalistas do concurso, bem como promover uma discussão acerca
da temática, relacionando-a com os vídeos exibidos e contribuições dos palestrantes.
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O concurso reuniu 108 vídeos e animações de todo o Brasil (inscritos nas categorias adulto e teen), consolidando a abrangência nacional do Festival: houve trabalhos de
15 estados – RJ, SP, MG, BA, AM, RS, CE, AL, PE, PR, GO, MT, MS, PB e SC, além
do DF. A votação popular foi disputada, com os campeões somando quase 50 mil votos.

 Festival do Minuto na Uerj

Este ano, a Uerj integrou a rede exibidora do Festival do Minuto, pioneiro nesse
formato no mundo. O CTE sediou três mostras abertas ao público: Melhores Minutos de
2016, Mostra Universitária e Mostra de Animação, nos dias 23, 24 e 25 de maio. A Uerj
foi a única instituição acadêmica no circuito fluminense do Festival do Minuto.
 Parceria com o Canal Futura
No segundo semestre de 2017, o CTE deu início a uma parceria entre a Universidade e o Canal Futura. Foram realizadas reuniões no campus e na sede do Canal para
estreitar vínculos, a fim de desenvolver projetos educacionais presenciais e por meio da
TV Uerj; intercâmbio, coprodução e difusão de conteúdos audiovisuais; compartilha4

mento de conhecimentos sobre tecnologias e metodologias no âmbito da comunicação,
das mídias e seus processos.
 Primeiro lugar no Pitching Social Canal Futura

O CTE representou a Universidade e sagrou-se vencedor no Pitching Social do
Canal Futura, no dia 10 de novembro na ESPM de São Paulo. Nesta modalidade de
concorrência, as universidades parceiras do canal nas regiões sudeste e centro-oeste
deveriam propor um modelo de documentário de 13 minutos sobre um projeto de extensão voltado para a juventude.
A diretora do CTE, Ana Cláudia Theme, apresentou como proposta o projeto LetraJovem - Oficinas de Língua Portuguesa para Adolescentes e Jovens em conflito com
a lei -, parceria entre a Faculdade de Formação de Professores (São Gonçalo) e
o Tribunal de Justiça do Estado do Rio. O documentário será produzido com apoio financeiro do Canal Futura e, posteriormente, exibido pela emissora.
Participaram da disputa: USP, UFMS (Universidade Federal de Mato Grosso do
Sul), Unitau (Universidade de Taubaté), UFOP (Universidade Federal de Ouro Preto), UFG (Universidade Federal de Goiás), UEG (Universidade Estadual de Goiás), ESALQ/USP, UVV (Universidade de Vila Velha), UFF/Volta Redonda, PUC Minas, PUC/SP, PUC/Campinas, Unesp, Unimep (Universidade Metodista de Piracicaba),
UNAERP (Universidade de Ribeirão preto) e Unipar (Universidade Paranaense).
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VIDEOTECA

A equipe da Videoteca recebeu 107 visitantes e realizou 72 atendimentos presenciais e
por email a pesquisadores, professores e alunos. Foram efetuados 64 empréstimos do acervo
de memória, de coleções técnico/científicas, além de filmes de cunho histórico ou pedagógico.

COORDENAÇÃO DE PRODUÇÃO DE TV

Apesar da crise, o ano de 2017 foi muito importante para a TV UERJ, que se consolidou como produtora de conteúdo audiovisual na instituição. Prova disso é o crescimento do número de seguidores na página do Facebook: de 1.996 seguidores em novembro de 2016 a 9.967 pessoas em novembro de 2017.
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A produção de materiais tendo como temática a crise da Universidade, bem como
diversas coberturas jornalísticas de atos promovidos pela comunidade universitária, somaram-se à resistência da instituição. Ao longo do ano, foram elaborados 24 vídeos
sobre a luta da Uerj, obtendo grande repercussão: no canal da TV Uerj no Youtube houve 82.728 visualizações, atingindo milhares de pessoas também nas redes sociais.

Vídeos postados - Canal TV UERJ no Youtube
Vídeos

Visualizações

Razões para defender a UERJ - 16/01

68.144

Razões para defender a UERJ - 18/01

225

Abraço na UERJ – 19/01

3.752

UERJ de luto na luta -24/01

601

CAp-UERJ - Ato Show Resistência

341

A Crise nas Universidades - Marilena Chauí

6922

Chamada coletiva Reitor

168

Por que devemos lutar pela UERJ?

218

Ciro Gomes Entrevista na UERJ

337

Festival do Minuto na UERJ

46

Chamada Marcha pela UERJ - Diretores

161

Chamada Marcha pela UERJ Jeferson Luiz

85

Chamada Marcha pela UERJ Kemily Toledo

93

Chamada Marcha pela UERJ Leandro Salles

72

Chamada Marcha pela UERJ - Lia Rocha

111

Chamada Marcha pela UERJ Luana Stampini

68

Chamada Marcha pela UERJ Lúcio Sanfilipo

54

Chamada Marcha pela UERJ - Regina Souza

34

Chamada Marcha UERJ Natália Trindade

140

Chamada Marcha pela UERJ Ricardo Lima

35
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Chamada Marcha pela UERJ Tatiane Alves

183

Chamada Marcha pela UERJ - Tânia Netto

208

Cobertura Marcha Pela UERJ - 07/06/2017

180

Íntegra Coletiva Reitor Ruy Garcia Marques

550

Total: 24

82.728

A TV UERJ também tem se destacado como geradora de streaming (transmissões
ao vivo), com a atividade alavancando a audiência do canal no YouTube. Em 2017,
foram 36 transmissões ao vivo via internet de sessões dos conselhos universitários, eventos culturais e acadêmicos, gerando 20.774 visualizações.
Foram produzidas 14 edições do programa Uerj Em Pauta, dedicado à cobertura
jornalística do cotidiano universitário. Além disso, foi lançada uma nova produção: o
TV Uerj Explica, no qual especialistas da Universidade esclarecem sobre assuntos polêmicos e relevantes para a sociedade. As quatro edições de 2017 abordaram as seguintes temáticas: reforma da previdência, reforma trabalhista, reforma política e regulação
da mídia.
As unidades acadêmicas puderam contar também com os recursos disponíveis na
sala de videoconferência do CTE para a realização de suas atividades, que totalizaram
19 eventos em 2017, entre aulas especiais, bancas de mestrado e doutorado.
Vídeos postados - Facebook TV UERJ
Vídeo
Entrevista Maria Tereza
(11/07)
Vinheta Curta na UERJ
(13/08)
Supera Rio UERJ (ao
vivo – parte I)14/08
Supera Rio UERJ (ao
vivo – parte II) 14/08
Supera Rio UERJ (ao
vivo – parte III) 14/08
Supera Rio UERJ (ao
vivo – parte IV)14/08
Supera Rio UERJ (ao

Visualizações
7693

Compartilhamentos
157

Reações
483

Pessoas Alcançadas
21 mil

494

12

22

3,4 mil

691

22

31

4,3 mil

84

1

2

958

224

0

15

1,5 mil

60.326

828

846

222 mil

956

17

70

4,2 mil
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vivo – parte V)14/08
Seminário Arte e Política
- 15/08
Ciclo Palestras Vestibular
(ao vivo – parte I) 24/08
Ciclo Palestras Vestibular
(ao vivo – parte II) 24/08
Tem Samba na Academia
(ao vivo – parte I) 25/08
Tem Samba na Academia
(ao vivo – parte II) 25/08
Tem Samba na Academia
(ao vivo – parte III) 25/08
Antônio de Gastão – Memória é trabalho (04/09)
TV Uerj Explica: Reforma da Previdência (11/09)
Vinheta Curta na UERJ
(13/09)
Vinheta Setembro Amarelo (18/09)
Vinheta Hemocentro Hupe (20/09)
TV Uerj Explica: Reforma Trabalhista (25/09)
TV Uerj Explica: Reforma Política (17/10)
SOS Educação Pública
(23/10)
Programa Campus do Baú
(25/10)
Teste de Transmissão (ao
vivo -25/10)
Uerj continua viva
(02/11)
Ciclo Palestras Vestibular
(ao vivo – parte II) 09/11
Entrevista Cris Reckziegel Coordenador Conteúdo Futura (13/11)
Ciclo Palestras Vestibular
(ao vivo – parte III) 21/11
Total: 26 vídeos

287

0

11

1,2 mil

210

1

3

1,5 mil

1036

35

48

4,3 mil

158

0

0

1 mil

673

17

24

2,9 mil

469

5

16

2,1 mil

988

21

31

2,6 mil

1627

77

53

6,2 mil

137

3

11

504

579

36

27

2 mil

3735

261

35

14 mil

184

2

8

1 mil

135

2

4

676

3927

140

196

12 mil

435

2

19

1,5 mil

106

3

17

511

139

1

6

431

2232

38

80

11 mil

800

6

28

2 mil

88.325

1.687

2.086

324.780

COORDENAÇÃO RÁDIO UERJ

Em 2017, a Rádio Uerj manteve-se no ar 24 horas por dia, com programação musical ao vivo. Isto possibilitou aumento significativo de ouvintes, atingindo média men9

sal próxima a quatro mil, a partir do mês abril. O streaming pode ser acessado pelo site
www.radiouerj.com.br e pelo aplicativo RadiosNet.

Número de ouvintes streaming (ao vivo)
Mês

Ouvintes

Janeiro

1020

Fevereiro

668

Março

741

Abril

4030

Maio

4349

Junho

4043

Julho

3983

Agosto

4786

Setembro

4677

Outubro

5613

Novembro (até dia 21)

3087

Total

36.997

Foram transmitidas, gravadas e disponibilizadas no site da Rádio todas as 26
sessões dos Conselhos Superiores (Consun e Csepe). Também foram transmitidos em
tempo real eventos promovidos por diferentes unidades acadêmicas, despertando grande
interesse do público, especialmente as palestras do DSEA (Departamento de Seleção
Acadêmica) sobre os livros do Vestibular Estadual 2018. Outro destaque na programação ao vivo foram as entrevistas realizadas durante a 27ª Uerj Sem Muros, em estande
montado no evento.
A produção de programas foi negativamente afetada pelos constantes atrasos nos
salários, que impossibilitaram a presença diária de toda a equipe. Ainda assim, foram
finalizadas 46 edições inéditas, sendo 36 do “Idoso em Foco”, nove do “Pelas Bandas
da Uerj” e uma do “Conteúdo Concreto”.
Mantivemos a divulgação da Rádio Uerj nas redes sociais, alcançando a marca
de 3.800 curtidas no Facebook. Buscamos ainda incrementar a participação dos ouvintes, com sorteio de ingressos de cinema e CDs, totalizando 42 campanhas promocionais.
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COORDENAÇÃO ADMINISTRATIVA

A Coordenação Administrativa apoia todas as atividades desenvolvidas pelo
Centro de Tecnologia Educacional e tem como uma de suas principais funções a organização dos fluxos e processos administrativos, englobando desde o controle financeiro e
orçamentário; guarda de bens patrimoniais; até providências relacionadas à vida funcional dos servidores.
Neste ano, o objetivo de aprimorar as rotinas de trabalho, normas e procedimentos a fim de melhor atender às demandas do CTE foi alcançado. Além disso, vimos atuando para organizar e regularizar a situação patrimonial do Centro, buscando manter
atualizado o sistema de Bens Patrimoniais junto ao Departamento de Patrimônio (DEPAT) na Divisão de Bens Móveis (DIBEM), para a prestação de contas anual.
Também regularizamos a prestação de contas do Sistema Descentralizado (SIDES), junto à Diretoria Administrativa Financeira (DAF) e ao Departamento de Revisão e Tomada de Contas (DRTC), referente ao exercício 2017 (vide prestação de contas
SIDES 1º e 2º semestre/2017).

Centro de Tecnologia Educacional (CTE) – 2017

Direção: Ana Cláudia Theme
Coordenação Pedagógica: Michele Avelar
Videoteca: Danielle Ribeiro
Coordenação de Produção de TV: Cássia F. Andrade
Coordenação Digital / Rádio UERJ: Flavia /astorga
Coordenação Administrativa: Julio Mattos
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