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Em 2017, a crise fluminense iniciada no ano anterior atingiu duramente a Uerj e
provocou uma inevitável descontinuidade nas atividades usuais do Centro de Tecnologia
Educacional (CTE). Nos últimos 12 meses, no entanto, superado o pior momento e
regularizados os salários, foi possível - com muito trabalho e dedicação da equipe -, retomar a
produção e fazer de 2018 um período pleno em conquistas e realizações.
Um ano marcado por processos de reorganização interna e alterações na equipe de
profissionais, buscando aperfeiçoar as atividades realizadas e implementar as ações planejadas
pela direção do CTE, bem como estabelecer parcerias internas (com as unidades acadêmicas e
administrativas da Universidade) e externas. Um bom exemplo é o notável avanço obtido pela
Rádio Uerj a partir das mudanças empreendidas pela nova coordenação.
Todas as dez metas traçadas para 2018 foram atingidas, a saber: lançamento do novo
site do CTE; produção do vídeo institucional da Uerj; reestruturação da Rádio Uerj; elaboração
de programas e vídeos da TV Uerj sobre atualidades e cotidiano universitário; criação de
documentário sobre o projeto de extensão LetraJovem, vencedor do Pitching Social do Canal
Futura em 2017; realização do 7º Festival Curta na Uerj; inauguração das instalações físicas
renovadas do CTE; produção de evento pelos seus 42 anos; digitalização gradual do acervo da
Videoteca; organização e atualização patrimonial do CTE (em finalização).1
A comemoração dos 42 anos do Centro de Tecnologia Educacional sem dúvida foi um
dos pontos altos de 2018, ocasião para festejar não apenas sua resistência e a longevidade, mas
principalmente sua ampla renovação: em evento no dia 12 de julho, que contou com a presença
das principais autoridades universitárias, foram inauguradas as instalações físicas e
equipamentos modernizados, encerrando um ciclo de dois anos e meio de obras viabilizadas
por projeto Faperj, durante as quais o CTE não interrompeu seu funcionamento.
A programação dos 42 anos contou ainda com o show “Pelas Bandas da Uerj”, reunindo
bandas de rock independente no palco do Teatro Odylo Costa, filho; a exibição do filme “Praça
Paris”, seguido de debate com a cineasta Lucia Murat e pesquisadores da Universidade; e a
exposição fotográfica “CTE: 42 anos de desafios e conquistas”. Além disso, foi produzido um
vídeo sobre a trajetória do Centro, com imagens de arquivo e depoimentos de funcionários. O
reconhecimento aos profissionais de ontem e de hoje foi feito na forma de placas de
homenagem, entregues a um técnico veterano e a um técnico recém-concursado.
Outro destaque de 2018 foi a participação da TV Uerj e da Rádio Uerj na 28ª Uerj Sem
Muros oferecendo ao público, pela primeira vez, a atividade Estúdio Aberto, com oficina de
apresentador por um dia e a oportunidade de participar de gravações de programas em estilo ao
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Essas dez propostas de ações para 2018 foram enviadas à SR-3 pela diretora Ana Cláudia Theme, por e-mail, em
28/02/18, pois esta se encontrava em licença médica.

vivo. Tudo isso aconteceu no hall dos elevadores do campus Maracanã e atraiu dezenas de
interessados.
Para finalizar o ano em grande estilo, em dezembro surgiu uma boa notícia que pode
abrir novas perspectivas de trabalho para 2019: o CTE conseguiu aprovar mais um projeto para
financiamento da Faperj, no edital 12/2018 de Apoio às Entidades Estaduais. Dessa vez, a
proposta é criar o Centro de Memória Audiovisual da Uerj, nos moldes das bibliotecas-parques,
reformando o antigo espaço da Videoteca, no 2º andar, para ampliar o acesso ao acervo
universitário sob a guarda do CTE.
Os resultados de 2018 são apresentados a seguir, organizados e distribuídos pelas
respectivas coordenações do CTE. Cabe ressaltar, porém, que embora as atividades surjam
agrupadas sob uma determinada coordenação, quase todas foram realizadas de modo coletivo e
compartilhado, como produto do esforço conjunto de toda a equipe de profissionais do Centro
de Tecnologia Educacional.

COORDENAÇÃO PEDAGÓGICA
A Coordenação Pedagógica desenvolve ações permanentes com as demais áreas do
CTE, buscando estabelecer e aprimorar a integração das dimensões técnica e pedagógica no
desenvolvimento de novos produtos/serviços de cunho científico, educacional, jornalístico e
cultural. As principais atividades implementadas em 2018 foram as seguintes:
• Conclusão do Projeto “Modernização do Centro de Tecnologia Educacional da
Uerj – Rumo à Implantação de uma Cultura de Convergência Midiática”
Iniciado em 2016, o projeto contou com financiamento da Faperj por meio do edital de
Apoio às Universidades Estaduais e teve como objetivo a reestruturação da infraestrutura física
e tecnológica do CTE. Em 2018 foi concluída a reforma das instalações, bem como a aquisição
de equipamentos e mobiliário. A Coordenação Pedagógica atuou, ainda, na elaboração da
prestação de contas e dos relatórios do projeto.

Ambientes do CTE após a reforma.

O projeto viabilizou a modernização de todo o espaço físico do CTE. Além disso,
possibilitou a transferência da Videoteca - que ficava isolada no 2º andar do Pavilhão Reitor
João Lyra Filho - para o 10° andar, somando-se aos demais setores do CTE. Tal medida
contribuiu para a integração das equipes e otimização do trabalho, pois hoje o público tem
acesso a todas as informações e serviços do Centro em um único ambiente.
Além da modernização estrutural, no escopo do projeto foi possível ainda a entrada em
atividade do novo portal do CTE na internet (www.cte.uerj.br), concentrando os conteúdos da
web rádio e webtv, bem as demais produções do setor, incluindo o acesso ao acervo
audiovisual digitalizado da Videoteca. Visualmente atraente e responsivo (adaptado a
dispositivos móveis), conta com navegabilidade simples e intuitiva, além de ser mais interativo.

Novo portal do CTE na internet.

• Inauguração das instalações reformadas
Em 12 de julho de 2018, foi realizada a solenidade de inauguração das instalações
renovadas do CTE. O evento, que também integrou o calendário de comemoração dos 42 anos
do Centro de Tecnologia Educacional, contou com a participação do Reitor e da Vice-Reitora
da Uerj, dos Sub-reitores e representantes de diversas unidades e setores da Universidade, além
do público externo.

Matéria sobre a reinauguração do CTE em publicação da Universidade.

• Organização do 7° Festival Curta na Uerj
Em 2018, o Festival Curta na Uerj teve como tema “70 anos da Declaração Universal
dos Direitos Humanos”. O concurso foi lançado em julho e a cerimônia de premiação ocorreu
em dezembro deste ano. O CTE contou com a parceria do Centro de Informação das Nações
Unidas no Rio de Janeiro (UNIC Rio) e da Academia Internacional de Cinema (AIC). O
anúncio dos finalistas do concurso aconteceu durante transmissão ao vivo realizada nos
estúdios do CTE, com a participação de Gustavo Barreto, Assessor do UNIC.

Transmissão ao vivo do anúncio dos finalistas do concurso.

O Curta na Uerj recebeu 90 vídeos e animações concorrentes de todo o Brasil, inscritos
nas categorias adulto e teen: recebemos vídeos de 13 estados (RJ, SP, MG, AM, BA, CE, GO,
PB, PI, RN, RS, SE e SC), além do DF.

Cerimônia de premiação do 7º Festival Curta na Uerj.

A sétima edição do concurso também contou com o lançamento do novo site do Festival
(www.curtanauerj.uerj.br): mais informativo, permite a postagem de notícias e o
compartilhamento de conteúdo, bem como proporciona maior autonomia para a equipe do CTE
em sua atualização. O site funciona como uma vitrine para os vídeos participantes do Festival.

Novo portal do Festival Curta na Uerj.

• Programação visual
O designer do CTE integra a equipe da Coordenação Pedagógica, trabalhando na
programação visual de diferentes gêneros e formatos para as peças gráficas do setor.
Desenvolveu, ao longo do ano, cartazes, banners, troféus, medalhas, certificados, logos e
outros materiais para as diversas atividades realizadas.
• Projetos de extensão e estágio interno
Apoio na concepção, desenvolvimento e acompanhamento dos projetos de extensão e
estágio interno complementar do CTE. Em 2018, foram 5 projetos de extensão e 4 projetos de
estágio interno complementar, todos apresentados na 28ª Uerj Sem Muros.

• Aprovação do projeto “Criação do Centro de Memória Audiovisual da Uerj:
modernização das instalações da Videoteca e divulgação do acervo universitário”
Fechando o ano, o CTE obteve aprovação da Faperj para financiamento de mais um
projeto: “Criação do Centro de Memória Audiovisual da Uerj: modernização das instalações da
Videoteca e divulgação do acervo universitário”, no Edital Nº12/2018 - Apoio às Universidades
Estaduais. Inspirado no conceito de biblioteca-parque, o projeto propõe a criação de um Centro
de Memória Audiovisual, capaz de modernizar a coleção da Videoteca e ampliar seu acesso –
inclusive via internet - à comunidade acadêmica e ao público em geral. O Centro de Memória
pretende oferecer um ambiente amistoso ao usuário e condições adequadas para a preservação
do acervo imagético da Uerj.

VIDEOTECA

A equipe da Videoteca realiza atendimentos presenciais, por telefone e por e-mail à
equipe de produção do próprio CTE; a pesquisadores; professores e alunos interessados no
acervo universitário e nas coleções técnico-científicas, além de filmes de cunho histórico ou
pedagógico. Durante o ano, o processo de digitalização de fitas VHS e DVDs que constituem a

memória audiovisual da Uerj teve prosseguimento. Os vídeos digitalizados são publicados no
canal da Videoteca no YouTube e no site do CTE.
Empréstimos efetuados

32

Usuários atendidos

64

Mídias recebidas

32

Fitas digitalizadas

284

Vídeos cadastrados em planilha

241

COORDENAÇÃO DE PRODUÇÃO DE TV
O ano de 2018 foi um período de reestruturação no conteúdo da TV Uerj e do
surgimento de novos desafios. Um dos primeiros foi a realização do vídeo institucional da Uerj,
uma produção complexa que envolveu a gravação de imagens nos 16 campi e unidades
externas da Uerj, demandou o envolvimento de toda a equipe e incluiu empréstimo e aluguel de
drones. Sem falar na quantidade de dados e informações institucionais que tiveram de ser
levantados junto a diferentes setores da Universidade.
Ao longo do ano também foi produzido e gravado o documentário "Todas as Línguas",
sobre 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 vídeo foi produzido com apoio financeiro do Canal
Futura e deverá ser exibido pela emissora no ano que vem, como prêmio pelo 1° lugar obtido
pelo CTE em 2017, no Pitching do Canal Futura para universidades.
Em 2018, foram realizadas 71 produções que incluem especiais, transmissões ao vivo e
programas, como o TV Uerj Explica, Uerj em Pauta e Minuto Uerj - nova produção cujo intuito
é mostrar, de maneira sucinta, novidades sobre a vida acadêmica e cultural da Universidade.
Algumas das temáticas abordadas nas produções foram: fake news, privatizações e
direitos humanos, no caso do TV Uerj Explica; já o Minuto Uerj levou ao público questões
como a prevenção do suicídio, dicas para o Vestibular 2019, a atuação dos alunos de Física em
competição internacional de foguetes, entre outros.
Repórter Ciência e Campus, dois programas tradicionais da TV Uerj, estão em plena
produção e voltarão ao ar em 2019. A escolha não foi por acaso: já no primeiro trimestre do
próximo ano serão lançadas as novas identidades visuais e periodicidades de todos os
programas da web TV, acompanhando a tendência de canais consistentes do YouTube, bem
como a renovação do CTE como um todo.

Canal da TV Uerj no YouTube
TRANSMISSÕES AO VIVO

Visualizações

Ciclo Palestras do Vestibular: Livro de Sonetos, Vinícius Moraes

13.495

Ciclo Palestras do Vestibular: O Seminarista, de Rubem Fonseca

14.857

Ciclo Palestras do Vestibular: O Alienista, de Machado de Assis

7.164

Ciclo Palestras do Vestibular: O Crime do Padre Amaro, Eça Queiroz

1.714

Do chão à janela da escola: O que é a Pedagogia Decolonial

946

I Colóquio Hannah Arendt

34

Viva Theusinha - homenagem

216

Aula inaugural: "O Golpe de Estado 2016 e a Democracia no Brasil”

1.787

Educação Descolonizadora 2018

178

Discussão do orçamento 2019 da UERJ

268

Conferência universidades públicas, movimentos soc e Golpe 2016

106

Sessões dos Conselhos Universitários – 19

4.223

PROGRAMAS
Minuto Uerj – 11 edições

8.116

TV Uerj Explica – 3 edições

1.517

Uerj Em Pauta – 16 edições

2.408
ESPECIAIS

Vídeo institucional da Uerj

357

Uerj 68 anos

970

Curta em Debate 2018: anúncio dos finalistas

133

Uerj é Vida

287

Uerj no Hacking.Rio 2018

138

Washoku - culinária japonesa além dos cinco sentidos

84

Exibição do filme "Praça Paris" na Uerj

55

Pelas Bandas da Uerj

92

CTE 42 anos

142

Transmissão de comemoração dos 42 anos do CTE

42

Residência Médica do Hupe

3.485

Total de produções: 71

62.814

Em 2018, as produções da TV ganharam novas formas de destaque. Além do canal no
YouTube, que tem 4.809 inscritos, há agora o novo portal do CTE – que está muito mais
interativo e onde é possível fazer a inserção de conteúdo sobre toda a programação da TV Uerj.
Uma outra janela destinada à programação é o espaço reservado à TV no recém-lançado
portal da Uerj na internet. Para ocupá-lo, foi criada uma playlist no YouTube especialmente

dedicada à exibição no site da Uerj, constantemente alimentada com as produções mais
recentes da TV e de onde se podem acompanhar também as transmissões ao vivo.
A atuação nas redes sociais foi intensificada: em maio, entrou no ar o Instagram do
CTE, atualmente com 237 seguidores e 101 publicações realizadas, cujo objetivo é apresentar
os bastidores do Centro e suas produções. O Facebook também é uma importante vitrine para a
TV Uerj e teve um aumento significativo de seguidores em 2018: de 9.967 (2017) para 11.214.
Um exemplo do uso integrado das redes sociais na divulgação: embora o vídeo de homenagem
pelos 68 anos da Uerj tenha tido 978 visualizações no YouTube, obteve no Facebook mais
de 173.136 pessoas alcançadas, 60.603 visualizações e mais de 10 mil reações, entre
comentários e/ou compartilhamentos.
As unidades acadêmicas da Uerj puderam contar também com os recursos disponíveis
na sala de videoconferência do CTE para a realização de suas atividades, que totalizaram 25
eventos em 2018, incluindo aulas especiais, bancas de mestrado e doutorado.

COORDENAÇÃO RÁDIO UERJ

Em 2018, as atividades da Rádio Uerj foram retomadas sob nova coordenação. A partir
de fevereiro, foi feita uma sondagem de opinião com os ouvintes por meio de enquete na Rádio
e pelo Facebook. A pesquisa colheu insumos que embasaram uma ampla reestruturação
editorial da grade de programação e da dinâmica de produção dos conteúdos. Evidenciou-se a
necessidade de rever temas, periodicidade e duração dos programas existentes, de criar novos e
dar mais visibilidade à rádio tanto interna como externamente à Uerj.
Em função disso, foram desenvolvidas diversas atividades. Mesmo com uma equipe
reduzida, composta pela coordenação, duas bolsista e três técnicos de áudio, foi possível obter
um excelente resultado ao longo de 2018, refletido nos seguintes números:
- 101 programas produzidos, divididos em: Uerj Entrevista, Conteúdo Concreto, Pelas
Bandas da Uerj, Idoso em Foco, Letras Pretas, Transparência e Cidadania, Uerj dá Samba e
Technoite (dois deles gravados em estúdio aberto durante a 28ª Uerj Sem Muros).
- 200 notas da Agenda de cursos, eventos, concursos e demais atividades da
universidade divulgadas na programação da Rádio.
- 22 transmissões ao vivo de reuniões dos Consun e Csepe.
- 7 especiais de shows ao vivo gravados do Teatro Odylo Costa, filho.
- 3 programas especiais durante a Copa do Mundo - Da quadra ao quadro (física dos
esportes).
- Total: 333 produções
Os ouvintes também foram contemplados com 29 ações promocionais, sendo 22
referentes a ingressos de cinema, duas a CDs, três a ingressos para peças de teatro, uma a

ingresso para show e uma a livro. Esses resultados são fruto do grande esforço da equipe e
também das parcerias consolidadas ao longo do ano, integrando outras unidades acadêmicas e
administrativas da Uerj e instituições externas.
Além disso, vale destacar o trabalho conjunto da equipe da Rádio com a da TV Uerj no
que se refere a gravações de áudios para projetos especiais, como o novo vídeo institucional da
Uerj, e produção e gestão de conteúdo para o novo site do CTE e mídias sociais.
A Rádio Uerj se manteve também como um espaço aberto para a participação dos
alunos, tanto dos bolsistas, como daqueles vinculados aos programas parceiros, que podem
atuar em nossas produções e receber apoio técnico para produções próprias ou de suas unidades
acadêmicas. Neste sentido, vale ressaltar a parceria com a Faculdade de Comunicação Social
para retransmissão do programa A Gente da Ciência, e a veiculação ao vivo de produção
discente na programação da Rádio, como parte da disciplina de Radiojornalismo.
A Rádio Uerj vem desenvolvendo ações que visam a integração entre ensino, pesquisa e
extensão, levando o conhecimento produzido na Universidade para o público em geral. São
priorizadas também a divulgação dos eventos e atividades desenvolvidos nos vários campi da
Uerj e a participação de especialistas da Universidade nos diversos programas realizados.
Toda a produção da Rádio fica disponível para acesso a qualquer tempo em seu site,
com sinopses e áudios de todos os programas: www.cte.uerj.br/radiouerj . Os áudios também
são disponibilizados no MixCloud, os programas divulgados na página do Facebook e no seu
novo canal no YouTube. A página no Facebook já conta com mais de 4 mil seguidores e o
recém-criado canal do YouTube rapidamente atingiu a marca de 100 inscritos, obtendo URL
própria: www.youtube.com/radiouerj.
Com toda essa divulgação, somada ao site do CTE e ao espaço da Rádio no novo portal
da Uerj, a audiência atingiu marcos nunca antes alcançados. Só em novembro de 2018, foram
mais de 100 mil ouvintes. A média anual está em 20 mil ouvintes/mês.
A Rádio Uerj vem também se consolidando como um espaço aberto à experimentação
de novos formatos, linguagens e conteúdos, contribuindo para a formação profissional dos
alunos da Uerj e para o desenvolvimento de pesquisas neste campo. Em razão deste seu papel,
foi recentemente convidada pela EBC/Rádio Nacional e afiliadas para estabelecimento de
parceria, visando à difusão de programas produzidos pela Rádio Uerj por emissoras do grupo o que deve se efetivar no próximo ano. Integra, também, a Rede de Rádios Universitárias do
Brasil (Rubra), que reúne 37 emissoras AM/FM e web rádios de todo o país.
Para 2019, já conta com mais quatro programas em fase de planejamento e fechamento
de parcerias (SR-2, SR-3, SRH, CAp-Uerj), cuja previsão de entrada na grade é a partir do
primeiro semestre de 2019. Assim, consolida-se ainda mais a representatividade interna da
Rádio como veículo de comunicação e, externamente, reforça a imagem institucional da Uerj.

Sua infraestrutura tecnológica também vem sendo objeto de investimento e
modernização por parte do CTE. Com a implementação dos novos equipamentos, será possível
transmitir sua programação em espaços definidos no campus Maracanã, ampliando a sua
divulgação e o acesso à programação. O espaço-piloto será a nova livraria da universidade,
vinculada à EdUerj.
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 mantemos o trabalho de regularização da prestação de contas do Sistema
Descentralizado (SIDES), junto à Diretoria Administrativa Financeira (DAF) e ao
Departamento de Revisão e Tomada de Contas (DRTC).

Centro de Tecnologia Educacional (CTE) – 2018
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