
 

 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES 

27 DE JULHO A 31 DE DEZEMBRO DE 2015 

 

Este relatório de atividades terá como referência o período de 27 de julho a 30 de dezembro de 

2015, visto que o relatório as atividades do primeiro semestre foi apresentado pelo diretor 

anterior, Prof. João Batista do Amaral. Neste documento será retratado o cenário 

administrativo-financeiro, contábil, jurídico e operacional da Fundação Rádio e Televisão 

Educativa de Uberlândia como também, das emissoras de Rádio e TV Universitárias no período 

acima mencionado.  

 

1 – ADMINISTRATIVO 

 

A área administrativa da Fundação RTU, composta pela Gerência Administrativa 

Financeira, tem como atribuição as atividades administrativas da Fundação RTU, Secretaria 

Compras, Contas a pagar e receber, Aplicações Financeiras, acompanhar a Contabilidade, 

Jurídico, RH e Logística. 

O cenário encontrado na Fundação RTU e Tv Universitária no momento da posse causou 

preocupação enquanto gestora. Desordem e falta de uma política de governança foi detectada 

no ambiente organizacional da Fundação RTU, onde funcionários da Fundação RTU e de 

diversos setores da TV Universitária tinham voz de comando e de poder ao mesmo tempo na 

operação da emissora de tv. Esses acontecimentos provocavam sérios conflitos internos, de 

poder, baixa autoestima e desinteresse dos funcionários no trabalho em equipe e na busca de 

resultados.  

A ação imediata aplicada neste ambiente em 28 de julho/15 foi a de assumir a operação 

da emissora de tv como também, exercer a função de coordenadora de jornalismo na 

expectativa de realocar os setores, funções e colaboradores da Fundação RTU e da emissora de 

televisão. No período de julho a dezembro/2015, todos os funcionários da TV universitária 

foram realocados nas funções e nos setores, como demonstra o croqui abaixo. 

 



 

 

 

   

Devido a redução de pessoal em dez/15, a equipe da emissora de TV conseguiu se 

reorganizar e apresentar resultados satisfatórios no que se refere ao trabalho coletivo. As 

variáveis negativas apresentadas no cenário anterior apresentam-se amenizadas em relação a 

equipe de trabalho da TV Universitária.  

A área administrativa da Fundação RTU, neste momento, conta apenas com a Gerente 

Administrativo Financeiro para desenvolver as atividades inerentes ao setor mencionadas 

anteriormente. As funções da operação da TV exercidas no ambiente administrativo foram 

realocadas para o setor de coordenação de operação.  

Em um ambiente de harmonia operacional e administrativa, a Rádio Universitária FM é 

uma emissora que possui uma operação enxuta, otimizada e um clima organizacional adequado 

de trabalho. Estes fatores contribuem, sobremaneira, para com os resultados alcançados em 

audiência no mercado atualmente. Segundo pesquisas recentes do IBOPE, a Rádio Universitária 

FM aparece em quarto lugar na cidade com 2.200 ouvintes por minuto. 

 

2 – FINANCEIRO 

 

O cenário financeiro encontrado na Fundação RTU foi de um déficit, em regime de 

caixa, no valor de  R$ 247.000,00 (duzentos e quarenta e sete mil reais) no período de 

Janeiro a Julho/2015, a folha de pagamento encontrava-se vinculada a 95,5% das receitas e 

atrasos nos pagamentos do contrato de prestação de serviços da Universidade Federal de 



 

 

Uberlândia. O Contrato com a Câmara Municipal de Uberlândia teve seu valor reduzido em 

Janeiro/2015, de 100 mil para 65 mil mensais, em virtude de contenção de gastos.  

Para tentar reverter a situação negativa em que se encontrava a Fundação RTU foi 

realizado um trabalho com as agências eixo Rio-São Paulo-Brasília e Belo Horizonte quanto 

a fazer captação de PI’s – Pedido de Inserção de campanhas governamentais, o que 

resultou em um acréscimo de aproximadamente 50 mil reais em PI’s no período de agosto 

a outubro/15. Apesar do esforço para mitigar o déficit financeiro, eles não foram 

suficientes para equilibrar as receitas x despesas da fundação naquele momento. 

Nesse ambiente, para não comprometer a execução dos contratos vigentes de 

prestação de serviços da Universidade Federal de Uberlândia, Câmara Municipal de 

Uberlândia e dos credenciamentos da Fundação RTU em cadastros obrigatórios do governo 

como SICAF, SICONV, ANCINE e ANATEL, as atividades foram mantidas até o término do 

semestre letivo da Universidade Federal de Uberlândia em Dezembro de 2015. 

As medidas tomadas na área financeira para buscar o equilíbrio financeiro da 

Fundação RTU foram baseadas no Plano de Reestruturação da Fundação Rádio e Televisão 

Educativa de Uberlândia apresentado por alguns membros do Conselho de Curadores ao 

ex-diretor executivo Prof. João Batista do Amaral, em Junho de 2015.  

 

Ações imediatas para o aumento da receita   

 

Câmara Municipal de Uberlândia - foi apresentada uma nova proposta de aditivo 

para a Câmara Municipal visando inserções noturnas das seções legislativas, das 22h40 às 

01h. O valor do contrato com a Câmara Municipal de Uberlândia até o mês de 

Novembro/2015 era de 69.437,44. Em Dezembro, foi feito o aditivo de contrato no valor 

16.409,60, resultando num repasse no mês de dezembro de 2015 no valor de R$ 

85.847,04. (aumento de 23,5%). De Janeiro a Março/2016 o valor do Contrato é de 

88.428,40. De Abril a Dez/2016 o valor do contrato será de 96.403,53. Aumento do 

contrato no período de Nov/15 a Abr/2016 foi de R$ 27.066,24 (39%). 



 

 

Universidade Federal de Uberlândia – O contrato com a Universidade Federal de 

Uberlândia terá um acréscimo de acréscimo de 11.6241%  de acordo com o índice IGP-

DI/FGV, a partir de abril de 2016.  O valor do contrato no período de Jan a Março/2016 foi 

de R$ 50.596,96. A partir de abril o valor do contrato será R$  56.478,40. 

As propostas de captação de recursos e outras ações serão apresentadas no Plano de Trabalho 

2016. 

 

3 – ROMA SERVIÇOS EMPRESARIAIS  - CONTÁBIL 

Novo contrato de serviços contábeis, fiscais e folha de pagamento a partir de Janeiro/2016 no 

valor de R$1.450,00 mensais. Valor praticado no contrato anterior era de 2.775,00. Redução 

de 47,75% no valor do contrato de prestação de serviços. 

 

4 - JURÍDICO: 

- Ação Judicial – cálculos do piso salarial de Tiago Nunes Santos – valor   105.942,05.  

- Orientação do Dr. Adelmo sobre a Declaração de comprovação de horas solicitada pelo Tiago  

- TV ANIMAL – nova audiência 12/04/2016  às 14h.  

 - ECAD –  ação para solicitar isenção/redução do valor – emissora educativa – Calvino Vieira 

 

5  - REDEMINAS 

 Renovação do contrato com a rede minas – em andamento 

 Negociação com a diretoria executiva da rede minas para pagtos de comerciais 

exibidos em udi – em andamento 

 Adequação da operação da tv com a operação da cabeça de rede – rede minas 

 Participar de encontro com as afiliadas em B.Horizonte  

 
 
MINISTÉRIO DAS COMUNICAÇÕES 

 Renovação da outorga da rádio universitária fm – 2006 a 2016 - ok 

 Renovação da outorga da rádio universitária fm – 2016 a 2026 – ok 

 Mudança da diretoria executiva – autorizado pelo MC - ok 

 Aumento da frequência da rádio – em andamento 



 

 

ANATEL 

 Prorrogação do Ato 678/2014 – primeira solicitação jan/2015 – Prof. Amaral 

 Prorrogação do Ato 678/2015 – segunda solicitação enviada em fev/2016 - Marília 

 PERMISSÃO PARA TRANSMITIR DIGITAL   

 

SITE RTU/RÁDIO/TV UNIVERSITÁRIA 

 Atendimento à exigência do Mec / SESU / GAT – RTU - em funcionamento 

 Site da Rádio e Tv  - em construção  

 Orçamentos do mercado  

 Orçamento na Empresa Jr. FACOM / UFU 

 Estagiário CTI / Diego – ok. Em execução 

 

RÁDIO E TV UNIVERSITÁRIA NO MERCADO 

 Finalizar  a página de cada emissora  

 Redes sociais – integrar as ações  

 Mídia kit – rádio universitária fm, grade de programação -  finalizando – ok. 

 Práticas e normas para inserção e veiculação – formatos – finalizando – ok 

 Regulamentar % de comissão para atuação com agências e contato comercial , setor 

de marketing   

 

AÇÕES PROPOSTAS PARA 2016 

 

 Adequação do Estatuto da Fundação RTU à nova Legislação das Fundações Lei 8958 

 Implementar a Gestão de Risco do Negócio – modelo da FUNDEP - Fundação de Apoio UFMG.  

 Elaboração do Regimento interno da Fundação, delineando cargos, funções e atribuições  

 Implantação de um plano de Cargos e Salários 

 Implementar o Setor de Marketing / Projetos / Editais 

 Implementar a OPEC para as emissoras de rádio e TV 

 Lançar Rádio Universitária FM no mercado 

 Aumentar a audiência da emissora de rádio 

 Aumentar da carteira de clientes  

 Aumentar da receita  


