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Bem-vinda/o à Comunidade FCS! 

Ficamos felizes em recebê-la/lo como estudante 
de graduação em nossa Faculdade. Para conhecer 
mais este espaço que agora é seu, apresentamos 
esta edição do Guia Estudantil da FCS.

Nas páginas seguintes, você vai saber mais sobre 
cada um de nossos cursos de graduação, a 
estrutura da Faculdade, seu corpo docente e 
técnico e organizações estudantis/acadêmicas, 
bem como dicas e informações úteis para se 
ambientar na comunidade acadêmica da UFG.

Redes sociais da FCS: https://linktr.ee/fcsufg

BOAS-VINDAS!BOAS-VINDAS!

Prédio de Humanidades 2, onde 
fica a administração da FCS

https://linktr.ee/fcsufg


A Faculdade de Ciências Sociais (FCS) se
originou da divisão da Faculdade de
Ciências Humanas e Filosofia (FCHF), em
2009, que também resultou na criação
de outras duas unidades irmãs – a
Faculdade de História (FH) e a Faculdade
de Filosofia (Fafil).

A FACULDADEA FACULDADE

Entrada do prédio de Humanidades 1, antes FCHF,
unidade que originou a FCS, além de Fafil e FH



Você sabia que Ciências Sociais é um dos
cursos mais antigos da UFG? É por ele que
começa a história da FCS! 

No início dos anos 1960, Goiás vivia um
momento de intensa mobilização social: luta
pela reforma agrária, movimentos grevistas e
manifestações estudantis. O então governador
Mauro Borges buscava modernizar o Estado
com a criação de novas estruturas e ações
planificadas. Era o primeiro enfrentamento de
uma histórica estrutura agrária e oligárquica –
cerca de 70% da população goiana vivia no
campo e Goiânia tinha pouco mais de 300 mil
habitantes.

CIÊNCIAS SOCIAISCIÊNCIAS SOCIAIS  
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A UFG havia sido criada em 14 de dezembro de 1960 e 
o curso de Ciências Sociais, em 1963, com a primeira 
turma começando no ano seguinte. O golpe militar fez 
a maior parte daquele grupo abandonar as salas de 
aula por medo de perseguição política. Um dos que 
resistiram e seguiram foi Itami Campos, que depois se 
tornou professor da universidade e, já nos anos 90, 
diretor do Instituto de Ciências Humanas e Letras 
(ICHL), que então abrigava o curso.

Na FCS, atualmente, temos três cursos de Ciências 
Sociais: Licenciatura e Bacharelado, no turno matutino; 
e Bacharelado em Ciências Sociais – Políticas Públicas, 
no noturno. No caso do matutino, após o 1º ano, a/o 
discente faz a opção entre Licenciatura e Bacharelado. 

As Ciências Sociais estudam a constituição da 
sociedade, as relações entre indivíduos e grupos e os 
processos simbólicos que lhes dão forma, em três 
áreas de conhecimento: Antropologia, Ciência Política 
e Sociologia.

Professor Itami Campos,
aluno da primeira turma de
Ciências Sociais da UFG



A/O graduada/o em Licenciatura
em Ciências Sociais encontra um
campo diversificado de atuação
profissional. Como profissional da
educação, poderá atuar em
escolas públicas e particulares de
ensino médio ou no magistério
superior, completando sua
formação com mestrado e
doutorado – concursos públicos
para os institutos federais têm
exigido o grau de licenciatura
para a carreira docente.

CIÊNCIAS SOCIAISCIÊNCIAS SOCIAIS    - LICENCIATURA- LICENCIATURA



Também dá competências à atuação em 
instituições e agências públicas como Incra, 
Iphan, Ministério Público, Funai, MEC etc., na 
formulação e acompanhamento de projetos de 
intervenção social e políticas públicas, nos mais 
diversos setores (saúde, educação, cultura,
patrimônios culturais, museus etc.) e áreas 
(promoção social, gênero, sexualidade, povos 
indígenas/quilombolas etc.).

Como pesquisador/a e consultor/a, encontra 
inserção profissional em instituições de pesquisa 
(opinião pública, diagnósticos sociais/ 
econômicos/culturais, riscos ambientais etc.) e 
em instituições multilaterais como OIT, Unesco e 
ONU. Pode ainda prestar assessoria a empresas, 
sindicatos, partidos e ONGs.

Aula para o curso de Ciências 
Sociais, com a professora Eliane 
Gonçalves



Ministrado no período matutino, o 
Bacharelado em Ciências Sociais é para quem 
quer ser cientista social “na rua”. Em sua 
área mais ampla de atuação, o bacharel em 
Ciências Sociais trabalha para compreender a 
estrutura e os conflitos da sociedade, 
estudando a constituição da realidade social 
e dos fenômenos sociais (pobreza, consumo, 
desigualdades em geral, movimentos, 
eleições etc.). 

Estes são apenas alguns exemplos de muitos 
temas nos quais o bacharel em Ciências 
Sociais pode se especializar e desenvolver na 
sua carreira profissional, com foco em uma 
das três áreas de atuação.

NOSSOS CURSOSNOSSOS CURSOS  
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O bacharel em Ciências Sociais pode seguir 
também carreira como docente universitário, 
desde que prossiga seus estudos na pós- 
graduação, com mestrado e doutorado. Como 
pesquisador e consultor, encontra inserção 
profissional em institutos de pesquisa, 
empresas, fundações, ONGs (especialmente as 
que atuam como think tank – produção de
conhecimento específico) e em instituições 
multilaterais como OIT, Unesco e ONU. 

O mercado de trabalho em pesquisas é 
dinâmico e com espaço para atuação – a 
sociedade vem exigindo cada vez mais análises 
e explicações para os fenômenos sociais.

Alunxs da FCS com a professora 
Telma Ferreira



O Bacharelado em Ciências Sociais –
Políticas Públicas foi criado em 2009,
se tornando o primeiro curso noturno
da Faculdade e visando atender a
quem tivesse de trabalhar durante o
dia. Quem conclui essa graduação está
pronta/o para atuar como consultor/a,
analista e pesquisador/a em
instituições de ensino e científicas,
bem como no mercado de trabalho,
tanto em organizações
governamentais, como não
governamentais e empresas privadas. 

NOSSOS CURSOSNOSSOS CURSOS  
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Na graduação, a/o estudante tem acesso a 
conhecimentos nas áreas de ciências sociais 
(antropologia, ciência política e sociologia), de 
metodologia de pesquisa (método científico, 
estatística e técnicas de pesquisa) e de políticas 
públicas. O diferencial do curso é ser voltado 
para o campo de políticas públicas, abordando 
temas como gestão pública, avaliação de 
políticas públicas, teoria em políticas públicas, 
políticas públicas, entre outros. 

O curso capacita a/o egressa /o a ingressar na 
carreira pública de analista de políticas públicas. 
Outro possível rumo profissional é o magistério, 
para os casos em que não se exige a habilitação 
em licenciatura, como a carreira de docente 
universitário e de docente em institutos 
tecnológicos, por exemplo.

Um evento que foi iniciado no curso e hoje 
abrange toda a UFG é o Politizar, uma 
experiência de simulação de atuação como 
parlamentar em uma casa legislativa.

Evento Politizar UFG, idealizado 
originalmente por alunas do curso 
de Políticas Públicas



Com a expansão das universidades 
públicas – e da UFG em particular – no 
fim da primeira década deste século, foi 
possível à FCS implantar o curso de 
Museologia em 2009, tornando-se a 
segunda instituição do Centro-Oeste a 
oferecê-lo, depois da Universidade de 
Brasília (UnB). 

MUSEOLOGIAMUSEOLOGIA

Professor Pablo Lisboa com
alunxs do curso de Museologia



Em um país que tem muita dificuldade em
cuidar de sua memória, o curso de
Museologia é, sem dúvida, um ponto de
esperança de um futuro melhor nessa
questão. Basicamente, é a área responsável
por elaborar técnicas científicas para
garantir a preservação e o uso adequado do
patrimônio material ou imaterial de uma
sociedade. É por meio desse ramo que é
possível preservar a história e os elementos
que compõem a cultura (de um dente de
dinossauro até um livro de contos, por
exemplo).

O museólogo (bacharel em Museologia)
está capacitado a organizar e gerir a
documentação de arquivos, que podem ser
públicos ou pessoais, atuando em
instituições governamentais ou privadas.
Poderá também liderar projetos para
museus e exposições, além de criar ações
educativas e executar atividades em centros
culturais. 



O curso de Relações Internacionais é o 
“caçula” da FCS, mas já tem dez anos – foi 
criado em setembro de 2012. Tem que tem 
como foco o estudo das mudanças nas 
relações políticas, econômicas e culturais 
do sistema internacional atual, analisando 
como fatores globais, regionais e 
domésticos influenciam as relações em 
nível mundial. 

RELAÇÕES INTERNACIONAISRELAÇÕES INTERNACIONAIS

Professora Geisa Franco com alunxs do
curso de Relações Internacionais



As/Os estudantes desenvolvem habilidades e
conhecimentos específicos para analisar as
escolhas e os desafios que se colocam na área.
A partir daí, podem fazer carreira no setor
público – oficial de chancelaria, analista de
comércio exterior, oficial de inteligência,
consultor legislativo, assessor da área
internacional de governos federal e estadual,
funções diplomáticas etc. – e no setor privado –
agente de comércio exterior, agente financeiro,
analista de mercado, assessor em câmaras
bilaterais de comércio, assessor em entidades
patronais, consultor de empresas etc. 

Também poderá atuar no setor de organizações
internacionais, como Mercosul e ONU, e no setor
acadêmico, como pesquisador, professor
universitário e gestor acadêmico-
administrativo, além do terceiro setor, como
consultor, assessor e gestor de projetos de
ONGs, como Greenpeace, Médicos Sem
Fronteira, Cruz Vermelha Internacional etc.



Pegar o diploma de bacharel/a ou licenciada/o
não precisa ser o fim de sua trajetória
acadêmica na FCS.

Desde 1999, a Faculdade oferece cursos de pós-
graduação stricto sensu (mestrado e
doutorado), para quem quer se tornar
pesquisador/a de alto nível e docente do ensino
superior.

São quatro programas de pós-graduação
(PPGs) na FCS:

► Programa de Pós-Graduação em
Antropologia – PPGAS (com vagas para
mestrado e doutorado);

► Programa de Pós-Graduação em Ciência
Política – PPGCP (mestrado);

NOSSOS CURSOSNOSSOS CURSOS  
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► Programa de Pós-Graduação em
Performances Culturais – PPGPC (mestrado e
doutorado);

► Programa de Pós-Graduação em Sociologia –
PPGS (mestrado).

As seleções para novas/os discentes dos PPGs
utilizam vários critérios que facilitam o acesso
por ação afirmativa. Os cursos têm disciplinas
obrigatórias e optativas a serem cursadas. Há a
disponibilidade de bolsas para parte das/dos
aprovadas/os.

Defesa de dissertação da aluna do
PPGAS, Janaynne do Amaral.



A estrutura da FCS está distribuída por dois
prédios: Humanidades 1, Humanidades 2.

O prédio de Humanidades 1 é dividido com a
Faculdade de História (FH) e a Faculdade de
Filosofia (Fafil). Lá estão os seguintes espaços
acadêmicos:

•Biblioteca Seccional de Humanidades (BSHU)
•Miniauditório Luis Palacín
•Auditório Lauro de Vasconcellos
•Salas de aula 

NOSSA ESTRUTURANOSSA ESTRUTURA
HUMANIDADES 1HUMANIDADES 1

Pátio ao lado do 
prédio de Humanidades 1



A Biblioteca Seccional de Humanidades (BSHU) é a
mais nova expansão do Sistema de Bibliotecas da
UFG (Sibi). Foi inaugurada em dezembro de 2021 e
tem horário de funcionamento das 9 às 17 horas,
de segunda a sexta-feira.

A coordenação é da bibliotecária Fernanda Silva
Damasceno e no atendimento ao público estão as
servidoras técnico-administrativas Aline David dos
Santos e Maria da Glória Neves. 

Para saber mais sobre os serviços prestados, envie
e-mail para atendimento.bshu@ufg.br ou ligue para
o telefone (62)3521-2699.

BSHUBSHU

BSHU, a biblioteca setorial das ciências
humanas, no dia de sua inauguração

mailto:atendimento.bshu@ufg.br


No pavimento superior do prédio Humanidades 
1, o miniauditório comporta cerca de 40 
pessoas sentadas e costuma servia a eventos 
como palestras, seminários e defesas de teses 
e dissertações.

Seu nome é uma homenagem ao professor Luis 
Palacín, padre espanhol e um dos mais 
importantes historiadores brasileiros, além de 
docente do curso de História da UFG.

Professor Luis Palacín (de camisa 
clara) em atividade de campo



Situado no piso térreo do prédio
Humanidades 1, é o maior espaço para
reuniões do conjunto disponível. Foi
reformado há alguns anos, geralmente
abriga eventos maiores, como simpósios,
assembleias, etc.

Seu nome reverencia o professor e
sociólogo Lauro de Vasconcellos, que
pertencia aos quadros do Instituto de
Ciências Humanas e Letras (ICHL) quando
perdeu a vida prematuramente, em 1986.

Auditório Lauro de
Vasconcellos, no térreo do
prédio de Humanidades 1



O prédio Humanidades 1 tem ainda cinco
salas de aula que são utilizadas pelos
cursos da FCS, embora a maior parte das
disciplinas sejam ministradas nos três
Centros de Aula (A, B e C) do Campus
Samambaia (confira onde está cada Centro
de Aula no Mapa ao fim deste Guia).

Sala didática em centro 
de aula



O prédio Humanidades 2, também no Campus 
Samambaia, foi inaugurado em 2015 e abriga a 
estrutura administrativa da FCS e da Fafil, que 
dividem o prédio. 

No bloco A, estão as secretarias de graduação e 
de pós-graduação, gabinetes das coordenações 
de curso, o Miniauditório Marielle Franco, a Sala 
Multiuso, duas salas de reunião, duas salas de 
defesa e uma sala de estudos.

No bloco B, os gabinetes das/dos docentes e 
também salas de grupos/núcleos de 
estudo/pesquisa, dos centros acadêmicos, sala 
para mães e salas para estudantes indígenas e 
quilombolas.

NOSSA ESTRUTURANOSSA ESTRUTURA
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Reformado e entregue em dezembro de
2021, o espaço é local para palestras,
seminários, apresentação de trabalhos
acadêmicos e reuniões de porte médio.

Seu nome faz homenagem à vereadora
executada no Rio de Janeiro em 18 de
março de 2018. Marielle era também
socióloga e uma ativista das causas
sociais, fator que certamente contribuiu
para que sofresse o atentado fatal. 

Inauguração do Miniauditório 
Marielle Franco



Após um trabalho de campo no Parque 
Indígena do Xingu, em 1969, um grupo de 
professores do então Departamento de 
Antropologia e Sociologia da UFG, vinculado 
ao Instituto de Ciências Humanas e Letras 
(ICHL), idealizou um museu para 
salvaguardar a cultura material indígena da 
Região Centro-Oeste do Brasil.

Fachada do Museu Antropológico, na Praça Universitária



Surgia o Museu Antropológico da UFG, que 
foi inaugurado em 5 de setembro de 1970, 
no Campus Colemar Natal e Silva, na Praça 
Universitária. A iniciativa visionária veio 
dos professores Acary de Passos Oliveira, 
Vivaldo Vieira da Silva, Antônio Theodoro 
da Silva Neiva e o padre José Pereira de 
Maria, todos já falecidos.  O acervo daquela 
viagem forma a primeira coleção 
etnográfica do museu.

Hoje o Museu é uma instituição autônoma, 
ligada à Pró-Reitoria de Pesquisa e 
Inovação (PRPI) e parceira da FCS. Não 
tem fins lucrativos, é aberto ao público e se 
destina à coleta, inventário, documentação, 
preservação, segurança, exposição e 
comunicação de seu acervo.



A Faculdade de Ciências Sociais conta, no
momento, com 12 servidores/as técnico-
administrativos/as e 62 docentes, que
constituem sua estrutura humana efetiva. 

O corpo técnico-administrativo está
distribuído entre a Coordenadoria
Administrativa, a Secretaria de Graduação
e a Secretaria de Pós-Graduação.

Já o corpo docente se divide entre os
cursos de Museologia, Relações
Internacionais e Ciências Sociais, sendo o
último formado pelas áreas de
Antropologia, Ciência Política e Sociologia.

CORPO TÉCNICOCORPO TÉCNICO  
E CORPO DOCENTEE CORPO DOCENTE



Também há as/os essenciais
colaboradoras/es terceirizadas/os dos
serviços de limpeza e de segurança, que
zelam pela integridade dos prédios.

Para saber mais informações sobre o
quadro de pessoal da FCS, consulte o site
da faculdade, clicando aqui.

CORPO TÉCNICOCORPO TÉCNICO  
E CORPO DOCENTEE CORPO DOCENTE

https://fcs.ufg.br/


A retomada das atividades presenciais
deve fazer com que o movimento
estudantil também se revigore. Na
FCS, há quatro centros acadêmicos
(CAs) e duas atléticas. Enquanto os
CAs dedicam-se prestam à
organização acadêmica e da luta
política das/os estudantes, as
atléticas costumam envolver cultura,
esporte e entretenimento.

ORGANIZAÇÕESORGANIZAÇÕES
ESTUDANTISESTUDANTIS

Manifestação da UFG em
defesa da universidade 



Os centros acadêmicos (CAs) da FCS são
 
► o CA de Ciências Sociais Florestan Fernandes 
(Caciso), do curso de Ciências Sociais diurno – 
Bacharelado e Licenciatura; 

► o CA de Ciências Sociais - Políticas Públicas   
(Cacispop), noturno; do curso de Ciências Sociais 
– Bacharelado e Licenciatura; 

► o CA de Museologia, no momento desativado;

► o CA de Relações Internacionais Vinícius de 
Moraes (Carivimo).

Com nomes femininos, sempre bem criativos, as 
atléticas da universidade se reúnem num grande 
evento anual, o InterUFG, em que há competições 
esportivas e atividades culturais, com muita 
música, arte e entretenimento em geral.

Na FCS, temos a Subversiva, que junta os cursos 
de Ciências Sociais e Museologia aos de História e 
Filosofia; e a Soberana, do curso de Relações 
Internacionais.

https://www.instagram.com/cacisoufg/
https://www.instagram.com/cacispop/
https://www.instagram.com/carivimoufg/
https://www.instagram.com/subversivaufg/
https://www.instagram.com/soberanaufg/


A UFG conta com o Sistema de Bibliotecas (Sibi)
para gerenciar seu acervo, que hoje chega a mais de
350 mil exemplares.  

O Sibi, vinculado à Pró-Reitoria de Pós-Graduação
(PRPG), tem oito unidades, sendo uma central e sete
seccionais:
 
Biblioteca Central (BC) - Campus Samambaia, em
prédio próprio, próximo à Reitoria;

Biblioteca Seccional Câmpus Colemar Natal e Silva
(BSCAN), em frente à Praça Universitária;

Biblioteca Seccional Câmpus Aparecida de Goiânia
(BSCAP), em Aparecida de Goiânia;

Biblioteca Seccional Centro de Ensino e Pesquisa
Aplicados à Educação (BSCepae), no Cepae, antigo
Colégio de Aplicação;

SERVIÇOS ÀS/AOSSERVIÇOS ÀS/AOS
ESTUDANTESESTUDANTES



Biblioteca Seccional das Humanidades (BSHU),
no prédio Humanidades 1;

Biblioteca Seccional Letras e Linguística
(BSLL), na Faculdade de Letras;

Biblioteca Seccional Museu Antropológico
(BSMA), em frente à Praça Universitária.

Biblioteca Seccional Campus Goiás (BSCGO),
na cidade de Goiás.

Para maiores informações sobre como fazer
inscrição no sistema e empréstimo de livros,
clique aqui.

Biblioteca Central, 
no Campus Samambaia

https://www.bc.ufg.br/


Estudantes têm na UFG dois Restaurantes
Universitários (RUs), que fornecem refeições
saudáveis e de baixo custo, visando apoiar o
desenvolvimento de ensino, pesquisa e
extensão, reduzir a evasão e favorecer a
formação superior.

Há um restaurante no Campus Colemar Natal e
Silva (Praça Universitária) e outro no Campus
Samambaia. São três refeições oferecidas por
dia, de segunda a sexta-feira (no sábado tem
almoço).

Para maiores informações (inclusive o
cardápio), clique aqui.

Entrada do Restaurante Universitário do Campus Samambaia

https://prae.ufg.br/p/13407-restaurante-universitario


Em termos de ônibus, o Campus Samambaia é servido
de várias linhas de ligação e conexão a quatro eixos,
que, a partir da UFG, levam usuárias/os do transporte
ao Centro de Goiânia (Eixo Campus-Centro), à região
do Setor Campinas (Eixo Campinas-Campus) e
também à região do Setor Universitário, onde fica o
Campus Colemar Natal e Silva (Eixos Campus-Marista
e Campus-Praça da Bíblia)

Para maiores informações sobre linhas e seus
trajetos, pesquise o site da Rede Metropolitana de
Transportes Coletivos (RMTC), clicando aqui.

Ponto de ônibus no Campus Samambaia

https://www.rmtcgoiania.com.br/


Em Goiânia, a UFG tem cinco Casas de Estudantes
Universitárias/os (CEUs): três no Setor
Universitário, uma no Setor Sul e outra no
Campus Samambaia.
É um dos programas mais importantes de
assistência estudantil para assegurar a
permanência de estudantes de baixa renda na
UFG. 

A Pró-Reitora de Assuntos Estudantis (PRAE)
centraliza todos esses assuntos. Aliás, está
aberto um edital para acesso a vários benefícios,
inclusive bolsas. 

Para maiores informações, consulte a página da
PRAE, clicando aqui.

Casa de Estudante Universitário Samambaia

https://www.prae.ufg.br/


O Campus Samambaia tem um centro de saúde bem 
próximo ao prédio Humanidades 2, no caminho para a 
Faculdade de Educação Física e Dança (FEFD). Ele foi 
inaugurado em 2013 e atende também à população dos 
bairros vizinhos. A unidade pode cuidar de pequenas 
urgências,  e também procede a retirada do check-in 
para consultas. O horário de funcionamento é de 
segunda a sexta, das 8 às 12 horas e das 13 às 17 horas.

Há também outros espaços e suportes para estudantes, 
em termos de saúde mental, serviço odontológico, 
nutricional etc. Para todas essas informações, entre no 
site da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis (PRAE), 
clicando aqui.

Centro de Saúde do Campus Samambaia foi
inaugurado em 2013

https://www.prae.ufg.br/


A atenção ao item segurança foi uma demanda crescente 
nos últimos tempos. Para tornar mais segura a comunidade 
universitária, foi criado o aplicativo Minha UFG, que facilita 
o acesso às informações institucionais e as demandas de 
segurança.

No app, há uma opção de registro de denúncias, que é 
recebido imediatamente pela Central de Segurança da 
Universidade, a qual toma as devidas providências. O app 
também dispõe de um histórico dos registros feitos pelo 
celular do usuário à equipe de segurança da UFG, em que é 
possível acompanhar, em tempo real, a resolução da 
ocorrência. As opções de registro incluem acidente, 
agressão, assalto, assédio, comportamento suspeito, 
incêndio e vandalismo, além da opção "outros". 

O Minha UFG disponibiliza, desde que foi lançado, também o 
acesso rápido aos telefones de emergência de todas as 
regionais. Então, antes de seguir lendo este Guia, já baixe o 
app clicando aqui (para Android) ou aqui (para IOS).

Homens da equipe de 
segurança da UFG

https://play.google.com/store/apps/details?id=br.ufg.minhaufg
https://apps.apple.com/us/app/minha-ufg/id1457381628


Se ainda não baixou o app Minha UFG, faça isso agora.
Clica aqui (Android) ou aqui (IOS) e só vai! ;) 

Viver a Universidade é procurar aproveitar o tempo
também fora da sala de aula. Busque interagir ao
máximo com colegas de seu curso e de outros.

Não tenha medo de denunciar qualquer forma de abuso
de que for alvo ou que observar. Encaminhe o relato à
coordenação de seu curso ou à direção da FCS.

Nestes tempos de tanta notícia falsa, é importante
defender a Universidade de ataques injustos. Faça parte
disso também!

DICAS VALIOSASDICAS VALIOSAS

Espaço livre no Campus Samambaia: ótimo local para convivência

https://play.google.com/store/apps/details?id=br.ufg.minhaufg
https://apps.apple.com/us/app/minha-ufg/id1457381628


Para navegar pelo Campus Samambaia via
Google Maps, clique aqui.

MAPA DO CAMPUS SAMAMBAIAMAPA DO CAMPUS SAMAMBAIA

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1kJbT3ljvP4RMRbfpAmdLivo-XFQ&hl=en_US&ll=-16.604587191161176%2C-49.26258214119597&z=17
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