
                                                   

  

 

PLANO DE TRABALHO 

 

I  –  DESCRIÇÃO DO PROJETO 

 

Título do Projeto  

MUNDO UFG 

Identif icação dos Partícipes do Projeto  

Univers idade:  Univers idade Federal de Goiás  -  UFG 

Unidade:  Secretar ia de Comunicação  

Empresa:   

Coordenador(a):   CPF/Matrícula 

SIAPE 

SÁLVIO JULIANO PEIXOTO FARIAS 2317020 

Telefone 01 Telefone 02 e-mail  

3251-1309 99904-3010 salvio@ufg.br 

Centro de Custo  Banco e Agência  Conta Corrente 

específ ica 

   

Classif icação do Projeto:  

Pesquisa Extensão Ensino 

Desenvolv imento Inst i tuc ional  Desenvolv imento Cientí f ico e 

Tecnológico  

1. Justificativa/Fundamentação 

JUSTIFICATIVA 

A Universidade Federal de Goiás (UFG), criada pela Lei nº 3.834C, de 14 de dezembro de 1960, 
é uma instituição pública federal de educação superior que desenvolve atividades de ensino, pesquisa e 
extensão de forma indissociável, conforme estabelece o Art. 207 da Constituição Federal de 1988. 

Ao longo dos seus 60 anos de existência, a UFG tem dado significativa contribuição para o 
desenvolvimento regional e nacional, quer seja por meio da formação profissional, da produção de 
conhecimento, do desenvolvimento científico, tecnológico, artístico e cultural ou dos diversos projetos de 
extensão que auxiliam na transformação da realidade social das comunidades e dos territórios onde são 
desenvolvidos. 

Todas essas ações em prol da sociedade estão em consonância com as determinações 
estatutárias da instituição que  estabelece que a UFG tem por finalidade transmitir, sistematizar e produzir 
conhecimentos, ampliando e aprofundando a formação humana, profissional, crítica e reflexiva. 

Para isso, o Estatuto da UFG assenta que a mesma deverá manter ampla e diversificada 
interação com a sociedade por meio da articulação entre os diversos setores da Universidade e outras 
instituições públicas e privadas, bem como constituir-se em fator de valorização e de divulgação da cultura 
nacional em suas diferentes manifestações. 

Ademais, enquanto instituição pública de ensino, a UFG está submetida ao que determina o Art. 
37 da Constituição Federal de 1988 que estabelece como princípio da Administração Pública Direta, 
Indireta ou Fundacional a publicidade de todos os atos promovidos pela mesma, que deve ser feita de 
modo educativo e informativo para o conhecimento e esclarecimento do cidadão. 

Desse modo, a Universidade tem por obrigação institucional e constitucional divulgar, difundir e 
democratizar a sua produção acadêmica, científica, extensionista e cultural e, para isso, precisa aprimorar 
constantemente o relacionamento com seus diversos públicos e abrir-se ao diálogo com as comunidades 
em que atua e com a sociedade como um todo. 

Nesse sentido, é crucial e estratégico para a Universidade a construção e a consolidação de 
espaços adequados para a difusão e divulgação dos resultados das ações desenvolvidas por seus 
estudantes, técnicos e docentes em prol da sociedade. Uma vez que, na maioria das vezes, os resultados 
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dessas iniciativas acabam ficando restritos à academia ou aos limites das comunidades atendidas. O que 
prejudica a identificação por parte da sociedade como um todo da importância social da Universidade para 
o desenvolvimento do Estado e do País. 

Para enfrentar essa dificuldade de comunicar de modo mais eficaz e eficiente com a sociedade, a 
UFG tem buscado consolidar ao longo do tempo um setor de Comunicação Social com profissionais 
qualificados que enfrentam cotidianamente o desafio de levar à sociedade e à comunidade universitária as 
ações e projetos desenvolvidos pela instituição. 

Esse esforço institucional tem gerado importantes frutos ao longo do tempo, como a Rádio 
Universitária, uma das mais antigas rádio universitárias do País; o Centro Editorial e Gráfico da UFG, que 
publica anualmente dezenas de livros e revistas a partir da produção científica e acadêmica da 
Universidade; o Portal UFG, um dos mais acessados na rede mundial de computadores em Goiás; o Jornal 
UFG, que mensalmente traz reportagens sobre o que pensa a Universidade sobre questões relevantes 
para a sociedade; e a TV UFG, uma emissora educativa e cultural em sinal aberto para a Região 
Metropolitana de Goiânia, que é uma concessão da Fundação Rádio e Televisão Educativa e Cultural, uma 
fundação de apoio à UFG. 

Vale destacar ainda a forte presença da UFG nas principais mídias sociais da atualidade, o que 
coloca a Universidade entre as instituições de ensino do País com a maior atuação e número de 
seguidores no Facebook, Instragam e Twitter. Além da Política de Comunicação da UFG que estabelece 
os princípios e parâmetros norteadores para a comunicação na instituição. 

Contudo, as mudanças tecnológicas no campo da informação e comunicação têm alterado 
sobremaneira a forma como as pessoas consomem notícias e se informam. O smartphone tem se 
transformado a cada dia na principal plataforma de informação para boa parte da população, em especial 
os mais jovens e as pessoas das classes A, B e C, que desejam saber de modo instantâneo sobre o que 
está acontecendo e interagir com as instituições. A televisão aberta, por sua vez, ainda mantém uma forte 
presença em determinados seguimentos da sociedade, em especial as pessoas mais idosas e das classes 
D e E, que costumam observar o mundo a partir da janela eletrônica da TV. 

O desafio que se impõe à comunicação da Universidade, portanto, é o de abastecer, a um só 
tempo, a essas duas importantes plataformas de informação e comunicação com os diferentes públicos da 
Universidade, o que exige a criação e produção de conteúdos audiovisuais interessantes sobre as ações 
da instituição em suas mais variadas áreas de atuação, com especial destaque para conteúdos interativos 
e acessíveis em múltiplas plataformas que possam tanto ser acessados por meio da televisão aberta digital 
quanto por meio de dispositivos móveis. 

Desse modo, o projeto de extensão MUNDO UFG surge, justamente, dessa necessidade de 
comunicar de modo mais efetivo e ativo com os diversos públicos da Universidade, com vista a promover, 
divulgar, difundir e democratizar o acesso às informações sobre as políticas e ações institucionais, 
acadêmicas, científicas, extensionistas e culturais desenvolvidas pela Universidade em prol da sociedade e 
de sua comunidade universitária. 

O que se pretende é que, por meio da produção de um conteúdo audiovisual seriado ao vivo em 
formato de revista de variedades para ser veiculado em TV Aberta para a Região Metropolitana de Goiânia 
e disponibilizado on line na rede mundial de computadores, consiga-se mobilizar e convocar a população e 
a comunidade universitária: 1 – a conhecer essa que é a mais importante instituição de ensino do Estado 
de Goiás e uma das maiores do País; 2 – a viver a Universidade no seu dia-a-dia; e 3 – a tomar a UFG 
como parte da vida de cada um que compõe essa grande comunidade universitária, quer sejam 
estudantes, técnicos, docentes ou mesmo a população que recebe os benefícios gerados por esse 
importante patrimônio. 

 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

O presente projeto de extensão encontra sua fundamentação teórica no trabalho de pesquisa e 
estudo do professor da Escola de Comunicação e Artes da Universidade de São Paulo e professor do 
Programa de Pós-Graduação em Comunicação Social da Universidade Metodista de São Paulo Wilson da 
Costa Bueno. De acordo com o autor, a universidade brasileira vem cumprindo um importante papel na 
divulgação da ciência ao longo do tempo. Mais recentemente, a divulgação científica ganhou fôlego com o 
avanço das tecnologias de informação e comunicação que facilitaram a produção e a difusão em larga 
escala de conteúdos de divulgação científica. 

No entanto, segundo o mesmo autor, a maioria das instituições geradoras de ciência e tecnologia 
não possuem uma cultura de comunicação que vise a democratização do conhecimento científico 
produzido nesses centros de excelência. Soma-se a isso, a pouca importância que a divulgação científica 
ainda encontra nas agências de fomento, apesar das mudanças na Plataforma Lattes que dá especial 
destaque para ações de divulgação e popularização da ciência, mas que não encontram respaldo em 
termos de pontuação acadêmica nas instituições. 



                                                   

Ocorre que a democratização da ciência por meio da divulgação científica torna-se cada vez 
mais crucial no momento atual de crise econômica. Pois, como manter os gastos públicos com ciência e 
tecnologia, se a população não faz a menor ideia do que é produzido em termos de conhecimento 
científico em nossas instituições e nem mesmo percebe como tais desenvolvimentos alteram a vida 
cotidiana. 

Para Bueno, a divulgação científica difere da comunicacão científica pelo perfil do público, pelo 
nível do discurso, pela natureza dos canais de comunicação e pelas intenções das ações. Em suma, a 
divulgação científica está voltada para um público que não está acostumado à linguagem da ciência, que 
precisa ser traduzida e ressignificada de maneira a ficar mais próxima da vida cotidiana e fazer sentido 
para o cidadão. Ademais, diferentemente da comunicação científica que se utiliza de canais específicos 
tais como: artigos, seminários etc, a divulgação científica volta-se para a difusão de informações por meio 
da mídia, até mesmo para um público amplo e difuso como o da televisão. Além disso, a divulgação 
científica visa gerar debates sobre os desenvolvimentos científicos alcançados e discutir como os mesmos 
impactam na vida das pessoas. 

I.a. Identificação do Objeto 

1. Produzir, veicular e difundir 280 episódios de um conteúdo audiovisual seriado em formato de revista 
de variedades que contarão com duração aproximada de 48 minutos cada e serão produzidos e 
exibidos ao vivo de segunda a sexta-feira entre Maio de 2020 e Abril de 2022. 

2. Produzir, exibir e disponibilizar cerca de 560 entrevistas em estúdio com docentes, técnicos, 
estudantes e pessoas da sociedade sobre as políticas, projetos e ações institucionais, acadêmicas, 
científicas, extensionistas e culturais desenvolvidas pela UFG; 

3. Produzir, exibir e disponibilizar cerca de 280 ENTRADAS AO VIVO ou STAND-UPs com vistas a 
promover os eventos e ações que ocorrerem nos espaços da Universidade ou da cidade e que tenham 
a participação de estudantes, docentes e técnicos da UFG; 

4. Produzir, exibir e disponibilizar cerca de 280 quadros especiais para divulgação de aproximadamente 
840 eventos realizados na UFG ou que tenham a participação de seus estudantes, docentes e 
técnicos; 

5. Produzir, exibir e disponibilizar cerca de 280 quadros especiais para divulgação de aproximadamente 
560 serviços promovidos pela UFG em prol da sociedade e de sua comunidade universitária; 

6. Produzir, exibir e disponibilizar cerca de 56 quadros especiais para promoção e divulgação de 
aproximadamente 168 publicações (livros, revistas, artigos, cartilhas, Cds, DVDs, etc.) realizadas pelo 
Centro Editorial e Gráfico da UFG – CEGRAF; pelo Centro Integrado de Aprendizagem em Rede da 
UFG – CIAR; pelos Programas de Pós-Graduação da UFG; e/ou pelos docentes, técnicos e 
estudantes da Universidade; 

7. Produzir, exibir e disponibilizar cerca de 56 quadros especiais que contarão histórias de pessoas que 
tiveram suas vidas transformadas pela UFG, quer sejam docentes, estudantes, técnicos e/ou pessoas 
da sociedade que tenham sido atendidas pelos diversos serviços e ações promovidas pela 
Universidade; 

8. Produzir, exibir e disponibilizar cerca de 56 quadros especiais que buscarão, a partir da explicação 
científica sobre o funcionamento dos diversos aspectos da vida cotidiana, aproximar os públicos do 
conhecimento científico produzido na UFG e democratizar o acesso às pesquisas e estudos realizados 
no âmbito da Universidade e/ou que tenham a participação de seus docentes, estudantes e técnicos; 

9. Produzir, exibir e disponibilizar cerca de 56 quadros especiais sobre as políticas, projetos, ações e 
iniciativas realizadas pela Universidade visando: 1 – o ingresso, permanência e êxito acadêmico de 
seus estudantes; 2 – a formação de professores e o desenvolvimento de metodologias inovadoras de 
ensino; e 3 – os projetos e ações de extensão desenvolvidos em comunidades e territórios periféricos; 

10. Produzir e disponibilizar na rede mundial de computadores cerca de 30 quadros especiais específicos 
para as mídias sociais que buscarão esclarecer a população sobre temas e polêmicas que estiverem 
em voga na mídia e na internet, a partir da explicação de especialistas da UFG; 

11. Produzir e exibir 160 episódios especiais com o copilado das entrevistas, quadros especiais e entradas 
ao vivo que já tenham sido produzidas no período anterior. 

 

I.b. Número Registro do Projeto  I.c. Prazo de Execução 

 

 
Início Término 

MAIO DE 2020 ABRIL DE 2022 

I.d. Resultados Esperados 

1. Produzir, veicular em TV Aberta para a Região Metropolitana de Goiânia e difundir por meio da rede 
mundial de computadores cerca de 280 episódios, de aproximadamente 48 minutos de duração cada, 



                                                   

de um conteúdo audiovisual seriado ao vivo em formato de revista de variedades sobre as políticas, 
projetos e ações institucionais, acadêmicas, científicas, extensionistas e culturais desenvolvidas pela 
UFG em prol da sociedade e da comunidade universitária, de segunda a sexta-feira, entre MAIO de 
2020 e ABRIL de 2022, conforme descrição no plano de trabalho; 

2. Divulgar, difundir e promover as políticas, projetos e ações institucionais, acadêmicas, científicas, 
extensionistas e culturais desenvolvidas pela UFG, por meio da produção e exibição de cerca de 560 
entrevistas em estúdio com docentes, técnicos, estudantes e pessoas da sociedade sobre as mesmas; 

3. Divulgar, difundir e promover os eventos e ações que ocorrerem nos espaços da Universidade ou da 
cidade e que tenham a participação de estudantes, docentes e técnicos da UFG, por meio da 
produção e exibição de aproximadamente de 280 ENTRADAS AO VIVO ou STAND-UPs; 

4. Divulgar, difundir e promover cerca de 840 eventos realizados na UFG ou que tenham a participação 
de seus estudantes, docentes e técnicos, por meio da produção e exibição de aproximadamente de 
280 quadros especiais no formato AGENDA; 

5. Divulgar, difundir e promover cerca de 560 serviços oferecidos pela UFG em prol da sociedade e de 
sua comunidade universitária, por meio da produção e exibição de aproximadamente 280 quadros 
especiais no formato SERVIÇOS; 

6. Divulgar, difundir e promover cerca de 168 publicações realizadas pelo Centro Editorial e Gráfico da 
UFG – CEGRAF; pelo Centro Integrado de Aprendizagem em Rede da UFG – CIAR; pelos Programas 
de Pós-Graduação da UFG; e/ou pelos docentes, técnicos e estudantes da Universidade, por meio da 
produção e exibição de aproximadamente 56 quadros especiais; 

7. Promover as histórias de vida de cerca de 56 pessoas que tiveram suas vidas transformadas pela 
UFG, quer sejam docentes, estudantes, técnicos e/ou pessoas da sociedade que tenham sido 
atendidas pelos diversos serviços e ações promovidas pela Universidade, por meio da produção e 
exibição de aproximadamente 56 quadros especiais; 

8. Divulgar, difundir e promover cerca de 56 pesquisas e estudos desenvolvidos na UFG ou por seus 
docentes, estudantes e técnicos, por meio da produção e exibição de aproximadamente 56 quadros 
especiais que buscarão, a partir da explicação científica sobre o funcionamento dos diversos aspectos 
da vida cotidiana, aproximar os públicos do conhecimento científico produzido na UFG e democratizar 
o acesso às pesquisas e estudos realizados na Universidade; 

9. Divulgar, difundir e promover cerca de 56 ações, iniciativas e/ou políticas institucionais promovidas 
pela UFG visando: 1 – o ingresso, permanência e êxito acadêmico de seus estudantes; 2 – a formação 
de professores e o desenvolvimento de metodologias inovadoras de ensino; e 3 – os projetos e ações 
de extensão desenvolvidos em comunidades e territórios periféricos, por meio da produção e exibição 
de 56 quadros especiais; 

10. Esclarecer a população sobre temas e polêmicas que estiverem em voga na mídia e na internet, a 
partir da produção e disponibilização das mídias sociais de cerca de 20 quadros especiais que 
contarão com a participação de especialistas da Universidade. 

I.e. Cronograma de Execução 

 

META 

 

ET
AP
A 

 

DESCRIÇÃO 

INDICADOR 
FÍSICO 

 

INÍCIO 

 

FINAL 

UNID. QTD. 

Produção e 
exibição de 

episódios inéditos 

1º Produção, exibição e 
disponibilização de 

aproximadamente 40 episódios 
inéditos de cerca de 48 minutos de 

duração. 

 

Meses 

 

03 

 

Maio/ 

2020 

 

Junho/ 

2020 

Exibição de 
episódios especiais 

2º Exibição de cerca de 20 episódios 
especiais com o copilado dos 

conteúdos produzidos no período 
anterior 

 

Mês 

 

01 

 

Julho/ 

2020 

 

Julho/ 

 2020 

Produção e 
exibição de 

episódios inéditos 

3º Produção, exibição e 
disponibilização de 

aproximadamente 90 episódios 
inéditos de cerca de 48 minutos de 

duração. 

 

Meses 

 

05 

 

Agosto/
2020 

 

 

Dezem 

bro/2020 

Exibição de 4º Exibição de cerca de 60 episódios     



                                                   

episódios especiais especiais com o copilado dos 
conteúdos produzidos no período 

anterior 

Meses 02 Janeiro/
2021 

Março/ 

2021 

Produção e 
exibição de 

episódios inéditos 

5º Produção, exibição e 
disponibilização de 

aproximadamente 60 episódios 
inéditos de cerca de 48 minutos de 

duração. 

 

Meses 

 

04 

 

Abril/20
21 

 

Junho/ 

2021 

Exibição de 
episódios especiais 

6º Exibição de cerca de 20 episódios 
especiais com o copilado dos 

conteúdos produzidos no período 
anterior 

 

Mês 

 

01 

 

Julho/20
21 

 

Julho/ 

2021 

Produção e 
exibição de 

episódios inéditos 

7º Produção, exibição e 
disponibilização de 

aproximadamente 90 episódios 
inéditos de cerca de 48 minutos de 

duração. 

 

Meses 

 

05 

 

Agosto/
2021 

 

Dezembro/
2021 

Exibição de 
episódios especiais 

8º Exibição de cerca de 60 episódios 
especiais com o copilado dos 

conteúdos produzidos no período 
anterior 

 

Meses 

 

03 

 

Janeiro/
2022 

 

Março/ 

2022 

 

I.f. Indicadores de cumprimento das metas 

1. Relatórios mensais de produção e exibição dos episódios inéditos previstos para os meses de 
maio, junho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2020; e março, abril, maio 
junho, agosto, setembro, outubro, novembro e dezembro de 2021, com lista de nomes de 
entrevistados, temas tratados, data da exibição ao vivo e o link para o conteúdo produzido e 
disponibilizado na rede mundial de computadores;  

2. Relatórios mensais de exibição dos episódios especiais previstos para os meses de junho de 2020; 
janeiro e fevereiro de 2021; junho de 2021; e janeiro, fevereiro e março de 2022; com lista de 
nomes de entrevistados, temas tratados e data da exibição; 

3. Relatórios Semestrais com avaliação de metas, metodologia e resultados alcançados; 

4. Relatórios Anuais com avaliação de metas, metodologia e resultados alcançados; 

5. Relatório final com avaliação de metas, metodologia e resultados alcançados e lista completa com 
nomes de entrevistados, temas tratados, data da exibição ao vivo e o link para o conteúdo 
produzido e disponibilizado na rede mundial de computadores. 

 

I I  –  RECURSOS FINANCEIROS E APLICAÇÃO  

 

Valor Total  do Plano:  R$2.272.128,48 

I I .a . Detalhamento da Receita  

Recursos do orçamento da Univers idade Federal  de Goiás  

 

I I .b.  Cronograma de desembolso dos recursos 

24 parcelas iguais de R$94.672,02 a serem pagas mediante emissão de nota fiscal e envio de relatório 

mensal conforme estabelecido nos indicadores de cumprimento de metas do PTR 

  

TOTAL R$2.272.128,48 

 

I I .c .  Identif icação dos recursos da U FG 

Quant idade Descrição dos Recursos da IFES (Equipamentos, Laboratórios, etc.) 

 Não haverá utilização de recursos da UFG. 

Just i f icat iva  

Todos os equipamentos uti l izados serão da CONTRATADA  

 



                                                   

I I .d.  Detalhamento do Ressarcimento à IFES 

Quant idade Formas de Ressarcimento à IFES 

 Não haverá ressarcimento a UFG  

Just i f icat iva  

Todos os equipamentos a serem uti l izados deverão ser da CONTRATADA  

 

I I I .  QUADRO DE PESSOAL  

II I .a.  Part icipantes vinculados à UFG (Lei  nº 8.958/94) sem remuneração do projeto  

Nome 
Registro 

Funcional  ou 
matr ícula  

Dados 

Vinculação 
(Docente,  Tec.  

Adm., Discente)  

Período/ 
Duração

/mês 

Carga 
Horár ia 
anual  

SÁLVIO JULIANO PEIXOTO FARIAS 2317020 DOCENTE 24 300 

SILVANA COLETA SANTOS PEREIRA   DOCENTE 24 100 

KHAREN STECCA S. FLEURY 3581135 
TÉCNICO 

ADMINISTRATIVO 
24 100 

LEONARDO LUIZ DE SOUZA REZIO 1651208 
TÉCNICO 

ADMINISTRATIVO 
24 100 

VANESSA BANDEIRA MOREIRA 414566 
TÉCNICO 

ADMINISTRATIVO 
24 100 

MICHAEL ALESSANDRO F. VALIM 415522 
TÉCNICO 

ADMINISTRATIVO 
24 100 

CAROLINE A. SOUZA P. DE OLIVEIRA 4659436 
TÉCNICO 

ADMINISTRATIVO 
24 100 

CAROLINA ABBADIA MELO 2361311 
TÉCNICO 

ADMINISTRATIVO 
24 100 

VERSANNA CARVALHO LIMA 3009006 
TÉCNICO 

ADMINISTRATIVO 
24 100 

SUZY MEIRY SILVA 1466149 
TÉCNICO 

ADMINISTRATIVO 
24 100 

 

I I I .b .  Part icipantes v inculado s à UFG (Lei  nº 8.958/94)  com remuneração do projeto/ 

bolsa 

Nome 

Registro 

Funcional  

ou 

matrícula 

Dados 

Vinculação 

(Docente,  

Tec. Adm., 

Discente)  

Período/  

Duração 

/mês  

Carga 

Horá 

ria 

Valor  

Mensal  

Valor 

Total  

Todos os 

participantes 

vinculados a UFG 

não serão 

remunerados 

-  -  -  -  -  -  

                                                                                                                                 

Total  
 

 

I I I .C. Outros Participantes –  Pessoa f ísica  

Nome Função 

Dados 

CPF 
Período/  

Duração  

Carga 

Hor.  

Salár

io 

base 

Benef íci

os + 

encargos 

Valor 

Total  

Não está 

previsto 
-  -  -  -  -  -  -  

                                                                                                                                   -  



                                                   

Total  

 

IV PAGAMENTOS A PESSOAS JURÍDICAS 

Nome 
Dados 

CNPJ Período/  Duração  Valor Total  

Empresa a ser CONTRATADA    

    

 

V- APROVAÇÃO DOS PARTÍCIPES 

 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Reitor – UFG  Representante Legal da CONTRATADA  
 
 
 

 
 
 
 
 

Pró-Reitor de Administração e Finanças 
 

 
 
 
 
______________________________________ 

- Coordenador do Projeto – 
 
 
 
 

 Diretor UA/ÓRGÃO 
 

 
 
 

 


