
      

 

 

               

Goiânia, 30 de junho de 2021. 

 

Ofício nº. 57/21 – FRTVE   

 Assunto: Prestação de contas parcial – CC 20250 

 

Prezada Professora, 

 

Encaminhamos a Prestação de Contas parcial referente ao projeto: “Mundo UFG.”, 
Contrato 250/2020. Em conformidade com a determinação da Universidade Federal de 
Goiás. 

 

Notas Explicativas: 

* Plano de trabalho – páginas 1 a 1 

O plano de trabalho em anexo, é um resumo sintético do que foi gasto em cada itens por 

rubrica. 

* Plano de Trabalho Detalhado (itens por rubrica) - páginas 1 a 2 

O Plano de Trabalho Detalhado (itens por rubrica) é um relatório detalhado, que 

evidência cada gasto feito por item da rubrica. Neste relatório, é apresentado a 

subdivisão de cada rubrica com o intuito de visualizar cada gasto feito. 

* Extrato do projeto (rubricas) - páginas 1 a 3 

O extrato do projeto (rubricas) é um relatório detalhado, que evidência cada gasto feito 

em cada rubrica. No extrato não há detalhes por item da rubrica, ou seja, os gastos são 

apresentados de forma agrupada por rubrica. Além disso, o extrato evidencia as receitas 

aportadas no projeto. 

 

 

Sendo só para o momento, apresentamos a VSª,nossos cumprimentos. 



      

 

 

 

Atenciosamente, 

 

 

 

Prof.ª Silvana Coleta Santos Pereira 
Diretora Executiva da Fundação RTVE 

 
 
 
 
Senhora, 

Profª. Clévia Ferreira Duarte Garrote 
Coordenadora de Planejamento 
Pró-Reitoria de Administração e Finanças da UFG – PROAD 
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1. APRESENTAÇÃO DO PROGRAMA 

 

 

 

 

O projeto de extensão da Secretaria de Comunicação – SECOM/UFG, Mundo 

UFG, em execução de 20de abril de 2020 a 30 de abril de 2021, teve como finalidade 

divulgar, difundir e promover as políticas e ações institucionais, acadêmicas, científicas, 

extensionistas e culturais desenvolvidas pela Universidade Federal de Goiás em prol 

dasociedade e de sua comunidade universitária, por meio da produção, veiculação e 

difusão de conteúdo audiovisual seriado em televisão aberta e internet.  

Em virtude da atual situação de pandemia de Covid-19, a Fundação Rádio e 

Televisão Educativa e Cultural - RTVE solicitou autorização à Universidade Federal de 

Goiás para alteração no formato dos conteúdos audiovisuais previstos no Plano de 

Trabalho do Contrato SEI Nº 250/2020, firmado entre a UFG e a Fundação RTVE, que tem 

por objeto “a prestação pela CONTRATADA de execução de serviços de produção, 

veiculação e difusão de 280 episódios de um conteúdo audiovisual seriado em formato de 

revista de variedades à UFG/INTERVENIENTE/UNIDADE/COORDENADOR para apoio na 

implementação e no desenvolvimento das atividades previstas no Projeto de Extensão 

intitulado: ‘MUNDO UFG’”. 

Com a paralisação das atividades presenciais da UFG e as determinações dos 

governos relacionadas ao isolamento social, a Fundação RTVE ficou impossibilitada de 

entregar episódios ao vivo de aproximadamente 48 minutos de duração, uma vez que os 

mesmos devem, por contrato, contar com a cobertura dos eventos presenciais da UFG, 

quadros especiais e com a participação da comunidade interna da UFG nas gravações em 

Figura1 - Marca "Mundo UFG” 
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estúdio, um ambiente fechado, e, portanto, considerado perigoso e propício para 

propagação do vírus.  

A autorização para mudança do formato dos conteúdos audiovisuais foi 

concedida em 19 de maio de 2020, via ofício nº 256/2020/PROAD/UFG (processo nº 

23070.023563/2020-08), uma vez que essa alteração não compromete o cumprimento do 

objetivo do contrato, mas se coloca como uma alternativa neste momento para melhor 

adaptação à atual forma de funcionamento da UFG, e assim cumprir o objetivo de 

promover, divulgar, difundir e democratizar o acesso às informações sobre as políticas e 

ações institucionais, acadêmicas, científicas, extensionistas e culturais desenvolvidas pela 

UFG, incluindo as ações específicas no combate ao novo coronav rus. 

Foram trabalhados diferentes formatos audiovisuais visando a aproximação com 

diferentes públicos, bem como a ampliação do alcance de cada conteúdo. Os conteúdos 

alcançam a comunidade interna da universidade e também a sociedade em geral, 

mostrando que a UFG contribui significativamente para o desenvolvimento regional e 

nacional, não somente por meio da formação profissional, mas também da produção 

deconhecimento, do desenvolvimento científico, tecnológico, artístico e cultural e por 

meio também dos diversos projetos de extensão que auxiliam na transformação da 

realidade social das comunidades onde são desenvolvidos. 

Após estudo e considerando as adequações exigidas pelo momento de 

pandemia, foram escolhidos os seguintes formatos: 

 

LIVE – episódio ao vivo, transmitido em tempo real para televisão e mídias sociais, que 

debate um tema específico, com duração aproximada de 60 minutos. Conta com a 

participação de docentes, técnicos-administrativos e estudantes da UFG. Visando a 

segurança de todos os envolvidos, a equipe de produção, os apresentadores, os 

intérpretes de Libras e os entrevistados participaram do programa de suas casas ou de 

ambientes isolados. 
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Figura 2–Abertura do Mundo UFG 
 

Figura 3 - Cena do episódio Povos ciganos na pandemia 
 

  

Figura 4 - Cena do episódio sobre  
Cerrado e Alimentação 

 
Figura 5 - Cena do episódio sobre  
Mulheres e trabalho na pandemia 

 

BOLETIM INFORMATIVO – episódio gravado que apresenta matérias e entrevistas. É 

exibido na televisão e disponibilizado nas mídias sociais da TV UFG, com duração 

aproximada de 30 minutos. Conta com a participação de docentes, técnicos-

administrativos e estudantes da UFG, e também com a participação da comunidade 

externa à UFG, como pessoas da sociedade civil e autoridades dos governos e órgãos 

públicos. Visando a segurança de todos os envolvidos, apresentadores e entrevistados 

participaram de suas casas ou de ambientes isolados. As cenas externas também foram 

realizadas seguindo todos os protocolos de segurança.  
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Figura 6 - Cena do Boletim Informativo 
 

Figura 7 - Cena do Boletim Informativo 
 

  
 

Figura 8 - Cena do Boletim Informativo 
 

 
Figura 9 - Cena do Boletim Informativo 

 

 

AGENDA – quadro gravado que divulga os eventos promovidos ou ligados à UFG, com 

duração média de 2 minutos e meio. Conta com a participação de estudantes dos cursos 

de comunicação social e de jornalismo da UFG e éexibido na televisão e disponibilizado 

nas mídias sociais da TV UFG.Visando a segurança de todos os envolvidos, equipe de 

produção e apresentadores trabalharam de suas casas ou de ambientes isolados. 

 

 
 

Figura 10 - Cena da abertura da Agenda 
 

Figura 11 - Cena da Agenda 
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Figura 12 - Cena da Agenda 
 

Figura 13 - Cena da Agenda 

 

VINHETA – conteúdo de curta duração, entre 30 segundos e 2 minutos e meio, de 

divulgação de eventos, ações e projetos da UFG e também de promoção de ações 

educativas. É exibido na televisão e disponibilizado nas mídias sociais da TV UFG. Visando 

a segurança de todos os envolvidos, a equipe de produção trabalhou em isolamento 

social. 

 

  

Figura 14–Cena de vinheta de combate ao coronavírus Figura 15 - Cena de vinheta de combate ao coronavírus 
 

  

Figura 16 - Cena de vinheta de combate ao coronavírus 

 
Figura 17 - Cena de vinheta da campanha  

Arquipélago de Memórias - UFG 
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Figura 18 - Cena de vinheta de divulgação da campanha 
Vacina, Arte e Solidariedade - UFG 

 
Figura 19 - Cena de vinheta de incentivo a doação de 

sangue para o Hospital das Clínicas - UFG 
 

 

CHAMADA – conteúdo de curta duração, entre 30 segundos e 2 minutos e meio,utilizado 

para a divulgação de forma antecipada das ações, eventos e projetos da UFG. É exibido na 

televisão e disponibilizado nas mídias sociais da TV UFG. Visando a segurança de todos os 

envolvidos, a equipe de produção trabalhou em isolamento social. 

 

  

Figura 20 - Cena da chamada – 
Live da Campanha Vacina, Arte e Solidariedade 

 

Figura 21 - Cena da chamada –  
E-spaço das Profissões UFG 2021 

 

PROGRAMA ESPECIAL – conteúdo pensado especificamente para dar visibilidade a 

projetos especiais da UFG. Veiculado na televisão e disponibilizado nas mídias sociais da 

TV UFG. Visando a segurança de todos os envolvidos, os programas especiais foram 

realizados de forma remota ou atendendo todos os protocolos de segurança.  
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Figura 22–Cena da abertura do programa especial –  
Espaço das Profissões 2020 

 

Figura 23 - Cena do programa especial –  
Espaço das Profissões 2020 

 

  

Figura 24–Cena do programa especial – 
UFG Solidária: juntos doando para quem precisa 

 
Figura 25 - Cena do programa especial – 

Campanha: Eu te respeito, você me respeita 
 

 
 
 
 
 

 

INTERPROGRAMA – conteúdo de curta duração, entre 1 e 3 minutos. O interprograma 

Pegando Leve aborda temáticas leves visando trazer descontração ao mesmo tempo que 

informa. A série de interprogramas realizada em parceria com o SIAAS e DASS – UFG visa 

a promoção da saúde por meio de práticas físicas e mentais que promovem o bem-estar. 

É exibido na televisão nos intervalos da programação e disponibilizado nas mídias sociais 

da TV UFG. Visando a segurança de todos os envolvidos, a equipe de produção trabalhou 

seguindo todos os protocolos de prevenção. Somente o apresentador não utilizou 

máscara em virtude da gravação do áudio, mas estava bem distante do profissional 

cinegrafista e demais pessoas presentes no local de gravação. 
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Figura 26 - Cena do interprograma Pegando Leve – 
Siass/Dass/UFG 

 

Figura 27 - Cena do interprograma Pegando Leve – 
Siass/Dass/UFG 

 

  

Figura 28 - Cena do interprograma Pegando Leve – 
Siass/Dass/UFG 

 
 
 

Figura 29 - Cena do interprograma Pegando Leve – 
Siass/Dass/UFG 

 

2. DESENVOLVIMENTO DAS ATIVIDADES 

 

Conforme acordado no contrato n°250/2020, A Fundação RTVE apresenta as 

atividades realizadas referentes à produção, exibição e disponibilização de conteúdos 

audiovisuais do projeto MUNDO UFG, conforme detalhamento que se segue: 

 

MAIO/2020 

ITEM FORMATO ATIVIDADE 

1 Vinheta 

VH COVID 19 UFG 
 

Como o novo coronavírus se propaga? O que podemos fazer para evitar o contágio? 
Alguns cuidados como lavar as mãos frequentemente, evitar tocar o rosto e cobrir boca 

e nariz ao espirrar, são necessários para evitar a propagação do vírus. 
 

Exibida diariamente na TV UFG, sendo 4 vezes ao dia, e disponibilizada na internet: 
https://youtu.be/NPMDROCyImM 

2 Boletim 
BLM COVID 19 HC DISPONIVEL GOV 

 

https://youtu.be/NPMDROCyImM
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O Boletim traz notícias sobre a pandemia e as ações da UFG para enfrentamento da 
crise. A UFG disponibiliza o novo prédio do Hospital das Clínicas para as ações de 
combate ao coronavírus. O reitor da UFG fala sobre o processo e outras ações da 

universidade para enfrentamento da pandemia. 
 

Entrevistados(as): Edward Madureira - reitor UFG; Fátima Mrué - secretária municipal 
de saúde e Ismael Alexandrino Júnior - secretário estadual de saúde 

 
Exibido 2 vezes na TV UFG e disponibilizado na internet: 

https://youtu.be/4jm07K5EH0A 

3 Live 

LIVE UFG SOLIDARIA LANCAMENTO CAMPANHA 
 

Edward Madureira, reitor da UFG, e Karlla Caetano, coordenadora da comissão gestora 
da campanha UFG Solidária, apresentam a iniciativa e os objetivos relacionados ao 

apoio às pessoas em situação de rua, imigrantes, refugiados, idosos institucionalizados, 
dentre outros. 

 
Entrevistados(as): Edward Madureira - reitor UFG; Karlla Caetano - coord. comissão 

gestora UFG Solidária. 
 

Exibida 1 vez na TV UFG e disponibilizada na internet: https://youtu.be/io_z38fdFsg 

 
 
 

4 

 
 
 

Live 

LIVE CONEXOES COVID 19 IMPACTOS 
 

O episódio discute os impactos econômicos da pandemia nas diferentes esferas da 
sociedade e as soluções possíveis, principalmente para as camadas mais vulneráveis. 

 
Entrevistados(as): Michael Valim - ass. Diretoria TV UFG; Tadeu Arrais - profe. IESA/UFG 

 
Exibida 1 vez na TV UFG e disponibilizada na internet: https://youtu.be/JKGiUZrVNrI 

 
5 

 
Vinheta 

VH COVID 19 CURVA 
 

O que as pesquisas mostram sobre o isolamento social? Por que ficar em casa? 
Experiência em outros países revelam a relação entre o isolamento social e a 

necessidade de atendimento no sistema de saúde. 
 

Exibida diariamente na TV UFG, sendo 3 vezes ao dia, e disponibilizada na 
internet:https://youtu.be/zQ5QTjC2mEo 

6 Boletim 

BLM COVID 19 UFG  ENFRENTAMENTO 
 

O Boletim traz notícias sobre a pandemia e as ações da UFG para enfrentamento da 
crise. UFG utiliza recursos próprios como laboratórios e impressoras 3D para a 

fabricação de protetores faciais destinados aos profissionais de saúde. UFG oferece 
apoio na realização de diagnóstico do coronavírus. UFG auxilia hospitais com projeto de 

ventiladores mecânicos. Fundação de Amparo à Pesquisa faz chamada para apoio no 
combate à Covid-19. 

 
Entrevistados(as): Pedro Henrique Gonçalves - Coord. geral do projeto; Luizmar Adriano 
Júnior - Coord. adjunto do projeto; Menira Souza - Professora IPTSP/UFG; Sigeo Kitatani 

Júnior - Professor EMC/UFG; Robson Vieira - Presidente FAPEG. 
 

Exibido 2 vezes na TV UFG e disponibilizado na internet: 
https://youtu.be/2XyjY14eD_A* 

https://youtu.be/4jm07K5EH0A
https://youtu.be/io_z38fdFsg
https://youtu.be/JKGiUZrVNrI
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7 Vinheta 

VH UFG SOLIDARIA CAMPANHA 
 

Apresenta os produtos que serão distribuídos (cestas básicas, produtos de higiene e 
limpeza). E apresenta dados como o número da agência e da conta do Banco do Brasil 

para o recebimento das doações. 
 

Exibida diariamente na TV UFG, sendo 5 vezes ao dia, e disponibilizada na 
internet:https://youtu.be/_Fz2rvaLTUI 

8 Live 

LIVE CONEXOES COVID 19 SAUDE MENTAL 
 

Como o cenário atual impacta na saúde mental da população? As profissionais 
discutem como as informações causam diferentes efeitos e qual a melhor maneira de 

se manter informado em tempos de pandemia. A questão da violência doméstica 
também é colocada. As entrevistadas falam sobre as novas formas de atendimento não 
presenciais, além de como manter a rotina, e ainda, sobre o programa Saudavelmente 

da UFG. 
 

Entrevistadas: Luiza Minon – psiquiatra; Viviane Ferro – psicóloga; Angelita Pereira - 
profa. FIC/UFG. 

 
Exibida 1 vez na TV UFG e disponibilizada na internet: https://youtu.be/MK_XAycG4Gc 

9 Vinheta 

VH COVID 19 HISTORICO 
 

Por que o nome coronavírus? A Covid-19 é o nome dado à doença que se alastrou 
rapidamente pelo mundo dando início a uma pandemia. 

 
Exibida diariamente na TV UFG, sendo 2 vezes ao dia, e disponibilizada na 

internet:https://youtu.be/rqNJEOGHYlY 

10 Boletim 

BLM COVID 19 MEDIDAS SANITARIAS 
 

O Boletim traz informações sobre a Campanha de vacinação contra a Influenza. 
Importância do isolamento social. Diferença entre isolamento vertical e horizontal. 
Chamada para as lives do Centro Cultural UFG. Campanha UFG solidária arrecada 

doações. 
 

Entrevistados(as): Polyana Cristina Vilela Braga – Gerente de Imunização; Erika 
Aparecida da Silveira – Epidemiologista. 

 
Exibido 2 vezes na TV UFG e disponibilizado na internet: https://youtu.be/G3OjnR9gcF8 

11 Vinheta 

VH UFG SOLIDARIA CONTA DOACAO 
 

Divulga a arrecadação de fundos em prol da Campanha UFG Solidária. São 
apresentados os dados bancários bem como o passo a passo para a realização das 

doações. 
 

Exibida diariamente na TV UFG, sendo 4 vezes ao dia, e disponibilizada na internet: 
https://youtu.be/tjLatiKtXzE 

12 Live 

LIVE CONEXOES COVID 19 MEDIDAS CONTRA CORONAVIRUS GOIAS 
 

Quais medidas de enfrentamento ao coronavírus estão sendo feitas em Goiás? No 
episódio são apresentadas informações sobre como os municípios goianos estão 
lidando com o problema, principalmente os mais distantes do centro. Discute a 

https://youtu.be/MK_XAycG4Gc
https://youtu.be/rqNJEOGHYlY
https://youtu.be/G3OjnR9gcF8
https://youtu.be/tjLatiKtXzE
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flexibilização em lugares que tenham a capacidade acima de 50%. O sindicato dos 
profissionais de saúde apresenta uma visão geral da categoria sobre a crise e fala sobre 

as condições de trabalho. São abordadas novas formas de evitar o contágio. 
Entrevistados falam também sobre a situação dos hospitais do estado e como 

combater as fake news. 
 

Entrevistados(as): Sandro Batista - super. SAIS/SES; Erika Silveira - dra. saúde pública; 
Roberta Rios - presidente SIEG. 

 
Exibida 1 vez na TV UFG e disponibilizada na internet: https://youtu.be/g8wRPdgbHl4 

13 Vinheta 

VH COVID 19 GRUPOS VULNERAVEIS 
 

Idosos, diabéticos, hipertensos, pessoas com doenças cardiovasculares e pessoas com 
doenças crônicas devem redobrar o cuidado, pois fazem parte do grupo de risco. 

 
Exibida diariamente na TV UFG, sendo 3 vezes ao dia, e disponibilizada na 

internet:https://youtu.be/p_iDZTf_0gs 

14 Boletim 

BLM COVID 19 UFG PRODUCAO EPI 
 

UFG produz aventais e máscaras no projeto EPI-UFG. Pesquisadores da UFG 
desenvolvem plataforma para monitorar a Covid-19 no estado de Goiás. Em parceria 

com empresas, UFG desenvolve protótipo de ventiladores mecânicos. Labtime oferece 
cursos online e gratuitos. 

 
Entrevistados(as): Luana Ribeiro - vice-diretora FEN/UFG; Carlos Hoelze - professor 

FAV/UFG; Wellngtn Matos - dir. administrativo e financeiro OVG. 
 

Exibido 2 vezes na TV UFG e disponibilizado na internet: 
https://youtu.be/cKQUW3DSg7k 

15 Vinheta 

VH UFG SOLIDARIA VOLUNTARIADO 
 

A UFG convida voluntários(as) para atuar na Campanha UFG Solidária, auxiliando na 
costura de EPIs – aventais e máscaras - para serem doados aos profissionais de saúde. 

 
Vinheta disponibilizada somente na internet: https://youtu.be/IT_C85TmK3I, pois a 

UFG conseguiu rapidamente o número de voluntários(as) desejado. 

16 Live 

LIVE CONEXOES COVID 19 EDUCACAO 
 

Como está a rotina de pais e professores durante o período de isolamento social? As 
pesquisadoras falam sobre o que é o Ensino a distância, a diferença do presencial e 

como os professores se preparam. As entrevistadas abordam ainda como está o ensino 
a distância em tempos de reclusão e falam da diferença entre ensino e educação a 
distância. A educação infantil, as condições de acesso de estudantes às plataformas 

digitais e o aproveitamento de conteúdo fazem parte do debate. 
 

Entrevistados(as): Miriam Fábia Alves - professora UFG; Renata Radaelli - mãe e 
bióloga; Fernanda Cunha - professora UFG. 

 
Exibida 1 vez na TV UFG e disponibilizada na internet: https://youtu.be/pMEehv7b8jw 

17 Vinheta 
VH COVID 19 INFANTIL 

 
A vinheta é direcionada às crianças para que elas entendam melhor o que está 

https://youtu.be/g8wRPdgbHl4
https://youtu.be/cKQUW3DSg7k
https://youtu.be/IT_C85TmK3I
https://youtu.be/pMEehv7b8jw
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acontecendo, além de explicar o que elas devem fazer para não se contaminarem. 
 

Exibida diariamente na TV UFG, sendo 3 vezes ao dia, e disponibilizada na 
internet:https://youtu.be/ldHQ4iyc3yo 

18 Boletim 

BLM COVID 19 PANDEMIA PAISES 
 

Hospital das Clínicas abre processo seletivo simplificado para profissionais da saúde. 
Balanço de casos no Brasil e no mundo. Relatos de brasileiros que vivem no exterior. 
Número de doadores de sangue cai e hemocentro adota medidas para enfrentar a 

crise. UFG Solidária chama voluntários para participar de ações do projeto. Chamada 
para as Lives do Centro Cultural UFG. 

 
Entrevistados(as): Luis Nuñez – Colômbia; Antônio Higino – França; 

Jordana Barbosa – Moçambique; Wagner Dantas – Vietnã; André Debs – Florida; Denise 
Goulart – Diretora Geral do Hemocentro/GO. 

 
Exibido 2 vezes na TV UFG e disponibilizado na internet: 

https://youtu.be/3NdZ1ZXBZ9Y 

19 Vinheta 

INFO COVID 19 POP RUA 
 

Vinheta de campanha evidenciando as ações emergenciais promovidas pela Secretaria 
Municipal de Goiânia. É informado que os pontos de acolhimento são para as pessoas 
em situação de rua. São oferecidas refeições, materiais de higiene pessoal e banheiros 

itinerantes. Doações são recebidas na SEMAS, rua 25 A, setor aeroporto. 
 

Exibida diariamente na TV UFG, sendo 4 vezes ao dia, e disponibilizada na 
internet:https://youtu.be/a_DBEJ68v6I 

20 Live 

LIVE CONEXOES COVID 19 ECONOMIA 
 

Quais os impactos econômicos da pandemia? Os entrevistados fazem uma análise das 
medidas do governo para a economia brasileira em tempos de pandemia e comparam 

com medidas adotadas em outros países. Questões como o auxílio emergencial, a 
suspensão de salários, flexibilização de carga horária e acordos trabalhistas são 

colocadas em pauta. 
 

Entrevistados(as): Michael Valim - ass. Diretoria TV UFG; Fernando Mendes - Advogado 
Trabalhista; Everton Rosa - professor FACE/UFG. 

 
Exibida 1 vez na TV UFG e disponibilizada na internet: https://youtu.be/pqpovz2Ny-c 

21 Vinheta 

VH COVID 19 ATENDIMENTO 
 

Quando buscar atendimento médico por suspeita de Covid-19? A vinheta apresenta 
também os principais sintomas da doença e lugares em que se deve procurar 

atendimento. 
 

Exibida diariamente na TV UFG, sendo 3 vezes ao dia, e disponibilizada na internet: 
https://youtu.be/hQSSpWUjXLE 

22 Boletim 

BLM COVID 19 AUXILIO PANDEMIA 
 

Novidades no funcionamento do comércio com mudanças de regras do isolamento 
social. Lei de renda básica garante direito ao auxílio emergencial. Medida provisória 

traz mudanças em jornadas de trabalho e salários. UFG oferece atendimento 
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psicológico online gratuito para adolescentes. Novidades da Campanha UFG Solidária. 
Chamada para as Lives do Centro Cultural UFG. 

 
Entrevistados(as): Marcelo Baiocchi Carneiro - presidente Fecomércio/GO; Fernando 

Mendes - advogado trabalhista; Altair dos Santos - coord. CEPEA/UFG. 
 

Exibido 2 vezes na TV UFG e disponibilizado na internet: 
https://youtu.be/wEOyyEHUZ8I 

 
 
 
 

23 

 
 
 
 

Vinheta 

INFO COVID 19 ISOLAMENTO 
 

Vinheta que promove a realização de atividades físicas em tempos de pandemia. 
Divulga o material produzido pela professora Vanessa Dalla Déa (FEFD -UFG) que ensina 

didaticamente o processo correto de efetuação dos exercícios. 
 

Exibida diariamente na TV UFG, sendo 4 vezes ao dia, e disponibilizada na internet: 
https://youtu.be/lK6PBYUNf3A 

24 Live 

LIVE CONEXOES COVID 19 ARTE PANDEMIA 
 

Arte e cultura em tempos de pandemia. Como a pandemia reflete na classe artística. 
Como artistas tem se reinventado em tempos de isolamento social. Os convidados 

discutem o acesso às plataformas digitais e a reaproximação do artista com o público 
por meio da internet. Ainda são compartilhadas informações sobre as Lives produzidas 

pela PROEC/UFG. 
 

Entrevistados(as): Flávia Cruvinel - profa. UFG; Julio Vann - prof IFG; João Cavalcanti – 
músico. 

 
Exibida 1 vez na TV UFG e disponibilizada na internet: https://youtu.be/ClBSismkwr0 

25 Vinheta 

VH COVID 19 SINTOMAS 
 

Principais sintomas da Covid-19 e como esses sintomas se diferem da gripe comum e da 
rinite. 

 
Exibida diariamente na TV UFG, sendo 4 vezes ao dia, e disponibilizada na 

internet:https://youtu.be/XKMTPfuduoM 

26 Boletim 

BLM COVID 19 ENTREGA CESTA UFG SOLIDARIA 
 

SESC e SENAC correm risco de fechar. SBP lança cartilha com orientações a respeito da 
Covid-19 em crianças. Casos de Covid-19 em jovens e crianças também são abordados. 

Projeto dá dicas de brincadeiras para crianças durante isolamento. UFG Solidária 
entrega cestas de alimentos. 

 
Entrevistados(as): Marcelo Baiocchi - presidente Fecomércio;  Juliana Dona – 

infectologista; Karlla Caetano - coord. Campanha. 
 

Exibido 2 vezes na TV UFG e disponibilizado na internet: 
https://youtu.be/Hxmoa5KBMWA 

27 Vinheta 

VH UFG SOLIDARIA PRIMEIRA DOACAO 
 

É apresentada a primeira etapa das doações, divididas em 65 cestas para pessoas 
LGBTQ, 100 para refugiados e imigrantes, 125 para pessoas em situação de rua e, por 

fim, 303 para catadores de materiais recicláveis. São ainda apresentados os dados 
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bancários para recebimento das doações. 
 

Exibida diariamente na TV UFG, sendo 5 vezes ao dia, e disponibilizada na internet: 
https://youtu.be/oBaioLfr00M 

28 Live 

LIVE CONEXOES COVID 19 VACINA REMEDIO 
 

Importância da ciência no combate à Covid-19. Como a desvalorização da ciência e a 
redução de verbas impacta em tempos de pandemia. Uso da máscara: importância e 

forma correta de uso. O que já se sabe sobre possíveis medicamentos e vacinas. 
Eficácia dos testes rápidos vendidos em farmácias. 

 
Entrevistadas: Fabíola Fiaccadori - professora IPTSP/UFG; Menira Souza - professora 

IPTSP/UFG. 
 

Exibida 1 vez na TV UFG e disponibilizada na internet: https://youtu.be/yVHsScKT_qc 

 
29 

 
Vinheta 

VH COVID 19 IMUNIDADE 
 

Dicas de como fortalecer o sistema imunológico. 
 

Exibida diariamente na TV UFG, sendo 3 vezes ao dia, e disponibilizada na 
internet:https://youtu.be/IHnSosMxZyo 

30 Boletim 

BLM COVID 19 SERVICOS PANDEMIA 
 

Durante 90 dias energia e água não poderão ser cortadas. Aumentam número de 
pedidos de seguro-desemprego. Feiras livres voltam a funcionar com novas regras. UFG 

disponibiliza plataforma Covid Goiás. UFG Solidária doa alimentos. 
 

Entrevistados(as):  Alessandra Kozlowski - operações comerciais Enel/GO; Sebastiana 
de Oliveira Batista - super. regional trabalho GO; Antônio Carlos Neto - sec. est. de 
agricultura, pecuária e abastecimento; Vanuza Valadares - presidente Ceasa/GO; 

Rherison Almeida - professor IESA/UFG; Karla Caetano – coordenadora; Edson Santana 
– coord. projeto Casa de Ronovo;Ezechiel Dor – estudante; Carla de Almeida Silva – 

doutoranda FEN/UFG. 
 

Exibido 2 vezes na TV UFG e disponibilizado na internet: https://youtu.be/_mxOxz3l6jE 

31 
Programa 
Especial 

PGM UFG SOLIDARIA PRIMEIRA DOACAO 
 

Programa especial com entrevista sobre as ações da UFG Solidária, com a participação 
de Rafael Saddi (comissão gestora), Thaísa Anders (comissão gestora) e Gardenia Lemos 

(profa. FE/UFG). Questões que a UFG Solidária abraça são apresentadas e debatidas. 
 

Entrevistados(as): Rafael Saddi - comissão organizadora; Thaisa Anders - comissão 
organizadora; Gardenia Lemos - professora FE/UFG. 

 
Exibido 1 vez na TV UFG e disponibilizado na internet: https://youtu.be/bBXGPsqiEO8 

32 Live 

LIVE CONEXOES COVID 19 VIOLENCIA GENERO 
 

Como o isolamento social potencializa a violência doméstica. As entrevistadas dão 
orientações de como pedir ajuda e falam sobre políticas públicas específicas para 

mulheres em tempos de pandemia e violência contra crianças. Durante o período de 
isolamento social fica mais difícil o acesso à métodos contraceptivos. 
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Entrevistadas: Gabriela Hamdan- defensora pública; Aava Santiago- socióloga; Mariana 
Lopes- historiadora. 

 
Exibida 1 vez na TV UFG e disponibilizada na internet: https://youtu.be/qU0fjd0cSF0 

33 Vinheta 

VH COVID 19 PANDEMIA 
 

O que é uma pandemia? O material traz de maneira resumida e simples a explicação. 
 

Exibida diariamente na TV UFG, sendo 3 vezes ao dia, e disponibilizada na internet: 
https://youtu.be/H8yXbvORpdQ 

34 Boletim 

BLM COVID 19 MEDIDAS EMERGENCIAIS 
 

População em situação de rua pode contar com serviços oferecidos pela Prefeitura de 
Goiânia. Prefeitura de Aparecida de Goiânia entrega cestas de alimentos. Calendário de 
pagamento do auxílio emergencial é divulgado. Artistas goianos contam com auxílio do 

governo. Ações da UFG Solidária são apresentadas. 
 

Entrevistados: Mizair Lemes Júnior – Sec. Assistência Social De Goiânia; Mayara 
Mendanha – Sec. Assistencia Social de Aparecida De Goiânia; João Bosco Amaral - Ator 

e diretor; Edward Madureira- reitor. 
 
 

Exibido 2 vezes na TV UFG e disponibilizado na internet: https://youtu.be/BVsQdHuyhiI 

35 
Programa 
Especial 

PGM UFG SOLIDARIA RESPEITO MASCARAS 
 

A campanha “Eu te respeito, você me respeita” pretende esclarecer sobre as vantagens 
de utilizar a máscara têxtil (máscaras de proteção reutilizável) em conjunto com outras 
medidas de controle como o isolamento social, higienização das mãos e uso do álcool 

em gel. Os entrevistados são os professores Marcelo Rabahi (FM/UFG) e Maristela 
Novaes (FAV/UFG). 

 
Entrevistados(as): Marcelo Rabahi - professor UFG; Maristela Novaes - professora UFG. 

 
Exibido 2 vezes na TV UFG e disponibilizado na internet: https://youtu.be/XqucOl3lC0A 

36 Live 

LIVE CONEXOES COVID 19 MOBILIDADE PANDEMIA 
 

Como fica a mobilidade urbana durante a pandemia de Covid-19. Como vai ser a 
mobilidade pós pandemia? Aglomeração de pessoas no transporte público. 

Desigualdade no acesso ao transporte público. Políticas para mobilidade urbana. 
Financiamento do transporte público. 

 
Entrevistados(as): Willer Carvalho - prof. UFG; Érika Kneib - prof. UFG; Vinícius Druciaki 

- prof. UEG. 
 

Exibida 1 vez na TV UFG e disponibilizada na internet: https://youtu.be/dIUk1OOyptM 

37 Vinheta 

VH COVID 19 CUIDADO TRABALHO CASA 
 

Alguns cuidados necessários em casa e no trabalho para evitar a contaminação. 
 

Exibida diariamente na TV UFG, sendo 4 vezes ao dia, e disponibilizada na 
internet:https://youtu.be/D434p00vKbk 
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38 Boletim 

BLM COVID 19 CUIDADOS PREVENCAO 
 

Segunda etapa de vacinação contra a Influenza é antecipada. Alunos da rede estadual 
de ensino terão direito à auxílio alimentação. UFG oferece auxílio alimentação para 

estudantes. Como regularizar ou solicitar CPF. Projeto da UFG conscientiza sobre 
máscaras. Professor da UFG que está na Itália faz relato. Campanha UFG Solidária 

arrecada doações. 
 

Entrevistados(as): Patricia Coutinho - super. organização e atendimento educacional; 
Maisa da Silva - pró-reitora PRAE/UFG; Maristela Novaes - professora FAV/UFG; 

Dorivalda Neira - professora FAV/UFG; Francielo Vendruscolo - professor EA/UFG. 
 

Exibido 2 vezes na TV UFG e disponibilizado na internet: https://youtu.be/iKNApjlRVtA 

39 Vinheta 

VH  UFG SOLIDARIA SEGUNDA ETAPA 
 

É apresentada a segunda etapa das doações para Campanha UFG Solidária, onde 153 
cestas básicas chegaram a Goiânia, Itapuranga, Cidade de Goiás e Aparecida de Goiânia. 
Na Cidade de Goiás, 40 cestas foram destinadas para catadores de materiais recicláveis 

e outras 40 foram para donas de casa de baixa renda. Em Goiânia e Aparecida de 
Goiânia, foram 33 para ONG Amar sem fronteiras, 33 para trabalhadores rurais, entre 
outros grupos.  Dados bancários para continuidade de arrecadação de recursos para a 

campanha foram divulgados. 
 

Exibida diariamente na TV UFG, sendo 3 vezes ao dia, e disponibilizada na internet: 
https://youtu.be/JE3Xk-7Tp9U 

40 Live 

LIVE CONEXOES COVID 19 CRISEPOLITICA 
 

Impactos das manifestações contra a democracia com o apoio do Presidente da 
República. Como anda a economia e quais ações o governo tem feito durante a 

pandemia. Riscos que a democracia sofre no atual momento brasileiro. Análise que 
outros países fazem do Brasil. Quais rumos a política brasileira deve tomar. 

 
Entrevistados: Francisco da Mata Machado Tavares - prof. UFG; Robert Bonifácio- prof. 

UFG. 
 

Exibida 1 vez na TV UFG e disponibilizada na internet: 
https://youtu.be/-zeLzyiK2Vk 

41 Vinheta 

VH COVID 19 CUIDADO RUA 
 

Cuidados necessários ao sair na rua. 
 

Exibida diariamente na TV UFG, sendo 3 vezes ao dia, e disponibilizada na 
internet:https://youtu.be/HRJTPvRzDzQ 

42 Boletim 

BLM COVID 19 MUDANCAS SAUDE 
 

Troca no Ministério da Saúde. Novo decreto prevê uso de máscara obrigatório em 
Goiás. Itália libera algumas regras de isolamento. Novos leitos em Aparecida de 

Goiânia. Campanha arrecada 4,5 milhões para o Hospital das Clínicas. Teste do pezinho 
deve ser feito antes da alta hospitalar. Consultas eletivas podem voltar. Telemedicina 
ajuda médicos e pacientes do interior. Informações sobre a Campanha UFG Solidária. 

 
Entrevistados(as):  Nelson Teich – Ministro da Saúde; Francielo Vendruscolo - professor 
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EA/UFG; Alessandro Magalhães – sec. saúde Aparecida de Goiânia; Gustavo Mendanha 
– prefeito de Aparecida de Goiânia; Eliane dos Santos – coord. est. Triagem neonatal; 

Leonardo Reis – presidente CREMEGO; Marcelo Habahi – professor UFG. 
 

Exibido 2 vezes na TV UFG e disponibilizado na internet: 
https://youtu.be/neTaTxUmhZk 

43 Vinheta 

INFO COVID 19 CONTRA GRIPE 
 

Vinheta que promove o incentivo a vacinação nacional contra a Influenza. Especifica as 
alterações na realização da vacinação adaptadas em virtude do coronavírus. 

 
Exibida diariamente na TV UFG, sendo 2 vezes ao dia, e disponibilizada na 

Internet: https://youtu.be/bn_ldB8_6Cg 

44 Live 

LIVE CONEXOES COVID 19 ESPACO PROFISSOES 
 

As principais dúvidas a respeito das formas de ingresso na UFG são respondidas pelos 
entrevistados. Informações sobre como o Espaço das Profissões irá ocorrer de forma 

online e a programação do evento é divulgada. 
 

Entrevistados(as): Edward Madureira - reitor UFG; Jaqueline Civardi - pró-reitora de 
Graduação; Janice Lopes - coordenadora geral. 

 
Exibida 1 vez na TV UFG e disponibilizada na internet: https://youtu.be/l3qW4VnHDTE 

45 Vinheta 

VH COVID 19 DIREITO AUXILIO 
 

Informações sobre o Auxílio Emergencial, quem tem direito e os requisitos. 
 

Exibida diariamente na TV UFG, sendo 4 vezes ao dia, e disponibilizada na 
internet:https://youtu.be/r8XtN65A4as 

46 Boletim 

BLM COVID 19 DECRETO GOIAS LIBERACAO 
 

Novo decreto permite reabertura de alguns estabelecimentos em Goiás. Estudo da UFG 
simula Covid-19 sem distanciamento social. Catadores de material reciclável continuam 

trabalhando. Covid-19 está sob controle na Alemanha. 
 

Entrevistados(as): Cristina Toscano - chefe dep. saúde coletiva IPTSP/UFG; Claubi 
Teixeira - pres. coop. Beija-Flor e Cecoreg; Brunna Duarte – jornalista. 

 
Exibido 2 vezes na TV UFG e disponibilizado na internet: https://youtu.be/Agq2hp4olXg 

47 Vinheta 

VH UFG SOLIDARIA TERCEIRA ETAPA 
 

É apresentada a terceira etapa das doações da Campanha UFG Solidária, totalizando 
273 cestas de alimentos e produtos de higiene. Destas,100 foram entregues para 

pessoas em situação de rua em Jataí. 150 foram para comunidades Quilombolas em 
Iaciara e Aparecida de Goiânia. E 23 cestas foram para famílias com pessoas com 

síndrome de down em Goiânia.  É ainda foram divulgados os dados bancários para 
continuar a arrecadação de recursos para a campanha. 

 
Exibida diariamente na TV UFG, sendo 4 vezes ao dia, e disponibilizada na internet: 

https://youtu.be/iuHK0aB9DKs 

 
48 

 
Live 

LIVE CONEXOES COVID 19 ESPACO PROFISSOES 
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Primeiro dia de Espaço das Profissões 2020. Boas vindas e contato do reitor Edward 
Madureira com os interessados em ingressar na UFG. Explicações sobre as formas de 

ingresso, processo seletivo adotado pela UFG e dúvidas respondidas pelos 
entrevistados no quadro "O que você quer ser?". Ainda o quadro "Entrar e 

permanecer" esclarece serviços e possibilidades que estão à disposição de estudantes 
da UFG. 

 
Entrevistados(as): Edward Madureira - reitor UFG; Jaqueline Araujo Civardi - pró-

Reitora de Graduação; Lawrence Gonzaga Lopes - Diretor do Centro de Gestão 
Acadêmica; Maísa Miralva da Silva - pró-Reitora de Assuntos Estudantis da UFG; Ana 

Cristina Silva Rebelo - pró-Reitora Adjunta de Assuntos Estudantis da UFG. 
 

Exibida 1 vez na TV UFG e disponibilizada na internet:  https://youtu.be/izIiPiQZluI 

49 Vinheta 

VH UFG SOLIDARIA QUARTA ETAPA 
 

É apresentada a quarta etapa da Campanha UFG Solidária. Foram entregues 190 cestas 
de alimento e produtos de higiene, sendo 160 delas para a ocupação Alto da Boa Vista 

em Aparecida de Goiânia e 30 para o cursinho Popular Prepara Trans de Goiânia. Ao 
todo foram contabilizadas 1211 cestas já doadas. Os dados bancários foram divulgados 

com o intuito de continuar arrecadando fundos para a campanha. 
 

Exibida diariamente na TV UFG, sendo 5 vezes ao dia, e disponibilizada na internet: 
https://youtu.be/vLHUDhi64hY 

50 Live 

LIVE CONEXOES COVID 19 ESPACO PROFISSOES 
 

Segundo dia de Espaço das Profissões 2020. No quadro “Será que eu me encaixo?” são 
esclarecidas as questões relacionadas a cotas para alunos de escola pública, negros, 

indígenas e quilombolas e também relacionadas à comissão de verificação de realidade 
do aluno. No quadro “Poss vel e Acess vel” são divulgadas as pol ticas de cotas para 

pessoas com deficiência e medidas de acessibilidade para as mesmas. 
 

Entrevistados(as): Pedro Cruz presidente da Comissão Permanente de 
Autodeclaração; Janice Lopes - coordenadora geral do Espaço das Profissões 2020; Ana 

Claudia Antônio Maranhão Sá - diretora do Núcleode Acessibilidade UFG; Denise de 
Oliveira Alves - Núcleo de Acessibilidade UFG/ Regional Goiás. 

 
Exibida 1 vez na TV UFG e disponibilizada na internet:  https://youtu.be/8fVyLyLv6Bo 

51 Live 

LIVE CONEXOES COVID 19 CONEXAO ESCOLA 
 

Apresenta o projeto Conexão Escola, uma plataforma de atividades pedagógicas 
complementares voltada para educação infantil, ensino fundamental e também para 

educação de adolescentes, jovens e adultos. Apresenta também a parceria entre a UFG 
e a Secretaria Municipal de Educação de Goiânia. 

 
Entrevistados(as): Edward Madureira - reitor UFG; Jaqueline Civardi - pró-reitora de 

Graduação; Marcelo Costa - secretário SME-Goiânia. 
 

Exibida 1 vez na TV UFG e disponibilizada na internet: https://youtu.be/LRKF9HNO2_I 

52 Live 

LIVE CONEXOES COVID 19 VIOLENCIA CRIANCA 
 

Discussão que aborda o aumento da violência física e doméstica contra crianças e 
consequências psicológicas (traumas) que esse tipo de transgressão causa. 



      

 

19 
 

 
Entrevistados(as): Cida Alves - doutora em Educação e psicóloga do Núcleo de 

Vigilância as Violências e Promoção à Saúde da Secretaria Municipal de Goiânia; Marta 
Maria da Silva- médica sanitarista e mestre em Saúde Coletiva; Rosilei Galhardo- 

conselheira tutelar. 
 

Exibida 1 vez na TV UFG e disponibilizada na internet: 
https://www.youtube.com/watch?v=LTcF7F4OxVQ 

53 Chamada 

CH UFG EGESOL 
 

Chamada que convida o telespectador para o Quinto Encontro Goiano de Economia 
Solidária de tema "Extensão e Pesquisa como Ferramentas para a difusão de Economia 

Solidária no estado de Goiás". 
 

Disponibilizada na internet: https://youtu.be/5GvNeON-23g 

54 Chamada 

CH UFG ESPACO PROFISSOES 
 

Chamada para participar da primeira etapa do Espaço das Profissões. 
 

Exibida diariamente na TV UFG, sendo 5 vezes ao dia, e disponibilizada na internet: 
https://youtu.be/4LDanZV4Aa8 

55 Chamada 

CH UFG EP 20 EVENTO 
 

Chamada que convida estudantes para o Espaço das profissões 2020, orientando 
quando e como será o evento. 

 
Exibida diariamente na TV UFG, sendo 5 vezes ao dia, e disponibilizada na internet: 

https://youtu.be/kDa9HIjK_C4 

 
56 

 
Vinheta 

VH UFG EP 20 CURSOS 
 

Vinheta que divulga dos cursos que a UFG oferece e convida para o Espaço das 
Profissões. 

 
Exibida diariamente na TV UFG, sendo 6 vezes ao dia, e disponibilizada na internet: 

https://youtu.be/1FUZwf45I8o 

57 Vinheta 

VH UFG EP 20 RESERVA 
 

Vinheta que fala da Lei de Reserva de Vagas para estudantes de baixa renda, negros, 
pessoas com deficiência e índios que cursaram todo o ensino médio em escola pública. 

 
Exibida diariamente na TV UFG, sendo 5 vezes ao dia, e disponibilizada na internet: 

https://youtu.be/KFRf38BMvCs 

58 Vinheta 

VH UFG EP 20 ESTRUTURA 
 

Vinheta que expõe a estrutura da UFG. Fazem parte disso laboratórios, bibliotecas, 
restaurante universitário, projetos, dentre outros. 

 
Exibida diariamente na TV UFG, sendo 5 vezes ao dia, e disponibilizada na internet: 

https://youtu.be/mrz8DJw26Zg 

59 Vinheta 
VH UFG EP 20 UFG INCLUI 

 
Vinheta que explica o programa de inclusão da UFG. Deixa claro o objetivo da Política 
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Pública da UFG através da criação de vagas exclusivas para negros, indígenas e 
quilombolas. Informa também que a seleção é feita pelo ENEM. 

 
Exibida diariamente na TV UFG, sendo 5 vezes ao dia, e disponibilizada na internet: 

https://youtu.be/3_jAMqC8FtA 

60 Vinheta 

VH UFG EP 20 ASSISTENCIA 
 

Vinheta que apresenta as políticas de assistência ao estudante da UFG. 
 

Exibida diariamente na TV UFG, sendo 5 vezes ao dia, e disponibilizada na internet: 
https://youtu.be/npGhve1ZAx8 

61 Vinheta 

VH UFG EP 20 INGRESSO 
 

Vinheta explica as formas para ingressar na UFG e convida para a segunda etapa do 
Espaço das Profissões. 

 
Exibida diariamente na TV UFG, sendo 5 vezes ao dia, e disponibilizada na internet: 

https://youtu.be/wrGcTnYuBd8 

62 Vinheta 

VH UFG EP 20 RESERVA ATUALIZACAO 
 

Vinheta que fala da Lei de Reserva de Vagas para estudantes de baixa renda, negros, 
pessoas com deficiência e índios que cursaram todo o ensino médio em escola pública 

e divulga a segunda etapa do Espaço das Profissões. 
 

Disponibilizada na internet: https://youtu.be/IpLA9Kufd4c 

63 Vinheta 

VH UFG EP 20 CURSOS ATUALIZACAO 
 

Vinheta que divulga os cursos que a UFG oferece, por área, e convida para o Espaço das 
Profissões. 

 
Disponibilizada na internet: https://youtu.be/O5qySWG1Zxs 

64 Vinheta 

VH UFG EP 20 UFG INCLUI ATUALIZACAO 
 

Vinheta que divulga o programa de inclusão da UFG e convida para a segunda etapa do 
Espaço das Profissões. 

 
Disponibilizada na internet: https://youtu.be/-6NaT3a4gnU 

 
65 

Vinheta 

VH UFG EP 20 ASSISTENCIA ATUALIZACAO 
 

Vinheta que divulga os programas de assistência estudantil oferecidos pela UFG e 
convida para a segunda etapa do Espaço das Profissões. 

 
Disponibilizada na internet: https://youtu.be/Zt8RpmvmKnY 

 

 

JUNHO/2020 

ITEM FORMATO ATIVIDADE 

66 Vinheta 
VH COVID 19 SAUDE MENTAL 

 
Para que a saúde mental não fique prejudicada por causa do isolamento social, aqui 
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estão reunidas algumas dicas de cuidados com a mente. 
 

Exibida diariamente na TV UFG, sendo 3 vezes ao dia, e disponibilizada na 
Internet: https://youtu.be/-XYQvxq1TqM 

67 Boletim 

BLM COVID  19  GOV EST PANDEMIA 
 

O Boletim traz notícias sobre o novo decreto baseado em estudo da UFG que 
flexibiliza restrições. Detran-GO retoma atendimentos presenciais. Quem teve o 

auxílio emergencial negado pode fazer nova tentativa. UFG entrega 3 mil máscaras de 
proteção facial. Prefeituras combatem a dengue. Violência contra a mulher pode ser 

denunciada pelo Whatsapp. Basileu França recebe doações para artistas. E ainda 
divulga a Campanha UFG Solidária. 

 
Entrevistados(as): Ronaldo Caiado – Governador; Vicente Ferreira – Prof. UFG; Pedro 
Henrique Ferri – Coord. Do IQLab/UFG; Aldair Veloso – Gerente de Endemias de Nova 
Veneza; Juliano Silvestre - pres. Assoc. Pais e Mestres Basileu França; Renato Izidio – 

ator e contador de histórias. 
 

Exibido 2 vezes na TV UFG e disponibilizado na internet: 
https://youtu.be/EtkIJK4F0Kw 

68 Live 

LIVE MUFG PGM 01 EDUCAÇÃO MEIOS DIGITAIS 
 

O episódio discute sobre a educação remota com o uso de meios digitais e mostra até 
que ponto a tecnologia ajuda neste contexto. Com a interrupção das aulas presenciais 

em razão da pandemia, recente resolução do Consuni autoriza algumas atividades 
estudantis a distância. Foi instituído grupo de trabalho na UFG para levantar 

condições de acesso dos estudantes, mapear viabilidade de Ead e diagnosticar a 
viabilidade de expansão de projetos acadêmicos usando tecnologias digitais. 

 
Entrevistados(as): Edward Madureira - reitor UFG; Sandramara Chaves - vice-reitora 

UFG; Jaqueline Civardi - pró-reitora de Graduação. 
 

Exibida 1 vez na TV UFG e disponibilizada na internet: 
https://youtu.be/CgDdmHLDDCI 

69 Agenda 

AGENDA MUFG 01 01 06 20 
 

A Agenda apresenta informações dos eventos ligados à UFG: Circuito de Lives - a 
economia e a vida; Live A Covid-19 no mundo – Senegal; e Live Empreendendo com 

frutos do cerrado. 
 

Exibida 6 vezes na TV UFG e disponibilizada na internet: 
https://youtu.be/pdmK6PtczTI 

70 Vinheta 

VH COVID  19 SAUDE MENTAL INFANTIL 
 

Vinheta apresenta os cuidados necessários à saúde mental das crianças. 
 

Exibida diariamente na TV UFG, sendo 4 vezes ao dia, e disponibilizada na internet: 
https://youtu.be/W0HwZQASSH4 

71 Boletim 

BLM COVID 19 PANDEMIA MINORIA 
 

Impacto da Covid-19 na população indígena. Banco de Sangue do HC/UFG precisa de 
doações. Atividades no Vapt-Vupt voltam a funcionar. UFG realiza curso para 
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capacitar estudantes de medicina para lidar com a Covid-19. Segunda etapa da 
campanha UFG Solidária chega a quatro cidades. 

 
Entrevistados(as): Alexandre Herbetta - professor NTFSI/UFG; Caetano Tserenhi'ru 

Moritu - povo Xavante/MT; Samantha Ro'otsitsina - povo Xavante/MT; Anuiá Amary 
Kamaiura - aldeia Amary - Alto Xingu/MT; Bruno Fulni-ô - etnia Fulni-ô/PE; Dioji Ikeda 

- superint. atendimento ao cidadão/GO. 
 

Exibido 2 vezes na TV UFG e disponibilizado na internet: 
https://youtu.be/yBKdKMhjORI 

72 Agenda 

AGENDA MUFG 02 03 06 20 
 

A Agenda apresenta informações dos eventos ligados à UFG: Encontro do Grupo de 
Estudos Pós-Coloniais, que discute o filme Bacurau (2019); Bate-papo, conversar e 

coisas do gênero; e Roda de conversa virtual promovida pelo Instituto de Informática. 
 

Exibida 6 vezes na TV UFG e disponibilizada na 
internet:https://youtu.be/B6H6yHYaxr4 

73 Live 

LIVE MUFG PGM 02 ISOLAMENTO ESTUDOS CORONAVIRUS 
 

Com o aumento de casos de Covid-19 em todo Brasil, o episódio traz o debate com os 
professores Tiago Rangel (ICB/UFG) e Cristiana Toscano (IPTSP/UFG) sobre os estudos 

matemáticos que apontam sobre a importância do isolamento social e futuros 
cenários para o estado de Goiás. A professora Cristiana Toscana também fala acerca 
de ser a única brasileira que compõe o comitê da OMS para o desenvolvimento de 

uma possível vacina. Ela também fala a respeito das ações desse comitê e das 
previsões sobre uma possível vacina. 

 
Entrevistados(as): Cristiana Toscano - professora IPTSP/UFG; Thiago Rangel - 

professor ICB/ UFG. 
 

Exibida 1 vez na TV UFG e disponibilizada na internet: https://youtu.be/DBi6wKcxwLE 

74 Vinheta 

VH COVID 19 SAUDE MENTAL IDOSOS 
 

Os idosos podem desenvolver sentimentos de fragilidade e solidão durante o período 
de isolamento social. Aqui estão algumas dicas para ajudá-los. 

 
Exibida diariamente na TV UFG, sendo 3 vezes ao dia, e disponibilizada na 

internet:https://youtu.be/zE_uf6Wott8 

75 Boletim 

BLM COVID 19 PRESIDIO PANDEMIA 
 

O Boletim traz as notícias: IBGE adia Censo 2020. Goiânia deve reabrir comércio com 
escalonamento de horários. Curso capacita alunos de Medicina para o enfrentamento 

da Covid-19. Segunda etapa da campanha de vacinação contra a Influenza. Sistema 
Prisional cria plano de prevenção à Covid-19. E divulga a Campanha UFG Solidária. 

 
Entrevistados(as): Benjamin Kennedy da Costa - presidente da CMTC; Helena 

Rezende- prof. FM/UFG; Uilly Ribeiro- estudante 6 período; Polyana Braga - Gerente 
de Imunização de Goiânia; Cel. Agnaldo Augusto da Cruz - Diretor -geral de Adm. 

Penitenciária. 
 

Entrevistados(as): Benjamin Kennedy da Costa - presidente da CMTC; Helena 
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Rezende- prof. FM/UFG; Uilly Ribeiro- estudante 6 período; Polyana Braga - Gerente 
de Imunização de Goiânia; Cel. Agnaldo Augusto da Cruz - Diretor -geral de Adm. 

Penitenciária. 
 

Exibido 2 vezes na TV UFG e disponibilizado na internet: 
https://youtu.be/hMaC7N6r5I8 

76 Agenda 

AGENDA MUFG  03 04 0620 
 

A Agenda apresenta informações dos eventos ligados à UFG: Live As mulheres na 
história - Gênero e Poder; inscrições para o prêmio TCC Empreendedorismo; e o curso 

Atualiza Covid-19, destinado aos profissionais de saúde. 
 

Exibida 6 vezes na TV UFG e disponibilizada na internet: 
https://youtu.be/d84s7jOKkxw 

77 Live 

LIVE MUFG PGM 03 ALIMENTACAO 
 

O episódio aborda o tema insegurança alimentar e as suas causas. Entre essas causas 
está a volta do Brasil para o mapa da fome. As professoras pesquisadoras do grupo de 

estudos GECCA/UFG, Cláudia Peixoto e Talita Rolim, destacam quais são os pontos 
que mais agravam a chamada segurança e insegurança alimentar. Abordam a falta de 

acesso ao alimento causada pela desigualdade social e também a questão da 
segurança do próprio alimento durante o período de pandemia da Covid-19. 

 
Entrevistadas: Cláudia Peixoto - pesq. Gecca/UFG; Talita Roim - prof. FCS/UFG. 

 
Exibida 1 vez na TV UFG e disponibilizada na internet: https://youtu.be/Y0geOkMErE8 

78 Vinheta 

VH COVID 19 COMPORTAMENTO SOCIAL 
 

Indica como se comportar em tempos de pandemia, mostrando a importância do 
distanciamento social e do isolamento domiciliar. 

 
Exibida diariamente na TV UFG, sendo 3 vezes ao dia, e disponibilizada na 

internet:https://youtu.be/fYPeI_1xRQM 

79 Boletim 

BLM COVID 19 ESCALONAMENTO COMERCIO 
 

O Boletim traz notícias sobre o escalonamento no comércio em Goiânia para evitar 
aglomeração nos ônibus. Em Aparecida de Goiânia parte do comércio reabre. Romaria 

de Trindade é temporariamente suspensa. UFG reabre bibliotecas. Campanha UFG 
solidária doa cestas básicas. As informações em Libras sobre a pandemia são 

essenciais para os surdos. O isolamento social pode aumentar a violência contra 
mulheres e meninas. 

 
Entrevistados(as): Benjamin da Costa - presidente CMTC; Iris Rezende – prefeito; 
Alessandro Magalhães - sec. saúde Aparecida de Goiânia; André Luis Rosa - sec. 

fazenda Aparecida de Goiânia; Gustavo Mendanha - prefeito Aparecida de Goiânia; 
Joana D’arc – pres. Ass. Surdos Goiânia; Silvia Calixto -professora FL/UFG; Diego 

Barbosa – professor FL/UFG. 
 

Exibido 2 vezes na TV UFG e disponibilizado na internet: 
https://youtu.be/TOVSwKA9vRE 

80 Live 
LIVE MUFG PGM 04 REPENSAR CIDADES 
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Karla Hora (profa. FAV/UFG) e Janes de Oliveira (prof. FAV/UFG) conversam sobre as 
cidades após a pandemia da Covid-19. Os centros urbanos são por excelência o lugar 

do encontro, da oportunidade e da diversidade. A Covid-19 transformou hábitos 
drasticamente e isso deve se refletir na maneira como os espaços urbanos vão se 

organizar daqui para frente. 
 

Entrevistados(as): Karla Hora - profª FAV-UFG; Janes de Oliveira - prof. FAV-UFG. 
 

Exibida 1 vez na TV UFG e disponibilizada na internet: https://youtu.be/ZRHwdcQX5FY 

81 Vinheta 

VH COVID 19 MASCARA TUTORIAL 
 

O uso da máscara de proteção facial é recomendado por autoridades. A vinheta 
apresenta o passo a passo de como fazê-la. 

 
Exibida diariamente na TV UFG, sendo 4 vezes ao dia, e disponibilizada na 

internet:https://youtu.be/cXWl9bTCkPA 

82 Boletim 

BLM COVID 19 LEITOS UTI PANDEMIA 
 

O Boletim traz notícias sobre o aumento da ocupação de UTIs. UFG treina voluntários 
para analisar testes de Covid-19. Rede de laboratórios da UFG ajudam a diminuir 

subnotificação. Liberação de testes rápidos causa preocupação. Animais podem ter 
Covid-19. Agricultura goiana bate recorde em 2020. E ainda divulga a Campanha UFG 

Solidária. 
 

Entrevistados: Sandro Rodrigues – Sup. Atenção Integral Saúde/GO; Alvaro Ferreira 
Júnior – prof. UFG; Donalvam Maia – sup. Prod. Rural Sustentável/Seapa. 

 
Exibido 2 vezes na TV UFG e disponibilizado na internet: 

https://youtu.be/sIx-txi96mY 

83 Agenda 

AGENDA MUFG 04 05 06 20 
 
 

A Agenda apresenta informações dos eventos ligados à UFG: Simpósio - Ciência, Arte 
e Educação em tempos de pandemia; FICEMCASA, série de lives – 

promovidas pela FIC-UFG – que abordam temas diversos (o tema da vez foi "O 
aumento da violência a mulher durante a pandemia"); e Design Live Séries, que 

promoveu lives baseadas na questão "Para problema humano, o design tem uma 
resposta". 

 
Exibida 6 vezes na TV UFG e disponibilizada na 

internet:https://youtu.be/HVcY6_ZCgcE 

84 Live 

LIVE MUFG PGM 05 SAUDE MENTAL 
 

O episódio discute sobre os fatores que mais estão afetando a saúde mental da 
população durante o período da pandemia. A psiquiatra Maria Amélia e a psicóloga 

Anneliza de Sá falam acerca do medo e da insegurança causada seja pelo isolamento 
social ou pelo o medo do futuro. 

 
Entrevistadas: Maria Amélia Pereira- psiquiatra; Anneliza de Sá- psicóloga. 

 
Exibida 1 vez na TV UFG e disponibilizada na internet: 

https://youtu.be/AmJ-tRMI_Uo 



      

 

25 
 

85 Vinheta 

VH COVID 19 FAKE NEWS 
 

As notícias falsas prejudicam as ações de combate ao coronavírus. Portanto, é preciso 
tomar alguns cuidados com as fake news. 

 
Exibida diariamente na TV UFG, sendo 3 vezes ao dia, e disponibilizada na internet: 

https://youtu.be/qKLt-gdhcKc 

86 Boletim 

BLM COVID 19 LUTO PANDEMIA 
 

O Boletim traz notícias sobre o número de casos no Brasil e como os velórios estão 
ocorrendo. Centro de Controle e Prevenção de Doenças do EUA inclui novos sintomas 
da Covid-19. Apresenta a terceira etapa de entregas da ação UFG Solidária. Fala sobre 

mercado de trabalho e a Covid-19. E ainda mostra as doações de protetores faciais 
aos profissionais do Hospital das Clínicas da UFG. 

 
Entrevistados(as): Guilherme Santana - diretor cemitério privado; Viviane Ferro - 

psicóloga Saudavelmente/UFG; Marcelo Rabahi - professor FM/UFG; Érico Vieira – 
professor psicologia UFJ; Nara Costa – comissão gestora; Marline Dorneles –  cood. 

CAAF/UFG; Maria Lúcia Ferreira – Quilombo Jardim Cascata; Lídia Akalunga – 
Quilombo Jardim Cascata; Jhonathan dos Santos – desempregado;  Edward Madureira 

- reitor UFG. 
Exibido 2 vezes na TV UFG e disponibilizado na internet: 

https://youtu.be/J8xG-FwVxF8 

87 Agenda 

AGENDA MUFG 05 08 06 20 
 

A Agenda apresenta informações dos eventos ligados à UFG: Atividades para a saúde 
da comunidade universitária – alongamento e meditação; Inscrições para o Ideathon 

Lab; e o Microcurso da Rede Nacional de Dados em Saúde. 
 

Exibida 6 vezes na TV UFG e disponibilizada na internet: 
https://youtu.be/mfBCd2qfn2o 

88 Live 

LIVE MUFG PGM 06 UFG SOLIDARIA 
 

Lançada em 26 de março a Campanha UFG Solidária tem como objetivo ajudar grupos 
em vulnerabilidade social em tempos de pandemia. A campanha conta com doações 

em dinheiro para reverter em materiais essenciais como alimentos e produtos de 
higiene. O episódio mostra como está o andamento da campanha, junto com as 

professoras da comissão gestora da Ação Solidária. 
 

Entrevistadas: Karlla Caetano- professora FEN/UFG; Nara Costa- professora 
FANUT/UFG. 

 
Exibida 1 vez na TV UFG e disponibilizada na internet: https://youtu.be/qDziT7m5pls 

 

89 Vinheta 

VH COVID 19 AGUA SABAO 
 

Como higienizar de forma correta as mãos? Por que devem ser higienizadas com 
frequência? 

 
Exibida diariamente na TV UFG, sendo 2 vezes ao dia, e disponibilizada na internet: 

https://youtu.be/0S2Eqgp7Cgs 

90 Boletim BLM COVID 19 TURISMO PANDEMIA 
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O Boletim apresenta os impactos da pandemia no turismo do estado de Goiás. Crise 

no setor aéreo brasileiro. Mais de 600 focos de incêndio na região do Pantanal. 
Museu Antropológico lança filme em comemoração aos 50 anos. Ainda divulga as 

Lives que ocorrem no Centro Cultural UFG e a ações de arrecadação de doações da 
Campanha UFG Solidária. 

 
Entrevistados(as): Ivan Pires - sec. Turismo Caldas Novas; Selma Bastos - prefeita 

Goiás; Giovanna Tavares – pres. ABBTUR/GO; Manoel de Lima- prof. UFG. 
 

Exibido 2 vezes na TV UFG e disponibilizado na internet: 
https://youtu.be/_MG2lrqPmNw 

91 Agenda 

AGENDA MUFG 06 09 06 20 
 

A Agenda apresenta informações dos eventos ligados à UFG: Projeto a Covid-19 no 
mundo-Espanha; Roda de conversa virtual com presença de psicólogos; e o curso 

sobre o papel da Universidade frente ao avanço do fascismo. 
 

Exibida 6 vezes na TV UFG e disponibilizada na internet: 
https://youtu.be/Qem1bRX0fnM 

92 Live 

LIVE MUFG PGM 07 PANDEMIA PERIFERIA 
 

Estudo da UFG indica que a densidade demográfica das grandes cidades somada à 
falta de infraestrutura de saneamento potencializa os efeitos devastadores da 
epidemia, que atinge especialmente a fração mais socialmente vulnerável da 

sociedade. 
 

Entrevistados(as): Tadeu Arrais- prof. IESA/UFG; Maria Ester- profª PUC-GO; Ana Lúcia 
- profª aposentada UFG; Everton Rosa- prof. FACE/UFG. 

 
Exibida 1 vez na TV UFG e disponibilizada na internet: https://youtu.be/hJ3vT4jqyw0 

93 Vinheta 

VH COVID 19 HIGIENE MÃO 
 

Passo a passo de como higienizar as mãos com água e sabão. 
 

Exibida diariamente na TV UFG, sendo 3 vezes ao dia, e disponibilizada na 
internet:https://youtu.be/w3oNJbh671I 

94 Boletim 

BLM COVID 19 ADOECIMETO PROFISSIONAIS SAUDE 
 

Pesquisa revela que sem isolamento social faltará leitos de UTI em Goiás. UFG pode 
realizar 350 testes de Covid-19 por dia. Em Goiás, 32% dos infectados são 

profissionais da saúde. Parte da população será testada em Goiânia e Aparecida de 
Goiânia. UFG Solidária arrecada doações. 

 
Entrevistados(as): Thiago Rangel - prof. ICB/UFG; José Clecildo - diretor IPTSP/UFG; 
Roberta Rios - pres. Sindicato Enfermeiros Goiás; Yves Ternes - super. Vigilância em 

Saúde de Goiânia; Alessandro Magalhães - sec. Saúde Aparecida de Goiânia. 
 

Exibido 2 vezes na TV UFG e disponibilizado na internet: 
https://youtu.be/Ur5t8kz4yRk 

 

95 Live LIVE MUFG PGM 08 PANDEMIA  EDUCACAO TECNOLOGIA 
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As escolas estão fechadas em todo o país desde meados de março, por causa da 
pandemia da Covid-19. Por isso, o ensino agora se dá por meio de plataformas 

digitais. No entanto, os professores não foram preparados para o novo modelo e 
parcela significativa dos estudantes não têm acesso qualificado à internet. 

 
Entrevistados(as): Kátia Morosov - profa. UFMT; Nelson Pretto - prof. UFBA. 

 
Exibida 1 vez na TV UFG e disponibilizada na internet: https://youtu.be/_MWUeibA-so 

96 Agenda 

AGENDA MUFG 07 10 06 20 
 

A Agenda apresenta informações dos eventos ligados à UFG: Encontro do Grupo de 
Estudo Pós-Coloniais, para discutir a "carta de uma prisão em Birmingham"; A 

especialização em Design Estratégico da FAV-UFG promove lives sobre As estratégias 
de sucesso de 5 goianas; e a Live do projeto FICEMCASA, com o tema "O poder da 

mente na formação de hábitos saudáveis". 
 

Exibida 6 vezes na TV UFG e disponibilizada na internet: https://youtu.be/8hrI3gvlfEY 

97 Vinheta 

VH COVID 19 HIGIENE INFECTADO 
 

O Boletim traz notícias sobre os impactos da pandemia na cultura. FETEG e UFG 
realizam fórum. Festivais de música alternativa ainda têm futuro indefinido. EUA 
testam vacina contra Covid-19. Terceira etapa de vacinação contra a Influenza. 

Segundo pesquisa, mulheres recebem menos que homens. UFG realiza Espaço da 
Profissões on-line. E o Boletim ainda divulga a Campanha UFG Solidária. 

 
Exibido 2 vezes na TV UFG e disponibilizado na internet: 

https://youtu.be/_z4TmMt_ZuA 

98 Boletim 

BLM COVID 19 CULTURA PANDEMIA 
 

O Boletim traz notícias sobre os impactos da pandemia na cultura. FETEG e UFG 
realizam fórum. Festivais de música alternativa ainda têm futuro indefinido. EUA 
testam vacina contra Covid-19. Terceira etapa de vacinação contra a Influenza. 

Segundo pesquisa, mulheres recebem menos que homens. UFG realiza Espaço da 
Profissões on-line. E o Boletim ainda divulga a Campanha UFG Solidária. 

 
Entrevistados(as): Eduardo de Souza – diretor e produtor cultural; Adriano Baldy - sec. 
Cultura Goiás; Thiago Moura – pres. FETEG; Alexandre Nunes – prof. EMAC/UFG; Leo 

Rasuk – produtor cultural; Edson Roberto Vieira – super. IBGE/GO. 
 

Exibido 2 vezes na TV UFG e disponibilizado na internet: 
https://youtu.be/_z4TmMt_ZuA 

99 Live 

LIVE MUFG PGM 09 MONUMENTOS HISTORICOS 
 

As entrevistadas Izabela Tamazo (antropóloga) e Yordanna Lara (historiadora) falam 
sobre monumentos e representatividade, relacionando o contexto histórico e atual de 

estátuas e outros símbolos. 
 

Entrevistadas: Yordanna Lara – historiadora; Izabela Tamaso – antropóloga. 
 

Exibida 1 vez na TV UFG e disponibilizada na internet: https://youtu.be/808U_qys4b4 
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100 Agenda 

AGENDA MUFG 08 11 06 20 
 

A Agenda apresenta informações dos eventos ligados à UFG: live promovida pela 
especialização em Design Estratégico da FAV-UFG – 5 Goianas e suas Histórias de 

Sucesso; a palestra da FIC/UFG – “Conexão Universidade e Mercado: como se 
preparar para o futuro?”; e o Prêmio TCC em empreendedorismo. 

 
Exibida 6 vezes na TV UFG e disponibilizada na internet: 

https://youtu.be/B5Ygp4gdkWM 

101 Vinheta 

VH COVID 19 GAME FIQUE CASA 
 

Mensagem para ficar em casa transmitida em formato de game. 
 

Exibida diariamente na TV UFG, sendo 5 vezes ao dia, e disponibilizada na 
internet:https://youtu.be/EOmPYJvlfJo 

102 Boletim 

BLM COVID 19 EXPECTATIVA DECRETO 
 

Medidas de escalonamento de abertura do comércio em Goiânia. Novo coronavírus 
chega a todos os municípios do estado. Impactos da Covid-19 na população indígena. 

Inteligência artificial identifica sintomas. Dia mundial da enfermagem em meio à 
pandemia. Como contribuir para a UFG Solidária. 

 
Entrevistados(as): Walison Moreira - sec. desenv. econômico, trabalho C&T; Manuel 

Ferreira - coord. Plataforma Covid Goiás/ UFG; Alexandre Herbetta - professor 
NTFSI/UFG; Celso Camilo - prof. INF/UFG; Claci Rosso - diretora FEN/UFG. 

 
Exibido 2 vezes na TV UFG e disponibilizado na internet: https://youtu.be/NVrGRL-

QN6U 

103 Agenda 

AGENDA MUFG 09 12 06 20 
 

A Agenda apresenta informações dos eventos ligados à UFG: Circuito de Lives: A 
economia e a vida; Projeto: A Covid-19 no mundo; e "Diálogos abertos sobre a 

educação infantil", debate feito pelo Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação 
Física e Infância do CEPAE. 

 
Exibida 6 vezes na TV UFG e disponibilizada na internet: 

https://youtu.be/vyitgz5DAzM 

104 Live 

LIVE MUFG PGM 10 SEIS MESES COVID 19 
 

Passados seis meses da descoberta do novo Coronavírus, o Mundo UFG faz um 
balanço sobre as ações da UFG relacionadas ao enfrentamento à pandemia e mostra 

tudo o que já se sabe sobre o vírus. 
 

Entrevistados(as): Gabriela Duarte- profa. IQ/UFG; João Bosco Siqueira- prof. 
IPTSP/UFG; Pedro Vasconcelos- prof. FCS/UFG; Lucilene Sousa- pró-reitora de 

Extensão e Cultura/UFG. 
 

Exibida 1 vez na TV UFG e disponibilizada na internet: 
https://youtu.be/zgdthLzXzqY 

105 Vinheta 
VH COVID  19 FOSFORO FIQUE CASA 

 
A vinheta apresenta uma animação com palitos de fósforo para chamar a atenção 
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para o isolamento social. 
 

Exibida diariamente na TV UFG, sendo 6 vezes ao dia, e disponibilizada na 
internet:https://youtu.be/8yushDO_zVQ 

106 Boletim 

BLM COVID 19 SITUACAO FINANCEIRA 
 

O Boletim traz notícias sobre o pagamento da segunda parcela do auxílio emergencial. 
Mudanças no auxílio. Projeto de lei que proíbe inscrições de nomes no SPC e SERASA. 
Professores da UFG dão dicas de orçamento doméstico. Segundo pesquisa, mais de 

140 mil goianos podem ter contraído o coronavírus. O Boletim ainda divulga a 
Campanha UFG Solidária. 

 
Entrevistados(as): Dina Marta - super. CDL Goiânia; Moisés Cunha - professor 

FACE/UFG. 
 

Exibido 2 vezes na TV UFG e disponibilizado na internet: https://youtu.be/t7eliazCyxg 

107 Vinheta 

VH COVID 19 MASCARA BICO PATO 
 

A vinheta apresenta um tutorial de como fazer máscara bico de pato. 
 

Entrevistada: Maristela Novaes – professora/UFG. 
 

Exibida diariamente na TV UFG, sendo 3 vezes ao dia, e disponibilizada na 
internet:https://youtu.be/dOHbNTYn9LQ 

108 Boletim 

BLM COVID 19 IMPACTO AGRONEGOCIO 
 

Novo decreto flexibiliza abertura do comércio. Brasil volta ao mapa da fome. Impactos 
da pandemia no agronegócio. Hospital das Clínicas precisa de doação de sangue. 

Alunos da Rede Municipal de Ensino de Aparecida de Goiânia recebem cestas básicas. 
 

Entrevistados(as): Marcelo Pedro – apresentador; Daniel Balaban - chefe WFP/ONU 
Brasil; Donalvam Maia - super. Produção Rural Sustentável; José da Silva – produtor; 
Ediene Xavier da Silva – produtora rural; Luciana Cardoso – responsável tec. Banco 

Sangue HC; Wanderlan Renovatto – sec. Educação Aparecida; Iris Rezende – prefeito. 
 

Exibido 2 vezes na TV UFG e disponibilizado na internet: 
https://youtu.be/t9xasc0S5D8 

109 Vinheta 

VH COVID 19 MASCARA PREGA 
 

Tutorial de como fazer uma máscara cirúrgica em tecido. 
 

Entrevistada: Maristela Novaes – professora/UFG. 
 

Exibida diariamente na TV UFG, sendo 3 vezes ao dia, e disponibilizada na internet: 
https://youtu.be/T8KS4gU0PJI 

110 Boletim 

BLM COVID 19 TENDA TESTAGEM UFG 
 

O Boletim traz notícias sobre o projeto Tenda Triagem Covid-19 da UFG. Também dá 
informações sobre a campanha de vacinação contra gripe e ocupações dos leitos de 
UTI's na rede pública. Fala ainda sobre a possível abertura das academias e sobre a 

pandemia nos quilombos. 
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Entrevistados(as): Carla Ponciano – enfermeira residente HUGO; Claci Rosso – 
diretora FEN/UFG; Mávia Alcântara – biomédica; Edward Madureira – reitor UFG; 

Fátima Mrue – secretária municipal de saúde; Flúvia Amorim -superintendente 
SUVISA/SES; Haikal Yaspers Helou – presidente AHPACEG; Givânia Maria Silva - coord. 

CONAQ; Edna Santos - Comunidade Boa Vista - Afrânio (PE); Marta Quintiliano - 
Comunidade Vó Rita - Trindade (GO). 

Exibido 2 vezes na TV UFG e disponibilizado na internet: 
https://youtu.be/-wlHKqnJ_OM 

111 Vinheta 

VH COVID 19 MASCARA COMUNICACAO 
 

A vinheta busca conscientizar o uso de máscara. Comunicadores da Fundação RTVE, 
TV UFG e UFG orientam as pessoas, de forma descontraída, sobre o uso e a 

importância da máscara. 
 

Entrevistados(as):Kamyla Maia – TV UFG; Matheus Sales – Fundação RTVE; Fernando 
Brás – TV UFG; Fernanda Silva – Fundação RTVE; Silvânia Lima – Rádio Universitária; 

Maria Vitória – Secom UFG; Diego Barbosa – intérprete Libras. 
 

Exibida diariamente na TV UFG, sendo 4 vezes ao dia e disponibilizada na internet: 
https://youtu.be/YIId9WIF4Tw 

112 
Programa 
Especial 

ESPAÇO DAS PROFISSÕES   2ª ETAPA  CONHEÇA OS CURSOS 
 

Primeiro dia do evento que visa oportunizar ao estudante do ensino médio 
esclarecimentos e orientações sobre os cursos (listados abaixo) oferecidos pela UFG, 

bem como sobre o processo de formação profissional de nível superior e as 
possibilidades de atuação profissional. 

 
Bloco 1 – Horário: 14h-16h 

Biotecnologia 
Ciências Biológicas – Licenciatura 
Ciências Biológicas – Bacharelado 

Ecologia e Análise Ambiental 
Educação Física – Licenciatura 
Educação Física – Bacharelado 

Ciências Ambientais 
 

Bloco 2 – Horário: 16h:30min - 18h:30min 
Enfermagem 

Farmácia 
Biomedicina 

Medicina 
Musicoterapia 

Nutrição 
Odontologia 

 
Entrevistados(as): professora-Thannya Nascimento Soares; professor-Paulo de Marco 

Jr; Coordenara do curso-Patrícia Resende Alo Nagib; professora- Simone Sendin 
Moreira Guimarães; professor- Manuel Eduardo Ferreira; coordenador do curso-Lênin 
Tomazett Garcia; professor- Ricardo Lira; estudante-Renato Franco; professor-Rogerio 
Pereira Bastos;  estudante- Sarah Silva; professora-Cristina da Costa Krewer Mascioli; 

vice coordenar – Renê Carneiro; estudante-Lorena Camarço Valadares Santos; 
estudante-Nathalia Batista de Oliveira; Professora-Alessandra Vitorino Naghettini; 
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professora-Nathalie de Lourdes Souza Dewulf; coordenadora-Karine Anusca Martins; 
professor-Júlio Almeida Silva; coordenador-Renan Nunes Pelas; coordenadora-

Fernanda Valentin; coordenadora de graduação- Natália Del Angelo Aredes; 
estudante- Luciana Martins Rosa; estudante-Paulo Ricardo de Sousa Pereira; 

estudante – Ana Paula Barros; professor-Mayara Kelly Ribeiro; intérpretes de Libras – 
Joseane Carvalho; Milena Alves e Bianca Esteves. 

 
Exibido 1 vez na TV UFG e disponibilizado na internet: 

https://youtu.be/Zcxny6ftKr8 

113 
Programa 
Especial 

ESPAÇO DAS PROFISSÕES  2ª ETAPA  CONHEÇA OS CURSOS 
 

Segundo dia do evento que visa oportunizar ao estudante do ensino médio 
esclarecimentos e orientações sobre os cursos (listados abaixo) oferecidos pela UFG, 

bem como sobre o processo de formação profissional de nível superior e as 
possibilidades de atuação profissional. 

 
Bloco 1 – Horário: 14h-16h 

Agronomia 
Engenharia de Alimentos 

Engenharia Florestal 
Medicina Veterinária 

Zootecnia 
Geologia 

Geografia - Licenciatura 
Geografia – Bacharelado 

 
 

Bloco 2 – Horário: 16h:30min - 18h:30min 
Física - Licenciatura 
Física - Bacharelado 

Matemática - Bacharelado 
Matemática - Licenciatura 

Física Médica 
Química – Bacharelado 
Química – Licenciatura 

Estatística 
 

Entrevistados(as): intérpretes de Libras – Joseane Carvalho; Milena Alves e Bianca 
Esteves; Professor-Rommel Bernardes Costa; professora- Patrícia Pereira Pires; 

professora- Luciana Batalha de Moranda Araújo; professor- Marcos Barcellos Café; 
professora- Miriam Aparecida Bueno; professora -Joana Paula Sanchez; professora- 
Karla Maria Silva de Faria; estudante: Kamila Alberto das Dores; estudante- Márcia 

Cristina da Silva; estudante-Ruth Hevellyn Paiva Perne Vilas Boas; coordenadora- Ana 
Paula Iglesias Santin; coordenador-Arthur dos Santos Mascioli; estudante-Pedro 
Guilherme do Carmo Gonçalves de Aguiar; estudante-Maria Eduarda Andrade de 

Faria; estudante-Gabrielly Cristiny de Andrade; coordenador- Ardiley Torres Avelar; 
vice coordenador- Wellington Lima Cedro; professor- Geci José Pereira da Silva; 
professor- Ivo de Almeida Marques; professora- Cássia Alessandra Marquezin; 

coordenador- Juvenal Carolino da Silva Filho; professor-Marley Apolinário Saraiva; 
professor- Jonas Oliveira da Silva; estudante- Ana Paula Araújo Carvalho; estudante- 

Marielson Dias Oliveira; estudante- Larissa Garcia Velasco; professora-Cynthia Arantes 
Vieira Tojeiro;  professora- Adriana Regia Marques de Souza.  
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Exibido 1 vez na TV UFG e disponibilizado na internet: 

https://youtu.be/Z4YhrU5laes 

114 
Programa 
Especial 

ESPAÇO DAS PROFISSÕES  2ª ETAPA  CONHEÇA OS CURSOS 
 
 

Terceiro dia do evento que visa oportunizar ao estudante do ensino médio 
esclarecimentos e orientações sobre os cursos (listados abaixo) oferecidos pela UFG, 

bem como sobre o processo de formação profissional de nível superior e as 
possibilidades de atuação profissional. 

 
Bloco 1 – Horário: 14h-16h 

Engenharia Ambiental e Sanitária 
Engenharia Civil 

Engenharia Química 
Engenharia de Produção 

Engenharia de Transportes 
Engenharia Elétrica 
Engenharia Física 

Engenharia Mecânica 
 

Bloco 2 – Horário: 16h30-19h 
Pedagogia 
Psicologia 

Educação do Campo - Licenciatura (Regional Goiás 
Museologia 

História - Licenciatura e Bacharelado 
 

Entrevistados(as): Coordenador- Humberto Carlos Ruggeri Junior; professor- Thiago 
Leandro de Souza; coordenador- Maico Roris Severino; coordenador- Ricardo Costa 

de Santana; coordenador- Lourenço Matias; coordenador- Sigeo Kitatani Jr; 
coordenadora-  Maria Carolina Brandstetter; professor- Cristiano Almeida; professora- 

Karla Alcione da Silva Cruvinel; estudante- Vinícius Assunção de Morais; egresso- 
Rafael Carbat; estudante- Cecília de Sousa Luz Almeida; estudante- John Heberty de 
Freitas; estudante-Mayara do Nascimento Rodrigues; estudante- Alexandre Correa 

Martins; professor- Soraya Vieira Santos; coordenadora- Vera Regina Barbuy Wilhelm; 
professor- Rafael Saddi Teixeira; professor- Hélio Simplício Rodrigues Monteiro; 

professora- Jordana de Castro Balduino Paranahyba; estudante- Anderson Smilley 
Freitas Alves; estudante- Ana Laura Brasil Peralta; vice Coordenadora- Vânia Dolores 

Estevam de Oliveira; intérpretes: Raian Soares, Maria Carolina e Milena Alves. 
 

Exibido 1 vez na TV UFG e disponibilizado na internet: 
https://youtu.be/bFZy67EAUuc 

115 
Programa 
Especial 

ESPAÇO DAS PROFISSÕES  2ª ETAPA  CONHEÇA OS CURSOS 
 

Quarto dia do evento que visa oportunizar ao estudante do ensino médio 
esclarecimentos e orientações sobre os cursos (listados abaixo) oferecidos pela UFG, 

bem como sobre o processo de formação profissional de nível superior e as 
possibilidades de atuação profissional. 

 
1º Bloco 

Ciências Sociais Políticas Públicas 
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Ciências Sociais Bacharelado 
Ciências Sociais Licenciatura 

Serviço Social 
Filosofia Licenciatura e Bacharelado - Regional Goiânia e Regional Goiás 

Direito - Regional Goiânia e Regional Goiás 
Relações Internacionais 

 
2º Bloco 

Artes Visuais - Bacharelado 
Artes Visuais - Licenciatura 

Artes Visuais - Licenciatura EAD 
Dança 

Música - Bacharelado 
Música - Licenciatura 

Teatro 
Direção de Arte 

Letras - Espanhol, Francês, Inglês, Português, Linguística, Estudos Literários, 
Libras (Licenciatura), Libras (Tradução) 

 
Entrevistados(as): professor-Cristiano Novaes de Rezende; Professora- Andréa 

Vettorassi; professor- Cícero Oliveira; estudante-Josileide Veras De Souza; diretor da 
Regional- Renato Francisco dos Santos Paula; coordenador- Diego Trindade d'Ávila 

Magalhães; professora- Sofia Valle; coordenador- Cláudia Quintino; professora- Geisa 
Cunha Franco; estudante- Carlos Eduardo Marques; estudante- Ana Karoline Dirino; 

estudante- Geovanna Rodrigues de Souza; estudante – Josileide de Sousa; professor - 
Cristiano Resende; professor – Cícero Oliveria; coordenadora- Denise Maria Zorzetti; 
coordenadora: Ruth Sara; estudante- Yasutoki Minomo Neto; coordenadora- Clarice 
Costa; coordenador- Rafael Guarato dos Santos; coordenador- Francisco Guilherme 
de Oliveira Junior; diretor da Faculdade- Jamesson Buarque de Souza; professora- 

Adriana Aparecida Mendonça; professora-  
Kelly Mendes; professora- Valéria Fabiane Braga F. Cabral; estudante- Lucas Liandro; 

estudante- Karina Almeida André; professora- Claudney Maria de Oliveira e Silva; 
estudante- Nádia Rodrigues Primo; estudante- Guilherme Albuquerque; professor- 

Alexandre Badim; estudante- Laura Carvalho de Moraes; professora - Renata Valéria; 
intérpretes: Raian Soares, Maria Carolina e Milena Alves 

 
Exibido 1 vez na TV UFG e disponibilizado na internet: 

https://youtu.be/lD7oFF93psg 

116 
Programa 
Especial 

ESPAÇO DAS PROFISSÕES  2ª ETAPA  CONHEÇA OS CURSOS 
 

Quinto dia do evento que visa oportunizar ao estudante do ensino médio 
esclarecimentos e orientações sobre os cursos (listados abaixo) oferecidos pela UFG, 

bem como sobre o processo de formação profissional de nível superior e as 
possibilidades de atuação profissional. 

 
1º Bloco 

Ciências Contábeis 
Ciências Econômicas 

Administração 
Biblioteconomia 

Sistemas de Informação 
Gestão da Informação 
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Jornalismo 
Publicidade e Propaganda 

Relações Públicas 
 

2º Bloco 
Engenharia da Computação 

Ciências da Computação 
Engenharia de Software 

Inteligência Artificial 
Design de Ambientes 

Arquitetura e Urbanismo 
Design de Moda 
Design Gráfico 

 
Entrevistados(as): Coordendaro-Emerson de Sousa; professor – Thiago Camarinha; 

coordenadora – Daiana Pimenta; coordenadora Hélcia da Silva; professor – Erinaldo 
Valério; professor – Eliomar de Lima; professora Eliany de Araújo; coordenadora-

Ângela de Moraes; professor – Daniel Christino; professora – Simone Tuzzo; 
professor-Juliano Soares; estudande- Carolina Peixoto; professora – Vitória Augusta; 

estudante-Nayara Queiroz; professora- Luciana da Silva; professor – Valdemar 
Graciano; estudante – Carlos Henrique do Nascimento; coordenador – Carlos Galvão; 
professora – Débora Fernandes; professor – Juliano de Oliveira; professor – Anderson 
Soares; professora – Jana Cândida; coordenador – Fernando Melo; professor – Breno 
Abreu; professor – Cláudio Rocha; professor – Sandrerley Pires; egresso – Rodolfo da 

Silva; estudante – Enio Rocha; professora – Telma Soares; estudante – Elieser França e 
vice coordenador – Lucas Costa; interpretes para Libras – Maria Carolina, Raian Soares 

e Milena Alves. 
 

Exibido 1 vez na TV UFG e disponibilizado na internet: 
https://youtu.be/S3VGBBotR9s 

 

JULHO/2020 

ITEM FORMATO ATIVIDADE 

117 Boletim 

BLM COVID 19 ABERTURA ACADEMIA 
 

O boletim traz as notícias: Prefeitura de Aparecida de Goiânia monta drive-thru para 
testar Covid-19; Carro de som orienta população sobre Covid-19 em Aparecida de 
Goiânia; Justiça autoriza abertura de academias em Goiás; Fundação ligada à UFG 

poderá gerir hospitais de campanha; Semana Nacional dos Museus; 50 anos do 
Museu Antropológico; Projeto oferece conteúdos para melhoria da saúde mental; 

UFG Solidária entrega mais de 1000 cestas; 2ª etapa do Espaço das Profissões 2020. 
 

Entrevistados(as): Alessandro Magalhães – sec. Saúde Ap. Goiânia; Gustavo 
Mendanha – pref. Ap. Goiânia; Tânia Mendonça – sup. Patrimônio Histórico, Cultural 

e Artístico; Diego Mendes – vice-diretor Museu Antropológico UFG;  Manoel Ferreira - 
dir. Museu Antropológico.  

Vanessa Setubal – voluntária Grupo Irmã Natália. 
 

Exibido 2 vezes na TV UFG e disponibilizado na internet: 
https://youtu.be/vRO4o-h2GoM 

118 Live LIVE CONEXOES COVID 19 MEIO AMBIENTE 
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Uma abordagem sobre os impactos da pandemia no meio ambiente. Os entrevistados 

discutem sobre a fala do Ministro do Meio Ambiente, como a sociedade pode se 
organizar em favor do meio ambiente e debatem outros pontos que afetam o 

desenvolvimento do sistema. 
 

Entrevistados(as): Everaldo Pastores - porf. PUC/GO; Raoni Guerra - prof. UFMG; 
Luciana Tibiriça - prof. UFG. 

 
Exibida 1 vez na TV UFG e disponibilizada na internet: 
https://www.youtube.com/watch?v=uqp2b_3K7xA 

119 Agenda 

AGENDA MUFG 10 22 06 20 
 

A Agenda apresenta informações dos eventos ligados à UFG: I Colóquio LUPA-Lugares 
e Patrimônios realizado pela a Faculdade de História da UFG; palestra do Instituto de 

Física da UFG: Uma estrela tão velha quanto o Universo; I Seminário Reiventar 
Direitos Humanos em Tempos de Resistência, realizado pelo Coletivo Magnífica 

Mundi e parceiros. 
 

Exibida 4 vezes na TV UFG e disponibilizada na internet: 
https://youtu.be/DtFeRdnXG0k 

120 Boletim 

BLM MUFG PGM 01 MERCADO TRABALHO 
 

O boletim traz as notícias: Comércio volta a funcionar gradualmente na capital; UFG 
oferece terapia on-line gratuita; Número de desempregados aumenta em Goiás; 

Construção civil tem menos vagas e salários mais baixos; Prefeitura de Aparecida de 
Goiânia cria plataforma de vagas de empregos; Secretaria de Saúde coleta plasma 

sanguíneo para tratamento de Covid-19; UFG Solidária arrecada doações. 
 

Entrevistados(as): Iris Rezende – prefeito; Fátima Mrué – sec. saúde Goiânia; 
Sebastiana Batista – Sup. Regional do Trabalho; Edson Vieira – Sup. IBGE/Goiás; 

Márcia Tinoco – sec. mun. trabalho, emprego e renda; Alessandro Magalhães – sec. 
Saúde/Aparecida de Goiânia 

 
 

Exibido 2 vezes na TV UFG e disponibilizado na internet: https://youtu.be/GWE1m-
b9p0w 

121 Live 

LIVE CONEXOES COVID 19 RELACIONAMENTO 
 

Uma abordagem sobre o isolamento social e a afetividade. E sobre a necessidade que 
o ser humano tem do afeto e de se relacionar. 

 
Entrevistadas: Arlete Gavranic – psicóloga; Sylvia Marzano - médica e terapeuta. 

 
Exibida 1 vez na TV UFG e disponibilizada na internet: 

https://www.youtube.com/watch?v=K08rYCptv-w 

122 Agenda 

AGENDA MUFG 11 23 06 20 
 

A Agenda apresenta informações dos eventos ligados à UFG: Penúltimo 
Webseminário da série de lives promovida pelo curso de Design Gráfico da FAV; Live 
promovida pelo Núcleo Takynahaky de Ensino Superior Indígena sobre os Desafios 
Históricos da Construção de uma Educação Superior Intercultural; Live promovida 
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pelo DCE da UFG sobre a Luta LGBT. 
 

Exibida 4 vezes na TV UFG e disponibilizada na 
internet:https://youtu.be/IFMZSo40hBw 

123 Boletim 

BLM COVID 19 EDUCACAO PANDEMIA 
 

O boletim traz as notícias: Por que o real se desvaloriza? Economista explica; 
Faculdade de Farmácia distribuiu álcool glicerinado para caminhoneiros; 

Inadimplência chega a 45% em escolas particulares; MEC suspende cobrança do FIES; 
Enem tem mais de 5 mil inscritos, mas sem data de prova definida; Aulas on-line 

colocam alunos mais distantes da aprovação; TV UFG exibe aulas para alunos da rede 
municipal; Livro coletivo reúne história escrita por pessoas comuns. 

 
Entrevistados(as): Everton Rosa – Prof./UFG; Newton Morais – PRF-GO; Fernanda 
Cunha – professora; Gláucia Vieira – professora; Valéria Almeida – dir. Cursinho 

Federal de Goiás; Guido Marco – sec. Cultura e Turismo; Dani de Brito – escritora. 
 

Exibido 2 vezes na TV UFG e disponibilizado na internet: 
https://youtu.be/gaCn42tTGUw 

124 Live 

LIVE MUFG PGM 11 EXCLUSAO ESCOLAR 
 

O aumento de índices de evasão escolar tem sido apontado por especialistas como 
uma das consequências desse período prolongado de paralisação das atividades 

presenciais. Além da autonomia e disciplina exigidas dos alunos nessa reorganização 
da vida escolar, a falta de acesso ou o acesso limitado à internet configura-se como 

um primeiro obstáculo para que a totalidade dos estudantes seja contemplada. 
 

Entrevistados(as): Glauco Gonçalves- prof Cepae/UFG; Ana Paula Salles - coord. 
ConnectLab-FEFD/UFG; José Paulo - prof. PPGE/UFG; Maísa Silva - pró-reitora 

Prae/UFG. 
 

Exibida 1 vez na TV UFG e disponibilizada na internet: https://youtu.be/kd4NUgQx-Kw 

125 Agenda 

AGENDA MUFG 12 24 06 20 
 

A Agenda apresenta informações dos eventos ligados à UFG: População Negra em 
Tempos de Pandemia, mediada pela professora Luciana Dias da UFG; Encontro do 

Grupo de Estudos Pós-Coloniais, do curso de Relações Internacionais da UFG; Palestra 
online com o tema Ritmo, Educação Musical e Musicoterapia, promovida pela 

EMAC/UFG. 
 

Exibida 4 vezes na TV UFG e disponibilizada na 
internet:https://youtu.be/wqCn9O3VhRg 

126 Boletim 

BLM COVID 19 DIFICULDADE CREDITO 
 

O boletim traz as notícias: Sem isolamento, Goiás pode chegar a mais de 5 mil mortes 
por Covid-19; UFG restaura respiradores para tratamento de pacientes com Covid-19; 

Impacto da pandemia para indústrias goianas; Microemprendedores têm 
empréstimos negados em Goiás; Auxílio-alimentação para estudantes de escolas 

públicas estaduais; UFG Solidária arrecada doações em dinheiro; Dez semanas de lives 
#CulturaNaUFG. 

 
Entrevistados: Thiago Rangel - professor ICB/UFG; Rodrigo Lemos - professor 
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EMC/UFG; Felipe Queiroz - professor FACE/UFG; Éder Oliveira - coord. Sebrae Ap. 
Goiânia. 

 
Exibido 2 vezes na TV UFG e disponibilizado na internet: 

https://youtu.be/lPGcpSU8vGw 

127 Live 

LIVE MUFG PGM 12 MAES CIENTISTAS 
 

Desafios enfrentados por mães cientistas e como a diferença de gênero impacta na 
atuação dessas mulheres na pesquisa e produção de conhecimento. 

 
Entrevistadas: Vanessa Clemente - mãe e pesquisadora UFG; Ana Carolina Coelho - 

mãe e professora. 
 

Exibida 1 vez na TV UFG e disponibilizada na internet: https://youtu.be/qLpQhn91aNs 

128 Agenda 

AGENDA MUFG 13 25 06 20 
 

A Agenda apresenta informações dos eventos ligados à UFG: O Piano e suas 
Perspectivas; Live “Pedagogias decoloniais e direitos humanos”, transmitida pelo 
canal Pensar em Direitos Humano UFG no Youtube; Live FACEMCASA com o tema 

Consequências da pandemia Covid-19: comércio global e seus impactos para o Brasil. 
 

Exibida 4 vezes na TV UFG e disponibilizada na internet: 
https://youtu.be/82-LK4D6M2c 

129 Boletim 

BLM MUFG PGM 02 TRATAMENTO COVID HOSPITAL 
 

O Boletim traz as notícias: Ordens de despejo estão suspensas até 30/10; Curso de 
Inteligência Artificial da UFG conquista credenciamento para pesquisa e inovação; 

Prêmio TCC em Empreendedorismo abre inscrições; Ideathon Lab oferece prêmio de 
até 5 mil reais; Artista lança projeto musical que fala das relações do homem com a 

Mãe Terra; Projeto Voluntários UFG; Tratamento da Covid-19 nos ambientes 
hospitalares; Banco de Sangue do HC precisa de doadores. 

 
Entrevistados: Arthur Rios Júnior – adv. Imobiliário; Edgar Franco – ciberartista; 

Ricardo Borges da Silva – médico/HC 
 

Exibido 2 vezes na TV UFG e disponibilizado na 
internet:https://youtu.be/J6e_5N6MSDo 

130 Live 

LIVE MUFG PGM 13 IMPORTANCIA CIENCIA 
 

Ao responder grandes perguntas e enfrentar desafios do cotidiano, a ciência cria 
conhecimento e melhora a educação e a qualidade de vida das pessoas. Recentes 

ataques à ciência tentam colocá-la em xeque. 
 

Entrevistados(as): Tiago Camarinha - prof. FACE/UFG; Frank Tavares - prof. FCS/UFG; 
Jesiel Carvalho - pró-reitor PRPI/UFG; Thiago Rangel - prof. ICB/UFG. 

 
Exibida 1 vez na TV UFG e disponibilizada na internet: https://youtu.be/2ok0Fl8yr-Y 

131 Agenda 

AGENDA MUFG 14 26 06 20 
 

A Agenda apresenta informações dos eventos ligados à UFG: Bacurau - filme com 
debate, realizado pelo Cine Clube Kalunga; Série de mesas redondas dentro do evento 
Arte e Monumentos: entre o esquecimento e a memória, organizado pelo Núcleo de 
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Investigação em História da Arte da Faculdade de Artes Visuais da UFG; Inscrições 
abertas para o IV Encontro de Biodiversidade Animal da Pós-graduação em 

Biodiversidade Animal da UFG. 
 

Exibida 4 vezes na TV UFG e disponibilizada na 
internet:https://www.youtube.com/watch?v=5FyvWIylfY0 

132 Boletim 

BLM MUFG PGM 03 UFG TESTE RAPIDO BARATO 
 

O Boletim traz as notícias: Projeto EPI UFG já produziu mais de 125 mil máscaras; 
Número de pessoas que cuidam de parentes idosos aumenta no Brasil; Fiscalização 
descobre desmatamento em território Kalunga;  Governo Federal decide recontar 

óbitos por Covid-19 e omite número de mortos; UFG desenvolve teste mais rápido e 
mais barato contra Covid-19; Vacinação contra H1N1 é prorrogada em Aparecida de 
Goiânia; Aparecida de Goiânia cria macrozonas e faz escalonamento do comércio; 

PROCON fiscaliza agências bancárias; Simpósio Ciência, Arte e Educação em Tempos 
de Pandemia reúne grandes nomes; UFG Solidária arrecada doações. 

 
Entrevistados(as): Heliny Neves - FEN/UFG; Carlos Gustavo Hoelzel - FAV/UFG; Luana 
Cássia Ribeiro - FEN/UFG; Andréa Vulcanis – sec. Meio Ambiente e Des. Sustentável; 

Gabriela Duarte- prof. IQ/UFG; Alessandro Magalhães – sec. Saúde Ap. Goiânia; André 
Rosa – sec. Fazenda; Thiago Messias  - coord. Fiscalização; Jonatas Medeiros – sec. de 
Governo; Reninldes Maria Rocha – Comunidade Quiombola Extrema Iaciara; Suzete 

Bessa – coor. Cultura e Extensão UFG/Reg. Goiás 
 

Exibido 2 vezes na TV UFG e disponibilizado na internet: 
https://youtu.be/s4tWaxlaT2Q 

133 Live 

LIVE MUFG PGM 14 MULHERES DIGITAIS 
 

Superar a baixa presença de alunas nos cursos de exatas envolve uma série de 
desafios. Somente 15% dos alunos matriculados em cursos de Ciência da Computação 

e Engenharia são mulheres, informa a Sociedade Brasileira de Computação (SBC). 
 

Entrevistados(as): Elisângela Dias - professora INF/UFG; Taciana Kudo - professora 
INF/UFG; Cristiane Ferreira- professora INF/UFG; Berretta - professora INF/UFG. 

 
Exibida 1 vez na TV UFG e disponibilizada na internet: 

https://youtu.be/HIrKAu8RArI 

134 Agenda 

AGENDA MUFG 15 29 06 20 
 

A Agenda apresenta informações dos eventos ligados à UFG: Flauta de Bloco: Uma 
abordagem da flauta doce através da música pernambucana, que faz parte do projeto 
Vida na Flauta; Live FIC em Casa: Design como ferramenta para humanizar produtos 

digitais; Palestra online: Atendimento à Parada Cardiorrespiratória em tempos de 
pandemia de Covid-19, da Faculdade de Enfermagem. 

 
Exibida 4 vezes na TV UFG e disponibilizada na internet:https://youtu.be/CTj7000_a1o 

135 Boletim 

BLM MUFG PGM 04 ESPECIAL EP 
 

O Boletim traz as not cias: UFG realiza o Espaço das Profissões; Projeto “Pequi com 
SUS” realiza discussão para desmistificar o Sistema Único de Saúde; Uma a cada 100 
pessoas podem ter contraído coronavírus em Goiânia; UFG oferece aulas de dança 

on-line; Palestra online discute o impacto das mudanças climáticas. 
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Entrevistados(as): Cristiane Lemos – dir. Cebes Goiânia; João Bosco Siqueira - prof. 

IPTSP/UFG; Janice Lopes- cord. Espaço Profissões 2020; Matheus Barbosa – estudante 
UFG; Bergkamp Magalhães – estudante UFG; Caroline Brandão – jornalista; Israel Elias 

Trindade – pró-reitor adj. Graduação. 
 

Exibido 2 vezes na TV UFG e disponibilizado na internet: 
https://www.youtube.com/watch?v=XvcPHu8EI4k 

136 Live 

LIVE MUFG PGM 15 DESMATAMENTO QUEIMADAS 
 

As derrubadas na Amazônia cresceram 72% nos últimos 10 meses e o número de 
queimadas já é o maior dos últimos 13 anos. A destruição avança em ritmo acelerado 
também no Cerrado e Mata Atlântica. Somado a seca atípica, o processo pode gerar 

muito mais incêndios e problemas respiratórios. 
 

Entrevistados(as): Cleonice de Souza - professora EA/UFG; Manuel Ferreira- professor 
IESA/UFG; Karla de Faria- professora IESA/UFG; Fausto Miziara- coord. PPG 

CIAMB/UFG. 
 

Exibida 1 vez na TV UFG e disponibilizada na internet: 
https://youtu.be/Tv9SVO9v9RM 

137 Agenda 

AGENDA MUFG 16 30 06 20 
 

A Agenda apresenta informações dos eventos ligados à UFG: Politizar Goiânia aborda 
as ações de extensão e cultura da UFG; I Ciclo Internacional de Direitos Humanos, 

transmitido no YouTube da Magnifica Mundi /FIC; Live com o tema Pandemia Covid-
19, promovida pelo projeto UFG em casa. 

 
Exibida 4 vezes na TV UFG e disponibilizada na internet: 

https://youtu.be/-ugCFGSCQng 

138 Boletim 

BLM MUFG PGM 05 ABERTURA SHOPPING VAREJO 
 

O Boletim traz as notícias: Setor de Turismo tem prejuízo de 62 bilhões; Caldas Novas 
recebe turistas em julho, ao contrário do Rio Araguaia que fica sem temporada em 
2020; Inverno e tempo seco podem agravar doenças respiratórias; FUNDAHC pode 
atuar em Hospitais de Campanha de Goiás; Governo quer suspender benefícios de 

empresas que demitem; Eleições municipais podem mudar de data; Pagamento 
emergencial do FGTS; Justiça decide reabrir comércio varejista e shoppings em 

Goiânia. 
 

Entrevistados(as): Giovanna Tavares - coord. Obs. Turismo Goiás; José Alexandre 
Diniz- prof. ICB/UFG; Melissa Avelino – otorrinolaringologista; Nara Bueno - advogada 

eleitoral; Zilma Percusor – sec. Seplanh. 
 

Exibido 2 vezes na TV UFG e disponibilizado na internet: 
https://youtu.be/ASzZsVeYXvo 

139 Live 

LIVE MUFG PGM 16 OBESIDADE ATIVIDADE FISICA 
 

De acordo com dados da última Pesquisa de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção 
para Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel), mais da metade da 

população adulta brasileira não tem o peso ideal: são 55,7% com sobrepeso e 19,8% 
com diagnóstico de obesidade. Esses dados crescentes somados aos estudos recentes 
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sobre o coronavírus alertam que pessoas com obesidade fazem parte do grupo de 
risco da COVID-19. Como cuidar do corpo nesta época de pandemia? 

 
Entrevistados(as): Aline Tritto - nutricionista FSP/EEFE/USP; Vitor Alves- professor 

FEFD/UFG; Flávia Corgosinho- professora FANUT/UFG; Francisco de Marchi- professor 
FEFD/UFG. 

 
Exibida 1 vez na TV UFG e disponibilizada na internet: 

https://youtu.be/WYnnE-1AC34 

140 Agenda 

AGENDA MUFG 17 02 07 20 
 

A Agenda apresenta informações dos eventos ligados à UFG: Palestra Pedagogias 
decoloniais e direitos humanos: La des-existencia ya en camino, promovida pelo 

Núcleo de Direitos Humanos; Mulheres Conectadas, do Instituto de Informática; Roda 
de conversa Relatos de Intercambistas, que busca saber como os intercambistas estão 

lidando com a pandemia. 
 

Exibida 4 vezes na TV UFG e disponibilizada na internet:  
https://youtu.be/IiKKU6BGPYg 

141 Boletim 

BLM MUFG PGM 06 ISENCAO CONTA ENERGIA 
 

O Boletim traz as notícias: Isenção do ICMS na conta de energia para os clientes de 
baixa renda; Disputa judicial sobre reabertura do comércio em Goiânia; 

Obrigatoriedade do uso de máscara na capital e em Aparecida de Goiânia; Defensoria 
Pública auxilia quem ainda não conseguiu auxílio emergencial; Redução de jornadas e 
salários e suspensão de contratos podem continuar até o final do ano; Nova data para 

as eleições municipais; Vacina contra Covid-19 é testada em São Paulo; Aumenta o 
consumo de jogos eletrônicos e de pirataria durante isolamento; Pandemia se espalha 

por comunidades quilombolas e indígenas; UFG vai auxiliar alunos que têm acesso 
limitado à internet; Pensar Direitos Humanos realiza lives; Grupo terapêutico auxilia 

profissionais da saúde e estudantes da UFG. 
 

Entrevistados(as): Walison Moreira -  sec. Sedetec Goiânia; Gustavo Mendanha - 
prefeito Ap. Goiânia; André Luis Rosa - sec. Fazenda Ap. Goiânia; Caiado - governador 
Goiás; Marcos Aurélio - Enel Distribuição Goiás; Michele Lima - advogada  trabalhista; 
Maisa Silva - pró-reitora PRAE/UFG; Fernanda Valentin - coord. Musicoterapia/UFG. 

 
Exibido 2 vezes na TV UFG e disponibilizado na internet: 

https://youtu.be/NXamJ_h4fKs 

142 Live 

LIVE MUFG PGM 17 PANDEMIA INDIGENA QUILOMBOLA 
 

Um aspecto em comum à questão da Covid-19 ter chegado às comunidades indígenas 
e quilombolas é a ausência de ações do estado em favor desses povos. Indígenas, 
quilombolas e camponeses têm se manifestado contra ações recentes do Governo 

Federal. Universidade Federal de Goiás tem ações inclusivas. 
 

Entrevistados(as):Milson Braga-professor FIC/UFG; Rejane Oliveira- Conaq/RJ; Pedro 
Cruz - pres. com. heteroidentificação UFG; Pepyaká Krikati- estudante FCS/UFG. 

 
Exibida 1 vez na TV UFG e disponibilizada na internet: https://youtu.be/E2q7ayxCI-w 

143 Agenda 
AGENDA MUFG 18 03 07 20 
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A Agenda apresenta informações dos eventos ligados à UFG: 2° Prêmio Dom Tomás 
Balduíno de Direitos Humanos; Mesa redonda com o tema Defensores de direitos 

humanos na América Latina; Live Educação Histórica, Mídia e Pandemia na formação 
da consciência histórica dos jovens, organizada pela Revista da Faculdade de História 

da UFG. 
 

Exibida 4 vezes na TV UFG e disponibilizada na internet:  
https://youtu.be/JZ6vPMxwGyc 

144 Boletim 

BLM MUFG PGM 07 ABERTURA COMERCIO ESSENCIAL 
 

O Boletim traz as notícias: Polêmica do isolamento social em Goiás; Governo do 
estado propõe o fechamento do comércio por 14 dias; Infectados de Aparecida de 

Goiânia são na maioria jovens adultos; Diferença do teste rápido e PCR; Aumento do 
desemprego e redução da renda em Goiás durante a pandemia; Pesquisas da UFG 

desenvolvem estudos sobre solo e câncer de mama; Desmatamento ilegal em 
Cavalcanti. 

 
Entrevistados(as): Ronaldo Caiado - governador Goiás; Ismael Alexandrino - secretário 
estadual saúde; Christiane Santos - pres. Fehoesg; Edson Roberto Vieira - chefe IBGE 

Goiás; Andrea Vulcanis - secretária Semad; Renata Momoli - professora IESA/UFG; 
Davi Canastra - diretor Reservas Votorantim; Elisângela Lacerda - professora ICB/UFG. 

 
Exibido 2 vezes na TV UFG e disponibilizado na internet: 

https://youtu.be/WsaamlEoajA 

145 Live 

LIVE MUFG PGM 18 ARTE CULTURA 
 

Com encontros públicos, shows e saraus suspensos, artistas, poetas e professores 
estão usando a tecnologia para levar arte e cultura ao público por meio de vídeos e 

redes sociais. Desde março a Universidade Federal de Goiás tem projetos que se 
renovam continuamente. 

 
Entrevistados(as): João Casimiro - coordenador LABORIS/UFG; Jamesson Buarque - 

diretor FL/UFG; Diego Mendes - vice-diretor Museu Antropológico/UFG; Maria Tereza 
Gomes- coord. progr. Artes Visuais CCUFG. 

 
Exibida 1 vez na TV UFG e disponibilizada na internet: 

https://youtu.be/qR-S1g-QEFo 

146 Agenda 

AGENDA MUFG 19 06 07 20 
 

A Agenda apresenta informações dos eventos ligados à UFG: Circuito de lives do 
projeto de extensão da FCS - Politizar Goiânia; Grupo de estudos Pós-coloniais sobre 

Necropolítica; Mês da Mulher Negra Latina Caribenha. 
 

Exibida 4 vezes na TV UFG e disponibilizada na internet: 
https://youtu.be/eh5_qENXni4 

147 Boletim 

BLM MUFG PGM 08 ASSUNTOS ESTUDANTIS 
 

O Boletim traz as notícias: Projeto da Universidade Federal de Goiás oferece internet 
e computadores para os alunos; UFG sobe no ranking da Times Higher Education; 

Criação da Associação de ex-alunos da UFG; Pesquisa da UFG estuda a importância da 
vitamina “E” para fortalecer o organismo e evitar doenças respiratórias; Inscrição do 
2º Prêmio Dom Tomás Bauduino de Direitos Humanos estão abertas; A importância 
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de doar sangue para o Banco de Sangue do Hospital das Clínicas; Campanha UFG 
Solidária. 

 
Entrevistados(as): Eliomar Pires - presid. Associação; Maísa Silva – pró-reitora 

Prae/UFG; Cláudia Nunes – comissão organizadora; Lina Monteiro – 
pesquisadora/UFG. 

 
Exibido 2 vezes na TV UFG e disponibilizado na internet: 

https://youtu.be/HfnEUGW5WfM 

148 Live 

LIVE MUFG PGM 19 30 ANOS ECA 
 

O Estatuto da Criança e do Adolescente (ECA) comemorou 30 anos. Mesmo com o 
marco legal, a proteção integral da criança e do adolescente encontra enormes 
desafios. Pesquisadores da UFG falam de seus estudos relacionados ao tema. 

 
Entrevistados(as): Altair dos Santos- coord.Cepea/UFG; Maria Luiza Oliveira- 

psicóloga; Diane Valdez- profª FE/UFG; Paulo Winicius- prof. Cepea/UFG. 
 

Exibida 1 vez na TV UFG e disponibilizada na internet:  
https://youtu.be/0u44WKzUvfQ 

149 Agenda 

AGENDA MUFG 20 07 07 20 
 

A Agenda apresenta informações dos eventos ligados à UFG: Feira Virtual dos 
estudantes, promovida pela PRAE-UFG; Quinzena do Orgulho LGBTQIA+, do LACEM-

UFG; e Live do Centro Cultural UFG sobre as TVs Universitárias e a pandemia. 
 

Exibida 4 vezes na TV UFG e disponibilizada na internet: 
https://youtu.be/jRRLuMqHwVM 

150 Boletim 

BLM MUFG PGM 09 PESQUISA MEDICAMENTOS 
 

O Boletim traz as notícias: Intensificação do isolamento em Aparecida de Goiânia; 
Cancelamento da temporada do Araguaia; Cobrança de multa para quem 

desobedecer; Pesquisadores da UFG utilizam nanotecnologia na busca de tratamento 
da Covid-19.; Podcast da Liga Acadêmica de Construção Civil da UFG trata sobre 

assuntos do segmento; Goiânia tem influência em 10% do país e atrai moradores de 
outras cidades; Saúde bucal em tempos de pandemia; Campanha UFG Solidária; 
Liberação do abono PIS/PASEP; Mudança na data das eleições municipais, que 
ocorrerá em novembro; Protocolos do MEC para volta das aulas presenciais; O 

retorno das atividades da UFG; LAPIAC realiza lives na quinzena LGBTQI+. 
 

Entrevistados(as): Alessandro Magalhães – sec. saúde Aparecida de Goiânia;  Eliana 
Lima – profa. FF/UFG; Sebastião Mendanha – prof. IF/UFG; Neurielly Ribeiro – dir. 

geral LACOCI; Edson Roberto Vieira - chefe IBGE Goiás;  Hidecazio Sousa – cirurgião 
dentista PRAE/UF; Thabyta Oliveira – instrumentadora cirúrgica PRAE/UFG; Nara 

Bueno - advogada eleitoral; Valéria Figueiredo – profa. FEFD/UFG. 
 

Exibido 2 vezes na TV UFG e disponibilizado na internet: https://youtu.be/w_QL3TF-
rO8 

151 Live 

LIVE MUFG PGM 20 FAKE NEWS 
 

Não é de hoje que mentiras são divulgadas como verdades. Na era da informação, 
esse fenômeno é amplificado pelas redes sociais e se alastra rapidamente. As 
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consequências das fakes news vão de linchamentos sociais a agravamento de 
preconceitos e problemas de saúde pública. Quando notícias falsas e verdadeiras se 

misturam causam profunda desinformação. 
 

Entrevistados(as): Pablo Lisboa - coord. Reitoria Digital/UFG; Deborah Fernandes-
professora INF/UFG; Mércia Provin- professora FF/UFG; Raniê de Jesus – jornalista. 

 
Exibida 1 vez na TV UFG e disponibilizada na internet:  https://youtu.be/ImFervUi6cM 

152 Agenda 

AGENDA MUFG 21 08 07 20 
 

A Agenda apresenta informações dos eventos ligados à UFG: HC-UFG pede doação de 
sangue; Curso sobre captação de recursos não reembolsáveis organizado pelo Centro 

Empreendedorismo e Incubação da UFG; Processo seletivo 2020/2 da Agremiação 
Politécnica da UFG. 

 
Exibida 4 vezes na TV UFG e disponibilizada na internet: 

https://youtu.be/0jyR_qmMouc 

153 Boletim 

BLM MUFG PGM 10 PANDEMIA APARECIDA GYN 
 

O Boletim traz as notícias: Ações de Aparecida de Goiânia no enfrentamento ao 
coronavírus; Sancionada a Lei de proteção e renda do trabalhador; Veto presidencial 
da lei que proibia inclusão de nome no SPC/SERASA; UFG antecipa colação de grau 

para alunos do curso de Medicina; Campanha UFG Solidária; Banco de sangue do HC 
precisa de doadores; Palestra Campus Party digital; UFG lança editais para bolsas de 

assistência estudantil; Estudante da UFG tem encontro com o papa Francisco. 
 

Entrevistados(as): Ana Paula Vilela – sup. sec. da Fazenda de Aparecida de Goiânia; 
Felipe Teles – coord. jurídico CDL Goiânia; Helena Carasek - Pró-reitora adjunta 

PRPI/UFG; Edward Madureira- reitor UFG; Derly Fialho - Dir. superint. Sebrae/GO; 
Maísa Silva – pró-reitora Prae/UFG; Marcos Antônio - pres. FENECO. 

 
Exibido 2 vezes na TV UFG e disponibilizado na internet: https://youtu.be/o7CaGm-

mo6Q 

154 Live 

LIVE MUFG PGM 21 REPRESENTATIVIDA DE EDUCACAO 
 

Mesmo após 132 anos do fim da escravidão, ainda não fizemos da educação um 
caminho para eliminar a desigualdade entre brancos e negros no Brasil. Na primeira 

parte, o programa discute antirracismo, diversidade e educação pública. Na segunda, 
os projetos de extensão: Politizar e Educa Periferia. 

 
Entrevistados(as): Marta Quintiliano - pesquisadora UFG; Paula Almeida Silva- 

professora EBTT/IF; Valéria Lopes- estudante RI/UFG; Caio Sena – 
idealizadorEducaPeriferia. 

 
Exibida 1 vez na TV UFG e disponibilizada na internet:  

https://youtu.be/Z2PdbQ8AxWY 

155 Agenda 

AGENDA MUFG 22 09 07 20 
 

A Agenda apresenta informações dos eventos ligados à UFG: Webinar Biotecnologia 
Ambiental e Ecotoxicologia, no canal do Laboratório no YouTube; I Seminário 

Reiventar, transmissão feita no canal da Magnifíca Mundi; Religião e Pandemia Covid-
19. 
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Exibida 4 vezes na TV UFG e disponibilizada na internet: 

https://youtu.be/eeMAdb0yBQs 

156 Boletim 

BLM MUFG PGM 11 PROTOCOLO MEDICAMENTO 
 

O Boletim traz as notícias: Decreto libera o funcionamento do comércio e outras 
atividades na capital; Kit Covid-19 aumenta preço de medicamentos e Procon 

fiscaliza; Tenda triagem Covid-19 atende crianças e adolescentes; Grupo da UFG leva 
máscaras, alimentos e itens de higiene a indígenas; UFG Solidária; MEC divulga as 

novas datas do Enem; Pastor Milton Rabelo é o novo Ministro da Educação; 
Icumamlab chega a 6ª edição com programação para todo o público; Face/UFG abre 
inscrições para MBA; Religião e pandemia são temas de live da UFG; TV UFG tem o 

segundo melhor sinal na região metropolitana; Comunidade Kalunga recebe energia 
elétrica. 

 
Entrevistados(as): Elso Arantes - secretário municipal de saúde de Pontalina; Rafael 
Melo – prefeito de Ceres; Antonisio Teixeira – ger. fiscalização Procon Goiás; Moisés 

Cunha- dir. Face/UFG; Flávio Sofiati- prof. FCS/UFG; Uvermar Nince - professor 
EMC/UFG; Vanessa Bandeira - diretora geral TV UFG; Monna Patyelle da Paz – 

intérprete de libras; Egina Pereira da Silva - 69 anos 
 

Exibido 2 vezes na TV UFG e disponibilizado na 
internet:https://youtu.be/RG1BLhV0NfY 

157 Live 

LIVE MUFG PGM 22 SISTEMA CARCERARIO TRABALHO 
 

Superlotação, reincidência, saúde precária, má gestão e falta de apoio da sociedade 
são os maiores problemas do sistema carcerário brasileiro. O programa traz uma 

reflexão sobre as perspectivas e (re)significação para quem está privado de liberdade. 
 

Entrevistados(as): Rosana Borges- professora FIC/UFG; Luiz Phillipe Araújo - estudante 
Jornalismo; Telma Alves- juíza; Vilma Machado - professora PPGIDH/UFG. 

 
Exibida 1 vez na TV UFG e disponibilizada na internet: https://youtu.be/zUmaWNr9FlA 

158 Agenda 

AGENDA MUFG 23 13 07 20 
 

A Agenda apresenta informações dos eventos ligados à UFG: Congresso Íbero 
Americano em Investigação Qualitativa, que tem apoio da UFG; Palestra Religião e a 

Pandemia da Covid-19, do Núcleo de Estudos de Religião, ligado à Faculdade de 
Ciências Sociais da UFG; Inscrições abertas para o Programa de Iniciação à Docência. 

 
Exibida 4 vezes na TV UFG e disponibilizada na internet: 

https://youtu.be/MfXQ9pPA9ew 

159 Boletim 

BLM MUFG PGM 12 FILA VACINA 
 

O Boletim traz as notícias: Governo estadual amplia número de leitos para pacientes 
com Covid-19; Vacina contra o novo coronavírus tem estudos avançados; Prefeitura 

usa tecnologia no monitoramento de aglomerações; Centro de especialidades de 
Aparecida está atendendo em novo local e Aparecida de Goiânia amplia testagem 

para a Covid-19; Julho amarelo – mês de conscientização sobre o câncer ósseo; 
Campanha estudante da UFG, como você está?; UFG oferece atendimento psicológico 

para estudantes e servidores; Goiânia terá cinema drive-in; Bares e restaurantes 
voltam a funcionar; Ruídos e conforto acústico são temas de projeto da Escola de 
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Engenharia; Live solidária recebe alimentos e doações; Biotecnologia Ambiental e 
Ecotoxicologia são temas de ciclo de palestras. 

 
Entrevistados(as):Ismael Alexandrino – sec. estadual de saúde; Cristiana Toscano - 

professora IPTSP/UFG; Alessandro Magalhães – Secretário de Saúde; Gustavo 
Assunção – sup. de atenção a saúde; Jefferson Soares Martins – ortopedista; Marlos 
Luz- presidente do Sechseg; Marlipe Garcia – professor EMC/UFG; Flávia Cruvinel – 
dir. Cultura da UFG; Suzete Bessa – coord. de extensão UFG/Regional Goiás; Maria 

Eugênia – cantora; Thiago Lopes Rocha – coord. do Projeto 
 

Exibido 2 vezes na TV UFG e disponibilizado na internet: 
https://youtu.be/-qyQOgDGIME 

160 Live 

LIVE MUFG PGM 23 MULHERES CINEMA 
 

O cinema feito por mulheres, atrizes, diretoras e produtoras no Brasil vem de longa 
data, mas o trabalho tende a ser silenciado ou de alguma forma minimizado. O 

programa reforça a presença artística das mulheres no audiovisual e divulga o quinto 
ano da mostra Elas fazem cinema. 

 
Entrevistados(as): Patrícia Guedes- estudante FAV/UFG; Carla de Abreu - professora 
FAV/UFG; Alcilene Cavalcante - professora FH/UFG; Dare Arantes- artista multimídia. 

 
Exibida 1 vez na TV UFG e disponibilizada na internet: 

https://youtu.be/pEHMDmkovAo 

161 Agenda 

AGENDA MUFG 24 14 07 20 
 

A Agenda apresenta informações dos eventos ligados à UFG: Lançamento do blog 
#CartasParaUmaCasa dos autores Glayson Arcanjo e Paulo Duarte; Pesquisa 

"Estudante, como você está?"; Processo seletivo do Núcleo de Estudos e Pesquisas 
em Prevenção e Controle de Infecções. 

 
Exibida 4 vezes na TV UFG e disponibilizada na internet: 

https://youtu.be/FpE1k6RIfhI 

162 Boletim 

BLM MUFG PGM 13 SEMPRE UFG 
 

O Boletim traz as notícias: INSS ligará para quem está com documentação pendente; 
Influência das imagens na sociedade é discutida em evento on-line; Faculdades de 

Física e Odontologia se unem em pesquisa sobre Covid-19; UFG promove feira virtual 
dos estudantes; Revista Internacional publica artigo de professor de psicologia da 

UFG; Pesquisa quer identificar o impacto das tecnologias utilizadas no ensino; CNPq 
disponibiliza 200 milhões de reais para pesquisa; Inscrições para o PIBID matemática 

vão até 29/07; Projeto Sempre UFG; Taxa de analfabetismo tem leve queda, mas 
números ainda são altos; Capes oferece 75 mil vagas para cursos gratuitos; Matrícula 
do Sisu 2020/2; Programação da TV UFG tem conteúdo para aprender e relembrar. 

 
Entrevistados(as): Ana Rita Vidica - vice-coordenadora do NPTI/UFG; Douglas Rangel 

Goulart - professor FO/UFG; Andris Bakuzis  - professor IF/UFG; Domenico Hur – 
professor FE/UFG; Rosemara Lopes – professora FE/UFG; Karly Alvarenga - professora 

IME/UFG; Edward Madureira – reitor/UFG; Edson Roberto Vieira- chefe IBGE/GO; 
Angela Maria Ferro- professora SME/Goiânia. 
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Exibido 2 vezes na TV UFG e disponibilizado na internet: 
https://youtu.be/NiWh03GHqU0 

163 Live 

LIVE MUFG PGM 24 VOLTA AULAS 
 

A Universidade Federal de Goiás (UFG) decidiu que as aulas referentes ao primeiro 
semestre deste ano serão retomadas de forma remota em 31 de agosto. A decisão é 

do Conselho Universitário (Consuni) e prevê que o ano letivo termine em maio de 
2021. Ex-alunos lançam campanha que pede a doação de computadores novos e 

usados para doar àqueles que não têm computador para estudar. 
 

Entrevistados(as): Ana Cristina Rebelo- pró-reitora adjunta Prae/UFG; Eliomar Pires 
Martins – pres. associação egressos e egressas da UFG; Lucilene Sousa - pró-reitora 

Proec/UFG; Jaqueline Civardi- pró-reitora Prograd/UFG. 
 

Exibida 1 vez na TV UFG e disponibilizada na internet: 
https://youtu.be/AXt-l9CTbcA 

164 Agenda 

AGENDA MUFG 25 15 07 20 
 

A Agenda apresenta informações dos eventos ligados à UFG: UFG e sua Pró-reitoria de 
Gestão de Pessoas promovem um Encontro de Alongamento e Meditação pelo app 

Zoom todas terças e quintas às 15h; Grupo de Estudos Pós-coloniais aborda o texto A 
Categoria Político-cultural de Amefricanidade, de Lélia Gonzalez, às 15h, pelo Google 
Meets; EMAC promove uma live em seu canal no YouTube, às 14h, pra desenvolver o 

tema Poéticas Digitais, com o Designer Fusionista Ricardo O'Nascimento e a 
professora Rafaela Blanch Pires. 

 
Exibida 4 vezes na TV UFG e disponibilizada na internet: 

https://youtu.be/_P_Z80gyo-A 

165 Boletim 

BLM MUFG PGM 14 UFGID 
 

O Boletim traz as notícias: UFG recebe 1,3 milhões de reais para pesquisa de teste de 
Covid-19; Casos de Covid-19 podem ser maiores que os divulgados; Governo anuncia 

ampliação de vagas de UTI’s; Bares e restaurantes são fiscalizados; Aparecida de 
Goiânia faz cadastro de artistas para receberem auxílio emergência cultural; 

Campanha UFG Solidária; Piano e história da música são temas de lives;   Oficina da 
EMAC vai estudar produções artísticas goianas; Campanha UFGID começa a receber 

doação de equipamentos de informática; Palestra sem preconceitos: núcleo 
Takinahakỹ; Pesquisa da Escola de Agronomia pode melhorar a qualidade do solo para 

plantio; Banco de sangue do HC precisa de doadores. 
 

Entrevistados(as): Ronaldo Caiado – governador de Goiás; Patrícia Lima – fiscal saúde 
pública; Robson Caetano – dono  restaurante; Carlos Fernando – dono  restaurante; 
Guido Marco – sec. Cultura/Aparecida de Goiânia; Andréa Luísa Teixeira - pianista 

Emac/UFG; Luciano Di Freitas – professor Emac/UFG; Aline da Cruz – coordenadora; 
Wilson Mozena – professor EA/UFG. 

 
Exibido 2 vezes na TV UFG e disponibilizado na internet: 

https://youtu.be/myj73qAPPEw 

166 Agenda 

AGENDA MUFG 26 16 07 20 
 

A Agenda apresenta informações dos eventos ligados à UFG: Pesquisa da Pró-Reitoria 
de Assuntos Estudantis quer saber como estão os/as estudantes; I Webinar sobre 
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obesidade: O papel do exercício físico e da nutrição; Projeto da EMAC sobre Música 
Popular. 

 
Exibida 4 vezes na TV UFG e disponibilizada na internet: 

https://youtu.be/u-2qwBt4OdM 

167 Boletim 

BLM MUFG PGM 15 UFG EM CASA 
 

O Boletim traz as notícias: Prefeitura de Aparecida de Goiânia amplia testagens para a 
Covid-19; UFG antecipa colação de grau de 64 alunos do curso de Medicina; Anvisa 
aprova teste de novas vacinas no Brasil; Projeto UFG em casa; UFG divulga lista de 

alunos contemplados com auxílios para acesso à internet; Nova sede da Associação de 
Egressos e Egressas da UFG; Armazéns rurais é tema de Tese de doutorado da Escola 

de Agronomia;  Artigo da UFG é selecionado para o Congresso Internacional de 
Contabilidade. 

 
Entrevistados(as): Gustavo Assunção – sup.  atenção saúde; Gustavo Mendes – ger. 

geral medicamentos/Anvisa; Leandro Luis – sec. tecnologia informação/UFG; Anselmo 
Pereira – vereador; Eliomar Martins – pres. Associação; Edward Madureira - 

reitor/UFG; Deusmar Barreto – dir. adj. Comunicação; Renato Cândido da Silva – 
diretor executivo; Cleonice Souza -  professora EA/UFG; Camila Rodrigues – estudante 

Face/UFG. 
 

Exibido 2 vezes na TV UFG e disponibilizado na internet: 
https://youtu.be/6m5sT6V8l-M 

168 Agenda 

AGENDA UFG 27 21 07 20 
 

A Agenda apresenta informações dos eventos ligados à UFG: Evento Pensando o 
projeto, pensando a cidade promove Mesa redonda com o tema Geotecnologias e 

monitoramento da Covid-19; Mesa redonda Ancestralidade e o Direito à longevidade, 
promovida pelo Coletivo Magnífica Mundi; Palestra virtual com o tema Organização 

de eventos virtuais com ferramentas digitais gratuitas. 
 

Exibida 4 vezes na TV UFG e disponibilizada na internet: 
https://youtu.be/VmQu5eG8Qkg 

169 Boletim 

BLM MUFG PGM 16 PLASMA CONVALESCENTE 
 

O Boletim traz as notícias: Prefeitura de Aparecida de Goiânia realiza busca ativa por 
pessoas com a covid-19; Julho Amarelo pretende conscientizar a população sobre 
hepatites virais; Calendário Acadêmico da UFG tem datas definidas; UFG Solidária; 

Lançamento do Portal do Observatório do Estado Social com dados nacionais. 
Inscrições do Conpeex 2020 que traz Inteligência Artificial como tema; UFG distribui 
1.800 máscaras para estudantes e prestadores de serviços: Quatro projetos da UFG 

são aprovados em edital voltado para pesquisas sobre covid-19; Uso de plasma 
convalescente é alternativa para tratamento da covid-19. 

 
Entrevistados(as): Alessandro Magalhães – sec. Saúde Ap. Goiânia; Suzana Magalhães 

– moradora; Maria Souza – moradora; Andrelina Borges - gastroenterologista 
HC/UFG; Tadeu Arrais – professor IESA/UFG; Renato Tavares – chefe serviço 

hematologia HC/UFG. 
 

Exibido 2 vezes na TV UFG e disponibilizado na internet: 
https://youtu.be/mEFZKAv5ebk 
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170 Agenda 

AGENDA MUFG 28 22 07 20 
 

A Agenda apresenta informações dos eventos ligados à UFG: I Semana Online de 
Engenharia Mecânica UFG, promovida pelo Centro Acadêmico do curso de Engenharia 

Mecânica; Palestra sobre Música e Filosofia com prof. Romualdo Pessoa (IESA e 
Laércio Correntina; Palestra promovida pelo projeto de extensão Mulheres nas 

Engenharias, abordando a Organização de eventos virtuais com ferramentas digitais 
gratuitas. 

 
Exibida 4 vezes na TV UFG e disponibilizada na internet: 

https://www.youtube.com/watch?v=iAVfGpe6Q0E 

171 Vinheta 

CH MUNDO UFG LIVES LIBRAS 
 

A vinheta promove a acessibilidade, em Libras, do programa Mundo UFG. 
 

Exibida 4 vezes na TV UFG e disponibilizada na internet: 
https://youtu.be/zhI7lsCRrM0 

172 Agenda 

AGENDA MUFG 29 23 07 20 
 

A Agenda apresenta informações dos eventos ligados à UFG: Congresso Brasileiro de 
Anatomia Online - Anatomics, com divulgação feita pela FEFD/UFG; Palestra Como se 

preparar para o mercado florestal, promovido pelo Gefruce; Encontro promovido pelo 
Núcleo de Pesquisa em Teoria da Imagem para falar sobre as Pesquisas em 

Andamento. 
 

Exibida 4 vezes na TV UFG e disponibilizada na internet: 
https://youtu.be/Xd2-xtC0qEo 

173 Live 

COX PGM 03 FLEXIBILIZACAO ISOLAMENTO 
 

Flexibilização do Isolamento Social - Cidades de Goiás estão relaxando o isolamento 
social e abrindo o comércio. Isso ocorre mesmo com o aumento de casos e mortes 

por Covid-19, e com o risco de colapso da saúde. 
 

Entrevistados: Tiago Camarinha - prof. FACE/UFG; Thiago Rangel. 
 

Exibida 1 vez na TV UFG e disponibilizada na internet: 
https://youtu.be/WRQa94KhQzc 

174 Agenda 

AGENDA MUFG 30 24 07 20 
 

A Agenda apresenta informações dos eventos ligados à UFG: IV Semana das Ligas 
Acadêmicas promovida pelas Engenharias Civil e Ambiental; Lives FICEMCASA com o 

tema Cuidando de Si; O Programa de Pós-graduação Interdisciplinar em Direitos 
Humanos da UFG promove live com o tema Educação Antirracista ou Mulheres de 

axé. 
 

Exibida 4 vezes na TV UFG e disponibilizada na internet: 
https://youtu.be/RkH3wAC32oE 

175 Vinheta 

VH UFG SOLIDARIA REFORCO 
 

A vinheta mostra o trabalho do projeto UFG Solidária junto às comunidades atendidas 
pelo projeto. 
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Exibida 4 vezes na TV UFG e disponibilizada na internet: 
https://youtu.be/4wzpQiwnrDo 

176 Agenda 

AGENDA MUFG 31 28 07 20 
 

A Agenda apresenta informações dos eventos ligados à UFG:  Inscrições abertas para 
o Curso de Introdução à Cultura Chinesa, oferecido pela a Diretoria de Relações 

Internacionais da UFG; Palestra Desconstruindo equívocos e preconceitos sobre as 
línguas indígenas brasileiras; Palestra do evento Café com Ciência com o tema 

Desenvolvimento de testes moleculares rápidos e de baixo custo para o diagnóstico 
da Covid-19. 

 
Exibida 4 vezes na TV UFG e disponibilizada na internet: 

https://youtu.be/70ra4tR62FE 

177 Vinheta 

VH UFGID 
 

A vinheta motiva e orienta as pessoas a doarem para a campanha da UFG de 
arrecadação de computadores para alunos de baixa renda da universidade. 

 
Exibida 4 vezes na TV UFG e disponibilizada na internet: 

https://youtu.be/eRZR2gQqsUU 

178 Agenda 

AGENDA MUFG 32 30 07 20 
 

A Agenda apresenta informações dos eventos ligados à UFG:  Programa de pós-
graduação Interdisciplinar em Direitos Humanos promove live com o tema O 

silenciamento de mulheres negras na historiografia de direitos humanos; IV semana 
das Ligas Acadêmicas promove o Encontro do CREA-GO JOVEM e a Agremiação 

Politécnica da UFG; EMAC promove live com o tema Reflexões sobre o 16º Congresso 
Mundial de Musicoterapia. 

 
Exibida 4 vezes na TV UFG e disponibilizada na internet: 

https://youtu.be/NXGf8tzctu0 

179 Vinheta 

CH CONPEEX 2020 
 

A chamada orienta os interessados sobre a participação no 17º Conpeex. 
 

Exibida 4 vezes na TV UFG e disponibilizada na internet: 
https://youtu.be/yOLKzqsLQnQ 

180 Agenda 

AGENDA MUFG 33 31 07 20 
 

A Agenda apresenta informações dos eventos ligados à UFG:  Palestra Museologia e 
patrimônio, promovida pelo grupo de pesquisa Lupa; Webinário Assédio no meio 

universitário, promovido pelo Instituto de Química; Seminário Interno de Geografia, 
do Programa de Pós-Graduação do curso. 

 
Exibida 4 vezes na TV UFG e disponibilizada na internet: 

https://youtu.be/1Y0XB9jGxVo 

 

AGOSTO/2020 

ITEM FORMATO ATIVIDADE 

181 Live 
LIVE MUFG PGM 25 UFG COMBATE COVID 
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Pesquisa da UFG identifica novas informações sobre atividade imunológica e 
metabólica de pacientes com Covid-19. Demonstrando a união de esforços de 

diferentes unidades acadêmicas e órgãos administrativos e visando minimizar o 
impacto da Covid-19, o Projeto EPI-UFG criou em março deste ano um centro de 
produção e capacitação de equipamentos de proteção individual para atender a 

demanda gerada pela pandemia. 
 

Entrevistados(as): Luana Ribeiro - professora FEN/UFG; Carlos Hoelzel- professor 
FAV/UFG; Luiz Gustavo- professor IPTSP/UFG; Simone Fonseca- professora 

IPTSP/UFG. 
 

Exibida 1 vez na TV UFG e disponibilizada na internet: 
https://youtu.be/7f6ITtLVfmQ 

182 Agenda 

AGENDA MUFG 34 04 08 20 
 

A Agenda apresenta informações dos eventos ligados à UFG: Ciclo de Lives Projeto e 
Cidade com o tema Perspectivas do urbanismo sustentável pós pandemia; Minicurso 
Cultivando o Equilíbrio Emocional, realizado durante todas as quartas-feiras do mês 

de agosto, promovido pela Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas; Web conferência, 
promovida pelo IESA-UFG, com o tema Racismo e Machismo Estruturais. 

 
Exibida 4 vezes na TV UFG e disponibilizada na internet: 

https://youtu.be/VZeoT44oPEw 

183 Boletim 

BLM MUFG PGM 17 SEBRAE DELAS PANDEMIA 
 

O boletim traz as notícias: Sebrae Delas oferece consultoria para mulheres 
empreendedoras; Goiás cria conselho turístico para alavancar setor na pós-pandemia; 

União Europeia alerta para a falta de seringas para vacinação; Mais de 350 pessoas 
são multadas por não usarem máscaras;  Brasil pode começar testes de mais uma 

vacina contra Covid-19; Home-office poderá continuar após a pandemia; “Dados do 
bem": aplicativo identifica casos suspeitos da Covid-19; Semana do aleitamento 

materno ocorre em 120 países; Edward Madureira é o novo presidente da Andifes. 
 

Entrevistados(as): Ana Paula Vilela–coord. Grupo Enfrentamento Coronavírus; Fluvia 
Amorim–sup. vigilância em saúde; Gustavo Soares–estudante Jornalismo; Vera Elias 
de Oliveira-consultora Sebrae/GO; Fabrício Amaral–pres. Goiás Turismo; Sebastião 

Leite -prof. Medicina/UFG. 
 
 

Exibido 2 vezes na TV UFG e disponibilizado na internet: 
https://youtu.be/M6C5Y0hXbT4 

184 Vinheta 

VH SEMPRE UFG 
 

Vinheta divulga a plataforma e motiva participar do projeto. 
 

Exibida 6 vezes na TV UFG e disponibilizado na internet: 
https://youtu.be/dJaGxL0bP08 

185 Live 

LIVE MUFG PGM 26 POS COLONIAL 
 

As marcas do colonialismo perduram até hoje nas antigas colônias. E por isso é 
necessário desenvolver análises que levem em conta uma visão não homogênea dos 

povos e soluções que se encaixem ao Sul global. Nos estudos de Relações 

https://youtu.be/7f6ITtLVfmQ
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Internacionais é possível abordar as questões a partir de uma lente pós-colonial, que 
fuja das teorias universais produzidas pelo Norte global. 

 
Entrevistadas: Isabela Almeida - pesquisadora/UFG; Valéria Oliveira - estudante 

RI/UFG. 
 

Exibida 1 vez na TV UFG e disponibilizada na internet: 
https://youtu.be/T4U3Q0uTZuU 

186 Agenda 

AGENDA MUFG 35 05 08 20 
 

A Agenda apresenta informações dos eventos ligados à UFG: Alongamento e 
meditação, ação promovida pela Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas da UFG; Live com 
o tema A organização do tempo e espaço para Estudar Remotamente, promovida pela 
Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis; Concurso para seleção do selo comemorativo de 

60 anos da FAV/UFG. 
 

Exibida 4 vezes na TV UFG e disponibilizada na 
internet:https://youtu.be/IFMZSo40hBw 

187 Boletim 

BLM MUFG PGM 18 DADOS COVID DIVERGEM 
 

O boletim traz as notícias: Dados estaduais e federais sobre Covid-19 em Goiás 
divergem; 80% da energia produzida no Brasil é renovável; Preço do ouro bate 

recorde histórico; Curso online: como buscar na internet conteúdos sobre educação; 
Projeto de extensão da UFG leva alimentos às comunidades carentes; Curso 

promovido pela UFG explica como fazer projetos de extensão. Também fala sobre a 
Campanha UFG ID. 

 
Entrevistados(as): Manuel Ferreira-professor IESA/UFG; Carlos Bouhid–empresário; 

Carlos Cunha-diretor geral ABGD/GO; Everton Rosa-professor Face/UFG; Eliane 
Oliveira-professora FL/UFG; Adriana Régia-professora EA/UFG; Eduardo Sousa – 

estudante EA/UFG; Raíssa Picasso-tec. assuntos educacionais Proec/UFG. 
 

Exibido 2 vezes na TV UFG e disponibilizado na internet: 
https://youtu.be/BF74wUgpv3o 

188 Vinheta 

VH UFG SOLIDARIA REFORCO PRESENTE 
 

Vinheta para incentivar a doação contínua ao projeto UFG Solidária (verbos no 
presente). 

 
Exibida 4 vezes na TV UFG e disponibilizado na internet: https://youtu.be/nKXfclhaWtI 

189 Live 

LIVE MUFG PGM 27 EMBALAGENS BIODEGRADÁVEIS 
 

Pesquisadores da UFG desenvolveram um filme plástico com resina extraída da casca 
do cajueiro, chamada de goma de cajueiro. O plástico é um dos grandes problemas 

quando se fala em resíduos sólidos. O programa reforça conceitos acerca de resíduos 
sólidos e ressalta a importância de desenvolvimento de produtos biodegradáveis para 

a redução desses resíduos no meio ambiente. 
 

Entrevistados(as): Daniel Paiva-biólogo; Cristiano Carvalho-químico industrial; Kátia 
Flávia Fernandes-professora ICB/UFG; Adriana Régia-professora EA/UFG. 

 
Exibida 1 vez na TV UFG e disponibilizada na internet: 
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https://youtu.be/YdmYV8YUObQ 

190 Agenda 

AGENDA MUFG 36 06 08 20 
 

A Agenda apresenta informações dos eventos ligados à UFG: Poéticas Digitais, projeto 
da EMAC-UFG com participação de Priscila Guerra; Pré-congresso Brasileiro de 

Sistemas em Foco, com o tema Práticas em Situação de Complexidade; Drive-thru da 
campanha UFG Inclusão Digital. 

 
Exibida 4 vezes na TV UFG e disponibilizada na 

internet:https://youtu.be/mZB0roOXDdk 

191 Boletim 

BLM MUFG PGM 19 TESTAGEM MASSA GYN 
 

O boletim traz as notícias: Proposta do Sebrae oferece orientação para minimizar 
impacto nos pequenos negócios; Governo libera créditos para micro e pequenos 
empreendedores, Estudo mostra que menos de 5% da população é internada em 

Aparecida de Goiânia; Prefeitura de Goiânia faz testagem em massa para a Covid-19; 
Sintomas da Covid-19 podem durar por várias semanas, Campanha UFG Solidária 

continua; Conpeex abre inscrições para a edição de 2020; EMAC-UFG tem dois 
representantes em concurso mundial de música. 

 
Entrevistados(as): Athos Vinicius Ribeiro–coord. gestão soluções Sebrae; Rivael 

Aguiar–pres. Goiás Fomento; Alessandro Magalhães–sec. saúde Aparecida de Goiânia; 
Iris Rezende-prefeito de Goiânia; Moara Santa Bárbara–infectologista HC/UFG; Liana 
Jaime Borges– coord. geral Conpeex; André Marcílio–estudante EMAC/UFG; Luciano 

Pontes–professor EMAC/UFG. 
 

Exibido 2 vezes na TV UFG e disponibilizado na internet: https://youtu.be/rrLmTxGjlBg 

192 Vinheta 

VH UFG SOLIDARIA REFORCO PASSADO 
 

Vinheta para incentivar a doação contínua ao projeto UFG Solidária (verbos no 
passado). 

 
Exibida 4 vezes na TV UFG e disponibilizado na internet: 

https://youtu.be/5LTDcVG75Ok 

193 Live 

LIVE MUFG PGM 28 PARTCIPACAO FEMINA ELEICAO 
 

Mesmo sendo maioria do eleitorado, a participação das mulheres na arena política 
ainda é baixa. O episódio quer refletir sobre políticas públicas, democracia e estudos 

de gênero. A Universidade Federal de Goiás tem ciclo de estudos sobre o assunto. 
 

Entrevistados(as): Margareth Arbués-vice-diretora regional Goiás/UFG; Danusa 
Marques- professora IPOL/UnB; Nara Bueno-pesquisadora UFG; Denise Paiva - 

professora FCS/UFG. 
 

Exibida 1 vez na TV UFG e disponibilizada na internet: 
https://youtu.be/Tp6SmcTBHnQ 

194 Agenda 

AGENDA MUFG 37 07 08 20 
 

A Agenda apresenta informações dos eventos ligados à UFG: Inscrições abertas para o 
CONPEEX 2020; Curso online de produção de Webquest, organizado pela a Faculdade 

de Letras; Lançamento da virada ambiental pelo canal do Youtube da TV AGM. 
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Exibida 4 vezes na TV UFG e disponibilizada na internet: 
https://youtu.be/uIkILbD4Om8 

195 Boletim 

BLM MUFG PGM 20 PREDIO HC COVID 
 

O Boletim traz as notícias: Novo prédio do HC/UFG é cedido para tratar pacientes com 
Covid-19; Curva de casos da Covid-19 volta a subir em Goiânia; Aparecida de Goiânia 

intensifica fiscalização no comércio em relação a pandemia; Hemocentro busca 
plasma de recuperados da Covid-19 para pesquisas; Comunidades de 16 dos 24 

estados com quilombos certificados registraram mortes por Covid-19; Pesquisa da 
UFG revela que tarifa da Saneago não diminui consumo de quem mais gasta água; 

Aulas em casa continuam até dezembro nas escolas goianas;  Pesquisa da UFG 
investiga o melhor jeito da borra de café oferecer nutrientes para as plantas;  

Campanha UFG ID arrecada peças e computadores para estudantes universitários de 
baixa renda; Campanha UFG Solidária continua. 

 
Entrevistados(as): Fátima Mrué-sec. Saúde Goiânia; Ana Paula Vilela-coord. GOE 

Coronavírus; Alexandra Vilela - dir. médica Hemocentro; Camila Rocha-pesquisadora 
FACE/UFG; Eliana Paula Fernandes-professora EA/UFG. 

 
Exibido 2 vezes na TV UFG e disponibilizado na internet:https://youtu.be/sElzgUzSIuA 

196 Vinheta 

VH DIALOGOS 
 

Divulgação do Programa Integrado de Formação direcionado aos estudantes sobre o 
ensino e a aprendizagem remota emergencial. 

 
Exibida 8 vezes na TV UFG e disponibilizado na internet: 

https://youtu.be/5HT71ze1YkM 

197 Live 

LIVE MUFG PGM 29 PROJETO POLITIZAR 
 

O programa Politizar da UFG ganha prêmio da Advocacy para Agenda 2030, 
financiado pela União Europeia. Recurso será utilizado para ajudar comunidades 
tradicionais do estado de Goiás. Além de oferecer treinamento e simulação das 

práticas do processo legislativo, o projeto tem se dedicado a dar mais visibilidade às 
comunidades indígenas e quilombolas. 

 
Entrevistados(as):Laís Thomaz - professora RI/UFG; Rafael Bittencourt - pesquisador 
UFG; Hígor Torres- coord. comun. Politizar; Jijuké Karajá - enfermeira Casa do Índio. 

 
Exibida 1 vez na TV UFG e disponibilizada na internet: 

https://youtu.be/BWmqcXoTvQk 

198 Agenda 

AGENDA MUFG 38 10 08 20 
 

A Agenda apresenta informações dos eventos ligados à UFG: Live Plano Diretor de 
Goiânia: Por que conhecer? Por que debater?, promovida pela Escola de Engenharia 
Civil e Ambiental junto com a FAV-UFG; Live A educação digital como ferramenta no 
processo de ensino-aprendizagem, promovida pelo INF-UFG; Inscrições abertas do 

17º Conpeex. 
 

Exibida 4 vezes na TV UFG e disponibilizada na internet:https://youtu.be/pqp3fOgIlio 

199 Boletim 
BLM MUFG PGM 21 CRIME INTERNET PANDEMIA 

 
O Boletim traz as notícias: Crimes pela internet crescem durante a pandemia; 
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Estudantes criam purificador de ar que elimina vírus e bactérias; Conpeex 2020 
recebe inscrições de trabalhos; Educação pode ter corte de 4,2 bilhões em 2021;  

FUNDEB deve ser votado no dia 20 de agosto; FAV lança concurso para escolha de 
selo comemorativo; Campanha UFG solidária continua; UFG oferece 1.250 vagas na 

modalidade EAD pelo SISU; Recital homenageia a musicista Nhanhá do Couto; Vida de 
Belkiss Spenciere vira filme. 

 
Entrevistados(as): Sabrina Leles – delegada; Bráulio Vinícius Ferreira - professor 

FAV/UFG; Consuelo Quireze - professora Emac/UFG. 
 

Exibido 2 vezes na TV UFG e disponibilizado na internet: 
https://youtu.be/K7-WVn8t97Q 

200 Vinheta 

VH COVID 19 JANELA 
 

Vinheta ressaltando a importância de um ambiente arejado no combate à Covid-19. 
 

Exibida 8 vezes na TV UFG e disponibilizado na internet: 
https://youtu.be/drbOtRu3E2g 

201 Live 

LIVE MUFG PGM 30 EPIGENETICA 
 

Neste episódio entendemos o que é epigenética, os efeitos que causa nos organismos 
vivos, principalmente no ser humano. Também falamos sobre o que a ciência já sabe 

sobre epigenética e como ela pode ser utilizada na cura de doenças. 
 

Entrevistados(as):  Mariana Telles - professora ICB/UFG; Lucilene Bicudo - professora 
ICB/UFG; Daniela Melo - professora ICB/UFG; Alessandro Arruda - pesquisador UFG. 

 
Exibida 1 vez na TV UFG e disponibilizada na internet: 

https://youtu.be/lDLp5GPzi1o 

202 Agenda 

AGENDA MUFG 39 11 08 20 
 

A Agenda apresenta informações dos eventos ligados à UFG:  Encontro de 
Biodiversidade Animal, promovido pelo Programa de Pós-Graduação em 

Biodiversidade Animal; Workshop de Excel Aplicado à Gestão Comercial, promovido 
pela Agremiação Politécnica da UFG; Projeto Lives Cultura na UFG, com o tema Teatro 

e Política. 
 

Exibida 4 vezes na TV UFG e disponibilizada na internet: 
https://youtu.be/bE5bOpvEpk8 

203 Boletim 

BLM MUFG PGM 22 ANO LETIVO PANDEMIA 
 

O Boletim traz as notícias: MP sancionada pelo presidente muda regras do ano letivo 
escolar e novos critérios estaduais para volta às aulas presenciais; UFG ID já sorteou 

50 computadores entre estudantes de baixa renda; UFG lança formação para orientar 
sobre aulas remotas; Diretora de Cultura da UFG compõe a diretoria de organização 
internacional sobre música; Diretora Regional da OMS diz que pandemia causa crise 
de saúde mental nas américas; Estudante de Engenharia Elétrica é selecionada em 
projeto de liderança; Projeto da UFG incentiva leitura entre criança; Estudante de 

arquitetura é premiada por ideia de podcast sobre mulheres na tecnologia; 
Documentário sobre artista goiana Belkiss é lançado na  TV UFG; EMAC-UFG 

homenageia a artista Nhánhá do Couto; Projeto UFG ID tem live com informação e 
música. 
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Entrevistados(as): Ismael Alexandrino - secretário de saúde/GO; Eliomar Pires - pres. 

ass. egressos e egressas/UFG; Antonia Mary Leandro Bezerra - estudante EA/UFG; 
Moema Moraes - dir. ensino PROGRAD/UFG; Flávia Cruvinel - diretora Cultura/UFG; 

Dimitria Silveira- estudante EE/UFG; Soraya Vieira - professora FE/UFG; Graziele 
Gabriel - estudante FAV/UFG; Simone Caetano – diretora. 

 
Exibido 2 vezes na TV UFG e disponibilizado na internet: 

https://youtu.be/I5r2cZrWVyM 

204 Vinheta 

VH COVID 19 REFORCO ISOLAMENTO 
 

Vinheta sobre a importância do isolamento mesmo com as medidas de reabertura do 
comércio. 

 
Exibida 4 vezes na TV UFG e disponibilizado na internet: 

https://youtu.be/O-yGfINB838 

205 Live 

LIVE MUFG PGM 31 AUTO MEDICACAO 
 

No Brasil, 79% das pessoas com mais de 16 anos admite tomar medicamentos sem 
prescrição médica ou farmacêutica (ICTQ/2018). O episódio pretende refletir sobre o 

processo de medicalização da sociedade brasileira e comparar com a situação atual de 
enfrentamento à Covid-19. 

 
Entrevistados(as): Lorena Baía - presidente CRF-GO; Mércia Provin- professora 

FF/UFG; Sandro Rodrigues Batista- professor FM/UFG; Laércio Martins - pesquisador 
UFG. 

 
Exibida 1 vez na TV UFG e disponibilizada na internet: 

https://youtu.be/733IITNBphA 

206 Agenda 

AGENDA MUFG 40 12 08 20 
 

A Agenda apresenta informações dos eventos ligados à UFG: Webinário A Covid-19 no 
Mundo: A ciência feita e aplicada em tempo real, promovido pelo Instituto de 

Química; Oficina de capacitação de professores para o ensino remoto, da Pró-Reitoria 
de Pós-Graduação; Inscrições e prazo para submissão de trabalhos no 17º Congresso 

de Pesquisa Ensino e Extensão. 
 

Exibida 4 vezes na TV UFG e disponibilizada na internet: 
https://youtu.be/bS4d6-2QjDA 

207 Boletim 

BLM MUFG PGM 23 DESACELERACAO COVID BRASIL 
 

O Boletim traz as notícias: Bares e restaurantes podem ter música ao vivo; Testagem 
em massa é ampliada na capital; Taxa de transmissão do novo coronavírus está 

desacelerando no Brasil; Mais de 100 restaurantes foram fiscalizados, Inscrições de 
trabalhos no Conpeex 2020 estão abertas; INSS disponibiliza prova de vida digital; 
Campanha UFG Solidária continua; Novas datas do ENEM são definidas;  FIC cria 

página para tirar dúvidas sobre aulas remotas na UFG; UFG entrega computadores 
para alunos por meio da campanha UFG ID; Filme sobre a vida de Belikss Spenciere é 

lançado. 
 

Entrevistados(as): Dagoberto Costa - dir. Vig. Sanitária e Ambiental; Yves Mauro 
Ternes - sup. Vigilância Epidemiológica; Jadson Tavares - coord. fiscalização alimentos; 
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Aécio Rodrigues – garçom; Jéssica Alves – empresária; Rafael Vicencio - técnico 
Seguro Social; Fernanda Maria Porto - estudante eng. ambiental e sanitária/UFG; 

Hiata Anderson dos Santos - coord. manutenção Cemeq/UFG; Wilson Mozena - cood. 
Agronomia/Pronera; Gustavo de Oliveira - tec. tecnologia informação. 

 
Exibido 2 vezes na TV UFG e disponibilizado na internet: 

https://youtu.be/wgo49Puic1s 

208 Vinheta 

VH COVID 19 USO MASCARAS 
 

Vinheta reforça a necessidade do uso da máscara e orienta o uso correto da mesma. 
 

Exibida 6 vezes na TV UFG e disponibilizado na internet: 
https://youtu.be/8QlbIah9M04 

209 Live 

LIVE MUFG PGM 32 INOVACAO ENFRENTAR COVID 
 

O Mundo UFG fala de como a inovação pode ajudar a enfrentar a Covid-19 e outras 
possíveis crises em saúde. Relacionado ao tema, a conversa também aborda o 

primeiro Ideathon IPE Lab da UFG. 
 

Entrevistados(as): Eduardo Silvestre - equipe Real Blue; Estevão Fonseca - equipe 
Indene Tech; Jesiel Carvalho - pró-reitor PRPI/UFG; Pedro Gonçalves - coordenador 

IPElab. 
 

Exibida 1 vez na TV UFG e disponibilizada na internet: 
https://youtu.be/8eJ-QMWudBM 

210 Agenda 

AGENDA MUFG 41 13 08 20 
 

A Agenda apresenta informações dos eventos ligados à UFG: Ciclo de Debates: 
agrobiodiversidade, direito à alimentação e apropriação das sementes, promovido 

pelo Programa de Pós-Graduação em Direito Agrário da UFG; Programa integrado de 
formação: diálogos sobre o ensino e aprendizagem remota emergencial; Webnar 

Biotecnologia Ambiental e Ecotoxicologia com o tema Biotecnologia e 
empreendedorismo: fármacos e cosméticos provenientes de produtos naturais de 

moluscos, promovido pelo LaBAE UFG. 
 

Exibida 4 vezes na TV UFG e disponibilizada na internet: 
https://youtu.be/YF-AUnCtTvE 

211 Boletim 

BLM MUFG PGM 24 VOLTA BARES AP GOIANIA 
 

O Boletim traz as notícias: Bares voltam a funcionar em Aparecida de Goiânia; 
Começa a funcionar terceiro drive-thru de testagem em Aparecida de Goiânia; Senado 

aprova fundo da educação básica: até 2026, investimento da união deve aumentar 
13%; Startup incubada pela UFG produz chocolate sem açúcar e sem gordura; 

Encontro online debate vivências e performances drag; Aulas remotas da UFG iniciam 
a partir do dia 31 de agosto; Canal da UFG no youtube explica como serão aulas 

remotas; UFG estuda alternativas para todos os alunos estudarem remotamente, UFG 
proporciona auxílios para estudantes acessarem as aulas online;  Três instituições 

fazem doações para campanha UFGID; Aluna do curso de música recebe doação de 
piano digital; Faculdade de Informação e Comunicação cria página para orientar sobre 
aulas remotas; Evento comemora dois anos de ambulatório de práticas integrativas e 

complementares da UFG; UFG explica como fazer e-mail institucional da UFG para 
acompanhar aulas remotas. 
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Entrevistados(as): Ana Paula Vilela - coord. GOE Coronavírus/Ap. Goiânia; Gustavo 

Assunção - superint. SMS/Ap. Goiânia; Gustavo Monteiro - estudante IQ/UFG; 
Alexandre Nunes - coord. LaCena/UFG; Rômulo Barbosa - Grupo Boulevard; Moema 

Moraes - diretora ensino/UFG; Maísa Silva – pró-reitora Prae/UFG; Ana Claudia 
Antonio - dir. Núcleos Acessibilidade/UFG; Mayana Santos - agente comunicação 

FIC/UFG; Cynthia Nunes - coord. Ambulatório. 
 

Exibido 2 vezes na TV UFG e disponibilizado na internet: 
https://youtu.be/5gnGmIKGnJ0 

212 Vinheta 

VH COVID 19 HOME OFFICE 
 

Vinheta orienta as pessoas que trabalham em casa, durante a pandemia, a terem 
alguns cuidados com a postura e posição dos equipamentos de trabalho. 

 
Exibida 6 vezes na TV UFG e disponibilizado na internet: 

https://youtu.be/xb4_-w4Ycuw 

213 Live 

LIVE MUFG PGM 33 EMPRESA JUNIOR 
 

Este episódio do Mundo UFG falou sobre empresas juniores e suas vantagens para 
alunos, empresas que as contratam e para a sociedade. O programa também 

conversou com o presidente de uma empresa júnior e seu cliente sobre o 
desenvolvimento de um aplicativo. 

 
Entrevistados(as): Helena Carasek - pró-reitora adj. PRPI/UFG; Carol Peixoto - pres. 

Goiás Júnior; Breno Bastos - pres. ELO Engenharia Jr.; Ulysses de Castro – 
nutricionista. 

 
Exibida 1 vez na TV UFG e disponibilizada na internet: 

https://youtu.be/GD7-QkEFR_g 

214 Agenda 

AGENDA MUFG 42 14 08 20 
 

A Agenda apresenta informações dos eventos ligados à UFG: Webinário A Covid-19 no 
Mundo: A ciência feita e aplicada em tempo real, promovido pelo Instituto de 
Química - UFG; Oficina de capacitação de professores para o ensino remoto, 
promovida pela Pró-Reitoria de Pós-Graduação-UFG; Inscrições e prazos para 

submissão de trabalhos no Congresso de Pesquisa Ensino e Extensão 2020. 
 

Exibida 4 vezes na TV UFG e disponibilizada na internet: 
https://youtu.be/bS4d6-2QjDA 

215 Live 

LIVE MUFG PGM 34 PROJETO RECICLAGEM COOPERADA 
 

Projeto da UFG em parceria com Prefeitura de Goiânia, Ministério Público e Uniforte, 
viabiliza desenvolvimento de Polo de Tecnologia Social e Reciclagem. No local, serão 
estabelecidos aos materiais recicláveis um valor para que as cooperativas de coleta 

seletiva revendam para as indústrias. Polo pode promover avanço na cadeia produtiva 
dos catadores de material recicláveis. 

 
Entrevistados(as): Fernando Bartholo-coord. Incubadora Social UFG; Gilberto Marques 

Neto- pres. Amma; Juliano Barros - promotor de justiça; Dulce do Vale - pres. 
Uniforte. 
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Exibida 1 vez na TV UFG e disponibilizada na internet: 
https://youtu.be/c5w9DvrNQv8 

216 Agenda 

AGENDA MUFG 43 17 08 20 
 

A Agenda apresenta informações dos eventos ligados à UFG: Centro acadêmico de 
Relações Internacionais da UFG junto com o Centro de Pesquisa e Simulação Olga 

Benário contribuem para uma iniciativa promovida pelo Departamento das Nações 
Unidas para Assuntos Econômicos e Sociais que permite que jovens universitários 

compartilhem suas experiências universitárias que se alinhem ao tema 
Democratização do Conhecimento como Impacto Social; Live Diálogos sobre ensino 

aprendizagem remota emergencial, promovida pela UFG; Ciclo de palestras Pensando 
o projeto, pensando a cidade, promovido pela FAV, com o tema Saúde mental e o 

trabalho acadêmico durante a pandemia. 
 

Exibida 4 vezes na TV UFG e disponibilizada na internet: https://youtu.be/qfjslf0SAvo 

217 Live 

LIVE MUFG PGM 35 VIRADA AMBIENTAL 
 

A Virada Ambiental é uma ação de alerta e mobilização de toda a sociedade para 
promover o plantio de espécies vegetais nativas, resgatando a biodiversidade e os 

serviços ambientais locais. É realizada durante o mês de novembro. Para fazer parte, 
o município deve aderir ao projeto e se comprometer com o plantio orientado de 

mudas de árvores nativas. 
 

Entrevistados(as): Emiliano de Godoi- professor EECA/UFG; Antelmo Alves - dir. téc. 
Emater; Sofia Zagallo - analista CNM; Ary Soares- dir. téc. Anamma. 

 
Exibida 1 vez na TV UFG e disponibilizada na internet:  https://youtu.be/rE93v2UcoiM 

218 Agenda 

AGENDA MUFG 44 18 08 20 
 

A Agenda apresenta informações dos eventos ligados à UFG: I Simpósio Interligas com 
o tema A importância da medicina baseada em evidências em tempos de Covid-19, 

promovido pelas Ligas Acadêmicas; Homenagem à Nhanhá do Couto, promovida pela 
EMAC-UFG; IV Seminário da Pós-Graduação em Ciências Ambientais com o tema O 

enfrentamento da Covid-19 e suas repercussões nas Ciências Ambientais. 
 

Exibida 4 vezes na TV UFG e disponibilizada na internet: 
https://youtu.be/J_a2zqm9A9M 

219 Live 

LIVE MUFG PGM 36 RELIGIAO PANDEMIA 
 

A pandemia impactou na percepção de muitas pessoas sobre o que é e o papel da 
religião. Pesquisadores, atentos a isso, conversam sobre o que é religião e o 

comportamento contemporâneo da sociedade. 
 

Entrevistados(as): Flávio Sofiati - pesquisador NER/UFG; João Paulo Silveira - 
pesquisador NER/UFG; Flávia Melo - pesquisadora NER/UFG; Naiana Zaiden - 

pesquisadora NER/UFG. 
 

Exibida 1 vez na TV UFG e disponibilizada na internet:  https://youtu.be/xFvjNLfMezw 

220 Agenda 

AGENDA MUFG 45 19 08 20 
 

A Agenda apresenta informações dos eventos ligados à UFG: 17º Conpeex,  inscrições 
como ouvinte e submissão de trabalho; Palestra Poesia e Isolamento, promovida pelo 
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MediaLab; Homenagem à musicista Nhanhá do Couto, promovida pela EMAC-UFG. 
 

Exibida 4 vezes na TV UFG e disponibilizada na internet: 
https://youtu.be/RmyQm1BYeMw 

221 Live 

LIVE MUFG PGM 37 COLECAO INCLUSIVA 
 

A coleção inclusiva de e-books reúne produções de diversos autores sobre 
acessibilidade na educação. Só na UFG há cerca de 340 estudantes com alguma 

deficiência. A universidade enxerga a acessibilidade como valor. 
 

Entrevistados(as): Vanessa Dalla Déa - professora FEFD/UFG; Cleomar Rocha - coord. 
Media Lab/UFG; Tálita Azevedo - pesquisadora UFG. 

 
Exibida 1 vez na TV UFG e disponibilizada na internet: 

https://youtu.be/TDdALAkY7Fs 

222 Agenda 

AGENDA MUFG 46 20 08 20 
 

A Agenda apresenta informações dos eventos ligados à UFG: Palestra A importância 
de Inspeção em Dutos, promovida pelo projeto de extensão Mulheres nas 

Engenharias; Live UFG Inclusão Digital, com participação de artistas e do reitor da 
UFG; Mostra de Trabalhos Per.formativos, dos alunos da Pós-Graduação em Artes da 

Cena, EMAC-UFG. 
 

Exibida 4 vezes na TV UFG e disponibilizada na internet: https://youtu.be/JisvdbOh-44 

223 Agenda 

AGENDA MUFG 47 21 08 20 
 

A Agenda apresenta informações dos eventos ligados à UFG: Inscrições para ouvintes 
e submissão de trabalhos para o 17° CONPEEX; Minicurso intitulado Líquens e o status 
de conservação das áreas urbanas e naturais, promovido pelo Petbio; VI Seminário do 

CIAMB, transmitido pelo canal do youtube oficial da UFG. 
 

Exibida 4 vezes na TV UFG e disponibilizada na internet: 
https://youtu.be/Y9SIuLHYNfs 

224 Agenda 

AGENDA MUFG 48 24 08 20 
 

A Agenda apresenta informações dos eventos ligados à UFG: Programa Integrado de 
Formação, módulo 3, promovido pela PROGRAD-UFG; Palestra Qualidade de vida em 

casa: corpo e mente, promovida pela Diretoria de Acompanhamento e 
Desenvolvimento de Pessoas da Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas da UFG; 

Lançamento do curta metragem Belkiss, da cineasta goiana Simone Caetano. 
 

Exibida 4 vezes na TV UFG e disponibilizada na internet: 
https://youtu.be/7miTbZNVIKc 

225 Agenda 

AGENDA MUFG 49 25 08 20 
 

A Agenda apresenta informações dos eventos ligados à UFG:  Workshop, promovido 
pelo Instituto de Informática, sobre "Os desafios do ensino remoto: como organizar e 
planejar o tempo para produzir com qualidade”; Webinar "Conservação de água em 

edifícios"; Ciclo de Webinar em Biotecnologia ambiental e Ecotoxicologia, com o tema 
Testes de Toxidade In Vitro com Hemócitos de Bivalves. 

 
Exibida 4 vezes na TV UFG e disponibilizada na internet: 
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https://youtu.be/25XkZx0nCkE 

226 Agenda 

AGENDA MUFG 50 26 08 20 
 

A Agenda apresenta informações dos eventos ligados à UFG: II Seminário 
Internacional da América Latina, com a mesa redonda A pandemia na cidade desigual; 
Inscrições para ouvintes e submissão de trabalhos para o 17° CONPEEX; I Jornada de 

Práticas Integrativas e Complementares da Faculdade de Enfermagem da UFG. 
 

Exibida 4 vezes na TV UFG e disponibilizada na internet: 
https://youtu.be/X54IwsNfC5o 

227 Agenda 

AGENDA MUFG 51 27 08 20 
 

A Agenda apresenta informações dos eventos ligados à UFG: Primeira jornada de 
práticas integrativas e complementares, promovida pela FEN-UFG; A Covid-19, o vetor 

de tortura em espaços de privação de liberdade, live promovida pelo Programa de 
Pós-Graduação Interdisciplinar em Direitos Humanos; Live Programa Integrado de 
Formação, promovida pela PROGRAD-UFG, sobre as considerações pedagógicas do 

ensino remoto emergencial. 
 

Exibida 4 vezes na TV UFG e disponibilizada na internet: 
https://youtu.be/-Q4q8r5mBwc 

228 Live 

LIVE COX VOLTA AULAS 
 

Volta às Aulas na UFG - Depois de mais de cinco meses parados, os cursos de 
graduação da UFG retornam de forma remota no dia 31 de agosto. Estudantes e 

professores vão ter que se adaptar à nova realidade até que a pandemia de Covid-19 
seja controlada. 

 
Entrevistados(as): Marília de Goyaz - dir. CIAR/UFG; Maísa Silva - pró-reitora 

PRAE/UFG; Daniela Lima - professora FE/UFG. 
 

Exibida 2 vezes na TV UFG e disponibilizada na internet: 
https://youtu.be/c__jqIE2OgE 

229 Agenda 

AGENDA MUFG 52 28 08 20 
 

A Agenda apresenta informações dos eventos ligados à UFG: Webnário do 
Inconformismo ao Empreendedorismo, realizado pelo Instituto de Química; Roda de 
conversa sobre Povos Ciganos e Comunicação, do segundo Seminário Internacional 
América Latina e suas Insurgências; Chamada para coleta de relatos para o projeto 

Arquipélago de Memórias. 
 

Exibida 4 vezes na TV UFG e disponibilizada na internet: 
https://youtu.be/aU_CEVQQDWM 

230 Agenda 

AGENDA MUFG 53 31 08 20 
 

A Agenda apresenta informações dos eventos ligados à UFG: Palestra Prevenção ao 
suicídio: o escutar como caminho, promovida pelo Centro de Valorização à Vida junto 
a UFG; Palestra Projeto e Cidade: Desafios, conquistas e perspectivas, promovida pela 
FAV-UFG; 17º Conpeex, divulgação das inscrições como ouvinte e informações sobre 

submissão de trabalhos. 
 

Exibida 4 vezes na TV UFG e disponibilizada na internet: 
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https://youtu.be/GuIaeFEVE80 

 

SETEMBRO/2020 

ITEM FORMATO ATIVIDADE 

231 Live 

LIVE MUFG PGM 38 EDUCACAO AUTISMO 
 

O isolamento social para as pessoas com deficiência não é opção e nem é 
passageiro. Mesmo representando quase 25% da população brasileira, as 

pessoas com algum tipo de deficiência ainda estão longe dos espaços de fala e 
de decisão. Parte desse problema começa na escola. Dando continuidade às 

reflexões sobre inclusão, este programa discute autismo e educação. 
 

Entrevistados(as): Jaqueline Araújo Civardi - pró-reitora Prograd/UFG; Francine 
de Couto - professora OPNE/UFG; Tiago Abreu- egresso UFG. 

 
Exibida 1 vez na TV UFG e disponibilizada na internet: 

https://youtu.be/KeIapvmeG2I 

232 Agenda 

AGENDA MUFG 54 01 09 20 
 

A Agenda apresenta informações dos eventos ligados à UFG: Lives sobre 
Direitos autorais no ensino remoto e sobre Gsuite; Palestra promovida pela 

FAV-UFG com o tema Maternidade em tempo de Isolamento Social e 
atividades Remotas; Aula Magna que aborda a Educação e Pandemia em Países 

Periféricos: encruzilhadas e potenciais. 
 

Exibida 4 vezes na TV UFG e disponibilizada na internet: 
https://youtu.be/UY2q24R5qBs 

233 Boletim 

BLM MUFG PGM 25 REINFECCAO CORONAVIRUS 
 

O boletim traz as notícias: Prefeitura já testou mais de 13% da população em 
Goiânia; Centro de pesquisa, informação e estudo da Faculdade de Farmácia 
da UFG tira dúvidas sobre Covid-19; Surgem casos de reinfecção pelo novo 
coronavírus; Inscrições para o 17º Conpeex chegam ao fim; Reitoria Digital 

divulga relatório do primeiro ano de atividades; Secom/UFG cria passo-a-passo 
para compartilhar agenda de eventos; UFG ID entrega mais 83 equipamentos; 
Receita Federal doa mais de 500 equipamentos de informática para UFG ID; 

UFG desenvolve pesquisa com vacina BCG contra o coronavírus. 
 

Entrevistados(as): Grécia Carolina Pessoni - dir. Vigilância Epidemiológica; 
Mércia Pandolfo - professora FF/UFG; Pablo Lisboa - coord. Reitoria 

Digital/UFG; Ana Paula Kipnis - professora IPTSP/UFG. 
 

Exibido 2 vezes na TV UFG e disponibilizado na internet: 
https://youtu.be/-Z5un_7usAg* 

 
 

234 

 
 

Vinheta 

VH COVID 19 MASCARA CRIANCA 
 

Vinheta divulga orientações sobre o uso de máscaras em crianças. 
 

Exibida 6 vezes na TV UFG e disponibilizado na internet: 
https://youtu.be/cVyx_-HW1kE 
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235 Live 

LIVE MUFG PGM 39 MEMORIA PANDEMIA 
 

Projeto pretende colher depoimentos de profissionais da educação, 
estudantes, pais e pessoas que se relacionam com este segmento, sobre as 

impressões e impactos da pandemia em suas rotinas. Todos os depoimentos, 
em áudio, serão guardados em uma cápsula do tempo que será aberta daqui a 

alguns anos. 
 

Entrevistados(as): Liliane Tosta - profissional da educação; Keyla Gonçalves - 
pesquisadora FE/UFG; Etienne Baldez - professora FE/UNB; Valdeniza Barra - 

professora FE/UFG. 
 

Exibida 1 vez na TV UFG e disponibilizada na internet: 
https://youtu.be/ojdIwwcfLkU 

236 Agenda 

AGENDA MUFG 55 02 09 20 
 

A Agenda apresenta informações dos eventos ligados à UFG: Semana do 
Biólogo, promovida pelo Programa de Educação Tutorial das Ciências 

Biológicas; Chamada para a submissão de trabalhos no 17º Conpeex; Projeto 
Aluno Conectado, que disponibiliza chips com acesso a internet aos estudantes 

de graduação e pós-graduação. 
 

Exibida 4 vezes na TV UFG e disponibilizada na 
internet:https://youtu.be/YeBXD3LYKO0 

237 Boletim 

BLM MUFG PGM 26 GOIANOS EMPRESTIMO PANDEMIA 
 

O boletim traz as notícias: Governo Federal anuncia corte de quase 1 bilhão de 
reais em universidades federais; Mais de 1600 estudantes receberam algum 
auxílio da UFG para aulas remotas; Teste para Covid-19 são realizados nas 27 

casas de idosos de Goiás; Gastos aumentaram para mais de 40% dos brasileiros 
na pandemia; Preço da cesta básica aumenta e chega a R$ 446,00; Mais de 150 
mil goianos pediram empréstimo durante pandemia; PIB cai 9,7% no segundo 
trimestre; 3,8 milhões de domicílios caem para classes D e E em 2020;  Crimes 

na internet aumentam durante pandemia; Projeto da UFG que apoia 
comunidades tradicionais recebe prêmio; Formados pela UFG conseguem 

bolsa para fazer mestrado no Reino Unido; É realizado primeiro fórum sobre 
gestão cultural no ensino superior; Reunião anual da SBPC começa dia 08/09 

pela internet;  Álbum de família agora é nas redes sociais? 
 

Entrevistados(as): Flávio Silva - presidente Adufg; Geci José Silva – Proifes; 
Edward Madureira - reitor UFG e pres. Andifes; Wanderson Lima - ger. 

negócios CDL Goiânia; Edson Vieira -  professor FACE/UFG; Tadeu Arrais - 
professor IESA/UFG; Thiago Tavares - pres. ONG Safernet Brasil; Gustavo 

Soares - estagiário Jornalismo; Laís Thomaz - coordenadora Politizar; Juliana 
Leal - egressa FCS/UFG; Fernando Saraiva - egresso FCS/UFG; Fernanda Alves - 

egressa FD/UFG; Rafael Alves - pesquisador FIC/UFG. 
 

Exibido 2 vezes na TV UFG e disponibilizado na internet: 
https://youtu.be/vgmiHtX4qjQ 

238 Chamada 
CH ARQUIPELAGO MEMORIAS 

 
Chamada sobre o Arquipélago de Memórias dá instruções sobre como 
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participar do projeto. 
 

Exibida 6 vezes na TV UFG e disponibilizado na internet: 
https://youtu.be/oq2NHNQSRAo 

 
239 

 
Live 

LIVE MUFG PGM 40 PREVENCAO SUICIDIO 
 

Falar sobre suicídio ainda é assunto carregado de tabus e, por isso, acaba 
sendo evitado nas escolas, nas famílias e na sociedade em geral. Apesar disso, 
os casos de tentativa de suicídio e de suicídio consumado crescem a cada ano, 

tanto em países desenvolvidos ou não, como o Brasil. A pandemia pode 
agravar o problema. 

 
Entrevistados(as): Rodolfo Campos- Coord. Centro Humor HC/UFG; Lyris 

Meruvia Pinto- Assist. Estud. UFG - Regional Goiás; Nathalia Pereira- Terapeuta 
Ocupacional HC; Robert Veras - Psicólogo Siass/UFG. 

 
Exibida 1 vez na TV UFG e disponibilizada na internet: 

https://youtu.be/434v8lWWGaI 

240 Agenda 

AGENDA MUFG 56 03 09 20 
 

A Agenda apresenta informações dos eventos ligados à UFG: Aula Magna de 
retomada do semestre; Semana do Biólogo 2020, com a mesa redonda sobre 

meio ambiente promovida pelo Pet Biologia-UFG; Data limite para a submissão 
de trabalhos no 17º Conpeex. 

 
Exibida 4 vezes na TV UFG e disponibilizada na 

internet:https://youtu.be/xZyAYBQ_UyQ 

241 Boletim 

BLM MUFG PGM 27 TENDINHA CRIANCAAS SINTOMATICA 
 

O boletim traz as notícias: Aparecida de Goiânia registra quase 6 mil 
reclamações de perturbação;  Desemprego aumenta em Goiás; Impactos da 

queda do PIB; Campanha UFG Solidária arrecada doações; Alunos da UFG 
receberão chip com pacote de dados para internet; Inscrições para Seminário 

de Iniciação à Pesquisa Científica, Tecnológica e em Inovação da UFG estão 
abertas até 25/09;  UFG ID recebe doações de equipamentos de informática 
para alunos de baixa renda; Tendinha UFG identifica que 40% de crianças e 

adolescentes com Covid-19 são assintomáticos; Olimpíada de 
empreendedorismo terá 21 mil reais em prêmios; FAV prorroga inscrições do 
concurso para o selo 60 anos; Inteligência artificial é o tema do 17º Conpeex. 

 
Entrevistados(as): Cláudio Everson - sec. Meio Ambiente e Sustentabilidade; 

Everton Rosa - professor Face/UFG; Maísa Silva - pró-reitora Prae/UFG; Classi 
Rosso - professora FEN/UFG; Braulio Vinícius - diretor FAV/UFG. 

 
Exibido 2 vezes na TV UFG e disponibilizado na internet: 

https://youtu.be/UhGwWSJ8FpI 

242 Chamada 

CH SETEMBRO VERDE PROGRAMACAO 
 

Chamada apresenta a programação especial da UFG para campanha Setembro 
Verde. 

 
Exibida 6 vezes na TV UFG e disponibilizado na internet: 
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https://youtu.be/NJUUjOgOSH0 

243 Live 

LIVE MUFG PGM 41 GESTAO AGUAS 
 

Esta edição falou sobre a importância do tratamento de água para as 
populações urbanas, a conservação dos mananciais hídricos e como tudo isso 
impacta na saúde e qualidade de vida da população. Também citou o Festival 

das Águas, como o maior projeto de extensão da UFG, que deve acontecer em 
todo o país. 

 
Entrevistados(as): Rogério Almeida - professora EA/UFG; Daniele Apone - 

Guardiões Meia Ponte; Ernesto Augustus Renovato - Guardiões Meia Ponte; 
Samuel Barreto - ger. água TNC Brasil. 

 
Exibida 1 vez na TV UFG e disponibilizada na internet: 

https://youtu.be/Rdp33VU7nsA 

244 Agenda 

AGENDA MUFG 57 04 09 20 
 

A Agenda apresenta informações dos eventos ligados à UFG: Palestra 
Liderança e Gestão de Pessoas na área de engenharia, promovida pelo projeto 
de extensão Mulheres na Engenharia. Palestra Suicídio: o que eu tenho a ver 

com isso?, promovida pelo Centro de Valorização à Vida e UFG; Palestra 
Anfíbios como sistema-modelo em ecotoxicologia, promovida pelo Labae-UFG. 

 
Exibida 4 vezes na TV UFG e disponibilizada na internet: 

https://youtu.be/7vBZ6nEkl0A 

245 Boletim 

BLM MUFG PGM 28 SANEAGO RENEGOCIA DIVIDA 
 

O Boletim traz as notícias: Nascidos em outubro recebem parcela emergencial 
do FGTS; Saneago renegocia dívidas sobre faturas vencidas entre fevereiro e 

julho; Regras da banca de heteroidentificação para cotas na UFG são 
divulgadas; Inscrições abertas para a sétima Olimpíada de Empreendedorismo 
Universitário; Levantamento do Mapbiomas aponta aumento de pastagens na 
região amazônica e cerrado; UFG promove evento de estudos sobre religião; 

Projeto Arquipélago de Memórias faz convite à sociedade; Faculdade de artes 
visuais completa 60 anos e lança concurso de selo comemorativo; Impacto da 

pandemia na forma como nos vestimos e o mercado da moda; Mercado de 
celulares cai 30% na pandemia; UFG organiza evento sobre cultura nas 

instituições públicas de ensino; UFG divulga como acessar os editais que 
explicam os procedimentos para inscrições em bolsas moradia, alimentação, 

permanência e outras. 
 

Entrevistados(as): Pedro Cruz - pres. Comissão de Heteroidentificação/UFG; 
Helena Carasek- pró-reitora adj. PRPI/UFG; Laerte Ferreira - pró-reitor 

PRPG/UFG; Flávio Sofiati - professor FCS/UFG; Sarah Sousa - estudante FE/UFG; 
Bráulio Vinicius - diretor FAV/UFG; RitaAndrade - professora FAV/UFG; Flavia 

Maria Cruvinel - diretora cultura UFG. 
 

Exibido 2 vezes na TV UFG e disponibilizado na 
internet:https://youtu.be/TyWqoga4s1o 

 
246 

 
Vinheta 

VH ARQUIPELAGO MEMORIA CONCESSA 
 

Vinheta com a humorista Concessa convidando para participar do projeto 
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Arquipélago de Memórias. 
 

Entrevistada: Concessa. 
 

Exibida 8 vezes na TV UFG e disponibilizado na internet: 
https://youtu.be/mjfx-3Alwt4 

 
 

247 

 
 

Live 

LIVE MUFG PGM 42 DIA CERRADO 
 

Esta edição falou sobre a importância do bioma cerrado para três bacias 
hidrográficas nacionais e sobre a diversidade da fauna, flora e cultura existente 

neste território. Lembrou a necessidade da preservação das espécies e 
explicou ainda sobre o dia do Cerrado. 

 
Entrevistados(as): Michael Becker - CEPF Cerrado; Manuel Ferreira - professor 

IESA/UFG; Elaine Silva - coordenadora LAPIG/UFG; Sérgio Nogueira - 
pesquisador UFG. 

 
Exibida 1 vez na TV UFG e disponibilizada na internet: 

https://youtu.be/F3p5XPZcWgs 

 
248 

 
Agenda 

AGENDA MUFG 58 08 09 20 
 

A Agenda apresenta informações dos eventos ligados à UFG: Palestra 
ministrada pelo Presidente da Academia Brasileira de Ciências com o tema 

Desafios da Ciência Brasileira em tempos de Covid-19; Mesa redonda Escolas 
do campo e o reencontro com outro pensar, promovida pelo II Seminário 

Internacional da América Latina e suas Narrativas Insurgentes; Inscrições para 
o Seminário de Iniciação à Pesquisa Científica, Tecnológica e em Inovação da 

UFG, que integra a programação do 17º Conpeex. 
 

Exibida 4 vezes na TV UFG e disponibilizada na 
internet:https://youtu.be/nMdOK8v8d3k 

249 Boletim 

BLM MUFG PGM 29 HOMEM IDOSO RISCO COVID 
 

O Boletim traz as notícias: Homens idosos correm mais riscos com a Covid-19; 
Cinemas retomam as atividades em Aparecida de Goiânia; UFG quer levar 
equipamentos de informática a 5 mil alunos; Inscrição para Seminário de 

Iniciação à Pesquisa Científica, Tecnológica e em Inovação da UFG vai até dia 
25/09; Tutorial ensina como solicitar bolsas de assistência estudantil da UFG; 
Pandemia afeta também a vida de animais domésticos; Reaproveitamento de 

água da chuva é estudado pela UFG; Aluna cria aplicativo de realidade 
aumentada com monumentos goianos; Café com Ciência fala sobre estudos 

ópticos complexos; Campanha UFG Solidária recebe doações. 
 

Entrevistados(as): Alessandro Magalhães - sec. Saúde/Ap. Goiânia; Ana Paula 
Vilela - coord. GOE Covid-19/Ap. Goiânia; Amanda Melo - dir. Urgência, 

Emergência e Especialidades; Kellen Oliveira - professora EVZ/UFG; Marcus 
Siqueira - professor EECA/UFG; Ricardo Santana - professor IF/UFG. 

 
Exibido 2 vezes na TV UFG e disponibilizado na internet: 

https://youtu.be/DAgtM5kPaBI 

250 Vinheta 
VH ARQUIPELAGO MEMORIA DEPOIMENTO 02 
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Vinheta com depoimento de pessoas de vários estados brasileiros falando 
sobre o projeto Arquipélago de Memórias e fazendo convite para participar do 

mesmo. 
 

Entrevistados(as): Jacqueline Cavalcante Barros; Claudia Engler Cury; Juliana 
Ferreira de Lira; Fernanda Figueiredo dos Santos; Vitor Hugo Alves Rezende. 

 
Exibida 8 vezes na TV UFG e disponibilizado na internet: 

https://youtu.be/FrK7pxAB490 

251 Live 

LIVE MUFG PGM 43 IMPORTANCIA VACINA 
 

A conscientização sobre a importância da vacina é assunto bastante discutido 
atualmente. Elas atuam na defesa do organismo contra agentes infecciosos e 
bacterianos. Doenças como o Sarampo, Meningite, Coqueluche, Hepatite e 
outras estão controladas graças às políticas de imunização. Esse índice vem 

caindo nos últimos anos e pela primeira vez em cem anos o Brasil não 
conseguiu cumprir metas de vacinação infantil. 

 
Entrevistados(as): Polyana Braga - gerente imunização SMS; Sheila Teles- 

professora FEN/UFG; Ana Paula Kipnis - professora IPTSP/UFG. 
 

Exibida 1 vez na TV UFG e disponibilizada na internet: 
https://youtu.be/GHmdzxMY6Bs 

 
252 

Agenda 

AGENDA MUFG 59 09 09 20 
 

A Agenda apresenta informações dos eventos ligados à UFG:  Encontro de 
alongamentos e meditação, organizado pela Pró-Reitoria de Gestão de 
Pessoas-UFG; Programa Matutando... diálogos formativos debate sobre 

Condições domiciliares de ensino e aprendizagem; Festival das Águas Online, 
promovido pela inciativa Guardiões do Meia Ponte. 

 
Exibida 4 vezes na TV UFG e disponibilizada na internet: 

https://youtu.be/wkJT3ha7Jy8 

253 Boletim 

BLM MUFG PGM 30 SETEMBRO VERDE 
 

O Boletim traz as notícias: campanha Setembro Verde pela inclusão das 
pessoas com deficiência; De100 mil testes para Covid-19, mais de 25 mil deram 

positivo em Aparecida de Goiânia; Estudante da UFG cria plataforma com 
gráficos que explicam os números da Covid-19 em Primavera do Leste – MT; 

UFG cria modelo pioneiro de prova online para suficiência em língua 
estrangeira; UFG mostra como agendar atendimento para empréstimo de livro 

nas Bibliotecas UFG; Projeto de extensão da Faculdade de Medicina oferece 
informações a estudantes do ensino médio; Parceria entre INPE e UFG 

monitora desmatamento do cerrado. 
 

Entrevistados(as): Diego Magalhães - comissão direitos PcD/OAB; Ana Claudia 
Antonio - coord. núcleos acessibilidade UFG; Yasmin André - assistente 

pedagógica UFG; Gustavo Assunção - superint. atenção à saúde - Aparecida de 
Goiânia; Milvo Gabriel Prevedello - estudante EA/UFG; Mônia Lima - coord. 

vigilância epidemiológica Primavera do Leste – MT; Patrícia Machado - coord. 
Centro Suficiência Línguas Estrangeiras UFG; Maria Lima - dir. SIBI/UFG; 

Gabriela Ferreira - estudante FM/UFG; Taise Pinheiro - pesquisadora INPE; 
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Sérgio Nogueira - pesquisador Lapig/UFG; Luiz Pascoal - pesquisador 
Lapig/UFG. 

 
Exibido 2 vezes na TV UFG e disponibilizado na internet: 

https://youtu.be/0a6GDYpXq-4 

254 Vinheta 

VH ARQUIPELAGO MEMORIA DEPOIMENTO 03 
 

Vinheta com depoimento de pessoas de vários estados brasileiros falando 
sobre o projeto Arquipélago de Memórias e fazendo convite para participar do 

mesmo. 
 

Entrevistados(as): Maríndia Scarpari Pereira; Marlene Isepi; Robson Ruiter 
Mendonça Santos; Eduarda francelino vieira; Juliana das Neves Castro Morais. 

 
Exibida 5 vezes na TV UFG e disponibilizado na internet: 

https://youtu.be/ecRse-dgS_A 

255 Live 

LIVE MUFG PGM 44 LOBBY SOCIAL 
 

A Universidade Federal de Goiás e o Projeto Lobby Social lançam edital para 
treinar quem quer fazer campanha de ações sociais. A iniciativa busca jovens 

interessados em transformar o mundo usando o lobby social. 
 

Entrevistados(as): Doane Fonseca - egressa RI/UFG; Eduardo Galvão - Pensar 
RelGov; Laís Thomaz - professora RI/UFG; Leandro Monteiro - parceiro projeto 

UFG. 
 

Exibida 1 vez na TV UFG e disponibilizada na internet: 
https://youtu.be/VAwqQitNhsk 

256 Agenda 

AGENDA MUFG 60 10 09 20 
 

A Agenda apresenta informações dos eventos ligados à UFG: I Festival das 
Águas, promovido pela rede Guardiões do Meia Ponte com apoio da UFG; 

Olimpíada de Empreendedorismo Universitário, do Centro de 
Empreendedorismo e Inovação (CEI/UFG); Chamada para o Seminário de 

Iniciação à Pesquisa Científica, Tecnológica e em Inovação da UFG, que ocorre 
dentro do 17º Conpeex. 

 
Exibida 4 vezes na TV UFG e disponibilizada na internet: 

https://youtu.be/Orh1MddMm5M 

257 Boletim 

BLM MUFG PGM 31 INQUÉRITO SORO LÓGICO 
 

O Boletim traz as notícias: Testes para Covid-19 em Goiânia passam a ser 
agendados; Novo inquérito sorológico é realizado na capital; Clubes, escolas de 

esporte e cursos livres voltam a funcionar; Decreto que trata sobre 
aglomerações é assinado; Prefeitura de Aparecida de Goiânia realiza busca 

ativa entre a população idosa; Pessoas obesas com Covid-19 têm mais riscos de 
complicações; Tempo seco agrava doenças respiratórias; Prazo para retirar 
computadores da UFG ID é até quarta-feira; Vacinas e itens relacionados a 

Covid-19 têm isenção de impostos; Reforma tributária ainda precisa ser melhor 
discutida; IDEB atinge meta apenas do 1º ao 5º ano; 31º semana do ICB será 
realizada entre 03 e 06/11; Inscrições de trabalhos no 17º Conpeex vão até 

25/09; UFG Solidária recebe doações. 
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Entrevistados(as): Yves Mauro Termes - sup. Vig. Epidemiológica; João Bosco 

Siqueira - professor IPTSP/UFG; Dagoberto Costa - dir. Vigilância Sanitária; 
Gustavo Assunção - sup. Atenção a Saúde; Melissa Avelino – 

otorrinolaringologista; Ilírio José Rech - professor FACE/UFG; Renan Nunes 
Leles - vice-coord. 31ª semana ICB. 

 
Exibido 2 vezes na TV UFG e disponibilizado na internet: 

https://youtu.be/XXGrRISYu0A 

258 Vinheta 

VH ARQUIPELAGO MEMORIA DEPOIMENTO 04 
 

Vinheta com depoimento de pessoas de vários estados brasileiros falando 
sobre o projeto Arquipélago de Memórias e fazendo convite para participar do 

mesmo. 
 

Entrevistados(as): Jucilene nascimento da Silva; Luan Felipe Xavier Gomes; 
Maicon Parsso de Oliveira; Maria Luiza de Paula Caldas; Enock de Morais Silva. 

 
Exibida 6 vezes na TV UFG e disponibilizado na internet: 

https://youtu.be/1dxvglUYrgc 

259 Live 

LIVE MUFG PGM 45 HC PANDEMIA 
 

Este episódio falou sobre a história do Hospital das Clínicas da UFG e sua 
importância para a formação de profissionais da área da saúde em todos os 
níveis, para a educação e para as pesquisas científicas. Lembrou de como a 
instituição é referência para o país e o mundo em várias especialidades e 

discutiu a atuação do HC durante a pandemia. 
 

Entrevistados(as): José Garcia - superintendente HC-UFG; Washington Luiz Rios 
- ger. ensino pesquisa HC-UFG; Cláudia Guimarães - chefe enfermagem HC-

UFG. 
 

Exibida 1 vez na TV UFG e disponibilizada na internet: 
https://youtu.be/6LJeDQJgHoE 

 
 
 
 

260 

 
 
 
 

Agenda 

AGENDA MUFG 61 11 09 20 
 

A Agenda apresenta informações dos eventos ligados à UFG: IQ-UFG promove 
Webnário com o tema A importância da caminhada na trajetória profissional; 
IESA-UFG promove Webnário com o tema A Crise hídrica na bacia do rio Meia 

ponte: os riscos para o abastecimento da região metropolitana de Goiânia; 17º 
Conpeex acontece entre os dias 19 e 23 de outubro. 

 
Exibida 4 vezes na TV UFG e disponibilizada na internet: 

https://youtu.be/WF548103Coc 

261 Boletim 

BLM MUFG PGM 32 DOACAO ORGAOS 
 

O Boletim traz as notícias: Pandemia tem Impacto no processo da doação de 
órgãos; Pedidos de divórcio aumentam mais de 50% no país; Cresce a 

devolução de escritórios e empresas apostam no trabalho feito de casa; Alunos 
produzem trabalhos sobre observação do cotidiano na pandemia; Simpósio 
Politizar 2020 reúne palestrantes do Facebook e WWF Brasil; Evento debate 

formação de professores da educação básica; Procura por testamentos cresce 
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no país; Pandemia traz impactos específicos para mulheres e mães;  Inscrições 
de trabalhos no 17º Conpeex vão até 25/09; Covid-19: Em El Salvador, idosos 

poderão abraçar familiares graças a uma cortina de plástico. 
 

Entrevistados(as): Claudemiro Quireze - chefe Cirurgia e Transplante HC/UFG; 
Karina Suzuki - professora FEN/UFG; Wagner Rezende - professor FAV/UFG; 

Júlia Andrade - coord. Comunicação Politizar; Cassia Moraes - ONG Youth 
Climate Leaders; Jaqueline Civardi - pró-reitora Graduação UFG; Vanessa 

Clemente - pesquisadora UFG. 
 

Exibido 2 vezes na TV UFG e disponibilizado na internet: 
https://youtu.be/QKBqGRdxaxw 

262 
Vinheta 
(Spot) 

VH SETEMBRO VERDE TALITA 
 

Vinheta (spot) produzida em áudio para Rádio Universitária-UFG com o 
depoimento da Tálita, com deficiência visual, para a campanha Setembro 

Verde. 
 

263 Live 

LIVE MUFG PGM 46 GESTAO MUNICIPIOS 
 

Saúde, inovação e eleições municipais foram os temas deste episódio. 
Apresentou o projeto "Municípios Goianos", financiado pela FAPEG e CNPq, 

desenvolvido pelo Centro de Estudos e Pesquisas Aplicadas ao Setor Público - 
CEPASP, da FACE/UFG. E divulgou II Seminário de Gestão Municipal: 

Democracia, Capacidades e Gestão. 
 

Entrevistados(as): Marco Catussi - pesquisador Gpublic; Vicente Rocha Ferreira 
- coord. Cepasp/UFG; Fernando Coelho - professor EACH/USP. 

 
Exibida 1 vez na TV UFG e disponibilizada na internet: 

https://youtu.be/Ak2Z7pHWvAc 

 
264 

 
Agenda 

AGENDA MUFG 62 14 09 20 
 

A Agenda apresenta informações dos eventos ligados à UFG: Aula aberta de 
Geopolítica das Águas, promovida pelo Laboratório de Estudos e Pesquisas das 
Dinâmicas Territoriais; Ciclo de Conversas Online sobre o Setembro Amarelo, 
promovido por uma parceria entre a UFG e o Centro de Valorização da Vida; 

Atividades para a saúde da comunidade universitária, promovida pela 
PROPESSOAS-UFG. 

 
Exibida 4 vezes na TV UFG e disponibilizada na internet: 

https://youtu.be/-bc-w13Twcc 

265 Live 

LIVE MUFG PGM 47 QUALIDADE AR 
 

Esta edição falou sobre a qualidade do ar e sua relação com doenças 
respiratórias. As entrevistadas citaram projetos da UFG, plataformas de 

informações e pesquisas sobre poluição nos centros urbanos e zona rural. 
Ainda citaram situações domésticas e profissionais que podem comprometer a 

qualidade do ar no ambiente. 
 

Entrevistados(as): Juliana Ramalho - professora IESA/UFG; Daniela Campos - 
presidente SGPT; Noely Ribeiro - Núcleo Ciências Fogo UFG; Julliana Freire - 
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meteorologista CEMPA/UFG. 
 

Exibida 1 vez na TV UFG e disponibilizada na internet: 
https://youtu.be/nGQcbbXhaHQ 

266 Agenda 

AGENDA MUFG 63 15 09 20 
 

A Agenda apresenta informações dos eventos ligados à UFG: Palestra Abismos 
e Horizontes sobre elaborações teóricas e caminhos práticos voltados à 

superação das exclusões gênero, sexualidade, cor/raça e classe social; Colóquio 
sobre a Centralidade do conceito de classe para a mobilização social; 

Webinário Leituras de Peter Berger, promovido pelo Núcleo de Estudos de 
Religião Carlos Rodrigues Brandão. 

 
Exibida 4 vezes na TV UFG e disponibilizada na internet: 

https://youtu.be/-qnvkNWOn9g 

267 Live 

LIVE MUFG PGM 48 DIA SURDOS 
 

Esta edição entrevistou duas professoras da UFG, surdas, para saber sobre os 
desafios na educação, no trabalho e na sociedade que são enfrentados pela 

comunidade surda no Brasil. Também lembrou da importância do Dia do Surdo 
e as conquistas dos últimos anos. 

 
Entrevistados(as): Silvia Calixto - professora FL/UFG; Renata Rodrigues - 

professora FL/UFG. 
 

Exibida 1 vez na TV UFG e disponibilizada na internet:  
https://youtu.be/Qt1wQS5XbHQ 

268 Agenda 

AGENDA MUFG 64 16 09 20 
 

A Agenda apresenta informações dos eventos ligados à UFG: 17º Conpeex da 
UFG acontece entre os dias 19 e 23 de outubro; Grupo de Estudos Pós-

coloniais promove um encontro onde o texto abordado foi o Discurso sobre 
colonialismo, do poeta e dramaturgo Aimé Césaire; Projeto Algoritmo 

Cinematográfico promoveu a discussão do filme “O filme da minha vida”; 
 

Exibida 4 vezes na TV UFG e disponibilizada na internet: 
https://youtu.be/strAukJXfDQ 

269 Live 

LIVE MUFG PGM 49 FEIRA INTERINSTITUCIONAL AGROECOLOGICA 
 

O programa discute a importância das feiras agroecológicas e do 
abastecimento alimentar. Apresentou os benefícios que este tipo de 

comercialização traz para agroecologia, como a recuperação e conservação dos 
solos, da água, da vegetação nativa, da valorização da mulher e do homem do 
campo, da geração de trabalho e renda e da saúde das pessoas que produzem 
e consomem. Apresentou ainda o projeto de extensão Feira Interinstitucional 

Agroecológica – UFG que neste ano está em formato digital. 
 

Entrevistados(as): Marília Bohnen - ass. téc. Cecane/UFG; José Valdir 
Misnerovicz – agricultor; Stéfanny Nóbrega - pesquisadora IESA/UFG; Beth 

Alamino - consumidora agroecológica. 
 

Exibida 1 vez na TV UFG e disponibilizada na internet:  
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https://youtu.be/hHiAxgSE4js 

270 Agenda 

AGENDA MUFG 65 17 09 20 
 

A Agenda apresenta informações dos eventos ligados à UFG: Palestra Educação 
doutoral e o papel da supervisão: uma leitura à luz da atualidade; Webinário 

Leituras de Peter Berger; Palestra Ecotoxicidade de microplásticos nos 
organismos aquáticos, realizada pelo Instituto de Patologia Tropical e Saúde 

Pública da UFG. 
 

Exibida 4 vezes na TV UFG e disponibilizada na internet: 
https://youtu.be/cbaKAXPOEJ8 

271 Live 

LIVE MUFG PGM 50 ENVELHECIMENTO 
 

Brasil tem 28 milhões de pessoas com mais de 60 anos, número que 
representa 13% da população do país. De acordo com o IBGE, esse percentual 
tende a dobrar nas próximas décadas. Dados são de Projeção da População, 

divulgada em 2018 pelo órgão. Este episódio discute pandemia e saúde mental 
e física, que são os principais desafios para essa faixa da população. 

 
Entrevistados(as): Lazara Lima - PRAE/UFG; Claudia Zanini - professora 

Emac/UFG; Carlos Eduardo Henning - professor FCS/UFG; Sandro Rodrigues - 
professor FM/UFG. 

 
Exibida 1 vez na TV UFG e disponibilizada na internet: 

https://youtu.be/Ug86fV34GOY 

272 Agenda 

AGENDAMUFG66180920 
 

A Agenda apresenta informações dos eventos ligados à UFG: Concerto Digital 
UFG, que conta com a participação do pianista norte-americano Ira Levin; 

Webnário Ensino de Química, uma discussão sobre acessibilidade, inclusão e 
formação de professores no Brasil; Terceira edição da Semana de Saúde 

Mental - de mãos dadas na luta contra o sofrimento psíquico e o suicídio. 
 

Exibida 4 vezes na TV UFG e disponibilizada na internet: 
https://youtu.be/YYdQPAua_Fg 

273 Agenda 

AGENDA MUFG 67 21 09 20 
 

A Agenda apresenta informações dos eventos ligados à UFG: II Seminário de 
Gestão Municipal, promovido pelo grupo de pesquisas CEPASP da FACE-UFG; 

Palestra Consultar o psiquiatra? Eu?, do ciclo Setembro Amarelo; Simpósio 
Politizar, organizado pelo projeto de extensão Politizar da Faculdade de 

Ciências Sociais-UFG. 
 

Exibida 4 vezes na TV UFG e disponibilizada na internet: 
https://youtu.be/C6pokplepfo 

274 Agenda 

AGENDA MUFG 68 22 09 20 
 

A Agenda apresenta informações dos eventos ligados à UFG: Palestra no Café 
com Ciência sobre o Impacto da Covid-19 no diagnóstico e tratamento do 

câncer; Workshop do Instituto de Informática da UFG com o tema Como Fazer 
um Aplicativo em um dia; Seminário Internacional e Intercultural de 

Museologia. 
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Exibida 4 vezes na TV UFG e disponibilizada na internet: 

https://youtu.be/JNscpvd3jJA 

275 Agenda 

AGENDA MUFG 69 23 09 20 
 

A Agenda apresenta informações dos eventos ligados à UFG:  Terceiro 
Encontro Goiano de Estudos de Engenharia de Produção, promovido pela FCT-

UFG; Semana Nacional de Trânsito, promovida pela FCT-UFG; Webnário 
Biotecnologia Ambiental e Ecotoxicologia, com o tema Ensaio cometa: 

princípios e aplicações em ecotoxicologia. 
 

Exibida 4 vezes na TV UFG e disponibilizada na internet: 
https://youtu.be/pbudUcEqm1E 
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Agenda 

AGENDA MUFG 70 24 09 20 
 

A Agenda apresenta informações dos eventos ligados à UFG: Audiências 
Públicas em defesa da Educação promovida pela Câmara Municipal de Goiânia 

e pela Assembleia Legislativa de Goiás; 31º Semana do ICB; 17º Conpeex da 
UFG. 

 
Exibida 4 vezes na TV UFG e disponibilizada na internet: 

https://youtu.be/71KYJqmG4kw 

277 Boletim 

BLM MUFG PGM 33 VACINA COVID BRASIL 
 

O Boletim traz as notícias: Aparecida de Goiânia autoriza realização de 
eventos; Médicos especialistas voltam a atender em Goiânia; Prefeitura de 
Goiânia realiza testagem em massa na região Sudoeste pela segunda vez; 

Vacinas contra o novo coronavírus são testadas no Brasil; TSE divulga regras 
para eleições municipais e que menos de um terço dos candidatos são 

mulheres; Micro e pequenas empresas surgiram durante a pandemia; Biomas 
brasileiros sofrem redução das áreas naturais; Festival de cinema terá novo 
formato em 2020; Cuidados com doentes da Covid-19 dentro de casa; UFG 

abre inscrições para disciplinas ou módulos isolados; Prazo para alterar 
inscrição do Enem vai até dia 01/10; 17º Conpeex publica regras para 

apresentação de trabalhos. 
 

Entrevistados(as): Ana Paula Vilela - coord. GOE Coronavírus; Silvio José de 
Queiroz - sup. Redes Atenção à Saúde; Ives Mauro Ternes - sup. Vigilância em 
Saúde/SMS; Victor Costa - analista Sebrae/GO; Adriano Baldy - sec. estadual 

Cultura; Moara Borges - infectologista HC/UFG; Liana Jayme - coord. geral 17º 
Conpeex. 

 
Exibido 2 vezes na TV UFG e disponibilizado na internet: 

https://youtu.be/XJw7YSfJI7g 

278 Agenda 

AGENDA MUFG 71 25 09 20 
 

A Agenda apresenta informações dos eventos ligados à UFG: Último dia de 
inscrições para o Seminário de Iniciação à Pesquisa Científica, Tecnológica e em 

Inovação da UFG; Palestras e Painéis no Simpósio Politizar 2020; Palestra 
Ensaio Cometa: princípios e aplicações em ecotoxicologia. 

 
Exibida 4 vezes na TV UFG e disponibilizada na internet: 
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https://youtu.be/ALmEhCjmPGE 

279 Agenda 

AGENDA MUFG 72 28 09 20 
 

A Agenda apresenta informações dos eventos ligados à UFG: Palestra 
Sobrevivendo à perda por suicídio: a dor de quem fica; 17º Conpeex e os 

prazos para as inscrições; Segunda fase do Primeiro Ciclo Internacional de 
Direitos Humanos do Isolamento à insurgência. 

 
Exibida 4 vezes na TV UFG e disponibilizada na internet: 

https://youtu.be/MLdbFk2Xfzc 

280 Live 

LIVE COX 10 SETEMBRO VERDE 
 

Setembro é o mês que destaca a importância da inclusão das pessoas com 
deficiência. O Setembro Verde foi instituído em 2015 e esse foi o mês 

escolhido por causa do Dia Nacional da Pessoa com Deficiência, celebrado no 
dia 21. O objetivo da ação é dar visibilidade a causa da pessoa com deficiência 

e envolver a população e empresas em atividades voltadas para a inclusão 
social, educacional e econômica dessa população. 

 
Entrevistados(as): Ana Claudia Maranhão - Sinace/UFG; Diego Magalhães - 

OAB/GO. 
 

Exibida 2 vezes na TV UFG e disponibilizada na internet: 
https://youtu.be/0H8y9WkzLCo 
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Agenda 

AGENDA MUFG 73 29 09 20 
 

A Agenda apresenta informações dos eventos ligados à UFG: Palestra 
Sobrevivendo à perda por suicídio: a dor de quem fica, promovida pela UFG e 

pelo Centro de Valorização da Vida; Live Mestrado e Doutorado em 
Computação: vale a pena?, promovida pelo PPG em Computação-UFG; 

Encontro de Licenciaturas e Educação Básica. 
 

Exibida 4 vezes na TV UFG e disponibilizada na internet: 
https://youtu.be/hIlkFJeYoak 

282 Agenda 

AGENDA MUFG 74 30 09 20 
 

A Agenda apresenta informações dos eventos ligados à UFG: Programa de Pós-
graduação do curso de Ciência da Computação do INF-UFG promove a palestra 

Mestrado e Doutorado em Computação: vale a pena?; Encontro de 
Licenciaturas e Educação Básica; Programa de Pré-Incubação organizado pelo 

CEI-UFG está com o edital aberto para submissão de ideias inovadoras. 
 

Exibida 4 vezes na TV UFG e disponibilizada na internet: 
https://youtu.be/6M43yYnuhY4 

 

OUTUBRO/2020 

ITEM FORMATO ATIVIDADE 

283 Boletim 
BLM MUFG PGM 34 TESTE CASA COVID 

 
O boletim traz as notícias: Em Goiânia quem tem sintomas da Covid-19 ou teve 
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contato com pessoas infectadas pelo novo coronavírus pode ser testado em 
casa; Shoppings voltam a funcionar em horário normal em Goiânia; Reabertura 

de creches é discutida pela Secretaria Municipal de Saúde, mas segue sem 
solução; Vacinação contra raiva para cães e gatos vai até dia 11 de dezembro; 
Projeto da UFG forma mulheres para proteger vítimas de violência; Manaus 

volta a fechar bares e restaurantes para conter nova onda de Covid-19; Pobres 
e indígenas são mais vulneráveis à Covid-19; 70% dos adolescentes brasileiros 
se sentem mais ansiosos na pandemia; 90% das brasileiras de 15 a 24 anos, na 

pandemia, sentem nível médio e alto de ansiedade; Centro de 
Empreendedorismo e Incubação da UFG abre inscrições para pré-incubar ideias 

inovadoras; Produção de tomate poderá ser beneficiada por aplicativo que 
orienta a irrigação; Número de mortes pode dobrar antes de vacina ser 

distribuída, diz chefe da ONU; Banco Central fica mais otimista em relação ao 
impacto da pandemia no PIB, mas aponta aumento da inflação; Mudança no 
Imposto Sobre Serviços (ISS) deve favorecer caixas dos municípios menores; 
UFG arrecada sementes de plantas do cerrado; Vagas remanescentes para 

cursos da UFG serão divulgadas em dezembro. 
 

Entrevistados(as): Ives Mauro Ternes – superint. Vigilância em Saúde; Júlia 
Dutra – estudante Direito/UFG; Emília Rosângela – gerente CEI/UFG; José Alves 

Jr –pesquisador EA/UFG; André Abrão – advogado tributarista; Quezia 
Cavalcante – est. Eng. Florestal/UFG. 

 
Exibido 2 vezes na TV UFG em 01/10/2020 e 04/10/2020 e disponibilizado na 

internet: https://youtu.be/bCafbThLCf0 

284 Live 

LIVE MUFG PGM 51 EXTINCAO ESPECIES 
 

O episódio fala sobre as extinções em massa provocada por fenômenos da 
natureza que já ocorreram no planeta terra e sobre o processo da 6ª extinção 
em massa, que já está em curso, provocada desta vez pela ação do homem. 

Apresenta também ações que podem desacelerar esse processo. 
 

Entrevistados(as): Roberto Candeiro – professor FCT/UFG; Rosane Collevatti – 
professora ICB/UFG; Thiago Rangel – professor ICB/UFG. 

 
Exibida 1 vez na TV UFG em 02/10/2020 e disponibilizada na internet: 

https://youtu.be/1q5safR9Uxs 

285 Agenda 

AGENDA MUFG 75 01 10 20 
 

A Agenda apresenta informações dos eventos ligados à UFG: Programa de pré-
incubação do Centro de Empreendorismo e Incubação da UFG; Palestra com o 
tema "Mestrado e doutorado em computação: vale a pena?" promovida pelo 

Instituto de Informática da UFG; Live #CulturanaUFG com a estreia da websérie 
"Viva a francofonia". 

 
Exibida 4 vezes na TV UFG em 01e02/10/2020 e disponibilizada na internet: 

https://youtu.be/JufZhmitLd0 

286 Vinheta 

VH ARQUIPELAGO MEMORIA DEPOIMENTO 01 
 

Vinheta com depoimento de pessoas de vários estados brasileiros falando 
sobre o projeto Arquipélago de Memórias e fazendo convite para participar do 

mesmo. 
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Entrevistados(as): Luciana Lyra Loureiro – Boa Vista/RR; Josean Santos 

Nascimento – Sergipe;Christiane Burgarelli Fontenele – Brasília/DF; Wilma 
Fontana de Souza Alvares – Curitiba/PR; Liza Aparecida Brasilio – Palmas/TO. 

 
Exibida 6 vezes na TV UFG e disponibilizada na internet: 

https://youtu.be/_tCkYLG71Os 

287 Agenda 

AGENDA MUFG 76 02 10 20 
 

A Agenda apresenta informações dos eventos ligados à UFG: 26° semana de 
lives promovida pela UFG, transmitida no canal oficial da UFG no Youtube; 

Série de Webnários sobre a Descarbonização e a transição energética, 
realizados em parceria entre a OAB e a UFG; Webnário que discute 

oportunidades do mercado de trabalho para profissionais da área da química. 
 

Exibida 4 vezes na TV UFG em 02, 03, 04 e 05/10/2020 e disponibilizada na 
internet: https://youtu.be/AiGQOYiN3bA 
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Live 

LIVE MUFG PGM 52 BIOGAS 
 

Com biodiesel, etanol, biogás e bioquerosene o Brasil pode ser líder mundial 
em biocombustíveis, além de potência agrícola e ambiental. Num momento 

em que se fala como será o novo normal, no pós-pandemia, discute-se 
estratégias capazes de reduzir emissão de carbono e a nova onda de 

diversificação energética. 
 

Entrevistados(as): Tamar Roitman – Abiogás; Cácia Pimentel – advogada; 
Wilson Mozena – professor UFG; Suzana Borschiver – professora UFRJ. 

 
Exibida 1 vez na TV UFG em 05/10/2020 e disponibilizada na internet: 

https://youtu.be/dMQ4oxq8JSo 

 
289 

 
Agenda 

AGENDA MUFG 77 05 10 20 
 

A Agenda apresenta informações dos eventos ligados à UFG:Lives 
#CulturanaUFG; 71º Congresso Nacional de Botânica; Série de Webnários 

sobre a Descarbonização e Transição Energética. 
 

Exibida 4 vezes na TV UFG em 05e 06/10/2020 e disponibilizada na internet: 
https://youtu.be/stG8bClAouA 

290 Vinheta 

VH ARQUIPELAGO MEMORIA DEPOIMENTO 05 
 

Vinheta com depoimento de pessoas de vários estados brasileiros falando 
sobre o projeto Arquipélago de Memórias e fazendo convite para participar do 

mesmo. 
 

Entrevistados(as): Francisco de Assis – CEPAE/UFG; Julia Felipe – UEG; Kamila 
Gonçalves – IFG; Laura Vieira – PUC/GO; Ana Paula Pires – UFCAT; Euvane 

Guarnieri – FE /UFG. 
 

Exibida 6 vezes na TV UFG e disponibilizada na internet: 
https://youtu.be/cRfx-nuAVec 

291 Boletim 
BLM  MUFG PGM 35 BRASILEIROS CONFIANCA CIENCIA 
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O boletim traz as notícias: Testes de Covid-19 podem ser realizados em casa; 
Aulas presenciais ainda estão sem data para retorno; Pelo menos 78 berçários 
e pré-escolas podem reabrir; Mulheres adiam visita a especialistas com medo 

da Covid-19; Pró-reitor da UFG vai atuar em projeto nacional do MCTI; 
Plataforma reúne diversas informações sobre o cerrado; Pesquisa aponta que 
brasileiros não confiam na ciência; Moeda brasileira tem futuro incerto diante 
do dólar; UFG abre turma de MBA em finanças, investimentos e riscos; Auxílio 

emergencial de 300 reais começa a ser pago; Inscrições para o 17º Conpeex 
vão até dia 14/10. 

 
Entrevistados(as): Grécia Pessoni – dir. Vigilancia Epidemiológica; Laerte 

Ferreira – PPGD/UFG; Aletheia Cruz – profª FACE/UFG. 
 

Exibido 2 vezes na TV UFG em 06/10/2020 e 11/10/2020 e disponibilizado na 
internet: https://youtu.be/0cmaCoOuMrY 

292 Agenda 

AGENDA MUFG 78 06 10 20 
 

A Agenda apresenta informações dos eventos ligados à UFG: Treinamento 
online para pesquisa, comunicação científica e recursos para autores e 
pesquisadores; Série de Webnários sobre Descarbonização e transição 

energética traz o tema “Pragmatismo econômico e reforma verde”; Congresso 
Nacional de Botânica. 

 
Exibida 4 vezes na TV UFG em 06 e 07/10/2020 e disponibilizada na internet: 

https://youtu.be/Toss5W2CT7c 

293 Live 

LIVE MUFG PGM 53 MOVIMENTOS SOCIAIS 
 

O episódio fala sobre o que são os movimentos sociais, como surgem e a 
relação que eles têm com outros segmentos da sociedade. 

 
Entrevistados: Cleito Santos – professor FCS/UFG; Nildo Viana – professor 

FCS/UFG. 
 

Exibida 1 vez na TV UFG em 07/10/2020 e disponibilizada na internet: 
https://youtu.be/cJg5qMUxA14 
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Vinheta 

VH COVID 19 HIGIENE BUCAL 
 

Vinheta que apresenta dicas para prevenção ao novo coronavírus, cuidando 
bem da higiene bucal. 

 
Exibida 6 vezes na TV UFG e disponibilizada na internet: 

https://youtu.be/4HVrYCBCEGc 

295 Agenda 

AGENDA MUFG 79 07 10 20 
 

A Agenda apresenta informações dos eventos ligados à UFG: Live com o tema 
"A importância de pensar no direito penal a partir do direito achado na rua e 

da criminologia crítica"; Curso de Marketing analytics; Webinário "O 
pragmatismo econômico e a reforma tributária verde". 

 
Exibida 4 vezes na TV UFG em 06, 07 e 08/10/2020 e disponibilizada na 

internet: 
https://youtu.be/6GeUvX4AuiI 
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296 Boletim 

BLM MUFG PGM 36 AUXILIO EMERGENCIAL DEZEMBRO 
 

O boletim traz as notícias: 10% da população mundial já contraiu o novo 
coronavírus, estima OMS; Pesquisadores apresentam soluções para praticar 

exercícios físicos com segurança na pandemia; UFG organiza mapa de artistas 
goianos para receberem o apoio emergencial para o setor da cultura; Inflação 
para os mais pobres cresce em setembro e ministro da economia afirma que 

auxílio emergencial acaba em dezembro; Onda de calor pode matar por 
hipertermia, alerta Inmet; Setembro de 2020 é o mês mais quente da história e 

especialista da UFG explica porque está chovendo menos; Número de 
candidatos da área da saúde é recorde nas eleições 2020; Confederação de 

lojistas espera movimentação de 10 bilhões para o dia das crianças; 
Pesquisadores da UFG apresentam protótipo de reanimador automatizado 

para casos de emergência por Covid-19; Whatsapp para trabalhar e estudar na 
pandemia: como usar da melhor forma?. 

 
Entrevistados(as): Paulo Gentil – professor FEFD/UFG; Flávia Maria Cruvinel – 

pró-reitora proec/ UFG; Diego Nascimento – professor IESA/UFG; Daniel 
Fernandes da Cunha – professor EMC/UFG; Gelson da Cruz – professor 

EMC/UFG; Carlos Martins – professor FIC/UFG. 
 

Exibido 2 vezes na TV UFG em 08/10/2020 e 11/10/2020 e disponibilizado na 
internet: https://youtu.be/55Uo_xbZKaA 

297 Vinheta 

VH COVID 19 VACINA 
 

Vinheta explica as etapas para o desenvolvimento de uma vacina e a 
importância de se vacinar. 

 
Exibida 6 vezes na TV UFG e disponibilizada na internet: 

https://youtu.be/Urk6-8QL8BE 

 
298 

 
Agenda 

AGENDA MUFG 80 08 10 20 
 

A Agenda apresenta informações dos eventos ligados à UFG: Conversa sobre as 
plataformas digitais privadas na educação pública em tempos de ensino 

remoto; Aula realizada pelo Coletivo Rosa Parks com tema: "A matriz 
estadunidense do feminismo negro"; Lançamento de uma nova plataforma, a 

chamada Cerrado DPAT, que tem por objetivo detectar melhor o grau de perda 
da vegetação nativa do Cerrado brasileiro. 

 
Exibida 4 vezes na TV UFG em 08e 09/10/2020 e disponibilizada na internet: 

https://youtu.be/Kzk2HA0MT7o 
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Live 

LIVE MUFG PGM 54 LICENCA MATERNIDADE 
 

O episódio fala sobre a história da Licença maternidade no Brasil, suas 
modificações ao longo do tempo e a importância social desta lei. Também 
apresenta algumas modificações para atualizar a relação entre as mães e o 

mercado de trabalho. 
 

Entrevistadas: Vanessa Clemente – pesquisadora FH/UFG; Chyntia Barcellos – 
advogada; Débora Meireles – professora FACE/UFG. 

 
Exibida 1 vez na TV UFG em 09/10/2020 e disponibilizada na internet: 
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https://youtu.be/3QRMtl5OlVU 

300 Vinheta 

VH DIA PROFESSOR UFG RENATO 
 

Vinheta especial dia dos professores com depoimentos de docentes da UFG. 
Aborda a pandemia como um momento importante na docência. 

 
Entrevistado: Renato de Paula - Regional Goiás. 

 
Exibida 6 vezes na TV UFG e disponibilizada na internet: 

https://youtu.be/qfTHyWCXyCE 

301 Agenda 

AGENDA MUFG 81 09 10 20 
 

A Agenda apresenta informações dos eventos ligados à UFG: FD-UFG promove 
formação de professores de quatro dias por meio de salas privadas do Google 

Meet; INF-UFG e seu Centro de Excelência em Inteligência Artificial, 
juntamente com outros parceiros, promove o Webinar "A inteligência artificial 

e patentes no Brasil"; Laboratório Multiusuário de Computação de Alto 
Desempenho da UFG é inaugurado em evento transmitido pelo canal UFG 
Oficial no YouTube. O laboratório é vinculado à Pró-Reitoria de pesquisa e 

inovação da UFG e sua sede está instalada na Agência de Inovação da 
universidade, dentro do Parque Tecnológico Samambaia. 

 
Exibida 4 vezes na TV UFG em 09, 10, 11, 12 e 13/10/2020 e disponibilizada na 

internet: https://youtu.be/pYIFQ6qRrd8 

302 Live 

LIVE MUFG PGM 55 LITERAR INFANCIA 
 

O projeto Literar com a Infância reúne alunos e egressos de licenciatura em 
Pedagogia e Psicologia da UFG, do IFG (Campus Goiânia Oeste), professores da 

rede municipal de educação de Goiânia e outros para incentivar a leitura e a 
contação de histórias infantis durante o período de isolamento social 

decorrente da pandemia de Covid-19. 
 

Entrevistadas: Soraya Vieira Santos – professora FE/UFG; Maria Júlia de 
Oliveira – 

Psicóloga; Ceylla Furtado – professora SME; Rachel Benta – professora IFG. 
 

Exibida 1 vez na TV UFG em 12/10/2020 e disponibilizada na internet: 
https://youtu.be/fL1ru_fPmOI 

303 Agenda 

AGENDA MUFG 82 13 10 20 
 

A Agenda apresenta informações dos eventos ligados à UFG: Lançamento da 
plataforma Cerrado DPAT; Semana do professor na Faculdade de Educação; 

Inauguração do LaMCAD. 
 

Exibida 4 vezes na TV UFG em 13 e 14/10/2020 e disponibilizada na internet: 
https://youtu.be/51EEnMw4kaI 

304 Vinheta 

VH DIA PROFESSOR UFG FERNANDA 
 

Vinheta especial dia dos professores com depoimentos de docentes da UFG. 
Aborda a pandemia como um momento importante na docência. 

 
Entrevistada: Fernanda Canile – Faculdade de Ciências e Tecnologia. 
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Exibida 6 vezes na TV UFG e disponibilizada na internet: 

https://youtu.be/97gFYp1bc_s 

305 Boletim 

BLM MUFG PGM 37 APLICATIVO AGENDAMENTO TESTE 
 

O boletim traz as notícias: Prefeitura de Aparecida lança aplicativo para 
agendamento de testes e negocia compra de vacina israelense; Agência 

Nacional de Saúde recebe sugestões para atualizar planos de saúde; Poliufg 
realiza a semana de mercado 2020; Associação oferece curso de Libras online; 
Laboratório de computação de alto desempenho será inaugurado; Formação 

de professores e pedagogia é tema de evento da Faculdade de Educação; 
Número de testamentos cresce durante a pandemia; Quase metade das 

cidades ainda não pediram verba para pagar auxílio a artistas; Professor do 
CEPAE lança livro com microcontos; Prevenção e tratamento contra o câncer 

são lembrados no outubro rosa e Conpeex 2020 divulga programação. 
 

Entrevistados(as): Gustavo Assunção – sup. Atenção à Saúde; Cristiano de 
Castro – diretor projetos; Lucas Bernardes – coord. PoliUFG; Ícaro Augusto dos 

Santos – professor; Denise Araújo – coord. Pedagogia/UFG; Maria Isabel de 
Melo – prof. FD/UFG; Glauco Gonçalves – prof. CEPAE/UFG; Ruffo Júnior – 

chefe Prog. Mastologia HC/UFG. 
 

Exibido 2 vezes na TV UFG em 13/10/2020 e 18/10/2020 e disponibilizado na 
internet: https://youtu.be/B4oCactk3YQ 

306 Live 

LIVE MUFG PGM 56 SAUDE MEIO AMBIENTE 
 

O episódio discute a relação entre o ser humano e a natureza trazendo para 
reflexão o tema da 31ª Semana do ICB que é “Saúde e meio ambiente: o papel 

ativo e formativo do ser humano”. O evento da UFG será 100% online e 
acontecerá entre os dias 3 a 6 de novembro de 2020. 

 
Entrevistados(as): Daniela de Melo – professora Ciamb/UFG; Gustavo Pedrino 

– diretor ICB/ UFG; Jordana Gomes – estudante ICB/UFG; Renan Leles – 
professor ICB/UFG. 

 
Exibida 1 vez na TV UFG em 14/10/2020 e disponibilizada na internet: 

https://youtu.be/eY_hfN5TCnE 

307 Agenda 

AGENDA MUFG 83 14 10 20 
 

A Agenda apresenta informações dos eventos ligados à UFG: UFG Finance: 
conversas sobre carreiras no mercado financeiro; Grupo de Estudos pós-

coloniais promove roda de conversa para discutir o papel das abordagens pós-
coloniais e suas possibilidades no campo das Relações Internacionais; Semana 

do Mercado 2020 promovida pela Agremiação Politécnica da UFG. 
 

Exibida 4 vezes na TV UFG em 14 e 15/10/2020 e disponibilizada na internet: 
https://youtu.be/zJZ8bwhk9S0 

 
 

308 

 
 

Boletim 

BLM MUFG PGM 38 EVENTOS AUTORIZADOS GOIANIA 
 

O boletim traz as notícias: Eventos com até 150 pessoas estão autorizados em 
Goiânia; Testagem para Covid-19 chega às regiões Sul e Campinas-Centro; 

Drive-thru UFG Solidária vai arrecadar alimentos e produtos de higiene; Ensino 
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remoto pode ser prolongado até dezembro de 2021; Pandemia agrava 
insegurança alimentar; Primeira infecção por coronavírus não traz imunidade 
comprovada; América Latina e União Europeia vão passar por crise econômica 
em 2021; Curso sobre ecoturismo e museologia da UFG tem inscritos de todo o 

Brasil; Laboratório da UFG analisa mercado de trabalho a cada trimestre; 
Pandemia diminui número de estudantes fazendo estágio obrigatório; 

Caravana Cultural marca lançamento da Rede de Cultura IPÊS GO, Inscrições 
para o Conpeex 2020 são prorrogadas; Estão abertas as Inscrições para 

mestrado e doutorado em geografia; Curso sobre história, religiões e cultura 
do Líbano está com inscrições abertas; Cientistas da UFG são premiados 

nacionalmente por pesquisas; Estudante da UFG ganha prêmio de 
popularização da ciência. 

 
Entrevistados(as): Yves Mauro Ternes – super. Vigilância em Saúde/Goiânia; 
Grécia Carolina Pessoni – dir. Vigilância Epidemiológica/Goiânia; Nara Aline 

Costa – professora FANUT/UFG; Janice Matteucci – pesquisadora PPGIPC/UFG; 
Sandro Monsueto – coordenador LAM/UFG; Lucélia Souza – est. Artes Visuais 

FAV/UFG. 
 

Exibido 2 vezes na TV UFG em 15/10/2020 e 18/10/2020 e disponibilizado na 
internet: https://youtu.be/55jzh3yU3hU 

309 Agenda 

AGENDA MUFG 84 15 10 20 
 

A Agenda apresenta informações dos eventos ligados à UFG: Inauguração do 
primeiro laboratório de computação de alta performance da UFG; Semana do 
professor realizada pela Faculdade de Educação da UFG com o tema: "O curso 
de pedagogia e a formação de professores"; Lançamento da rede de cultura 

IPES-GO, resultante de uma parceria entre instituições de ensino para viabilizar 
a criação de espaços de partilha, criação e de circulação de cultura. 

 
Exibida 4 vezes na TV UFG em 15 e 16/10/2020 e disponibilizada na internet: 

https://youtu.be/2ea5xkzHKBo 

310 Vinheta 

VH DIA PROFESSOR UFG MELISSA 
 

Vinheta especial dia dos professores com depoimentos de docentes da UFG. 
Aborda a pandemia como um momento importante na docência. 

 
Entrevistada: Melissa Avelino – Faculdade de Medicina. 

 
Exibida 6 vezes na TV UFG e disponibilizada na internet: 

https://youtu.be/aOB2XQ3LntE 

311 
 

Live 
 

LIVE MUFG PGM 57 CANCER MAMA 
 

Este episódio conversa com especialistas sobre a campanha Outubro Rosa e 
sobre a prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer de mama.  Os 

convidados, ao vivo, respondem perguntas do apresentador e do público. 
 

Entrevistados(as): Paula Francinete da Silva – pesquisadora ICB/UFG; Jordana 
Godinho - pesquisadora CORA/HC/UFG; Frank Braga – presidente SBM/GO; 

Ruffo Freitas – professor FM/UFG. 
 

Exibida 1 vez na TV UFG em 16/10/2020 e disponibilizada na internet: 
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https://youtu.be/JFaSQ7v5oBo 

312 Agenda 

AGENDA MUFG 85 16 10 20 
 

A Agenda apresenta informações dos eventos ligados à UFG: Lançamento da 
Rede de Cultura das Instituições de Ensino Superior e sua primeira ação, a 

Caravana Cultural; Curso de Introdução a história, religiões e cultura do Líbano; 
Mesa redonda com o tema "A realidade da Educação Física na África do Sul e 

Brasil". 
 

Exibida 4 vezes na TV UFG em 16/10/2020 e disponibilizada na internet: 
https://youtu.be/AD8m4oq2JFA 

313 Live 

LIVE MUFG PGM 58 CONPEEX IA 
 

O episódio abre as discussões sobre Inteligência Artificial - IA, apresenta de 
forma geral o tema da 17º edição do Conpeex. A IA é uma ferramenta 

fundamental para o desenvolvimento da ciência e da sociedade. E o Conpeex 
mostra isto de forma clara em suas palestras e atividades durante o evento 

virtual. 
 

Entrevistados(as): Leandro Luís Oliveira – secretário TI/UFG; Laerte Ferreira – 
pró-reitor PRPG/UFG; Liana Jayme – coordenadora geral; Lucilene de Sousa – 

pró-reitora Proec/UFG. 
 

Exibida 1 vez na TV UFG em 19/10/2020 e disponibilizada na internet: 
https://youtu.be/ScS5S1ZZp9M 

314 Agenda 

AGENDA MUFG 86 19 10 20 
 

A Agenda apresenta informações dos eventos ligados à UFG: 17º Conpeex da 
UFG que tem como tema principal "Inteligência Artificial: a nova fronteira do 
Brasil"; Seminário de Economia promovido pelo Programa de Pós-graduação 

em Economia da UFG  que aborda a “Dinâmica Espacial e Análise de 
Sobrevivência no Setor Sucroenergético do Brasil”; Mesa redonda promovida 
pela Faculdade de Letras da UFG com o tema "Letramento, gênero e raça’”. 

 
Exibida 4 vezes na TV UFG em 19 e 20/10/2020 e disponibilizada na internet: 

https://youtu.be/wErpEwnRJhU 

315 Live 

LIVE MUFG PGM 59 IA EDUCACAO 
 

O que a Inteligência Artificial pode fazer pela educação? O episódio apresenta 
os novos usos da IA. A UFG desenvolve plataforma para correção de redações 
na rede estadual. Ferramenta tem capacidade de corrigir textos em minutos e 

auxiliar estudantes na preparação para o Enem. 
 

Entrevistados(as): Thyago Marques – subsecretário Sedi/GO; Anderson Soares 
– professor INF/UFG; Celso Camilo – professor INF; Mychelly Simões – Escolas 

do Futuro Sedi/GO. 
 

Exibida 1 vez na TV UFG em 20/10/2020 e disponibilizada na internet: 
https://youtu.be/DoZtik8yHYk 

 
 
 

 
 
 

AGENDA MUFG 87 20 10 20 
 

A Agenda apresenta informações dos eventos ligados à UFG: Galeria da 
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316 

 
 
 

Agenda 

Faculdade de Artes Visuais traz uma série de exposições, todas no ambiente 
virtual; IV Semana de mercado, que estabelece uma conexão entre os 

estudantes da área da engenharia, profissionais da área que já estão no 
mercado de trabalho, além de profissionais da área da economia; Congresso 

promovido pela FACE-UFG, com o tema: "Inteligência artificial: a nova fronteira 
da ciência brasileira". 

 
Exibida 4 vezes na TV UFG em 20 e 21/10/2020 e disponibilizada na internet: 

https://youtu.be/9kQ00M3_87M 

317 Live 

LIVE MUFG PGM 60 IA FARMACO 
 

A racionalização do desenvolvimento de medicamentos é uma questão 
urgente para a saúde humana especialmente quando nos vemos em meio a 

uma pandemia. Por essa ótica, o desenvolvimento de novos medicamentos se 
tornou tanto um problema de IA e ciência de dados, quanto de biologia e 

química. 
 

Entrevistados(as): Carolina Horta – professora FF/UFG; Robson Domingos 
Vieira – presidente FAPEG. 

 
Exibida 1 vez na TV UFG em 21/10/2020 e disponibilizada na internet: 

https://youtu.be/YneZInn3ZZg 

318 Agenda 

AGENDA MUFG 88 21 10 20 
 

A Agenda apresenta informações dos eventos ligados à UFG: Prognóstico do 
PBAP-GO, apresentado pelo facebook da Secretaria de Meio Ambiente e 

Desenvolvimento Sustentável de Goiás; Live promovida pelo INF-UFG com 
professores da Pós-Graduação para dar dicas para elaborar um projeto de 

pesquisa; Aula inaugural do Núcleo de artes do projeto “Residência Pedagógica 
da UFG". 

 
Exibida 4 vezes na TV UFG em 21 e 22/10/2020 e disponibilizada na internet: 

https://youtu.be/6RDAqJJWBg4 

319 Live 

LIVE MUFG PGM 61 IA PODER PUBLICO 
 

Este episódio apresenta como a Inteligência Artificial pode auxiliar gestores 
públicos na tomada de decisões a partir de dados apurados disponíveis a 

qualquer momento. Apresenta ainda possibilidades de fiscalização e aumento 
da capacidade de oferta de serviços públicos e redução de custos com uso da 

tecnologia. 
 

Entrevistados: Celso Camilo – professor INF/UFG; Vicente Ferreira – professor 
FACE/UFG; Igor Vieira – diretor Cercomp/UFG. 

 
Exibida 1 vez na TV UFG em 22/10/2020 e disponibilizada na internet: 

https://youtu.be/QTP2NJ4YgOc 

 
320 

 
Agenda 

AGENDA MUFG 89 22 10 20 
 

A Agenda apresenta informações dos eventos ligados à UFG: Aula inaugural 
Núcleo de Arte; Caravana Cultural e por último sobre o Ocupa Virtual da FAV. 

 
Exibida 4 vezes na TV UFG em 22 e 23/10/2020 e disponibilizada na internet: 
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https://youtu.be/T0gsSpHzdv0 

 
 
 
 

321 

 
 
 
 

Live 

LIVE MUFG PGM 62 IA SAUDE 
 

O episódio apresenta como a Inteligência Artificial impacta a saúde e pode 
atuar, por exemplo, no diagnóstico e na organização da quantidade enorme de 

informações que são geradas nesta área todos os dias. 
 

Entrevistados: Luiz Gardinassi – professor IPTSP/UFG; Rafael Teixeira – 
professor UFMT; Bruno Neves - professor FF/UFG. 

 
Exibida 1 vez na TV UFG em 23/10/2020 e disponibilizada na internet: 

https://youtu.be/TwUs1_QP-tc 

322 Agenda 

AGENDA MUFG 90 23 10 20 
 

A Agenda apresenta informações dos eventos ligados à UFG: Seminário que faz 
parte da Semana de Economia promovida pela FACE-UFG; Aula de 

alongamento online, que ocorre todas as terças e quintas; I Congresso 
Internacional Online entre Arte, Cultura e Educação. 

 
Exibida 4 vezes na TV UFG em 23, 24, 25 e 26/10/2020 e disponibilizada na 

internet: https://youtu.be/aXWnG0rLdI0 

323 Live 

LIVE MUFG PGM 63 SEMINARIO IC ANALISE CONPEEX 
 

O episódio faz uma análise do Seminário de Iniciação Científica da UFG e 
apresenta os resultados da 17ª edição do Conpeex. 

 
Entrevistadas: Rejane Faria Ribeiro Rotta – PRPI/UFG; Helena Carasek – 

PRPI/UFG; Liana Jayme – coordenadora geral; Lucilene de Sousa – pró-reitora 
Proec/UFG. 

 
Exibida 1 vez na TV UFG em 26/10/2020 e disponibilizada na internet: 

https://youtu.be/Bz_SGMycLME 

324 Agenda 

AGENDA MUFG 91 26 10 20 
 

A Agenda apresenta informações dos eventos ligados à UFG: Bate papo 
promovido pela Faculdade de Direito com o tema: "Porque fugir do conflito?"; 
28° semana de lives realizada pelo projeto "#CulturanaUFG"; Comemoração da 

Semana Nacional do Livro e da Biblioteca promovida pelo SIBI-UFG, com o 
tema "Informação e saúde em tempos de pandemia". 

 
Exibida 4 vezes na TV UFG em 26 e 27/10/2020 e disponibilizada na internet: 

https://youtu.be/klhxugL8uOs 

325 Boletim 

BLM MUFG PGM 39 PROTOCOLO VISITA CEMITERIO 
 

O boletim traz as notícias: Risco ambiental pode trazer menos recursos 
estrangeiros para o Brasil; Comércio entre Brasil e Estados Unidos registra a 

maior queda em 11 anos; Suspensão de contrato, redução de jornada e salário 
vai até dezembro; Novos segmentos podem retomar atividades na capital; 
Visita aos cemitérios no dia de finados tem protocolos definidos; Início do 
cronograma de vacinação está mantido para janeiro de 2021; Hospital de 

campanha de Águas Lindas é desativado; Vacina contra febre amarela continua 
em 71 postos da capital; Corte orçamentário nas universidades federais 
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preocupa sociedade;  Cursos da UFG obtém boas notas no Enade 2019; 
Inadimplência em Goiás cai para nível semelhante ao do período pré-

pandemia; Assembleia Legislativa aprova projeto de informações cidadãs; Rede 
de Cultura promove caravana virtual de cultura; Artistas ocupam redes sociais 

da galeria da FAV; Drive thru marca a reta final do “UFG Solidária”. 
 

Entrevistados(as): Bruna Giagini – advogada; Leonardo Avelino – assessor 
jurídico/Secovi-GO; Yves Mauro Ternes – sup. Vigilância em Saúde; Sandro 
Rodrigues – sup. Atenção Integral à Saúde; Grécia Carolina Pessoni – dir. 

Vigilância Epidemiológica; Edward Madureira - reitor/UFG; Flávia Cruvinel – dir. 
cultural/UFG; Glayson Arcanjo – prof. FAV/UFG. Nara Costa – coord. UFG 

Solidária; Kamyla Caetano – personal trainer; Maria do Rosário – professora; 
Karla Caetano – coord, UFG Solidária; Rafael Saddi – professor FH/UFG 

 
Exibido 2 vezes na TV UFG em 27/10/2020 e 02/10/2020 e disponibilizado na 

internet: https://youtu.be/1X7TbvsLXdU 

326 Agenda 

AGENDA MUFG 92 27 10 20 
 

A Agenda apresenta informações dos eventos ligados à UFG: I Congresso 
Internacional entre Arte, Cultura e Educação, organizado pela FEFD, FE, CEPAE 

e  EMAC-UFG; Painel "Vale do Silício: Como foi a minha experiência e como 
pode ser a sua", transmitido pelo YouTube do INF-UFG; Semana Nacional do 

Livro e da Biblioteca 2020, com transmissões pelo canal do YouTube da UFG e 
em salas privadas. 

 
Exibida 4 vezes na TV UFG em 27 e 28/10/2020 e disponibilizada na internet: 

https://youtu.be/m_KkHOS5rXg 

327 Live 

LIVE MUFG PGM 64 TRABALHOS PREMIADOS CONPEEX 
 

Episódio integra série de apresentação dos 15 trabalhos mais votados no 17º 
Conpeex. São três mais votados nas grandes áreas de Saúde, Ciências Sociais 

Aplicadas e Linguística, Letras e Artes e 12 mais votados em áreas gerais. Todos 
os estudantes, autores desses trabalhos, participam do episódio especial 

Mundo UFG especial Conpeex. 
 

Entrevistadas: Bruna Almeida – estudante FACE/UFG; Fabíola Fiaccadori – 
professora IPTSP/UFG; Raquel Aquino – estudante FACE/UFG; Beatriz Serrano 
– estudante EA/UFG; Victória Emanoelle Borges – estudante EMC/UFG; Marisa 

Araújo – estudante FO/UFG. 
 

Exibida 1 vez na TV UFG em 28/10/2020 e disponibilizada na internet: 
https://youtu.be/5d8K-AbWhZ0 

328 Agenda 

AGENDA MUFG 93 28 10 20 
 

A Agenda apresenta informações dos eventos ligados à UFG: I Congresso 
Internacional Online entre Arte, Cultura e Educação; Semana do Livro e da 

Biblioteca; FeSBE Regional. 
 

Exibida 4 vezes na TV UFG em 28 e 29/10/2020 e disponibilizada na internet: 
https://youtu.be/8kpaD0vGPRk 

329 Live 
LIVE MUFG PGM 65 TRABALHOS PREMIADOS CONPEEX 
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Episódio integra série com os 15 trabalhos mais votados no Conpeex 2020. 
Todos os estudantes autores desses trabalhos participam do programa Mundo 

UFG edição especial Conpeex 2020. Nesta edição participaram alunos do 
Instituto de Química, Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública, Faculdade 

de Administração, Ciências Contábeis e Ciências Econômicas e Faculdade de 
Enfermagem. 

 
Entrevistados(as): Rebecca Moraes – servidora PRPI/UFG; Larissa Queiroz – 
estudante IQ/UFG; Fabiana Sousa – estudante FEN/UFG; Abigail Nóbrega – 
estudante IPTSP/UFG; Lara Maciel – estudante FACE/UFG; Leandro Lima – 

estudante FACE/UFG. 
 

Exibida 1 vez na TV UFG em 29/10/2020 e disponibilizada na internet: 
https://youtu.be/4MaIOZFBLEc 

330 Agenda 

AGENDA MUFG 94 29 10 20 
 

A Agenda apresenta informações dos eventos ligados à UFG:XVI Regional 
FesBE,evento que reúne vários professores, cursos online e aulas ao vivo 

durante dois dias; Episódio da série de programas do Matutando... diálogos 
formativos, organizado por professores do IFG; Concerto digital UFG 

transmitido no youtube UFG Oficial. 
 

Exibida 4 vezes na TV UFG em 29 e 30/10/2020 e disponibilizada na internet: 
https://youtu.be/VIv8UKd_ls0 

331 Live 

LIVE MUFG PGM 66 TRABALHOS PREMIADOS CONPEEX 
 

O episódio recebe alunos de graduação premiados no CONPEEX 2020 para 
apresentar suas pesquisas, comentar sobre a experiência de estar iniciando o 
contato com o universo da produção científica e ainda sobre a importância da 

premiação no Conpeex. 
 

Entrevistados(as): Adriana Silva – professora FACE/UFG; Ingrid Mendonça – 
estudante FACE/UFG; Matheus Reis – estudante FACE/UFG; Samira Maia – 

estudante FACE/UFG; Lauriane Barbosa – estudante EMAC/UFG; Sarah Araújo 
– estudante IQ/UFG. 

 
Exibida 1 vez na TV UFG em 30/10/2020 e disponibilizada na internet: 

https://youtu.be/JLuUl6NeF54 

332 Agenda 

AGENDA MUFG 95 30 10 20 
 

A Agenda apresenta informações dos eventos ligados à UFG: XII Festival de 
Pipoesia, realizado pelo Cepae-UFG, com o tema "Onde você vê poesia?"; 

Concerto digital de Eduardo Meirinhos, com apresentação de músicas de Villa 
Lobos e Tom Jobim no violão; Sessões de alongamento e meditação 
promovidas pela UFG visando a melhoria da saúde da comunidade 

universitária. 
 

Exibida 4 vezes na TV UFG em 30/10, 31/10, 01, 02 e 03/11/2020e 
disponibilizada na internet: https://youtu.be/5BVUqyJQ_oo 

333 Vinheta 
VH UFG SOLIDARIA FINAL 

 
Vinheta divulga o encerramento da Campanha UFG Solidária. Faz um 
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agradecimento aos que doaram, indica números das doações e apresenta 
depoimentos dos beneficiados. 

 
Entrevistados(as):  José Iramar – coord. do Movimento Nacional dos Catadores; 
Fernando Ângulo Rodallegas – Masf/GO e Argenis Alexis Campos – refugiado. 

 
Exibida 6 vezes na TV UFG e disponibilizada na internet: 

https://youtu.be/iDKcOq721UM 

 

Novembro/2020 

ITEM FORMATO ATIVIDADE 

334 Live 

LIVE MUFG PGM 67 PIPOCA PAISAGEM 
 

O episódio fala sobre a arquitetura da paisagem no que diz respeito à 
preservação ambiental e conservação do patrimônio. O tema vem do projeto 

de extensão e cultura da UFG - Pipoca e Paisagem - que busca trazer a 
comunidade para refletir as histórias que as paisagens contam. Atualmente o 

projeto é divulgado virtualmente e é parceiro do Núcleo de Acessibilidade. 
 

Entrevistados(as): Camila Sant’anna - professora FAV/UFG; Thiago Santana - 
pesquisador FAV/UFG; Luciene Gomes - professora FAV/UFG; Luca Borges - 

estudante FAV/UFG. 
 

Exibida 1 vez na TV UFG em 02/11/2020 e disponibilizada na internet: 
https://youtu.be/jfTzVIBgLH4 

335 Agenda 

AGENDA MUFG 96 02 10 20 
 

A Agenda apresenta informações dos eventos ligados à UFG: Live promovida 
pelo projeto de extensão Politizar Goiânia da FCS/UFG com o tema “O papel da 
juventude no combate à desinformação e defesa da democracia”; O grupo de 
estudos de Geoecologia das paisagens do IESA e LABOGEF da UFG promoveu 

um encontro debatendo o tema  “Dendrogeomorfologia na avaliação 
cronológica de processos erosivos no jardim botânico de Goiânia"; Aula Magna 

realizada pelo Programa de Pós-graduação em Comunicação da UFG  com o 
lançamento do livro "Comunicação, Estado e Cidadania". 

 
Exibida 4 vezes na TV UFG em 02 e 03/11/2020 e disponibilizada na internet: 

https://youtu.be/UwpyOdUaDas 

336 Boletim 

BLM MUFG PGM 40 AULAS PRESENCIAIS LIBERADAS 
 

O boletim traz as notícias: Aulas presenciais estão liberadas em todo o estado; 
Uso de churrasqueiras e piscinas em condomínios está liberado; Brasil fecha 
dois de cada três leitos de UTI criados durante a pandemia; Lei que ampara 

indígenas e quilombolas durante a pandemia é sancionada; Covid-19 é 
considerada acidente de trabalho desde o mês de abril; Brasileiros têm 
resistência a tomar vacinas contra Covid-19 da China e da Rússia; Tenda 

Triagem realiza mais de 6 mil testes para a Covid-19; Meio século do Planetário 
da UFG é celebrado com vídeo; Escola especial não é inclusiva, segundo 

palestrante do 17º Conpeex UFG; Sete cursos da UFG recebem cinco estrelas 
no Guia da Faculdade de 2020; Olimpíada de empreendedorismo entrega 21 
mil reais em prêmios e acesso gratuito a e-books na plataforma Sempre UFG. 
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Entrevistados(as): Flúvia Amorim - sup. Vigilância em Saúde/SES; Yves Ternes -  
sup. Vigilância em Saúde/SMS; Dagoberto Costa-  Vigilância Sanitária Goiânia; 
Pedro Mundim - professor  FCS/UFG; Bruna Guedes - estudante/UFG; Maria 

Ribeiro - estudante/Esup; Artur Servian - estudante/UFU; Claci Rosso - coord. 
Tenda Triagem/UFG; Evandro Alencar - professor FM/UFG; André Alves - 

estudante FEN/UFG; Edward Madureira - reitor UFG. 
 

Exibido 2 vezes na TV UFG em 03/11/2020 e 08/11/2020 e disponibilizado na 
internet: https://youtu.be/JHqRI1wcBmU 

337 

 
 

Vinheta 
 
 

VH ARQUIPELAGO MEMORIA DEPOIMENTO 05 LIBRAS 
 

Vinheta com depoimento de pessoas de vários estados brasileiros falando 
sobre o projeto Arquipélago de Memórias e fazendo convite para participar do 

mesmo. 
 

Entrevistados(as): Francisco de Assis – CEPAE/UFG; Julia Felipe – UEG; Kamila 
Gonçalves – IFG; Laura Vieira – PUC/GO; Ana Paula Pires – UFCAT; Euvane 

Guarnieri – FE /UFG. 
 

Exibida 4 vezes na TV UFG e disponibilizada na internet: 
https://youtu.be/Gja52XAtq0M 

338 Agenda 

AGENDA MUFG 97 03 11 20 
 

A Agenda apresenta informações dos eventos ligados à UFG: 31° Semana do 
ICB com o tema "Saúde e meio ambiente: o papel ativo e formativo do ser 

humano"; Caravana Cultural da Rede de cultura IPES-GO que oferece oficinas, 
rodas de conversa e shows; Lançamento do Centro de estudos e pesquisas em 

desenvolvimento regional do Centro Norte Brasileiro - CDR. 
 

Exibida 4 vezes na TV UFG em 03 e 04/11/2020 e disponibilizada na internet: 
https://youtu.be/et5U59bB-F0 

339 Live 

LIVE MUFG PGM 68 PAPEL SUS BRASIL 
 

Este episódio apresenta a importância do SUS para a saúde brasileira desde 
sua instauração em 1988. A conversa passa pela história da saúde pública 
brasileira, pelo SUS em tempos de pandemia e trata ainda dos problemas 

como corrupção e subfinanciamento; e questões atuais como o decreto sobre 
parceria público-privada no SUS, lançado e depois revogado pelo governo 

federal. 
 

Entrevistadas: Bianca Rosa - subcoord. equidade em saúde SES/GO; Cristiane 
Lemos - professora ICB/UF. 

 
Exibida 1 vez na TV UFG em 04/11/2020 e disponibilizada na internet: 

https://youtu.be/mczPvuk2uEE 

340 Agenda 

AGENDA MUFG 98 04 11 20 
 

A Agenda apresenta informações dos eventos ligados à UFG: 31º Semana do 
ICB; Mesa-Redonda "Sífilis: eu sei, você sabe?" que visa conscientizar sobre a 

infecção; e 29º semana de Lives Cultura na UFG, com destaque para a websérie 
Mulheres nas artes. 
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Exibida 4 vezes na TV UFG em 04 e 05/11/2020 e disponibilizada na internet: 

https://youtu.be/yOiO0mJ6IpU 

341 Boletim 

BLM MUFG PGM 41 MENOR MORTE COVID BRASIL 
 

O boletim traz as notícias: Prefeitura abre mais de 400 vagas de emprego em 
Aparecida de Goiânia; Brinquedotecas de bares e restaurantes podem voltar a 
funcionar em Goiânia; Brasil registra a menor média de mortes por Covid-19 

nos últimos sete dias desde final de abril; Prefeitura realiza testes para Covid-
19 na Região Campina-Centro em Goiânia; Novo método acelera o processo de 

compostagem usando biotecnologia; Campanha UFG Solidária auxiliou 1800 
famílias em vulnerabilidade; Pesquisadores da UFG cultivam banana, café e 
baru na mesma área; Inscrições abertas para o evento Encontros Arcanos; 

Inscrições abertas para programa de incentivo a inovação em Goiás; Índice de 
cancelamento de seguros de automóveis está menor do que na pré-pandemia; 

Professora da Face/UFG recebe prêmio por tese de doutorado; Egressa do 
curso de ciências sociais da UFG recebe prêmio por trabalho de pesquisa. 

 
Entrevistados(as): Jeferson Ferreira – sec. Trabalho/Aparecida de Goiânia; Yves 

Mauro Ternes – sup. Vigilância Saúde/Goiânia; José Luiz Tomita – diretor 
técnico Acqua Ambiental; Frederico Cardoso – CEO Acqua Ambiental/Eliana 

Brasil – coord. NucliSolos EA/UFG; Marcos Cunha – diretor EA/UFG; Leonardo 
Collier – professor EA/UFG; Rafael Francisco Cardoso – estudante Engenharia 
Florestal/UFG; Alexandre Nunes – professor Emac/UFG; Jéssica Traguetto – 

professora Face/UFG; Marília Rodrigues – pesquisadora FCS/UFG. 
 

Exibido 2 vezes na TV UFG em 05/11/2020 e 08/11/2020 e disponibilizado na 
internet: https://youtu.be/soDP7UoUxtg 

342 Agenda 

AGENDA MUFG 99 05 11 20 
 

A Agenda apresenta informações dos eventos ligados à UFG: Segundo Ocupa 
Virtual, realizado por meio do Instagram da Galeria da FAV; Semana de lives 

#culturanaUFG; Seminários de Economia da FACE. 
 

Exibida 4 vezes na TV UFG em 05 e 06/11/2020 e disponibilizada na internet: 
https://youtu.be/kNSXjrlo7FE 

343 Live 

LIVE MUFG PGM 69 INFODEMIA VACINA 
 

Chama-se de Infodemia o fenômeno da produção excessiva de informações 
falsas e verdadeiras sobre a pandemia em todos os meios de comunicação. 

Neste episódio, especialistas em comunicação e saúde comentam os impactos 
desse cenário para que a vacina contra a Covid-19 seja muito esperada por 

alguns e rejeitada, antes de aprovada, por outros. 
 

Entrevistados: Pedro Mundim - professor FCS/UFG; Ugo Braga - jornalista e 
escritor; Wladimir Gramacho - professor FAC/UnB. 

 
Exibida 1 vez na TV UFG em 06/11/2020 e disponibilizada na internet: 

https://youtu.be/Bm2lJVJjDdw 

344 Agenda 
AGENDA MUFG 100 06 11 20 

 
A Agenda apresenta informações dos eventos ligados à UFG: Debate "Esporte 
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Orientação: da produção do conhecimento às possibilidades de ensino na 
escola", promovido Faculdade de Educação Física e Dança; VI Semana de 

Assuntos Internacionais, promovida pelo Centro Acadêmico Vinícius de Morais 
do curso de Relações Internacionais; Semana da Física com inscrições abertas 

para submissões de trabalhos. 
 

Exibida 4 vezes na TV UFG em 06, 07, 08 e 09/11/2020 e disponibilizada na 
internet: https://youtu.be/BTiq7ghUDdQ 

345 Agenda 

AGENDA MUFG 101 09 11 20 
 

A Agenda apresenta informações dos eventos ligados à UFG: XVII Congresso 
Brasileiro de Ensino Superior à Distância, realizado digitalmente pela CIAR UFG; 

Lançamento do e-book da FAV, transmitido pelo youtube; VI Seminário de 
Assuntos Internacionais (SAI). 

 
Exibida 4 vezes na TV UFG em 09 e 10/11/2020 e disponibilizada na internet: 

https://youtu.be/3-oypFf7Fb4 

346 Boletim 

BLM MUFG PGM 42 MASCARA OBRIGATORIO GOIANIA 
 

O boletim traz as notícias: Uso de máscara será obrigatório em Goiânia; PUC 
quer retomar aulas presenciais em novembro, mas alunos questionam; Fiocruz 

pretende começar a produzir vacinas em janeiro de 2021; Suspensão de 
contratos pode diminuir valor de 13º salário; Micro e pequenas empresas 
geram mais empregos em Goiás; Inscrições estão abertas para o segundo 

concurso audiovisual da Andifes; UFG oferece curso de formação no programa 
vida no trânsito; Cepea conclui formação de trabalhadores do sistema 

socioeducativo; Pesquisadoras lançam livros sobre solos de cidade goiana; 
Relações internacionais coloca direitos humanos em pauta; SEI/UFG 

disponibiliza 21 novos serviços online; UFG e UFT criam centro de pesquisa 
sobre desenvolvimento regional. 

 
Entrevistados(as): Murilo Chaves - advogado trabalhista; Francisco Lima Jr. - 

Sebrae Goiás; Otaliba Libânio - professor IPTSP/UFG; Paulo Winicius de Paula - 
coord. Formação Socioeducativo; Altair José dos Santos - coordenador 

CEPEA/UFG; Ana Laura Morais- diretora CA; Andréa de Lucena - professora 
Face/UFG. 

 
Exibido 2 vezes na TV UFG em 10/11/2020 e 15/11/2020 e disponibilizado na 

internet: https://youtu.be/IomxYdvhyCI 

347 Live 

LIVE MUFG PGM 70 PERSPECTIVAS ECONOMICAS 2021 

 
Em contexto normal, lidar com estimativas econômicas no Brasil não é 
tarefa fácil. A situação piora quando vivemos uma pandemia sem data 
para acabar. Diante das incertezas fiscais, econômicas e políticas, o 
programa pretende discutir como a renda das famílias se comportará 
em 2021 e o que se esperar do crescimento regional. 

 

Antônio Marcos de Queiroz- professor FACE/UFG; Flávia Campos - 
professora FACE/UFG; Anderson Teixeira - professor FACE/UFG; Andréa 
de Lucena - professora FACE/UFG 
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Exibida 1 vez na TV UFG em 09/11/2020 e disponibilizada na internet: 
https://youtu.be/JsA1LAo90CM 

 

348 Agenda 

AGENDA MUFG 102 10 11 20 
 

A Agenda apresenta informações dos eventos ligados à UFG: Fórum Projeto, 
Cidade e Processos, promovido pela FAV-UFG; I Congresso Brasileiro de Direito 
e Políticas Públicas; II Concurso Audiovisual da Andifes, com inscrições abertas 

para todos os estudantes vinculados a uma universidade federal. 
 

Exibida 4 vezes na TV UFG em 10 e 11/11/2020 e disponibilizada na internet: 
https://youtu.be/xOkVSSu_bGE 

349 Live 

LIVE MUFG PGM 71 PROJETO PNEUMA 
 

Da noite para o dia o Brasil foi surpreendido com a pandemia do novo 
Coronavírus. Sem medicamentos eficazes, o pouco que se sabia sobre o 

tratamento era que pacientes graves precisariam de respiradores mecânicos 
para terem chances de sobrevivência. O projeto Pneuma foi umas frentes de 

trabalho da Universidade Federal de Goiás que surgiu neste período para 
auxiliar a população. 

 
Entrevistados: Sigeo Kitatani Júnior - coordenador projeto Pneuma; Claiton 

Vieira- diretor Senai/GO; Rodrigo Lemos - coordenador projeto Pneuma; Sérgio 
Botelho - gerente Gepex/IFG. 

 
Exibida 1 vez na TV UFG em 11/11/2020 e disponibilizada na internet: 

https://youtu.be/6vkx7wRRNGw 

350 Agenda 

AGENDA MUFG 103 11 11 20 
 

A Agenda apresenta informações dos eventos ligados à UFG: Diálogos 
Entrelaçados, promovido pela FCS-UFG com o lançamento do Livro Urbano 
Palco II - Estudos de Performances Urbanas; Encontro do grupo de estudos 

pós-coloniais do curso de Relações Internacionais-UFG, que aborda o texto do 
prof. brasileiro-congolês Kabengele Munanga, de título "Por que ensinar a 
história da África e do negro no Brasil de hoje?"; Encontro Diálogos sobre 
Música e Teatro na Educação, abordando o tema "O ensino de música na 

escola numa perspectiva antirracista", promovido pela EMAC-UFG. 
 

Exibida 4 vezes na TV UFG em 11 e 12/11/2020 e disponibilizada na internet: 
https://youtu.be/H4PT3tKYhJg 

351 Boletim 

BLM MUFG PGM 43TESTE COVID SALIVA 
 

O boletim traz as notícias: Pesquisadores da UFG vão sequenciar genoma para 
identificar variantes do coronavírus em Goiás; Novo aumento de casos de 

Covid-19 e mortes pela doença na Itália; Brasil tem mais de 5 milhões de casos 
de Covid-19; Matrículas nas escolas estaduais começam em dezembro; Liga de 

Oncologia da UFG faz live sobre câncer de próstata; Estudo da UFG investiga 
possibilidade de novo teste para Covid-19 a partir da saliva; De cada 11 

pacientes com Covid-19, um volta ao hospital dois meses depois de receber 
alta; Ministro da Ciência, Tecnologia e Inovação, Marcos Pontes, visita UFG; 
UFG busca profissionais da saúde para serem voluntários em estudo sobre 
vacina BCG contra Covid-19; Semana de História fala do negacionismo em 

https://youtu.be/6vkx7wRRNGw
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tempos de crise; Professores da UFG são citados em classificação mundial de 
impacto de pesquisadores. 

 
Entrevistados(as): Mariana Telles - professora ICB/UFG; Alexandre Valadares - 

estudante FM/UFG; Nádia Costa- professora FO/UFG; Erika Silveira - professora 
FM/UFG; Gabriela Santos - pesquisadora FH/UFG. 

 
Exibido 2 vezes na TV UFG em 12/11/2020 e 15/11/2020 e disponibilizado na 

internet: https://youtu.be/UtZVntQvkzg 

352 Agenda 

AGENDA MUFG 104 12 11 20 
 

A Agenda apresenta informações dos eventos ligados à UFG: Núcleo de 
estudos e pesquisas em movimentos sociais da UFG que visa discutir a 

dinâmica desses movimentos e suas relações com a sociedade moderna; I 
Congresso de Arqueologia do Centro Oeste e a V reunião da Sociedade de 

Arqueologia Brasileira promovidos pelo Museu Antropológico de Goiás; Oficina 
"Afirmações! Arte, educação e política para as relações étnico raciais." 

 
Exibida 4 vezes na TV UFG em 12 e 13/11/2020 e disponibilizada na internet: 

https://youtu.be/trovXKF0Y6I 

353 Live 

LIVE MUFG PGM 72 BIODISEL 
 

Com biodiesel, etanol, biogás e bioquerosene o Brasil pode ser líder mundial 
em biocombustíveis, além de potência agrícola e ambiental. Num momento 

em que se discute como será o novo normal, no pós-pandemia, discute-se aqui 
estratégias capazes de reduzir emissão de carbono e a nova onda de 

diversificação energética. 
 

Entrevistados(as): Donizete Tokarski - diretor Ubrabio; Nataly dos Santos - 
professora UFPB; Nelson Antoniosi - professor IQ/UFG; Sérgio Motoike - 

professor UFV. 
 

Exibida 1 vez na TV UFG em 13/11/2020 e disponibilizada na internet: 
https://youtu.be/KpJB4G_bmos 

354 Agenda 

AGENDA MUFG 105 13 11 20 
 

A Agenda apresenta informações dos eventos ligados à UFG: Movimentos 
sociais e sociedade moderna; I Congresso de Arqueologia do Centro Oeste e a 

V reunião da Sociedade de Arqueologia Brasileira promovidos pelo Museu 
Antropológico de Goiás; Congresso de Pesquisa do Direito. 

 
Exibida 4 vezes na TV UFG em 13, 14, 15 e 16/11/2020 e disponibilizada na 

internet: https://youtu.be/UkI7-PNUmmo 

355 Live 

LIVE MUFG PGM 73 NOVEMBRO AZUL 
 

Novembro é o mês dedicado ao alerta para a importância da conscientização a 
respeito de doenças masculinas, especialmente a prevenção do câncer de 

próstata, o mais frequente entre os homens brasileiros depois do câncer de 
pele. O episódio aborda a saúde integral do homem. 

 
Entrevistados(as): Márcio Costa - chefe Urologia HC/UFG; Eduardo Lôbo - 

coord. Prog. Saúde em Movimento; Gabriela Dadalt - res. Urologia HC/UFG; 

https://youtu.be/KpJB4G_bmos
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Henrique Vieira - pres. Liga Acadêmica Urologia/UFG. 
 

Exibida 1 vez na TV UFG em 16/11/2020 e disponibilizada na internet: 
https://youtu.be/Hy6c9VQ2duE 

356 Agenda 

AGENDA MUFG 106 16 11 20 
 

A Agenda apresenta informações dos eventos ligados à UFG: Oficina 
AfirmAções, promovida pela Coordenadoria de Ações Afirmativas da UFG com 

o tema "Educação para as relações étnico-raciais: avanços e desafios em 
tempos de exceção"; Ciclo de conversas online de boas práticas de 

comunicação, com o tema "Língua que fere, língua que adoece"; Palestra 
"Abismos e horizontes: Diálogos sobre o contemporâneo". 

 
Exibida 4 vezes na TV UFG em 16 e 17/11/2020 e disponibilizada na internet: 

https://youtu.be/8-fLBaaeWXM 

357 Boletim 

BLM MUFG PGM 44 MUSEU BAMBU VILA AMBIENTAL 
 

O boletim traz as notícias: Transmissão da Covid-19 que atinge índice mais 
baixo dos últimos 6 meses; Startup goiana está entre as 100 que mais se 

destacaram no Brasil em 2020; Prefeitura de Aparecida libera retorno das aulas 
presenciais; Tabacarias, clubes e parques de diversões podem voltar a 

funcionar; Goiânia anuncia nova flexibilização nas regras de isolamento social; 
Pesquisa mostra que restaurantes e academias têm maior risco de contágio; 
Spray desenvolvido pela UFG pode impedir infecção pelo novo Coronavírus; 

MEC gastou apenas 6% do dinheiro liberado para a educação básica; 
Matrículas na rede estadual começam dia 16 de dezembro; Comércio varejista 
cresce pelo quinto mês seguido; Contratações aumentam no comércio goiano; 

Editais devem repassar quase 10 milhões para profissionais da cultura; UFG 
inaugura sede de projetos de extensão e museu do bambu na vila ambiental. 

 
Entrevistados(as): André Ramos - CEO Mindify; Amanda Faria - chefe Ciclo de 
Vida/Aparecida de Goiânia; Ana Paula Vilela - GOE Coronavírus; Aparecida de 

Goiânia; Wanderlan Renovato - sec. Educação/Aparecida de Goiânia; Yves 
Ternes - sup. Vigilância em Saúde de Goiânia; Eliana Lima - pesquisadora 

FF/UFG; Felipe Teles - coord. jurídico CDL Goiânia; Adriano Baldy - secretário 
estadual Cultura; Lucilene de Sousa - pró-reitora Proec/UFG. 

 
Exibido 2 vezes na TV UFG em 17/11/2020 e 22/11/2020 e disponibilizado na 

internet: https://youtu.be/R7bDZPnuIB8 

358 Agenda 

AGENDA MUFG 107 17 11 20 
 

A Agenda apresenta informações dos eventos ligados à UFG: III Seminário 
Integrado das Linhas de Pesquisa do PPGS; I Congresso Brasileiro de Direito e 

Políticas Públicas; Live musical "Dueto Brasil com Andréa Luísa Teixeira e 
Marcello Linhos". 

 
Exibida 4 vezes na TV UFG em 17 e 18/11/2020 e disponibilizada na internet: 

https://youtu.be/l4HF5bXdoRE 

359 Live 

LIVE MUFG PGM 74 INVESTIMENTOS 
 

A pandemia mudou até a forma que os brasileiros se comportam no que diz 
respeito a investimentos. A quantidade de pessoas físicas que passaram a 



      

 

93 
 

investir em renda variável cresceu nos últimos meses. A Universidade Federal 
de Goiás (UFG) apresenta o curso MBA em Finanças, Investimento e Risco. 

 
Entrevistados(as): Edson Roberto Vieira - professor Face/UFG; Thyago Marques 

- professor EMC/UFG; Alethéia Cruz - professora Face/UFG; Daiana Pimenta - 
professora Face/UFG. 

 
Exibida 1 vez na TV UFG em 18/11/2020 e disponibilizada na internet: 

https://youtu.be/xTVXApdwrNI 

360 Agenda 

AGENDA MUFG 108 18 11 20 
 

A Agenda apresenta informações dos eventos ligados à UFG: Bate-papo 
Abismos e Horizontes, realizado digitalmente pela UFG; Roda de conversas 
sobre boas práticas de comunicação, transmitido pelo youtube da UFG; III 

Congresso Nacional de Inclusão. 
 

Exibida 4 vezes na TV UFG em 18 e 19/11/2020 e disponibilizada na internet: 
https://youtu.be/Sk74hBDP62Y 

361 Boletim 

BLM MUFG PGM 45 SIFILIS AUMENTA GOIÁS 
 

O boletim traz as notícias: Mais de 350 mil mulheres são empreendedoras em 
Goiás; Casos de sífilis aumentam nos últimos dez anos em Goiás; Semana da 
Física discute impacto da informação e tecnologia quântica; Festival Belkiss 

Spenciere será online em 2020; Jornada Científica discute Covid-19; Pesquisa 
da UFG busca profissionais da oncologia veterinária para responder 

questionário; Estudante de licenciatura em Teatro na UFG é indicada a melhor 
atriz em prêmio internacional. 

 
Entrevistados(as): Vera Elias - analista Sebrae Goiás; Cândido Borges - 

professor FACE/UFG; Cassia Carneiro - projeto Sífilis Não; Marcela Moya - 
estudante FM/UFG; Renato Pontes - professor IF/UFG; Gyovana Carneiro - 
professora EMAC/UFG; Luiz Fernando Urzeda - estudante FM/UFG; Ângela 

Lopes - professora FF/UFG; Amanda Mushroom - estudante EMAC/UFG. 
 

Exibido 2 vezes na TV UFG em 19/11/2020 e 22/11/2020 e disponibilizado na 
internet: https://youtu.be/_nVyymnxA04 

362 Agenda 

AGENDA MUFG 109 19 11 20 
 

A Agenda apresenta informações dos eventos ligados à UFG: 30ª Conferência 
ANPROTEC, apoiada institucionalmente pela UFG; VI Encontro de Editores 
Científicos, evento promovido por meio de uma parceria entre a Biblioteca 
Central, Faculdade de Enfermagem, Pró-Reitoria de Pós-Graduação e a Pró-
Reitoria de Pesquisa e Inovação da UFG; e divulga que 8 professores da UFG 
foram listados como os pesquisadores de maior impacto no Brasil, de acordo 

com pesquisa internacional e classificação mundial. 
 

Exibida 4 vezes na TV UFG em 19 e 20/11/2020 e disponibilizada na internet: 
https://youtu.be/zPdmmyhDpyw 

363 Live 

LIVE MUFG PGM 75 EDUCACAO ETNICO RACIAL 
 

O episódio apresenta a importância da educação étnico racial nas escolas e na 
universidade. Um estudo da UFG investiga questões africanas e afro-brasileiras 
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no ensino de geografia. A UFG também oferece especialização gratuita para 
gestores de redes de ensino e interessados na temática. Políticas afirmativas 
da universidade pretendem superar desigualdades e promover o respeito às 

diferenças. 
 

Entrevistados(as): Kellen Prado - coordenadora Neadi/UFG; Raquel Mendes - 
pesquisadora LaGente/UFG; Pedro Cruz – Comissão Heteroidentificação/UFG; 

Marlini Dorneles - coordenadora CAAF/UFG. 
 

Exibida 1 vez na TV UFG em 20/11/2020 e disponibilizada na internet: 
https://youtu.be/o_VLGmyLUbc 

364 
Agenda 

 

AGENDA MUFG 110 20 10 20 
 

A Agenda apresenta informações dos eventos ligados à UFG: Webnário 
Gastronomia molecular, organizado pelo Instituto de Química-UFG; Live 

Musical com o Dueto Brasil, composto por Andréa Luísa e Marcello Linhos; 15º 
Congresso Brasileiro de Sistemas com o tema central "Crises, Mudanças 

Globais e Resiliência Sistêmica". 
 

Exibida 4 vezes na TV UFG em 20, 21, 22 e 23/11/2020 e disponibilizada na 
internet: https://youtu.be/nIHgGvYOFIw 

365 Live 

LIVE MUFG PGM 76 PLANEJAMENTO PUBLICO 2021 
 

Planejamento, orçamento e gestão pública parecem sempre temas distantes 
da vida cotidiana, mas impactam toda sociedade. O episódio traz esses temas 
para discussão e convida a refletir quais as lições que a pandemia trouxe para 
as instituições públicas. Nos dias 25 e 27 de novembro, a Universidade Federal 
de Goiás promove seminário sobre o papel do planejamento no setor público 

para refletir oportunidades e desafios deste período pós-pandemia. 
 

Entrevistados: Vicente Rocha Ferreira- coord. Secplan/UFG; Leandro Couto – 
IPEA; Cláudio Nogueira- SCP/Economia-GO. 

 
Exibida 1 vez na TV UFG em 23/11/2020 e disponibilizada na internet: 

https://youtu.be/0SFQqOL1eUY 

366 Agenda 

AGENDA MUFG 111 23 11 20 
 

A Agenda apresenta informações dos eventos ligados à UFG: Programa 
Matutando: Diálogos formativos com o tema "Inclusão em tempos de 

pandemia"; Seminário "O papel do planejamento no setor público: Desafios e 
oportunidades no pós pandemia"; 1° Seminário "Infância, educação infantil e 

cultura corporal", fruto de uma parceria entre o CEPAE, a UFG e a UEG. 
 

Exibida 4 vezes na TV UFG em 23 e 24/11/2020 e disponibilizada na internet: 
https://youtu.be/RKS9NYft7Tk 

367 Boletim 

BLM MUFG PGM 46 SOBE MORTE COVID 
 

O boletim traz as notícias: Média móvel de mortes por Covid-19 volta a subir 
no país;  Hospital público veterinário começa a funcionar em Goiânia; CREI 
oferece apoio para vítimas de racismo e lgbtfobia; Secretaria Nacional de 
Políticas de Promoção da Igualdade Racial está sem chefe há dois meses; 

Eleitores que não votaram podem justificar a ausência pelo aplicativo e-título 

https://youtu.be/o_VLGmyLUbc


      

 

95 
 

em até 60 dias; Egressa da UFG recebe importante prêmio da Associação 
Brasileira de Antropologia; Pesquisa da UFG desenvolve tratamento para 

resíduos da indústria de cosméticos; Pesquisa da UFG realiza mapeamento do 
cerrado no norte goiano; Arquivos de serviços públicos podem ser baixados; 

UFG integra consórcio de compartilhamento de dados para pesquisas; Sistema 
que monitora as redes governamentais sofreu mais de 5 mil ataques em 2020; 
O PPGADM Talks promove evento “Da academia para a tomada de decisão dos 
gestores”; UFG inaugura sede de projetos de extensão em parque da cidade; 

Banco de Sangue do HC precisa de doadores. 
 

Entrevistados(as): Manuel Ferreira- prof FCS/UFG; Núbia Natália de Brito- 
professora IQ/UFG; Pryscilla de Andrade - pesquisadora UFG; Marcos José da 

Silva - prof. ICB/UFG; David Canassa - diretor  Reservas Votorantim; Rejane 
Ribeiro- diretora  Pesquisa PRPI/UFG; Ricardo Limongi-prof. Face/UFG; Gilberto 
Marques Neto - pres. AMMA; Iris Rezende - pref. Goiânia; Lucilene Sousa - pró-

reitora Proec/UFG; Rogério Almeida - coord. Rede Bambu Goiás; Edward 
Madureira - reitor UFG; Luciana Marinho - Banco de Sangue HC/UFG; Suieny 

Fujioka – doadora. 
 

Exibido 2 vezes na TV UFG em 24/11/2020 e 29/11/2020 e disponibilizado na 
internet: https://youtu.be/DxEdLMtzWq0 

368 Agenda 

AGENDA MUFG 112 24 11 20 
 

A Agenda apresenta informações dos eventos ligados à UFG: Dueto Brasil, 
organizado pela campanha de doação de sangue do hospital das clinicas da 

UFG; Ciclo de conversas on-line de boas práticas de comunicação, que aborda 
o tema da masculinidade; III Congresso Nacional de Inclusão. 

 
Exibida 4 vezes na TV UFG em 24 e 25/11/2020 e disponibilizada na internet: 

https://youtu.be/d4wB3yZha2Y 

369 Live 

LIVE MUFG PGM 77 SAUDE DIGITAL 
 

A transformação digital chegou na rotina de profissionais de saúde. A Comissão 
de Governança da Informação em Saúde da UFG promove em parceria com o 
Ministério da Saúde atividades de pesquisa e capacitação para que gestores e 

profissionais saibam lidar com novas tecnologias. 
 

Entrevistados(as): Silvana Santos - professora FEN/UFG//Fábio Lucena - 
professor INF/UFG//Renata Braga - professora INF/UFG. 

 
Exibida 1 vez na TV UFG em 25/11/2020 e disponibilizada na internet: 

https://youtu.be/g1FZrDTFVPg 

370 
Agenda 

 

AGENDA MUFG 113 25 11 20 
 

A Agenda apresenta informações dos eventos ligados à UFG: 1º Seminário 
"Infância, Educação Infantil e Cultura Corporal”; Live Café com Ciência; 15º 

Congresso Brasileiro de Sistemas. 
 

Exibida 4 vezes na TV UFG em 25 e 26/11/2020 e disponibilizada na internet: 
https://youtu.be/DWxLd3jUXtM 

371 Boletim 
BLM MUFG PGM 47 AULA PRESENCIAL UFG 
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O boletim traz as notícias: Cinemas continuam fechados em Goiânia; Casos de 
síndrome respiratória aguda grave voltam a crescer no Brasil; UFG autoriza 

retorno de aulas presenciais das disciplinas práticas; Decisão fica por conta de 
cada unidade acadêmica; Teste gratuito para Covid-19 acontece na região 
Campinas-Centro, em Goiânia; Mundo registra mais de 12 mil mortes pelo 
novo coronavírus em 24 horas; Estudo da USP indica que peixe paulistinha 

pode auxiliar nos testes de vacinas; Goiânia e Anápolis terão segundo turno no 
próximo domingo; Candidatos com Covid-19 podem fazer o Enem em outra 

data; Professor da UFG é primeiro brasileiro a publicar em uma das principais 
revistas científicas sobre dança no mundo; Estão abertas inscrições para 

certificado de reconhecimento por atividades na UFG; Incubadora de empresas 
da UFG tem inscrições abertas até 29 de novembro; Evento gratuito da Pós-

Graduação em nutrição e saúde será transmitido pelo Youtube da UFG; Jogos 
Goianos de Saúde Mental começam em 1º de dezembro; Cursos EAD de 

Biblioteconomia e Matemática da UFG estão com inscrições abertas. 
 

Entrevistados(as): Israel Elias Trindade – pró-reitor PROGRAD/UFG; Marília 
Castro - SMS/Goiânia; José Carlos Silva - diretoria TRE/GO; Rafael Guarato - 
professor FEFD/UFG; Ana Amélia Vilela - professora PPGNUT/UFG; Heitor 
Pasquim - professor FEFD/UFG; Nathália Fernandes - estudante FCS/UFG. 

 
Exibido 2 vezes na TV UFG em 26/11/2020 e 29/11/2020 e disponibilizado na 

internet: https://youtu.be/h1y_rdse8jc 

372 Agenda 

AGENDA MUFG 114 26 11 20 
 

A Agenda apresenta informações dos eventos ligados à UFG: VII Seminário do 
Programa de Pós-Graduação em Nutrição e Saúde; Encontro de Dirigentes da 

UFG - Inteligência emocional para gerir em tempos de crise; II Colóquio de 
Avaliação da Pós-Graduação da PRPG. 

 
Exibida 4 vezes na TV UFG em 26 e 27/11/2020 e disponibilizada na internet: 

https://youtu.be/FSpPzhQTCBg 

373 Live 

LIVE MUFG PGM 78 QUILOMBOLA INDIGENA PANDEMIA 
 
 

É perceptível que a pandemia escancarou desigualdades já latentes em nossa 
sociedade. Populações vulneráveis tiveram uma letalidade acima da média, 

como os indígenas e quilombolas. Este episódio fala sobre como esses grupos 
se organizaram durante a pandemia e que ações estão sendo propostas para a 

proteção dos povos tradicionais. 
 
 

Entrevistados(as): Eliel Benites - Teko Arandu/UFGD; Luciana Dias - Núcleo 
Takinahaky/UFG; Liliene Rabelo - PROGRAD/UFG. 

 
Exibida 1 vez na TV UFG em 27/11/2020 e disponibilizada na internet: 

https://youtu.be/0vMdYR0UvlQ 

374 Agenda 

AGENDA MUFG 115 27 11 20 
 
 

A Agenda apresenta informações dos eventos ligados à UFG: Matutando: 
Diálogos Formativos; Mesa redonda "Os perigos da automedicação”, 
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promovida pelo Petbio; XXXVVII Semana de Física da UFG. 
 
 

Exibida 4 vezes na TV UFG em 27, 28, 29 e 30/11/2020 e disponibilizada na 
internet: https://youtu.be/4pnddH0mnbk 

375 Live 

LIVE MUFG PGM 79 BIOQUEROSENE 
 
 

O episódio aborda as energias renováveis. Com biodiesel, etanol, biogás e 
bioquerosene, o Brasil pode ser líder mundial em biocombustíveis, além de 
potência agrícola e ambiental. Num momento em que se fala como será o 

novo normal, no pós-pandemia, discute-se aqui estratégias capazes de reduzir 
emissão de carbono e a nova onda de diversificação energética. 

 
 

Entrevistados(as): Lorena Souza - regulação ANP; Pedro Scorza - projetos 
ambientais GOL; Helton Chaves – pesquisador NEG/UFG; Amanda Gondim – 

coordenadora RBQAV. 
 

Exibida 1 vez na TV UFG em 30/11/2020 e disponibilizada na internet: 
https://youtu.be/BYPlqGekIKk 

376 Agenda 

AGENDA MUFG 116 30 11 20 
 

A Agenda apresenta informações dos eventos ligados à UFG: Terceira edição 
dos Jogos Goianos de Saúde Mental, promovida pela Faculdade de Educação e 

Dança da UFG; Último dia dos Encontros Históricos, trazendo a temática de 
ciência, feminismo e psiquiatria; II Colóquio de Avaliação da Pós-Graduação da 

UFG. 
 

Exibida 4 vezes na TV UFG em 30, e 01/12/2020 e disponibilizada na internet: 
https://youtu.be/x3wGDXVzl3M 

377 Vinheta 

VH COVID 19 RISCOS CONTAGIO 
 

Vinheta alerta para os níveis de riscos de contágio do novo coronavírus. 
 

Exibida 4 vezes na TV UFG e disponibilizada na internet: 
https://youtu.be/ibAzjHUW_tg 

 

Dezembro/2020 

ITEM FORMATO ATIVIDADE 

378 Live 

LIVE MUFG PGM 80 DESENVOLVIMENTO REGIONAL 
Neste programa, especialistas da Universidade Federal de Goiás (UFG) e 

também da Universidade Federal do Tocantins (UFT) falam da criação conjunta 
do Centro de Estudos e Pesquisas em Desenvolvimento Regional do Centro-

Norte Brasileiro (CDR). 
 

Flávia Rezende - professora Face/UFG//Alex Pizzio - professor 
PPGDR/UFT//Waldecy Rodrigues - professor PPGDR/UFT 

 

Exibida 1 vez na TV UFG em 02/12/2020 e disponibilizada na internet: 
https://youtu.be/sDYshLEfVp8 
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379 Boletim 

BLM MUFG PGM 48 TESTES VENCEM DEZEMBRO 
 

O boletim traz as notícias: 43 mil testes para covid-19 vencem em dezembro 
em Goiás; Vacina de Oxford pode imunizar até 130 milhões em 2021; Vacina 

contra o novo coronavírus está quase pronta, dizem laboratórios; Projeto de lei 
quer proibir obrigatoriedade de vacinação contra a covid-19 em Goiás; 

Inscrições estão abertas para feiras de final de ano em Aparecida; Cinemas 
continuam fechados em Goiânia; Denúncias de violência contra mulheres 
podem ser feitas pelo Whatsapp; Nove partidos não cumpriram cota de 

candidaturas femininas nas eleições de Goiânia; ANTT publica novas medidas 
para a prevenção do coronavírus no transporte interestadual; Despesa pública 
é a maior em cinco anos por causa da pandemia; Auxílio emergencial não será 
prorrogado; Vagas de emprego crescem 32% em Aparecida de Goiânia; Centro 
de atendimento ambulatorial de Aparecida está em novo endereço; Centro de 

empreendedorismo recebe inscrições de novos projetos; Campanha quer 
aumentar o número de doadores de medula óssea; UFG oferece cursinho 

preparatório para Enem. 
 

Entrevistados(as): Ana Paula Kipnis - professora IPTSP/UFG; Cassiano Souza - 
coord. Feiras e Licenças Especiais; Yves Ternes - sup. Vigilância em Saúde/SMS; 
Jeferson Ferreira- sec. Trabalho, Emprego e Renda; Lorena Nascimento - coord. 

ambulatorial de saúde; Emília Pires - gerente CEI/UFG//Guilherme Martins - 
coordenação. 

 
Exibido 2 vezes na TV UFG em 01/12/2020 e 06/12/2020 e disponibilizado na 

internet: https://youtu.be/M9nHpwAo4x8 

380 Agenda 

AGENDA MUFG 117 01 12 20 
 

A Agenda apresenta informações dos eventos ligados à UFG: Histórias das 
Ciências, feminismo e psiquiatria, promovido pelo Programa de Pós-graduação 
em História; X Simpósio Internacional de Musicologia, organizado pela EMAC e 

Caravelas; Lançamento do livro Promoção da Saúde e Desenvolvimento 
Sustentável. 

 
Exibida 4 vezes na TV UFG em 01 e 02/12/2020 e disponibilizada na internet: 

https://youtu.be/RSFSrtR3yxg 

381 Agenda 

AGENDA MUFG 118 02 12 20 
 

A Agenda apresenta informações dos eventos ligados à UFG:  X Simpósio 
internacional de Musicologia, realizado pela EMAC – UFG; Programa 

Matutando: diálogos formativos, em sua série de discussões sobre educação; 
Lançamento online do livro "Promoção da saúde e desenvolvimento 

sustentável". 
 

Exibida 4 vezes na TV UFG em 02 e 03/12/2020 e disponibilizada na internet: 
https://youtu.be/kNnAHbnIxTc 

382 Boletim 

BLM MUFG PGM 49 PROPOSTA CAMPANHA VACINACAO 
 

O boletim traz as notícias: Reino Unido é primeiro país a aprovar vacina Pfizer e 
pode começar aplicação em uma semana; Proposta em discussão prevê quatro 
fases para o Plano Nacional de Vacinação contra Covid-19; Pandemia no sul do 
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Brasil pode fugir do controle, diz especialista; Especialistas e entidades 
recomendam festas virtuais no Natal e Ano Novo; Graduada em Letras pela 
UFG cria projeto para ensinar inglês gratuitamente; Plataforma Sempre UFG 
reúne egressos e egressas; 920 mil pessoas têm HIV no Brasil e quase 80% 

estão em tratamento; CEPAE/UFG busca licenciandos para atuar em projeto de 
inclusão escolar; Projeto Faz Arte oferece preparatório gratuito para o Enem; 
Livro de professor da UFG recebe prêmio da Associação Brasileira de Editoras 

Universitárias; Estudantes de Relações Internacionais da UFG têm artigo 
publicado em revista da universidade Yale. 

 
Entrevistados(as): Daianne Castilho - fundadora do Inglês Free; Elisa Dal Molin - 

Partners of the Americas/Goiás; Edward Madureira - reitor UFG; Sandra 
Brunini - professora FEN/UFG; Cláudia Barreto - professora Cepae/UFG; 

Guilherme Martins - coordenador FazArte; Luis Hirano - professor FCS/UFG; 
Ana Carolina Lima - estudante FCS/UFG. 

 
Exibido 2 vezes na TV UFG em 03/12/2020 e 06/12/2020 e disponibilizado na 

internet: https://youtu.be/34V2831dmm4 

383 Agenda 

AGENDA MUFG 119 03 12 20 
 

A Agenda apresenta informações dos eventos ligados à UFG:  Semana da Física, 
promovida pelo Instituto de Física - UFG; Mesa redonda: Os perigos da 

automedicação, promovida pelo PET Biologia - UFG; Live promovida pelo 
Projeto Social Educação Financeira. 

 
Exibida 4 vezes na TV UFG em 03 e 04/12/2020 e disponibilizada na internet: 

https://youtu.be/XJv6EfPgDhc 

384 Live 

LIVE MUFG PGM 81 ENSINO MUSICA 
 

O cenário contemporâneo do ensino e da formação do professor de música é o 
tema deste programa. Especialistas de todo Brasil participam do Encontro 

Nacional de Ensino Coletivo de Instrumento Musical (ENECIM) organizado em 
2020 pela UFG. 

 
Entrevistados(as): Flavia Maria Cruvinel - diretora de cultura PROEC/UFG; 

Marcus Medeiros - presidente ABEM; Joel Barbosa - professor UFBA; José Silva 
- pesquisador EMAC/UFG. 

 
Exibida 1 vez na TV UFG em 04/12/2020 e disponibilizada na internet: 

https://youtu.be/_K-GrSh0Vqw 

385 Agenda 

AGENDA MUFG 120 04 12 20 
 

A Agenda apresenta informações dos eventos ligados à UFG: Sarau de 
Etnografias: artes de ouvir, falar e escrever, promovido pelo Núcleo Caroá e 

transmitido pelo Youtube UFG Oficial; Semana do Violão, promovida pela 
EMAC-UFG e com participação de grandes nomes do violão; Fórum de Ciência 

Política da Faculdade de Ciências Sociais, com o tema "Enfrentamentos 
pol ticos contemporâneos”. 

 
Exibida 4 vezes na TV UFG em 04, 05, 06 e 07/12/2020 e disponibilizada na 

internet: https://youtu.be/eha6FYDtaXY 

386 Live LIVE MUFG PGM 82 VIOLENCIA GENERO PODER 
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Lógicas patriarcais de um poder masculino utilizam a violência para se 

apropriar do corpo (através da vida e da morte) das vítimas. O episódio de hoje 
não fala apenas sobre como a masculinidade assassina mulheres, mas também 

pretende refletir como as mulheres aparecem na história. A Faculdade de 
História da UFG tem o Grupo de Estudos e Pesquisas em Gênero (GEPEG) 

desde 2012. 
 

Entrevistadas: Ana Carolina Coelho - coordenadora GEPEG/UFG; Neide Barros - 
pesquisadora FH/UFG; Vanessa Clemente - pesquisadora FH/UFG. 

 
Exibida 1 vez na TV UFG em 07/12/2020 e disponibilizada na internet: 

https://youtu.be/iJNDH91Jpp0 

387 Agenda 

AGENDA MUFG 121 07 12 20 
 

A Agenda apresenta informações dos eventos ligados à UFG: Comemoração 
dos 15 anos do Centro de Empreendedorismo e Incubação (CEI); Programa 

Matutando: diálogos formativos - Trajetórias de apropriação de tecnologias: 
aquém e além da pandemia; Gestores da UFG visitam novo Hospital das 
Clínicas, com inauguração agendada para 14/12, ocasião em que a UFG 

completa 60 anos. 
 

Exibida 4 vezes na TV UFG em 07 e 08/12/2020 e disponibilizada na internet: 
https://youtu.be/RtQYnWJWYwo 

388 Boletim 

BLM MUFG PGM 50 VACINA ANVISA 
 

O boletim traz as notícias: Câmara aprova verba para produção de vacina 
contra a Covid-19 no Brasil; Vacina emergencial contra novo coronavírus pode 

ser autorizada pela Anvisa; Mais de 100 mil pessoas já foram testadas em 
Goiânia; Teste de Covid-19 aumentaram 26% em setembro; Aparecida realiza 

testagem em massa para HIV e outras infecções; FMI alerta sobre a 
continuação do auxílio emergencial; Seis estados podem sofrer colapso nos 
sistemas de saúde pela alta ocupação de UTI’s; EUA muda quarentena da 
Covid-19 para 7 ou 10 dias; Mais pessoas buscam emprego e número de 

desalentados cai, diz IBGE; Prefeitura promove seleção e encaminhamento 
para vagas de trabalho; Governo prevê mudanças no programa bolsa 

universitária; MEC quer aulas presenciais a partir de janeiro, mas reitores 
questionam; Campanha contra câncer de pele quer levar mais informação para 
a população; Alunos do Cepae concorrem prêmio em festival internacional de 

cinema. 
 

Entrevistados(as): Gustavo Mendes – Anvisa; Yves Ternes - Vigilância 
Saúde/SMS; Edson Roberto Vieira - chefe IBGE/GO; Daniele Prates - 

SMS/Aparecida de Goiânia; Jeferson Ferreira- sec. Trabalho/Aparecida de 
Goiânia; Edward Madureira - presidente Andifes; Samir Pereira - coordenadora 

SBD/GO. 
 

Exibido 2 vezes na TV UFG em 08/12/2020 e 13/12/2020 e disponibilizado na 
internet: https://youtu.be/WThdtmymQug 

389 Agenda 
AGENDA MUFG 122 08 12 20 

 
A Agenda apresenta informações dos eventos ligados à UFG: II Fórum de 
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Ciência Política; Palestra "A Internacionalização na UFG: verdades e desafios", 
no canal do YouTube UFG Oficial; Encerramento das inscrições para o processo 

seletivo dos cursos EAD UFG 2021. 
 

Exibida 4 vezes na TV UFG em 08 e 09/12/2020 e disponibilizada na internet: 
https://youtu.be/NZOme7STX10 

390 Live 

LIVE MUFG PGM 83 ETANOL 
 

Este é o último episódio da série de quatro sobre combustíveis renováveis. 
Com biodiesel, etanol, biogás e bioquerosene, o Brasil pode ser líder mundial 
em biocombustíveis, além de potência agrícola e ambiental. Num momento 
em que se fala como será o novo normal, no pós-pandemia, discute-se aqui 

estratégias capazes de reduzir emissão de carbono e a nova onda de 
diversificação energética. 

 
Entrevistados: André Rocha - presidente Sifaeg; Marlon Arraes - coordenador 

DBIO/MME; Gonçalo Pereira- professor Unicamp; Rommel Bernardes - 
professor EA/UFG. 

 
Exibida 1 vez na TV UFG em 09/12/2020 e disponibilizada na internet: 

https://youtu.be/OtlM5WTOFQE 

391 Agenda 

AGENDA MUFG 123 09 12 20 
 

A Agenda apresenta informações dos eventos ligados à UFG: II Fórum de 
Ciência Política da UFG; XIV Semana do Violão da EMAC; II Jogos Goianos da 

Saúde Mental. 
 

Exibida 4 vezes na TV UFG em 09 e 10/12/2020 e disponibilizada na internet: 
https://youtu.be/RMSKCqCz8y0 

392 Boletim 

BLM MUFG PGM 51 MEC RETORNO AULA 
 

O boletim traz as notícias: UFG inaugura novo prédio do Hospital das Clínicas 
com capacidade para 600 leitos; Reino Unido é primeiro lugar do mundo a 

vacinar população contra Covid-19; Identificado o primeiro caso de Covid-19 
em cães no Brasil; MEC divulga portaria que prevê retorno das aulas 

presenciais para 1 de março nas universidades; Inaugurada nova sede da 
Fundação de Apoio à Pesquisa da UFG; Matrículas estão abertas para escolas 
municipais em  Aparecida de Goiânia; Curta-metragem feito por crianças do 

Cepae/UFG é finalista em festival internacional; E-book reúne memórias de um 
dos fundadores da Faculdade de Artes Visuais da UFG; Professor Orlando 

Ferreira e evento sobre formação de professores de artes visuais ocorre neste 
fim de semana. 

 
Entrevistados(as): Edward Madureira - reitor UFG; Maria Conceição de Castro - 

gerente atenção à saúde HC/UFG; Sandramara Matias - vice-reitora UFG; 
Eliane Uchoa - técnica enfermagem HC/UFG; Kelly Regiane Oliveira - 

enfermeira HC/UFG; Orlando Amaral - diretor executivo Funape/UFG; Adriano 
Francisco dos Reis – arquiteto; Wanderlan Renovato - SME/Aparecida de 

Goiânia; Maria Alice Carvalho - professora Cepae/UFG; Lorena Dall'Ara - prof. 
Núcleo Takinahaky/UFG; Orlando Castro - fundador FAV/UFG; Leda Guimarães 

- professora FAV/UFG. 
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Exibido 2 vezes na TV UFG em 10/12/2020 e 13/12/2020 e disponibilizado na 
internet: https://youtu.be/fNEfgvw_40Q 

393 Agenda 

AGENDA MUFG 124 10 12 20 
 

A Agenda apresenta informações dos eventos ligados à UFG: I Colóquio 
Percursos de formação da Arte/Educação Contemporânea; II Jornada de 
Estudos da Performance e Artes da Cena, organizada pela UFG junto com 

Nupicc; XIX Semana de História da UFG, organizada pelo Programa de Pós-
Graduação de História. 

 
Exibida 4 vezes na TV UFG em 10 e 11/12/2020 e disponibilizada na internet: 

https://youtu.be/MGWNhDpZxdE 

394 Live 

LIVE MUFG PGM 84 DENGUE 
 

Este episódio fala sobre a Dengue e os cuidados que devemos ter com o 
combate ao mosquito transmissor de diferentes doenças. Apresenta também 

as possibilidades de tratamento e a responsabilidade de todos no 
enfrentamento a essa epidemia que já dura décadas. 

 
Entrevistados: João Siqueira - professor IPTSP/UFG; Giovanini Coelho - 

consultor OPAS/OMS. 
 

Exibida 1 vez na TV UFG em 11/12/2020 e disponibilizada na internet: 
https://youtu.be/xZiY3RvZMZQ 

395 Agenda 

AGENDA MUFG 125 11 12 20 
 

A Agenda apresenta informações dos eventos ligados à UFG: XIX Semana da 
História, que acontece entre os dias 7 e 11 de dezembro de 2020, com o tema 

"História em tempos de crise: anticientificismos, negacionismos, 
revisionismos”; Café filosófico, uma produção da Faculdade de Educação, com 
o tema: "A pedagogia de Rousseau para além das controvérsias e paradoxos."; 
Programa Matutando: diálogos formativos, com o tema: "Cotidiano, escola e 

pandemia". 
 

Exibida 4 vezes na TV UFG em 11, 12, 13 e 14/12/2020 e disponibilizada na 
internet: https://youtu.be/bwK-xig0HNg 

396 Live 

LIVE MUFG PGM 85 60 ANOS UFG 
 

Em 14 de dezembro a Universidade Federal de Goiás (UFG) comemora 60 anos. 
Sua visibilidade e avanços foram possíveis graças à base construída por aqueles 

que dedicaram sua vida para a criação e consolidação de uma das maiores 
universidades do Brasil. O programa trata sobre a importância da UFG para a 

sociedade e como a educação é transformadora. 
 

Entrevistados(as): Edward Madureira - reitor UFG; Milca Severino - ex-reitora 
UFG; Edward Madureira - reitor UFG; Orlando Amaral - ex-reitor UFG. 

 
Exibida 2 vezes na TV UFG em 14/12/2020 e 27/12/2021 e disponibilizada na 

internet: https://youtu.be/7koa-PGcgfo 

397 Agenda 
AGENDA MUFG 126 14 12 20 

 
A Agenda apresenta informações dos eventos ligados à UFG: Quarto Encontro 



      

 

103 
 

Nacional de Ensino Coletivo de Instrumento Musical; Exposição em 
comemoração aos 60 anos da UFG e 50 anos do Museu Antropológico; 

Programa Matutando: diálogos formativos. 
 

Exibida 4 vezes na TV UFG em 14 e 15/12/2020 e disponibilizada na internet: 
https://youtu.be/k8NwCy1QgLw 

398 Boletim 

BLM MUFG PGM 52 FESTA FINAL ANO 
 

O boletim traz as notícias: Governo de Goiás vai seguir plano de vacinação 
federal; Testes para Covid-19 tem prazo de validade prorrogado; Secretaria de 

saúde faz alerta para festas de final de ano; Feira mostra como o setor de 
eventos se prepara para retomada;  Ensino remoto será mantido até o fim da 
pandemia; Reportagens da TV UFG são premiadas;  Aluno da UFG é premiado 
no web media 2020; UFG completa 60 anos de ensino, pesquisa e serviços à 
população; Museu Antropológico se destaca com projetos interdisciplinares; 

Editora UFG terá nova sede e site com e-commerce; Faculdade de Enfermagem 
inaugura nova ala em comemoração aos 45 anos. 

 
Entrevistados(as): Flúvia Amorim - Vigilância em Saúde/SES; Priscila Vilarinho - 

coord. Projetos Sebrae/GO; Edward Madureira - reitor UFG; Manoel Lima - 
diretor Museu Antropológico; Silvania Amorim – bibliotecária; Mayara 

Monteiro - coord. Museologia; Tatiana Beltrão - coord. Antropologia; Rossana 
Klipel – museóloga; Anselmo Pessoa - diretor Editora UFG; Claci Rosso - 

diretora FEN/UFG. 
 

Exibido 2 vezes na TV UFG em 15/12/2020 e20/12/2020 e disponibilizado na 
internet: https://youtu.be/XsJINa30znI 

399 Agenda 

AGENDA MUFG 127 15 12 20 
 

A Agenda apresenta informações dos eventos ligados à UFG: Conecta: Meio 
Ambiente e Pandemias, promovido pelo curso de Engenharia Civil e Florestal; 

Inauguração do prédio Multiusuário do IPTSP; Inauguração do prédio 
Farmatec, no Parque Tecnológico Samambaia. 

 
Exibida 4 vezes na TV UFG em 15 e 16/12/2020 e disponibilizada na internet: 

https://youtu.be/uC_0CVZrISg 

400 Live 

LIVE MUFG PGM 86 PANDEMIA ADMINISTRACAO 
 

A pandemia mudou padrões de consumo da população. Além disso, trouxe 
mudanças para empresas, como o home-office e jornadas diferenciadas. O que 

esperar no pós-pandemia? Quais mudanças vieram para ficar? O episódio de 
hoje fala sobre os reflexos da pandemia na gestão das empresas e na vida dos 

trabalhadores. 
 

Entrevistados(as): Jéssica Traguetto - professora Face/UFG; Sérgio Barroca - 
professor Face/UFG; Marcos Severo - professor Face/UFG. 

 
Exibida 1 vez na TV UFG em 16/12/2020 e disponibilizada na internet: 

https://youtu.be/2un1JiC9nX8 

401 Agenda 
AGENDA MUFG 128 16 12 20 

 
A Agenda apresenta informações dos eventos ligados à UFG: FUGA 13 - 
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Respiros da Cena; IX Seminário de Teatro, Direção de Arte e Educação; 
Avaliação institucional da UFG. 

 
Exibida 4 vezes na TV UFG em 16 e 17/12/2020 e disponibilizada na internet: 

https://youtu.be/XOKUbXjN3GY 

402 Boletim 

BLM MUFG PGM 53 ALHO NEGRO 
 

O boletim traz as notícias: Estudantes da UFG fazem alho negro usando 
cuscuzeira e uma estufa; Estudante ensina sobre empoderamento da pessoa 
surda; Coletivo Centelha é uma oportunidade para estudantes da escola de 

música e artes cênicas da UFG colocar em cena o que aprendem na graduação; 
Projeto Intervalo Musical na UFG promove apresentações; Projeto  incentiva a 
comer os frutos do cerrado; Ina Nogueira, professora de botânica do Instituto 

de Ciências Biológicas está na Universidade Federal de Goiás há 26 anos. 
 

Entrevistados(as): Rosângela Vera – pesquisadora EA/UFG; Eli Regina de Souza 
- pesquisadora EA/UFG; Heron Borges – estudante Engenharia de 

Alimentos/UFG; Ionara Ribeiro da Costa – aluna UFG; Luciano Cachimbo – 
Coletivo Centelha; Ryggie Diamantino – músico; Nathalie Dewulf – professora 

FF/UFG; Maisa Silva – pró-reitora Prae/UFG; Hugo Padilha – estudante de 
Nutrição/UFG; Raquel Santiago – pesquisadora Fanut/UFG; Selena Martins – 

pesquisadora IFG; Luiza Alves – estudante Nutrição/UFG; Ina Nogueira – 
professora ICB/UFG. 

 
Exibido 2 vezes na TV UFG em 17/12/2020 e 20/12/2020 e disponibilizado na 

internet: https://youtu.be/tagu3HZEeBI 

403 Agenda 

AGENDA MUFG 129 17 12 20 
 

A Agenda apresenta informações dos eventos ligados à UFG: CEPAE's Talent 
Show; Programa Matutando: diálogos formativos; Inauguração do espaço de 

convivência FEN/FANUT. 
 

Exibida 4 vezes na TV UFG em 17 e 18/12/2020 e disponibilizada na internet: 
https://youtu.be/XXrYPr3o8ZQ 

404 Boletim 

BLM MUFG PGM 54 INAUGURACAO HC 
 

O boletim traz as notícias: Governo apresenta Plano de Vacinação contra 
Covid-19; Início da imunização não tem data definida; Brasil desativou um 

terço dos leitos de UTI criados para tratar Covid-19, segundo levantamento; 
UFG inaugura novo HC: um dos maiores hospitais universitários do país; 

Pesquisadores da UFG analisam peixe Paulistinha para checar qualidade das 
águas do rio Traíras; Novo laboratório multiusuário quer promover 

compartilhamento e integração de conhecimento; Integrantes da UFG são 
homenageados na Câmara Municipal de Goiânia; Lançado oitavo livro da 

coletânea Estudos Contemporâneos em Jornalismo; Alunas do CEPAE/UFG são 
finalistas em concurso literário; TV UFG completa 11 anos no ar. 

 
Entrevistados(as): José Garcia Neto - superintendente HC/UFG; Edward 

Madureira - reitor UFG; Milton Ribeiro - ministro da educação; Eliane Chaud - 
professora FAV/UFG; Celma Parreira - professora FAV/UFG; Fátima Mrué -  

secretária  de saúde – Goiânia; Ronaldo Caiado – governador; Thiago Rocha - 
professor IPTSP/UFG; David Canassa - diretor Reservas Votorantim; José 
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Clecildo Bezerra - diretor IPTSP/UFG; Ana Carolina Carvalho - graduanda 
Biotecnologia/UFG; Juarez Maia - professor FIC/UFG; Joyce Oliveira - 
professora Cepae/UFG; Vitor Costa – jornalista; Marcelino Taveira – 

telespectador; Gabriela Marques - ex-apresentadora; Isabele Vitória – 7 anos; 
Edward Madureira - reitor UFG; Mona Patyelle – telespectadora; Diego 

Barbosa – professor FL/UFG. 
 

Exibido 1 vez na TV UFG em 18/12/2020 e disponibilizado na internet: 
https://youtu.be/3wUu0Sas2dM 

405 Agenda 

AGENDA MUFG 130 18 12 20 
 

A Agenda apresenta informações dos eventos ligados à UFG: Processo seletivo 
para os cursos de graduação à distância (EAD) da UFG; Abertura do edital de 

vagas de graduação presencial para portadores de diploma que querem entrar 
para a UFG; Inauguração do novo Hospital das Clínicas da UFG. 

 
Exibida 4 vezes na TV UFG em 18, 19, 20 e 21/12/2020 e disponibilizada na 

internet: https://youtu.be/kEtqi32fO0M 

406 Vinheta 

VH NOVO HC HISTÓRIA 
 

Vinheta resgata a história e importância do HC-UFG para a sociedade e revela 
as ampliações dos serviços com o novo prédio. 

 
Exibida 4 vezes na TV UFG e disponibilizada na internet: 

https://youtu.be/YqKwaVoz5fM 

407 Vinheta 

VH NOVO HC ESTRUTURA 
 

Vinheta mostra a esturutura do novo HC com profissionais da saúde e 
funcionários sinalizando boas-vindas ao hospital. 

 
Exibida 4 vezes na TV UFG e disponibilizada na internet: 

https://youtu.be/PyYyXmro714 

408 Live 

LIVE MUFG PGM 87 PIPOESIA 
 

O episódio fala sobre a 12ª edição do Festival Pipoesia do Cepae- UFG.  O tema 
deste ano toma a ideia de Manoel de Barros de que “a visão é um ato poético 

do olhar” e de que o “ficar em casa” permite que as pessoas enxerguem as 
coisas de forma diferente. 

 
Entrevistadas: Flávia Pereira Lima - professora Cepae/UFG; Ana Carolina 

Moreira - estudante IF/UFG; Célia Silva- coord. Pipoesia; Graziele Gomes- 
estudante Cepae/UFG. 

 
Exibida 1 vez na TV UFG em 21/12/2020 e disponibilizada na internet: 

https://youtu.be/K9ebpP2e16g 

409 Agenda 

AGENDA MUFG 131 21 12 20 
 

A Agenda apresenta informações dos eventos ligados à UFG: Programa 
Matutando: diálogos formativos, com o tema “A Educação em tempos de 

pandemia – retrospectiva”; Edufisicast, um podcast educacional de informação 
e formação em educação física escolar, realizado pelo programa de mestrado 

da UNESP vinculado a UFG; Lançamento do E-book “Pesquisa em Arte, 



      

 

106 
 

Audiovisual e Performances”, um produto do programa de Pós-graduação em 
Performances Culturais e  de Pós-graduação em Comunicação da UFG. 

 
Exibida 4 vezes na TV UFG em 21 e 22/12/2020 e disponibilizada na internet: 

https://youtu.be/JGxQ2xiPljE 

410 Live 

LIVE MUFG PGM 88 AGRO SUSTENTAVEL 
 

Nos últimos anos, aspectos sustentáveis dos negócios passam a ter maior 
importância para as decisões estratégicas das organizações e dos países. 

Segundo o Instituto Internacional de Finanças, o investimento estrangeiro no 
Brasil terá saldo negativo de 24 bilhões de dólares só neste ano por conta da 

atual política ambiental. O programa pretende refletir sustentabilidade do 
agronegócio e risco ambiental. 

 
Entrevistados(as): Wilson Mozena - professor EA/UFG; Leticia Leite – 

zootecnista; Cleonice Souza - professora EA/UFG; Rafael Oliveira -pesquisador 
EA-UFG. 

 
Exibida 1 vez na TV UFG em 22/12/2020 e disponibilizada na internet: 

https://youtu.be/JJcgwVjH8iI 

411 Agenda 

AGENDA MUFG 132 22 12 20 
 

A Agenda apresenta informações dos eventos ligados à UFG: Inscrições para o 
II Concurso Audiovisual da Associação Nacional dos dirigentes dos institutos 

federais de ensino superior; Casa de Projetos Sociais da UFG; Programa 
Matutando: diálogos formativos. 

 
Exibida 4 vezes na TV UFG em 22/12/2020 e disponibilizada na internet: 

https://youtu.be/7_KVbS9cFFs 

412 Live 

LIVE MUFG PGM 89 CORRUPCAO TRANSPARENCIA 
 

Em relatórios recentes, a Transparência Internacional indica progressivo 
desmanche do arcabouço legal e institucional anticorrupção no País. O 

programa pretende analisar se houve avanço do Brasil no combate à corrupção 
na esteira da fala do presidente Jair Bolsonaro de que “acabou” com a 

Operação Lava Jato “porque em seu governo não tem mais corrupção”. 
 

Entrevistados(as): Robert Bonifácio- professor FCS/UFG; Maria Regina Reis- 
cons. Transparência Internacional; Geisa Franco- professora FCS/ UFG. 

 
Exibida 1 vez na TV UFG em 23/12/2020 e disponibilizada na internet: 

https://youtu.be/LNjkJFGYYL4 

413 Agenda 

AGENDA MUFG 133 23 12 20 
 

A Agenda apresenta informações dos eventos ligados à UFG: Programa 
Matutando: diálogos formativos; Lançamento do livro eletrônico bil ngue “Nas 

janelas: 100 dias, 100 palavras = In the windows: 100 days, 100 words”; 
Lançamento do E-book Coletânea 8 estudos contemporâneos em jornalismo. 

 
Exibida 4 vezes na TV UFG em 23/12/2020 e disponibilizada na internet: 

https://youtu.be/OI2VcMusCik 

414 Live LIVE MUFG PGM 90 CANCER PELE 
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O câncer de pele é o tipo de câncer mais frequente no Brasil. Em 2018 mais de 
170 mil brasileiros foram diagnosticados com a doença. Especialistas da UFG 
falam sobre a importância da prevenção, dão dicas de cuidados e explicam o 
serviço de dermatologia no Hospital das Clínicas da UFG. Pesquisador da UFG 
desenvolve em parceria com outras instituições um método de Inteligência 

Artificial que poderia acelerar o processo de diagnóstico de melanomas. 
 

Entrevistados: Rafael Junqueira - presidente SBD/GO; Luiz Fernando Fleury - 
professor FM/UFG; Daniel Lucena - pesquisador INF/UFG; Arlindo Galvão - 

professor PUC/GO. 
 

Exibida 1 vez na TV UFG em 24/12/2020 e disponibilizada na internet: 
https://youtu.be/GCEmmIzuxeo 

415 Agenda 

AGENDA MUFG 134 24 12 20 
 

A Agenda apresenta informações dos eventos ligados à UFG: Programa 
Matutando: diálogos formativos; Bibliotecas Universitárias; Cientistas 

Brasileiras. 
 

Exibida 4 vezes na TV UFG em 24 e 25/12/2020 e disponibilizada na internet: 
https://youtu.be/3EcTy52NIGY 

416 Live 

LIVE MUFG PGM 91 CERRADO ALIMENTACAO 
 

O episódio pretende refletir sobre o Cerrado na área de alimentação e 
nutrição. Fala sobre agroecologia, produção sustentável de alimentos pela 

agricultura familiar e a segurança alimentar e nutricional no Brasil. 
 

Entrevistadas: Raquel Santiago - professora Fanut/UFG; Rosângela Vera - 
professora EA/UFG; Maria Geralda de Almeida - professora IESA/UFG. 

 
Exibida 1 vez na TV UFG em 25/12/2020 e disponibilizada na internet: 

https://youtu.be/fQIaAt6d5qc 

417 Agenda 

AGENDA MUFG 135 25 12 20 
 

A Agenda apresenta informações dos eventos ligados à UFG: Central de 
Estágios da PROGRAD-UFG; CEPAE’s Talent Show; Reitoria Digital. 

 
Exibida 4 vezes na TV UFG em 25, 26, 27 e 28/12/2020 e disponibilizada na 

internet: https://youtu.be/NPe-F6Qdzf4 

418 Live 

LIVE MUFG PGM 92 TECNOLOGIA EDUCAÇÃO 
 

O episódio busca refletir a relação entre professores e tecnologias digitais 
tendo como referência o livro “Trajetórias: apropriação de tecnologias por 

professores da Educação básica”. A obra foi lançada recentemente por 
pesquisadores do grupo Kadjot. Este é um grupo interinstitucional cujos 

pesquisadores estão ligados a instituições diversas (IFG, IF Goiano, UFG, PUC 
Goiás, UEG, SEDUC Goiás e SME Goiânia), a áreas distintas (Biologia, 

Matemática, Pedagogia, Comunicação, Artes, Física, Letras e Ciências da 
Computação) e possuem diferentes níveis de formação (graduandos, 

mestrandos, doutorandos, mestres, doutores). 
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Entrevistados(as): Adda Echalar - professora PPGECM/UFG; Marcos Alves Filho 
- pesquisador UFG; Daniela de Sousa - professora PUC/GO; Joana Peixoto - 

professora IFG. 
 

Exibida 1 vez na TV UFG em 28/12/2020 e disponibilizada na internet: 
https://youtu.be/AO4VyOnwogw 

419 Agenda 

AGENDA MUFG 136 28 12 20 
 

A Agenda apresenta informações dos eventos ligados à UFG: E-book Estudos 
Contemporâneos no Jornalismo, disponível no site da FIC-UFG; E-book sobre 
alimentação, realizado pelo projeto Pipoca da Fanut-UFG; E-book de 60 anos 

da FAV, disponível no site da FAV-UFG. 
 

Exibida 4 vezes na TV UFG em 28 e 29/12/2020 e disponibilizada na internet: 
https://youtu.be/AjFImr6Hl6A 

420 Live 

LIVE MUFG PGM 93 DESAFIOS UNIVERSIDADE PUBLICA 
 

A pandemia da Covid-19 evidenciou que sem ciência não há saúde. Desde 
março, Universidades Federais mobilizaram recursos de pesquisa para 

responder a essa demanda urgente de saúde e, ao mesmo tempo, 
reorientaram a formação presencial de alunos para o ensino a distância. Para 

2021, elas ainda precisam enfrentar o desafio de cortes orçamentários que 
somam quase R$ 1 bilhão. 

 
Entrevistados: Alfredo Gomes- reitor UFPE; Edward Madureira- reitor UFG; 

Paulo Burmann - reitor UFSM; Geraldo Ticianeli - reitor UFRR. 
 

Exibida 1 vez na TV UFG em 29/12/2020 e disponibilizada na internet: 
https://youtu.be/9nccdTtEPAw 

421 Agenda 

AGENDA MUFG 137 29 12 20 
 

A Agenda apresenta informações dos eventos ligados à UFG: Inscrições para os 
cursos EAD UFG 2021; Plataforma Sempre UFG, feita para egressos da 

universidade; II Concurso Audiovisual da ANDIFES. 
 

Exibida 4 vezes na TV UFG em 29 e 30/12/2020 e disponibilizada na internet: 
https://youtu.be/Jdno22kAZ-A 

422 Live 

LIVE MUFG PGM 94 PROBLEMAS SOLUCOES TRANSPORTE 
 

Neste episódio, professores do curso de Engenharia de Transportes da UFG 
explicam o curso, analisam o cenário de transportes do Brasil e apresentam 

soluções desenvolvidas pela universidade como, por exemplo, o Centro 
Colaborador de Apoio a Transporte Escolar (Cecate) e um projeto de pesquisa 
que usa Inteligência Artificial para identificar em tempo real a quantidade de 

passageiros no transporte público. 
 

Entrevistados(as): Marcos Roriz - professor FCT/UFG; Poliana Leite - professora 
FCT/UFG; Ronny Medrano - professor FCT/UFG; Willer Carvalho - professor 

FCT/UFG. 
 

Exibida 1 vez na TV UFG em 30/12/2020 e disponibilizada na internet: 
https://youtu.be/z5mLrB--1HI 
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423 Agenda 

AGENDA MUFG 138 30 12 20 
 

A Agenda apresenta informações dos eventos ligados à UFG: Sempre UFG, 
plataforma que visa acompanhar os egressos da universidade; 9º Congresso 

Brasileiro de Extensão Universitária (CBEU); Biblioteca da UFG. 
 

Exibida 4 vezes na TV UFG em 30 e 31/12/2020 e disponibilizada na internet: 
https://youtu.be/Wz5CCDrzQXQ 

424 Live 

LIVE MUFG PGM 95 IMIGRANTES REFUGIADOS PANDEMIA 
 

O episódio discute de que formas específicas a pandemia impacta imigrantes e 
refugiados (dificuldade de acesso à informação pela barreira linguística é um 

exemplo deste impacto). Também cita ações da UFG voltadas para esse público 
e que não pararam durante a pandemia. Ainda fala sobre a UFG Solidária, 
campanha que surgiu na pandemia e que beneficiou, entre outros grupos, 

imigrantes e refugiados. 
 

Entrevistados(as): Andréa Vettorassi - professora FCS/UFG; João Roriz - 
professor FCS/UFG; Karlla Caetano - professora FEN/UFG; Roberto Portela - 

Pastoral do Migrante/GO. 
 

Exibida 2 vezes na TV UFG em 31/12/2020 e 03/01/2021 e disponibilizada na 
internet: https://youtu.be/gCOgH-eJs9c 

425 Agenda 

AGENDA MUFG 139 31 12 12 
 

A Agenda apresenta informações dos eventos ligados à UFG: Processo seletivo 
da Pós-graduação em Enfermagem; Processo seletivo para portadores de 

diploma que querem ingressar na UFG em 2021; CEPAE's Talent Show, 
disponível no site do CEPAE-UFG. 

 
Exibida 4 vezes na TV UFG em 31 e 01/01/2021 e disponibilizada na internet: 

https://youtu.be/_nOWROSllnM 

 

Janeiro/2021 

ITEM FORMATO ATIVIDADE 

426 Agenda 

AGENDA MUFG 140 01 01 21 
 

A Agenda apresenta informações dos eventos ligados à UFG: Plataforma 
REDCap, mantida pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação/UFG, que armazena 

e dissemina dados de pesquisa; Sugestão de leitura do livro “Promoção da 
Saúde e Desenvolvimento Sustentável”, organizado professoras da UFG (IPTSP 

e FEN); Sugestão de leitura “Histórias e memórias”, do professor Orlando 
Ferreira Castro, e-book que conta histórias sobre os 60 anos da Faculdade de 

Artes Visuais/UFG. 
 

Exibida 4 vezes na TV UFG em 01,02,03 e 04/01/2021 e disponibilizada na 
internet: 

https://youtu.be/eRC12ceTLok 

427 Live 
LIVE MUFG PGM 96 POPULACAO TRANS BRASIL 

 
Brasil lidera ranking mundial de assassinatos de transexuais e essa situação 
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piorou na pandemia. Especialistas da UFG estudam a trajetória de pessoas 
trans, os impactos do racismo e desenvolvem projetos de pesquisa e extensão 

como o Coletivo TransAÇÃO e o grupo TransUFG. Há seis anos, optar pelo 
nome social é uma prática institucionalizada para reduzir a discriminação na 

universidade. 
 

Entrevistadas: Yordanna Lara - pesquisadora projeto Trans/UFG; Iêda Figueiró - 
pesquisadora PPGAS/UFG. 

 
Exibida 1 vez na TV UFG em 01/01/2021 e disponibilizada na internet: 

https://youtu.be/VbEvf18RbFM 

428 Live 

LIVE MUFG PGM 97 SAUDE OLHOS 
 

Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), cerca de 60% das cegueiras 
podem ser evitadas e a diabetes é um dos motivos de perda total da visão. 
Especialistas da UFG explicam os efeitos da diabetes na saúde dos olhos e a 

importância dos cuidados com telas durante a pandemia. A universidade 
atende gratuitamente milhares de pessoas e deve inaugurar em breve um 

Hospital de Olhos. 
 

Entrevistados(as): Marcos Ávila - professor FM/UFG; Luis Fernando Chaves - 
pesquisador PPCS/UFG; Mariana Siqueira - estudante FM/UFG. 

 
Exibida 1 vez na TV UFG em 04/01/2021 e disponibilizada na internet: 

https://youtu.be/3laOXNtTnWs 

429 Agenda 

AGENDA MUFG 141 04 01 20 
 

A Agenda apresenta informações dos eventos ligados à UFG: Sugestão de 
leitura do e-book “Insurgências, ecologias dissidentes e antropologia modal”; 

Matrículas abertas do Centro de Línguas da FL/UFG; Sugestão de leitura do 
Livro “Estrada Goiana da Informação em Saúde: uma concepção”, organizado 

pela Comissão de Governança da Informação em Saúde/UFG. 
 

Exibida 4 vezes na TV UFG em 05/01/2021 e disponibilizada na internet: 
https://youtu.be/KsoOrxX-XGU 

430 Vinheta 

VH COVID 19 BARES RESTAURANTES 
 

Vinheta orienta sobre os cuidados que devem ser tomados ao frequentar bares 
e restaurantes. 

 
Exibida diariamente na TV UFG, sendo 4 vezes ao dia, e disponibilizada na 

internet: https://youtu.be/e2m54nmOdrQ 

431 Vinheta 

VH COVID 19 ACADEMIA EVENTOS 
 

Vinheta alerta sobre os riscos e orienta quanto aos cuidados de frequentar 
eventos e academias. 

 
Exibida diariamente na TV UFG, sendo 4 vezes ao dia, e disponibilizada na 

internet: https://youtu.be/fg0vDsJ21MM 

432 Live 
LIVE MUFG PGM 98 COMBATE AIDS 

 
Este episódio apresentou os principais desafios enfrentados por portadores de 
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HIV no Brasil, assim como as possibilidades de prevenção, tratamento e as 
políticas públicas existentes e que poderiam ser melhoradas. 

 
Entrevistados(as): Sandra Brunini- professora FEN/UFG; Tâmara Gonçalves - 

presidente AAVE; Marcos Matos - professor FEN/UFG. 
 

Exibida 1 vez na TV UFG em 05/01/2021 e disponibilizada na internet: 
https://youtu.be/Lx-wsxscEEg 

433 Agenda 

AGENDA MUFG 142 05 01 21 
 

A Agenda apresenta informações dos eventos ligados à UFG: Lançamento do 
Podcast Socializando, realizado por estudantes e professores da Faculdade de 
Ciências Sociais/UFG ; Aberto o período de inscrições para o programa de Pós-
graduação em Enfermagem/UFG; Início das cerimonias de colação de grau dos 

formandos em 2020. 
 

Exibida 4 vezes na TV UFG em 06/01/2021 e disponibilizada na internet: 
https://youtu.be/jjsFzbY_uaE 

434 Vinheta 

VH COVID 19 COMPRAS MERCADO 
 

Vinheta orienta sobre os cuidados que devem ser tomados nas idas ao 
supermercado. 

 
Exibida diariamente na TV UFG, sendo 4 vezes ao dia, e disponibilizada na 

internet: https://youtu.be/w7t_hjejU5Y 

435 Live 

LIVE MUFG PGM 99 ALERGIA ALIMENTARES 
 

Alergia alimentar é reação do sistema imunológico. Não há estatísticas oficiais 
no Brasil, mas a prevalência se assemelha com a literatura internacional ao 

mostrar que 8% das crianças, até 2 anos, e 2% dos adultos têm algum tipo de 
alergia alimentar. O Hospital das Clínicas da UFG tem núcleo especializado no 

assunto. 
 

Entrevistadas: Naflésia Corrêa - professora FM/UFG; Danielli Bichuetti - 
alergista HC/ UFG; Fátima Lindoso - professora FM/UFG. 

 
Exibida 1 vez na TV UFG em 06/01/2021 e disponibilizada na internet: 

https://youtu.be/Trz2-a1dyAM 

436 Agenda 

AGENDA MUFG 143 06 01 21 
 

A Agenda apresenta informações dos eventos ligados à UFG: Lançamento do 
Podcast Socializando, fruto do projeto de estágio da Faculdade de Ciências 
Sociais; Inscrições abertas para o exame de nível de idiomas do Centro de 

Línguas da Faculdade de Letras/UFG; Aberto o período de inscrições para o 
Programa de Pós-graduação em Enfermagem/UFG. 

 
Exibida 4 vezes na TV UFG em 07/01/2021 e disponibilizada na internet: 

https://youtu.be/b7S3qVCOhvA 

437 Vinheta 

VH COVID 19 DIABETES 
 

A diabetes é um fator de risco que causa complicações a quem desenvolve a 
covid-19, mas por ser uma doença silenciosa muitas pessoas têm e não sabem. 
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A vinheta alerta sobre este dado, apontando formas de realizar o diagnóstico e 
cuidados para evitar o contágio do novo coronavírus. 

 
Exibida diariamente na TV UFG, sendo 4 vezes ao dia, e disponibilizada na 

internet: https://youtu.be/3TKT7oLI2Tg 

438 Live 

LIVE MUFG PGM 100 INDUSTIRA PANDEMIA 
 

No programa de hoje, professores e estudantes do curso de engenharia de 
produção da UFG conversam sobre como a indústria brasileira se transformou 

para combater a pandemia. 
 

Entrevistados(as): Cynara Tinoco - professora FCT/UFG; Gabriel Nakandakari - 
estudante FCT/UFG; Roberto Piedade - professor FCT/UFG; Ingrid Valente - 

estudante FCT/UFG. 
 

Exibida 1 vez na TV UFG em 07/01/2021 e disponibilizada na internet: 
https://youtu.be/7enH-4y2fyQ 

439 Agenda 

AGENDA MUFG 144 07 01 21 
 

A Agenda apresenta informações dos eventos ligados à UFG: Inscrições abertas 
para o Programa de Pós-Graduação em Nutrição e Saúde/UFG; Divulgação do 
edital geral do Programa de Monitoria; Anais do Conpeex 2020 está disponível 

no site do CIAR. 
 

Exibida 4 vezes na TV UFG em 09/01/2021 e disponibilizada na internet: 
https://youtu.be/TaPmgThol9k 

440 Vinheta 

VH COVID 19 RETORNO AULAS 
 

Algumas escolas estão retornando o ensino presencial. Para isso, alguns 
cuidados devem ser respeitados. A vinheta lista esses cuidados e regras para 

evitar a transmissão do novo coronavírus. 
 

Exibida diariamente na TV UFG, sendo 4 vezes ao dia, e disponibilizada na 
internet: https://youtu.be/LQCsVOgRvxI 

441 Live 

LIVE MUFG PGM 101 PASTAGEM BRASIL 
 

As áreas de pastagens ocupam aproximadamente 20% do território nacional e 
a maior parte do rebanho bovino brasileiro é alimentado a pasto. Só na 

Amazônia, as áreas de pastagem cresceram 445.6% vezes em 34 anos (1985-
2019). Em parceria com a iniciativa MapBiomas, pesquisadores do Lapig/UFG 

têm realizado o mapeamento e análise dessas áreas com o objetivo de 
contribuir na governança territorial e ambiental no Brasil. 

 
Entrevistados(as): Laerte Ferreira - pró-reitor pós-graduação UFG; Júlia Shimbo 

- coordenadora científica MapBiomas; Vinicius Mesquita - pesquisador 
Lapig/UFG; Claudinei Santos - pesquisador Lapig/UFG. 

 
Exibida 1 vez na TV UFG em 08/01/2021 e disponibilizada na internet: 

https://youtu.be/iXsuNpOIiHA 

442 Agenda 
AGENDA MUFG 145 08 01 21 

 
A Agenda apresenta informações dos eventos ligados à UFG: Programa de 



      

 

113 
 

Monitoria da UFG; Realização das cerimônias de Colação de Grau 2020/1; 
Edital aberto para o Programa de Pós-graduação em Sociologia/UFG. 

 
Exibida 4 vezes na TV UFG em 08,09,10 e 11/01/2021 e disponibilizada na 

internet: https://youtu.be/B0dHPeyTi3A 

443 Vinheta 

VH COVID 19 NÃO VACINAR 
 

Especialista esclarece a dúvida: O que acontece se eu não me vacinar? 
 

Exibida diariamente na TV UFG, sendo 4 vezes ao dia, e disponibilizada na 
internet: https://youtu.be/yAt0ROy4UNo 

444 Live 

LIVE MUFG PGM 102 MACULINIDADE 
 

Diferentes sujeitos têm empregado o termo “masculinidade tóxica” para iniciar 
um debate sobre os efeitos nocivos da socialização dos homens e sobre os 
comportamentos que derivam desse aprendizado das masculinidades. O 

programa de hoje pretende discutir como gerar uma cultura de paz e equidade 
de gênero na sociedade. 

 
Entrevistados: Lucas Amaral - professor UniCEUB; Alex Ratts- professor 

IESA/UFG. 
 

Exibida 1 vez na TV UFG em 11/01/2021 e disponibilizada na internet: 
https://youtu.be/e-pa7-WBx8Q 

445 Agenda 

AGENDA MUFG 146 11 01 21 
 

A Agenda apresenta informações dos eventos ligados à UFG: Lançamento do 
edital do programa de monitoria da UFG; Lançamento do Calendário do Centro 

de L nguas da UFG; Sugestão de leitura “Coletânea de Estudos 
Contemporâneos em Jornalismo” produzido por professores do curso de 

jornalismo da UFG. 
 

Exibida 4 vezes na TV UFG em 11 e 12/01/2021 e disponibilizada na internet: 
https://youtu.be/gXXFzK2I0jA 

446 Boletim 

BLM MUFG PGM 55 EFICACIA BUTANTAN 
 

O boletim traz as notícias: Instituto Butantan divulga eficácia da vacina; UFG 
poderá ceder refrigeradores para armazenar vacinas; Covid-19 pode afastar 

trabalhadores por até seis meses; Ações judiciais podem mudar resultado das 
eleições; Aulas presenciais terão apenas 30% da capacidade; Projeto de 

extensão realiza maratona para Enem 2021; Provas do Enem começam no 
próximo fim de semana; Começam as matrículas na rede municipal de ensino; 
Guia ilustrado orienta pais e cuidadores na saúde bucal de crianças autistas; 
Músicos da orquestra filarmônica de Goiás foram contratados; Pesquisadora 

da UFG é premiada; Engenharia de Produção abre inscrições para a pós-
graduação. 

 
Entrevistados(as): León Safatle - adv. Eleitoralista; Yves Ternes - Vigilância em 

Saúde/Goiânia; Valéria Almeida - coord. Cursinho Federal de Goiás; Leila 
Soares - chefe gabinete Secult; Hélio Fuchigami - coordenador PPGEP/UFG; 

Francine Moreira - professora FO/UFG. 
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Exibido 2 vezes na TV UFG em 12/01/2021 e 17/01/2021 e disponibilizado na 
internet: https://youtu.be/ujdqSig2rrE 

447 Agenda 

AGENDA MUFG 147 12 01 21 
 

A Agenda apresenta informações dos eventos ligados à UFG: Abertura do 
edital para o Mestrado em Engenharia de Produção da Faculdade de Ciência e 

Tecnologia/UFG; Abertura do edital para o Programa de Pós-Graduação em 
Agronomia/UFG; Inauguração do novo prédio das Engenharias no Campus 

Samambaia/UFG. 
 

Exibida 4 vezes na TV UFG em 12 e 13/01/2021 e disponibilizada na internet: 
https://youtu.be/8oxjkJaejLo 

448 Vinheta 

VH COVID 19 EFEITOS COLATERAIS 
 

Especialista explica quais os efeitos colaterais normais das vacinas. 
 

Exibida diariamente na TV UFG, sendo 4 vezes ao dia, e disponibilizada na 
internet: https://youtu.be/081WGC5bV8U 

449 Live 

LIVE MUFG PGM 103 CULTURA CANCELAMENTO 
 

A cultura do cancelamento ou cultura do banimento é uma forma moderna de 
ostracismo em que uma pessoa ou um grupo é expulso de uma posição de 

influência ou fama devido a atitudes consideradas questionáveis - seja online 
nos meios de comunicação social, no mundo real ou em ambos. O episódio fala 

sobre liberdade de expressão e censura. 
 

Entrevistados: Magno Medeiros- professor FIC/UFG; Daniel Christino - 
professor FCS/UFG. 

 
Exibida 1 vez na TV UFG em 13/01/2021 e disponibilizada na internet: 

https://youtu.be/FclujGObPrg 

450 Agenda 

AGENDA MUFG 148 13 01 21 
 

A Agenda apresenta informações dos eventos ligados à UFG: Divulgação de 
Pesquisa de doutorado que trabalha a questão das produções audiovisuais 

para o entendimento de gênero e ditaduras no Brasil e na Argentina no 
Programa de Pós-graduação em História/UFG; Inscrições para Doutorado 

sanduíche no exterior via edital lançado pela PRPG/UFG; Inscrições abertas 
para o Programa de Pós-graduação em Psicologia/UFG. 

 
Exibida 4 vezes na TV UFG em 13 e 14/01/2021 e disponibilizada na internet: 

https://youtu.be/qFj9mbidKwA 

451 Boletim 

BLM MUFG PGM 56 VOLTA AULA GOIANIA 
 

O boletim traz as notícias: Goiás está em luto oficial de três dias pela morte do 
prefeito licenciado de Goiânia, Maguito Vilela; Em Goiânia, mulheres são 

maioria dos casos e das mortes de covid-19; Matrículas abertas para os Cmeis 
em Goiânia; Entidades criticam aplicação das provas do Enem em janeiro e 
candidatos que não cumprirem regras sanitárias contra covid-19 podem ser 

desclassificados; Mais de 44 mil indígenas contraíram covid-19, segundo APIB; 
Vacinação contra covid-19 começa quatro dias depois da aprovação do uso 
emergencial, diz ministro da saúde; UFG retoma cerimônias de colação de 

https://youtu.be/081WGC5bV8U
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grau, seguindo protocolos de biossegurança; Escola de Veterinária e Zootecnia 
da UFG oferece prêmio para estimular produção científica; Goiás deve receber 
mais de 3 milhões de doses da Coronavac, segundo governo estadual; Preços 

dos planos de saúde serão reajustados a partir deste mês, depois de 
congelamento em 2020; Para viver com dignidade, salário mínimo dos 

brasileiros deveria ser de mais de 5 mil reais, segundo estudo; UFG oferece três 
cursos de irrigação para toda a comunidade. 

 
Entrevistados(as): Marcelo Costa - secretário SME/Goiânia; Israel Trindade - 

pró-reitor adjunto Prograd/UFG; Maria Clorinda Fioravanti - diretora EVZ/UFG; 
Everton Rosa - professor Face/UFG; José Alves - professor EA/UFG. 

 
Exibido 2 vezes na TV UFG em 14/01/2021 e 17/01/2021 e disponibilizado na 

internet: https://youtu.be/UUK09msT2eU 

452 Agenda 

AGENDA MUFG 149 14 01 21 
 

A Agenda apresenta informações dos eventos ligados à UFG: Abertura das 
inscrições para cursos de Pós-graduação na FACE/UFG; Datas referentes ao 

Certificado de Reconhecimento Consuni 2020; Inscrições para o Prêmio 
“Estudante Destaque” e o Prêmio “Mérito Acadêmico 2020” da EVZ/UFG. 

 
Exibida 4 vezes na TV UFG em 14 e 15/01/2021 e disponibilizada na internet: 

https://youtu.be/OK1KIOUVkn8 

453 Vinheta 

VH COVID 19 IMUNIDADE COLETIVA 
 

Especialista explica como funciona a imunidade coletiva. 
 

Exibida diariamente na TV UFG, sendo 4 vezes ao dia, e disponibilizada na 
internet: https://youtu.be/Hg9f4yuNtBo 

454 Live 

LIVE MUFG PGM 104 REITORIA DIGITAL 
 

O projeto da Reitoria Digital surge no final de 2019 com a missão de aproximar 
o órgão central da administração da UFG da comunidade interna e externa. 

Neste ano de pandemia, ao aumentar espaços de escuta e de divulgação das 
ações científicas, ganha nova importância. O programa de hoje faz retrospecto 

das ações desse projeto e pretende discutir os desafios da comunicação no 
País. 

 
Entrevistados(as): Pablo Lisboa - coordenador Reitoria Digital; Laerte Ferreira - 

pró-reitor PRPG/UFG; Edward Madureira - reitor UFG; Sandramara Matias - 
vice- reitora UFG. 

 
Exibida 1 vez na TV UFG em 15/01/2021 e disponibilizada na internet: 

https://youtu.be/p460U5ZykoQ 

455 Agenda 

AGENDA MUFG 150 15 01 21 
 

A Agenda apresenta informações dos eventos ligados à UFG: Edital lançado 
pela Escola de Agronomia da UFG abre inscrições em programas de Mestrado e 

Doutorado; Abertas inscrições para o programa de Doutorado sanduíche no 
exterior, via edital promovido pela PRPG/UFG; Edital abre inscrições no 

Programa de Pós graduação (Mestrado e Doutorado) Nutrição e Saúde da 
Faculdade de Nutrição/UFG. 
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Exibida 4 vezes na TV UFG em 15 e 18/01/2021 e disponibilizada na internet: 

https://youtu.be/fIKk9CjgYpQ 

456 Vinheta 

VH COVID 19 TEVE COVID VACINA 
 

Especialista esclarece a dúvida: Já tive covid-19, preciso tomar a vacina mesmo 
assim? 

 
Exibida diariamente na TV UFG, sendo 4 vezes ao dia, e disponibilizada na 

internet: https://youtu.be/ItVZsavXeCU 

457 Live 

LIVE MUFG PGM 105 TRABALHO MULHER PANDEMIA 
 

A pandemia tirou das mulheres 10 anos de avanços no mercado de trabalho. 
Os dados são da pesquisa “Mercado de Trabalho e Pandemia da Covid-19: 

Ampliação de Desigualdades já Existentes?” realizada em julho pelo Ipea. Este 
episódio fala sobre trabalho, direitos humanos e desigualdade de gênero. 

 
Entrevistados(as): Margareth Arbués- vice-diretora Regional Goiás/UFG; Lúcia 

Rincon - União Brasileira de Mulheres; Fernando Rossetto- pesquisador 
NDH/UFG. 

 
Exibida 1 vez na TV UFG em 18/01/2021 e disponibilizada na internet: 

https://youtu.be/ma9Efy-zUgY 

458 Agenda 

AGENDA MUFG 151 18 01 21 
 

A Agenda apresenta informações dos eventos ligados à UFG: Inscrições abertas 
para cursos de especialização e Master in Business da FACE/UFG; Edital abre 
inscrições para cursos de mestrado e doutorado da EVZ do Programa de Pós-
Graduação em Ciência Animal; Palestra Saúde Mental em Pauta com o tema 

“Rede de Atenção Psicossocial: caminhos para o cuidado em saúde mental em 
Goiás”, ministrada pela professora Dra. Fernanda Costa Nunes. 

 
Exibida 4 vezes na TV UFG em 18 e 19/01/2021 e disponibilizada na internet: 

https://youtu.be/97ssxzyFknM 

459 Boletim 

BLM MUFG PGM 57 ANVISA AUTORIZA VACINA 
 

O boletim traz as notícias: HC/UFG recebe pacientes com covid-19 vindos de 
Manaus; Uso emergencial de vacina é autorizado e vacinação contra covid-19 
já começou; Prefeitura de Goiânia apresenta plano de vacinação na capital; 

Ministério da Saúde afirma que não tem estoque de seringas e agulhas e que 
isso é responsabilidade dos estados; Testagem em massa indica aumento no 
número de casos de convid-19 na capital e mortes por covid-19 crescem no 
Brasil por causa das festas de final de ano; A nova variante do coronavírus 

encontrada em Manaus e no Japão pode ser mais infecciosa; Vice é legalmente 
apto para assumir o cargo de prefeito; Divórcios aumentam durante a 

pandemia; Laboratórios da UFG descobrem novas propriedades no puçá e 
gabiroba do cerrado; Faculdade de Jornalismo lança exposição virtual no 

instagram; Estudo realizado na Universidade de Nova York aponta que a sorte 
pode ser criada. 

 
Entrevistados(as): Ronaldo Caiado - governador Goiás; José Garcia Neto - 

superintendente HC/UFG; Durval Pedroso - secretário SMS/Goiânia; Grécia 
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Carolina Pessoni - Epidemiologia SMS/Goiânia; Nara Bueno - advogada 
eleitoral; Alex Braga - presidente CNB/GO; Alessandro Issi Batista – 

empreendedor; Christian Busch - professor e pesquisador NYU. 
 

Exibido 2 vezes na TV UFG em 19/01/2021 e 24/01/2021 e disponibilizado na 
internet: https://youtu.be/ESkWQhHPrvI 

460 Agenda 

AGENDA MUFG 152 19 01 21 
 

A Agenda apresenta informações dos eventos ligados à UFG: Inscrições abertas 
para o curso de Mestrado Profissional em Engenharia de Produção/UFG; 

Cursos de Irrigação são oferecidos pela Escola de Agronomia/UFG; Podcast 
Edufisicast, iniciativa de um projeto de mestrado profissional da UNESP em 

parceira com a UFG. 
 

Exibida 4 vezes na TV UFG em 19 e 20/01/2021 e disponibilizada na internet: 
https://youtu.be/bZy49fFOkR8 

461 Vinheta 

VH COVID 19 USO MASCARA ALCOOL 
 

Especialista explica se os cuidados com higiene pessoal, máscaras e 
distanciamento terão que ser mantidos depois de vacinar. 

 
Exibida diariamente na TV UFG, sendo 4 vezes ao dia, e disponibilizada na 

internet: https://youtu.be/Oo_f0bJWbYE 

462 Live 

LIVE MUFG PGM 106 MEDICINA CHINESA 
 

Este episódio apresenta práticas de medicina integrativa originárias na China, 
suas características e como ela se harmoniza com a medicina ocidental. 

Também esclarece sobre o acordo entre a UFG e o Instituto Confúcio e as 
ações desta parceria dentro da Universidade. 

 
Entrevistados(as): Ana Cecília Coelho - presidente Abenah; Matheus Moreira – 

fisioterapeuta; Francisco Figueiredo - diretor DRI/UFG; Claci Rosso - diretora 
FEN/UFG. 

 
Exibida 1 vez na TV UFG em 20/01/2021 e disponibilizada na internet: 

https://youtu.be/k1tcRx9gsaI 

463 Agenda 

AGENDA MUFG 153 20 01 21 
 

A Agenda apresenta informações dos eventos ligados à UFG: Três cursos de 
irrigação são ofertados pela Escola de Agronomia da UFG; Olimpíada de 

Matemática do Estado de Goiás, para estudantes do ensino fundamental e 
médio, realizada com apoio da UFG; E-book publicado pela plataforma Sempre 
UFG homenageia o novo Hospital das Clínicas da UFG, lembrando os 60 anos 

de luta da instituição por esse empreendimento. 
 

Exibida 4 vezes na TV UFG em 20 e 21/01/2021 e disponibilizada na internet: 
https://youtu.be/oGfZm9wiwMA 

464 Boletim 

BLM MUFG PGM 58 COMECO VACINACAO 
 

O boletim traz as notícias: Vacinação contra Covid-19 ainda não vai cobrir todo 
o primeiro grupo prioritário; Goiânia recebe mais de 30 mil doses da 

Coronavac; Medidas sanitárias devem ser mantidas mesmo com início da 
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vacinação; Projeções alertam que a partir de março podemos atingir de novo o 
pico de 2020;  Goiás participa de esforço nacional para tratar pacientes com 
Covid de Manaus; Pesquisadores da UFG analisam fezes e urina de pacientes 
com Covid-19; Prefeito de Goiânia visita UFG; Cepae/UFG distribui alimentos 
para famílias dos estudantes; Aberta vaga para trabalhar como assistente de 

ambiente virtual de aprendizagem na UFG; UFG oferece cursos de língua 
estrangeira com inscrições abertas em fevereiro; Turma de Medicina da UFG 

de 1980 lança livro com biografia dos integrantes. 
 

Entrevistados(as): Gustavo Mendanha - prefeito Aparecida de Goiânia; Ronaldo 
Caiado - governador Goiás; Manuel Ferreira - coord. Covid Goiás UFG; José 

Garcia Neto - superintendente HC/UFG; Menira Souza - professora IPTSP/UFG; 
Simoni Urbano - nutricionista Cepae/UFG; Marília de Goyaz - diretora 

Ciar/UFG; Alexandre Badim - coordenador CL/UFG; Marta Finotti - professora 
FM/UFG; Durval Pedroso - secretário SMS/Goiânia; Ana Karolina Aires - 

diretora Lar São Vicente de Paulo; Rogério Cruz - prefeito Goiânia; Edward 
Madureira - reitor UFG; Luiz Bittencourt - secretário infraestrutura Goiânia. 

 
Exibido 2 vezes na TV UFG em 21/01/2021 e 24/01/2021 e disponibilizado na 

internet: https://youtu.be/hctgJL73IHw 

465 Agenda 

AGENDA MUFG 154 21 01 21 
 

A Agenda apresenta informações dos eventos ligados à UFG: Série de 
workshops sobre Planejamento Estratégico da Pós-graduação na UFG, 

realizada pela PRPG/UFG; III Seminário Científico dos Programas de residência 
multiprofissional em Saúde do Hospital das Clínicas da UFG/Ebserh; Exposição 
dos alunos calouros do curso de Jornalismo fala sobre temas impactantes no 

ano de 2020 durante a pandemia. 
 

Exibida 4 vezes na TV UFG em 21 e 22/01/2021 e disponibilizada na internet: 
https://youtu.be/sGagqcqfq70 

466 Vinheta 

VH COVID 19 ALTERA DNA 
 

Especialista responde à pergunta: Tem algum tipo de vacina que pode alterar 
meu DNA? 

 
Exibida diariamente na TV UFG, sendo 4 vezes ao dia, e disponibilizada na 

internet: https://youtu.be/3rEcvI00MfI 

467 Live 

LIVE MUFG PGM 107 JANEIRO BRANCO 
 

Este episódio mostra a campanha “Janeiro Branco” que visa estimular as 
pessoas a cuidarem da saúde mental. Apresenta projetos da UFG que 

oferecem suporte psicológico para servidores e estudantes, traz a participação 
do CVV, que atua com serviço voluntário de escuta e acolhimento à população 

e apresenta a rede pública de serviço psicosocial. 
 

Entrevistados(as): Ciro Vargas - psiquiatra SIASS/UFG; Fernanda Nunes - 
psicóloga SES/GO; José Fernando Tolentino - voluntário CVV; Viviane Ferro - 

Saudavelmente UFG. 
 

Exibida 1 vez na TV UFG em 22/01/2021 e disponibilizada na internet: 
https://youtu.be/8iuF-zepGyM 
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468 Agenda 

AGENDA MUFG 155 22 01 21 
 

A Agenda apresenta informações dos espaços da UFG: Pista de atletismo da 
UFG, localizada na Faculdade de Educação Física e Dança-UFG; Centro Cultural 

da UFG, construído no ano de 2010 e responsável por movimentar a vida da 
cidade de Goiânia no que tange ao setor cultural, apresentando diversas peças, 
shows e palestras; Planetário da UFG, que promove atividades educativas com 

o auxílio de recursos técnicos, além de sediar programas da graduação e da 
pós graduação da Universidade. 

 
Exibida 4 vezes na TV UFG em 22 e 25/01/2021 e disponibilizada na internet: 

https://youtu.be/isJ5zUWBgtk 

469 Live 

LIVE MUFG PGM 108 VISIBILIDADE TRANS 
 

Comemorado em 29 de janeiro, o Dia da Visibilidade Trans pede pelo fim do 
preconceito em relação às populações trans. Ao longo dos últimos 15 anos, o 
Brasil registra avanços na oferta e direitos para essa população, mas ainda é o 

país que mais mata transexuais e travestis no planeta. O HC/UFG tem 
programa pioneiro no País referência na área de cirurgias de redesignação 

sexual. Por acreditar numa sociedade mais justa, igualitária e diversa, o 
episódio de hoje debate identidade e gênero, orientação afetiva e sexo 

biológico. 
 

Entrevistados(as): Aldair Novato - médico HC/UFG; Beth Fernandes - ONG 
Astrall Goiás; Augusto Oliveira- servidor técnico-administrativo UFG. 

 
Exibida 1 vez na TV UFG em 25/01/2021 e disponibilizada na internet: 

https://youtu.be/FT8c3AePoPU 

470 Agenda 

AGENDA MUFG 156 25 01 21 
 

A Agenda apresenta informações dos eventos ligados à UFG: III Seminário 
Científico dos Programas de Residência Multiprofissional em Saúde do Hospital 

das Clínicas da UFG/Ebserh, transmitido pelo Youtube Oficial da UFG; 
Calendário de matrículas dos estudantes do Centro de Línguas da UFG; 

Inscrições abertas para a Olimpíada Brasileira de Matemática. 
 

Exibida 4 vezes na TV UFG em 25 e 26/01/2021 e disponibilizada na internet: 
https://youtu.be/NvDXz464BYA 

471 Boletim 

BLM MUFG PGM 59 VACINA DOSES INDIA 
 

O boletim traz as notícias: Todos os municípios já começaram a vacinação 
contra a covid-19; Indígenas protestam para receber vacinas; Goiás recebe 65 

mil doses de vacinas da Índia; População carcerária fica fora do grupo 
prioritário da vacinação; Ministério Público terá acesso às informações sobre 
vacinas em Goiás; Aparecida conclui aplicação do primeiro lote nesta terça; 

Veterinários podem ser incluídos em grupos prioritários; Apreensões de 
contrabando aumentam em Goiás durante a pandemia; Curso pretende formar 

2 mil agentes da cidadania em Goiás; Instituto de Física abre inscrições para 
mestrado e doutorado; UFG e Emater oferecem vagas em pós-graduação; UFG 

oferece 14 vagas para pós-graduação em administração pública. 
 

Entrevistados(as): Flúvia Amorim - Vigilância Saúde SES/GO; Aylton Vechi - 
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procurador-geral; Gabriela Souza – médica; Newton Morais - inspetor PRF; 
Marjorie Santos - Controle Social/CGE; Jéssica Traguetto - professora 
Face/UFG; Andris Bakusis - coordenador PPGFI/UFG; Antelmo  Alves - 

EMATER/GO; Solon Bevilacqua - coordenador Profiap. 
 

Exibido 2 vezes na TV UFG em 26/01/2021 e 31/01/2021 e disponibilizado na 
internet: https://youtu.be/rW59bCBC6Is 

472 Agenda 

AGENDA MUFG 157 26 01 21 
 

A Agenda apresenta informações dos eventos ligados à UFG: Live do Programa 
Brafagri que une estudantes da UFG e da UFAM para falarem tudo sobre a 
experiência de ser intercambista; III Seminário Científico dos programas de 
residência multiprofissional em saúde do HC/UFG com o tema “Inteligência 
artificial e o cuidado multiprofissional em saúde”; WorkShops discutem o 

Planejamento Estratégico da Pós-graduação da UFG, promovido pela 
PRPG/UFG. 

 
Exibida 4 vezes na TV UFG em 26 e 27/01/2021 e disponibilizada na internet: 

https://youtu.be/Go9EqWLHSLY 

473 Live 

LIVE MUFG PGM 109 TEMOS VACINA AGORA 
 

Apesar do tão esperado início da vacinação contra a Covid-19, o Brasil ainda 
enfrenta incertezas na imunização da população, e em Goiás vemos avançar 

casos de contaminação e de internação. Em termos de estratégia, o Brasil 
sempre foi referência em vacinas e o Programa Nacional de Imunizações (PNI) 
tem larga experiência.  O episódio fala sobre oferta e segurança das vacinas, 
programa de imunização e o que podemos esperar para os próximos meses. 

 
Entrevistadas: Cristiana Toscano - professora IPTSP/UFG; Flúvia Amorim - 
Vigilância em Saúde SES; Ana Paula Kipnis- professora IPTSP/UFG; Polyana 

Braga - gerente imunização SMS. 
 

Exibida 1 vez na TV UFG em 27/01/2021 e disponibilizada na internet: 
https://youtu.be/R73bJ7Nw68I 

474 Agenda 

AGENDA MUFG 158 27 01 21 
 

A Agenda apresenta informações dos eventos ligados à UFG: Inscrições abertas 
para mestrado profissional em Engenharia de Produção da Faculdade de 

Ciências e Tecnologia/UFG; Cursos profissionalizantes ofertados pelo Instituto 
de Química por meio do projeto Análises Laboratoriais; E-books da Biblioteca 

Virtual da Gale estão disponíveis até o dia 05 de março para estudantes da 
UFG. 

 
Exibida 4 vezes na TV UFG em 27 e 28/01/2021 e disponibilizada na internet: 

https://youtu.be/CL-zJDGqQ-Y 

475 Boletim 

BLM MUFG PGM 60 LEI SECA 
 

O boletim traz as notícias: Descumprimento da Lei Seca pode levar a interdição 
do estabelecimento; UFG adia cerimonias de colação de grau presenciais que 
começariam em fevereiro; Especialistas apostam na tendência do home office 

para o mercado de trabalho; Conheça os direitos do trabalhador; Estados 
Unidos têm  primeiro caso da variante do coronavírus registrada no Brasil; 
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Brasil proíbe entrada de viajantes vindos da África do Sul; Cuidado com golpes: 
UFG e Ministério da Saúde não agendam vacinação contra Covid-19; Conheça o 

museu de Geociências da UFG; Museu Antropológico da UFG faz sessão de 
filme com debate; Vagas abertas para participar do Núcleo de Estudos e 

Pesquisa em Agronegócio da UFG; Fundação de Amparo à Pesquisa do estado 
de Goiás tem três editais abertos; Coordenação de Inclusão e Permanência da 

UFG seleciona três bolsistas; Confira a exposição sobre percursos na cidade 
feita por estudantes do Cepae/UFG; Pacientes se preparam para voltar a 

Manaus depois de receberem alta. 
 

Entrevistados(as): Jaqueline Civardi - pró-reitora Prograd/UFG; Murilo Chaves - 
advogado trabalhista; Roberto Candeiro - professor FCT/UFG; Rossana Klippel - 

museóloga MA/UFG; Hêmilli Bairros - estudante EA/UFG; Marcos Arriel - dir. 
científico Fapeg; Maria Bethânia Sardeiro - coordenadora CIP/UFG; Samuel 
Rodrigues - professor Cepae/UFG; Thiago Duarte - paciente amazonense. 

 
Exibido 2 vezes na TV UFG em 28/01/2021 e 31/01/2021 e disponibilizado na 

internet: https://youtu.be/AbB0_gbozSw 

476 Agenda 

AGENDA MUFG 159 28 01 21 
 

A Agenda apresenta informações dos eventos ligados à UFG: Lançamento do 
Promover IFES, programa que possibilita estudantes realizarem a mobilidade 

virtual cursando disciplinas de seus respectivos cursos só que de outras 
instituições de ensino superior parceiras; Edição do projeto de extensão “O 
piano e suas Perspectivas” com Angélica Freias, autoridade do cenário da 

música no Brasil, promovida pela EMAC e Reitoria-UFG; Hospital Veterinário-
UFG vai disponibilizar durante todo o ano de 2021 a vacina antirrábica 

gratuitamente para interessados. 
 

Exibida 4 vezes na TV UFG em 28 e 29/01/2021 e disponibilizada na internet: 
https://youtu.be/uyysF2nPQ_A 

477 Live 

LIVE MUFG PGM 110 SAUDE INTESTINAL 
 

O mau funcionamento do intestino afeta toda a saúde do corpo. Como cuidar 
bem dessa parte do corpo? Quais as doenças e tratamentos que se destacam? 

São algumas das perguntas respondidas neste episódio. 
 

Entrevistados(as): Maria Luiza Stringhini - professora Fanut/UFG; Mauro 
Bafutto - professor FM/UFG. 

 
Exibida 1 vez na TV UFG em 29/01/2021 e disponibilizada na internet: 

https://youtu.be/Nw_9mz21VsU 

478 Agenda 

AGENDA MUFG 160 28 01 21 
 

A Agenda apresenta informações dos eventos ligados à UFG: Inscrições abertas 
para cursos de MBA e Especialização da Faculdade de Administração, Ciências  

Contábeis e Ciências Econômicas/UFG; Inscrições abertas para o sorteio de 
vagas do CEPAE/UFG; 3º Ação Solidária Estudantil, promovida por entidades 

estudantis com apoio da PRAE/UFG. 
 

Exibida 4 vezes na TV UFG em 29 e 01/02/2021 e disponibilizada na internet: 
https://youtu.be/wZk9XdwSfPs 
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Fevereiro/2021 

ITEM FORMATO ATIVIDADE 

479 Live 

LIVE MUFG PGM 111 CRIANCA PANDEMIA 
 

O episódio discute como a pandemia tem afetado diretamente a formação das 
crianças com a suspensão das aulas e os riscos que a covid-19 apresenta a elas. 

 
Entrevistadas: Ana Carolina Portes - médica pediatra; Ana Idalina Silva - 

professora FE/UFG; Ivone Barbosa - coordenadora Nepiec/UFG; Maria José 
Dias - professora Cepae/UFG. 

 
Exibida 1 vez na TV UFG em 01/02/2021 e disponibilizada na internet: 

https://youtu.be/uWPdZOsKGOc 

480 Agenda 

AGENDA MUFG 161 
 

A Agenda apresenta informações dos eventos e serviços ligados à UFG: I 
Seminário do Projeto Karajá; Programa Conexões Pedagógicas, com a pauta 

Políticas Públicas e Formação em Artes; Cine Clube Kalunga, com a transmissão 
do longa brasileiro Café com Canela. 

 
Exibida 2 vezes na TV UFG em 02/02/2021 e disponibilizada na internet: 

https://youtu.be/4hKNFclKvcA 

481 Boletim 

BLM MUFG PGM 61 MUSEU PANDEMIA 
 

O boletim traz as notícias: Brasileiros reduzem consumo e mudam hábitos 
durante a pandemia; Goiás chega a 7,5 mil vítimas da Covid-19; Funcionários 

Públicos não terão folga no Carnaval no Estado de Goiás; Novo teste é capaz de 
identificar variantes do novo coronavírus; Equipamento que mede nível de 

oxigenação do sangue é patenteado pela UFG; Seminário apresenta resultados 
e metas do projeto Presença Karajá;  Prefeitura pretende retomar agenda 

cultural de Goiânia em 2021; Procura por bicicletas aumenta durante a 
pandemia e movimenta o setor; Hospital Veterinário da UFG oferece vacina 
contra raiva canina; TCC sobre exportação de moda praia ganha prêmio da 
UFG; Agricultura familiar e feira agroecológica são tema de TCC premiado; 

Projeto piloto abre mais de 2 mil vagas para mobilidade virtual. 
 

Entrevistados(as): Wanderson Lima - CDL Goiânia; Manuelina Maria Cândido - 
professora FCS/UFG; Kleber Adorno - sec. Cultura/Goiânia; Victória Schmutzler 
- egressa UFG; Stéfanny Nóbrega - pesquisadora Laboter/IESA; Daniela Silva - 

vice-coord. CIAMB/UFG. 
 

Exibido 2 vezes na TV UFG em 02/02/2021 e 07/02/2021 e disponibilizado na 
internet: https://youtu.be/9KAzz_eYcdk 

482 Agenda 

AGENDA_MUFG_162 
 

A Agenda apresenta informações dos eventos e serviços ligados à UFG: Centro 
de Gestão Acadêmica informa que os diplomas dos formandos em 2019.2 e 
2020.1 já estão disponíveis para retirada no local; O projeto Promover IFES 
abre vagas para estudantes da UFG cursarem disciplinas na UFMA, UFSB e 

FURG de forma remota; Hospital Veterinário UFG oferece vacinação antirrábica 
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gratuita. 
 

Exibida 1 vez na TV UFG em 03/02/2021 e disponibilizada na internet: 
https://youtu.be/gF1Jr8Sh660. 

483 Live 

LIVE MUFG PGM 112 AGRONEGOCIO 
 

Este episódio traz perspectivas diferentes em relação ao agronegócio. 
Pesquisadores e especialistas fazem uma abordagem crítica e questionam a 
atual situação do cenário econômico e territorial que envolve o agronegócio 

brasileiro. 
 

Entrevistados(as): Jéssyca Carvalho - pesquisadora PPGeo-UFG; Graciella 
Corcioli - professora EA/UFG; Gabriel Medina - professor FAV/UNB. 

 
Exibida 1 vez na TV UFG em 03/02/2021 e disponibilizada na internet: 

https://youtu.be/D1PDeW9sX5o 

484 Vinheta 

VH COVID 19 CONTRAINDICACAO VACINA 
 

Especialista explica sobre as contraindicações das vacinas até agora 
apresentadas. 

 
Exibida 29 vezes ao longo do mês na TV UFG e disponibilizada na internet: 

https://youtu.be/WBvzo8XGBqY 

485 Agenda 

AGENDA MUFG 163 
 

A Agenda apresenta informações dos eventos e serviços ligados à UFG: Roda 
de conversa “Os estigmatizados”, promovida pelo Programa de Pós-graduação 

em Letras e Linguística da UFG, juntamente com o Obiah, grupo 
transdisciplinar de estudos interculturais de linguagem; Projeto “O piano e 

suas perspectivas”, tendo o tenor Vladimir Silva como entrevistado, promovido  
pela EMAC/UFG; Período de matrículas 2020.1 da UFG aconteceu entre os dias 

01/02 e 08/02. 
 

Exibida 1 vez na TV UFG em 04/02/2021 e disponibilizada na internet: 
https://youtu.be/SuE6QYK0H9g 

486 Boletim 

BLM MUFG PGM 62 GESTAO AGUA 
 

O boletim traz as notícias: Vacina de Oxford reduz transmissão depois da 
primeira dose, aponta estudo; Veteranos tem até oito de fevereiro para 

renovar ou trancar matrícula na UFG; UFG apresenta plano de bacias para 
melhorar a gestão da água em Goiás; Estudo aponta reforma agrária como 
principal estratégia para desenvolvimento da agricultura familiar;  Hospital 

Veterinário da UFG oferece vacinação antirrábica gratuita; Conheça o primeiro 
colocado na categoria negócios do Prêmio TCC em Empreendedorismo; Mais 

de 10 pacientes vindos do Amazonas já recebem alta do HC/UFG. 
 

Entrevistados: Klebber Formiga - professor EECA/UFG; Paulo Araújo - produtor 
rural; Gabriel Medina - professor FAV/UnB; Marcelo Gosch - pesquisador PPG 
Ciamb/UFG; Álvaro Ferreira - professor EVZ/UFG; Lucas Hernandez - egresso 

EMC/UFG. 
 

Exibido 1 vez na TV UFG em 04/02/2021 e disponibilizado na internet: 
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https://youtu.be/uBn-U8B-VzM 

487 Agenda 

AGENDA MUFG 164 
 

A Agenda apresenta informações dos eventos e serviços ligados à UFG: Abertas 
as inscrições para Mestrado Profissional em Administração Pública em Rede 

Nacional, no campus Aparecida; Chamada para submissão de trabalho para o 
IV Encontro Regional da Sociedade Brasileira de Química - Centro Oeste; Início 

do período de cadastro e recadastro do Passe Livre Estudantil. 
 

Exibida 2 vezes na TV UFG em 05/02/2021 e disponibilizada na internet: 
https://youtu.be/6QgXg0OYZPc. 

488 Vinheta 

VH COVID 19 CRIANCA GRAVIDA 
 

Especialista responde: Crianças e grávidas podem vacinar? 
 

Exibida 8 vezes ao longo do mês na TV UFG e disponibilizada na internet: 
https://youtu.be/wHa6NKpC6Uk 

489 Live 

LIVE MUFG PGM 113 CAPACITISMO 
 

Capacitismo é a discriminação de pessoas com algum tipo de deficiência e a 
subestimação da capacidade e aptidão dessas pessoas por causa de suas 
deficiências.  As atitudes capacitistas impedem que elas acessem direitos 

básicos, como o de ir e vir, à educação e ao trabalho. 
 

Entrevistadas: Tálita Azevedo - pesquisadora Cepae/UFG; Kamila Profeta - 
comissão direitos PcD OAB/GO; Ana Claudia Antonio - dir. Sinace/UFG; Natália 

Xavier - estudante FL/UFG. 
 

Exibida 1 vez na TV UFG em 05/02/2021 e disponibilizada na internet: 
https://youtu.be/wDioWXJDwR8 

490 Agenda 

AGENDA MUFG 165 
 

A Agenda apresenta informações dos eventos e serviços ligados à UFG: 
Descerramento da placa alusiva à doação do Sicoob para o HC/UFG; Grupo de 
estudos pós-coloniais realiza um encontro em que aborda o livro "A invenção 

do Nordeste e outras Artes" do autor Durval Muniz de Albuquerque Jr; 
Seminário +60 conectados, promovido pela Pró-reitoria de assuntos 

estudantis. 
 

Exibida 1 vez na TV UFG em 08/02/2021 e disponibilizada na internet: 
https://youtu.be/cVLojh75v38 

491 Vinheta 

VH COVID 19 VIRUS DOENTE 
 

Especialista responde às perguntas: A vacina contém o vírus? Se eu tomar eu 
posso ficar doente? 

 
Exibida 13 vezes ao longo do mês na TV UFG e disponibilizada na internet: 

https://youtu.be/vDFAsBzUeeE 

492 Live 

LIVE MUFG PGM 114 JORNALISMO PANDEMIA 
 

O episódio debate o papel do jornalismo em momentos de crise e os desafios 
de informar na era da desinformação, com fake news e boatos disseminados 
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pelas redes sociais. 
 

Entrevistados(as): Cláudio Curado - presidente Sindjor Goiás; Katia Brembatti - 
diretoria Abraji; Angelita Lima - diretora FIC/UFG. 

 
Exibida 1 vez na TV UFG em 08/02/2021 e disponibilizada na internet: 

https://youtu.be/0mEsWL2qMek 

493 Agenda 

AGENDA MUFG 166 
 

A Agenda apresenta informações dos eventos e serviços ligados à UFG: CEPAE 
promove o I Ciclo de Debates sobre a Reestruturação do Ensino Fundamental; 
A Liga Acadêmica de Filosofia da Ciência promove o I Curso Introdutório LAFIC; 

Seminário marca o início do projeto 60+ Conectad@s que tem por objetivo 
atender estudantes de 60 anos ou mais. 

 
Exibida 1 vez na TV UFG em 09/02/2021 e disponibilizada na internet: 

https://youtu.be/9XRpuSJwxHI 

494 Boletim 

BLM MUFG PGM 63 EMPREENDEDORISMO 
 

O boletim traz as notícias: Aparecida de Goiânia monta drive-thru para 
vacinação; Governo negocia a compra de 10 milhões de vacinas da Rússia; 

Campanha “Vacina pirata, não!” alerta a população; Campanha UFG oferece 
especialização em Saúde Digital; UFG lança projeto para conectar alunos com 
mais de 60 anos; Bolsas de janeiro foram pagas, mas ainda há riscos de cortes; 
DCE e PRAE fazem campanha solidária para ajudar alunos em vulnerabilidade; 
Azeite de oliva ajuda no combate a depressão e ansiedade; Instituto Confúcio 

abre matrículas para curso de mandarim e medicina chinesa;  TCC sobre 
construções de baixo custo ganha prêmio empreendedor; Mobilidade virtual 

permite aluno estudar em até três universidades diferentes. 
 

Entrevistados(as): Renata Cordeiro - coord. imunização Aparecida de Goiânia; 
Maísa Silva - pró-reitora Prae/UFG; Alexandre Kalache - pres. Centro 

Internacional da Longevidade Brasil; Sara Lídia Silva - coord. geral DCE/UFG; 
Francisco Quaresma - dir. Instituto Confúcio/UFG; Lucas Clementino dos Santos 

- egresso FAV/UFG; Jaqueline Civardi - pró-reitora Prograd/UFG. 
 

Exibido 2 vezes na TV UFG em 09/02/2021 e 14/02/2021 e disponibilizado na 
internet: https://youtu.be/mxIH3ZgJVrQ 

495 Vinheta 

VH COVID 19 EFICACIA VACINA 
 

Especialista explica como é provada a eficácia da vacina. 
 

Disponibilizada na internet: https://youtu.be/uoE4ZPR7n-k 

496 Agenda 

AGENDA MUFG 167 
 

A Agenda apresenta informações dos eventos e serviços ligados à UFG: 
Semana de Planejamento do ICB UFG, que promove a oficina de integração da 

extensão nos processos formativos da graduação: dos percursos intuitivos à 
implementação das ações extensionistas; 2º Congresso Latino Americano e 

Brasileiro do REDCap; Liga Acadêmica de Filosofia da Ciências da UFG promove 
o I Curso Introdutório com objetivo de encontrar novos membros por meio de 

palestras com os professores da área. 
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Exibida 2 vezes na TV UFG em 10/02/2021 e disponibilizada na internet: 

https://youtu.be/hrIV7wruAWA 

497 Live 

LIVE MUFG PGM 115 SAUDE INTEGRAL 
 

A saúde integral enfatiza que não existe uma divisão entre corpo e mente. A 
Organização Mundial da Saúde define saúde como um estado de completo 

bem-estar, físico, mental e social. 
 

Entrevistadas: Juliana Pulsena - professora Fanut/UFG; Elóide Botelho – 
psicóloga; Hugo Serrano - fisioterapeuta Siass/UFG; Patrícia Brum - terapeuta 

ocupacional. 
 

Exibida 1 vez na TV UFG em 10/02/2021 e disponibilizada na internet: 
https://youtu.be/4hNxW-95UHM 

498 Agenda 

AGENDA MUFG 168 
 

A Agenda apresenta informações dos eventos e serviços ligados à UFG: 
Inscrições abertas para os cursos do Centro de Línguas, da Faculdade de Letras; 
Faculdade de Artes Visuais realiza seleção para buscar obras para exposição na 

Feira de Arte de Goiás; Processo seletivo para mestrado e doutorado em 
Ciência Política. 

 
Exibida 1 vez na TV UFG em 11/02/2021 e disponibilizada na internet: 

https://youtu.be/InZtG4hIsYY 

499 Boletim 

BLM MUFG PGM 64 VACINAÇÃO IDOSOS 
 

O boletim traz as notícias: Idosos com mais de 85 anos e acamados a partir de 
60 anos são vacinados em Goiânia; Idosos a partir de 85 anos e profissionais de 
saúde podem agendar vacinação em Aparecida de Goiânia; Plataforma reúne 

informações e dados atualizados sobre o cerrado; Fundo patrimonial pretende 
apoiar escolas de engenharia da UFG; Pesquisa da UFG apresenta soluções 

para nova doença que atinge o gado em Goiás; Inscrições abertas para o MBA 
em Marketing Estratégico da UFG;  Conheça o segundo colocado no prêmio 
TCC em Empreendedorismo na categoria negócio; Cátedra Sérgio Vieira de 

Melo estimula debate sobre migração e refúgio. 
 

Entrevistados(as): Renata Cordeiro - coord. imunização SMS / Aparecida de 
Goiânia; Lucas Almeida - Amigos do Brasil Central; Thiago Azeredo - 

pesquisador EVZ/UFG; Ricardo Limongi - professor FACE/UFG; Derix Paulo - 
egresso FCS/UFG; João Roriz - professor FCS/UFG. 

 
Exibido 1 vez na TV UFG em 11/02/2021e disponibilizado na internet: 

https://youtu.be/2AgbUl3GZGk 

500 Vinheta 

VH COVID 19 PORCENTAGEM EFICACIA BOA 
 

Especialista responde à pergunta: Quantos por cento de eficácia a vacina tem 
que ter para ser boa? 

 
Disponibilizada na internet: https://youtu.be/gRDcha7aB2o 

501 Agenda 
AGENDA MUFG 169 
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A Agenda apresenta informações dos eventos e serviços ligados à UFG: Ciclo de 
debates promovido pelo Sindicato dos Docentes das Universidades Federais de 

Goiás realiza live com o tema "Carnaval pela vida: a importância do 
distanciamento social na segunda onda da pandemia”; Programa de Pós-

graduação em Genética e Melhoramento de Plantas da UFG lança edital para 
bolsistas dos programas de mestrado e doutorado acadêmico para inovação;  

Centro Integrado de Aprendizagem em Rede da UFG, o CIAR, seleciona tutores 
para o curso de licenciatura em Artes Visuais. 

 
Disponibilizada na internet: https://youtu.be/1ZDHCT2WlBE 

502 Live 

LIVE MUFG PGM 116 MUSICOTERAPIA 
 

O musicoterapeuta utiliza a música para intervenção terapêutica nos 
ambientes médico, educacional e profissional. A profissão ainda não é 

regulamentada no Brasil, mas já possui reconhecimento ao redor do mundo. 
Neste episódio, especialistas da UFG conversam sobre o curso de graduação, o 

mercado de trabalho e pesquisas científicas sobre musicoterapia. 
 

Entrevistados(as): Claudia Zanini - professora Emac/UFG; Mayara Ribeiro - 
professora Emac/UFG; Fernanda Valentin - professora Emac/UFG; Jefferson 

Silva - presidente AGMT/GO. 
 

Exibida 1 vez na TV UFG em 12/02/2021 e disponibilizada na internet: 
https://youtu.be/3THuWWuLxeU 

503 Vinheta 

VH COVID 19 VACINA MELHOR 
 

Especialista fala sobre as vacinas disponíveis e se existe alguma melhor que a 
outra. 

 
Exibida 6 vezes ao longo do mês na TV UFG e disponibilizada na internet: 

https://youtu.be/zLklGOdyMfw 

504 Live 

LIVE MUFG PGM 117 BIBLIOTECONOMIA 
 

Este episódio falou sobre biblioteconomia, área de atuação, perfil do 
profissional formado e sobre o papel da biblioteca na formação educacional de 
crianças, jovens, adultos e toda a sociedade por meio do acesso a informações, 

construção de novos conhecimentos e hábitos. 
 

Entrevistados(as): Geisa Müller - professora FIC/UFG; Lívia Ferreira - professora 
FIC/UFG; Graça Monteiro - professora FIC/UFG; Murillo Macedo - 

biblioteconomista. 
 

Exibida 1 vez na TV UFG em 15/02/2021 e disponibilizada na internet: 
https://youtu.be/s_tcs1Fn32g 

505 Agenda 

AGENDA MUFG 171 
 

A Agenda apresenta informações dos eventos e serviços ligados à UFG: 
Hospital Veterinário na Escola de Veterinária e Zootecnia anuncia que está a 

procura de novos 10 estagiários; Programa de Pós-Graduação em Ciência 
Política, da Faculdade de Ciências Sociais da UFG lança o edital do processo 
seletivo de Mestrado em Ciência Política; Pós-graduação em Assistência e 
Avaliação em Saúde, da Faculdade de Farmácia da UFG, publica edital de 

https://youtu.be/3THuWWuLxeU
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processo seletivo para Pós-graduação para as turmas do primeiro semestre de 
2021. 

 
Exibida 1 vez na TV UFG em 15/02/2021 e disponibilizada na internet: 

https://youtu.be/rIGNpxLlUJg 

506 Boletim 

BLM MUFG PGM  65 SEMPRE UFG 
 

O boletim traz as notícias: Governo Federal reduz financiamento para leitos de 
UTI; Média móvel de mortes por Covid-19 atinge novo record no Brasil; Vinho 
não combate ação do novo coronavírus com diz fake news;  Ex-alunos da UFG 
criam associação e promovem ações junto a universidade;  Plataforma Analisa 

UFG passa por atualização e ganha novas funções;  Pesquisa busca relação 
entre bruxismo e indicação para romoção de amígdalas; Goianos estão entre 

os que mais consomem refrigerantes no Brasil;  TCC empreendedor cria 
ferramenta de monitoramento ambiental para pequenas empresas; 

Especialização em Gestão e Políticas Públicas recebe inscrições até 03/03; MBA 
em Controladoria e Finanças está com inscrições abertas; MBA em Finanças e 

Gestão Estratégica abre turmas para 2021. 
 

Entrevistados(as): Carolina Ferrari - cirurgiã dentista; Marco Aurélio Machado - 
egresso EECA/UFG; Jéssica Tragueto - prof. FACE/UFG; Moisés Cunha - dir. 

FACE/UFG; Daiana Paula Pimenta - prof. FACE/UFG. 
 

Exibido 2 vezes na TV UFG em 16/02/2021 e 21/02/2021 e disponibilizado na 
internet: https://youtu.be/iZUeGL7Zuow 

507 Agenda 

AGENDA MUFG 172 
 

A Agenda apresenta informações dos eventos e serviços ligados à UFG: 
Inscrições abertas para o curso de formação “Atendimento à População em 

Situação de Rua”, promovido pelo Núcleo de Assessoria Jur dica Popular Pedro 
Nascimento; Inscrições para os cursos de Mandarim nível 1 e 2 e para o curso 

de Medicina Chinesa, ofertados pelo Instituto Confúcio de Medicina Chinesa da 
UFG; Aberto o período para acréscimo e cancelamento de disciplinas por 

estudantes da UFG. 
 

Exibida 1 vez na TV UFG em 16/02/2021 e disponibilizada na internet: 
https://youtu.be/4GbtlZfRgoI 

508 Live 

LIVE MUFG PGM 118 IDOSOS MUNDO DIGITAL 
 

Grande parte das informações e até mesmo das relações interpessoais passam 
pela internet, mas parte da população ainda está excluída do mundo digital. 

Pesquisa do Sesc São Paulo e da Fundação Perseu Abramo aponta que apenas 
19% dos maiores de 60 anos fazem uso efetivo da rede. 

 
Entrevistados(as): Adriane Nascimento - vice-coordenadora Nepev/UFG; 

Claudimiro Araújo - pesquisador FIC/UFG; Maisa Silva - pró-reitora PRAE/UFG; 
Raimunda Delfino - técnica assuntos educacionais INF/UFG. 

 
Exibida 1 vez na TV UFG em 17/02/2021 e disponibilizada na internet: 

https://youtu.be/gpYaunYwdoU 

509 Boletim 
BLM MUFG PGM 66 PALMILHA 
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O boletim traz as notícias: Governo divulga a gravidade da Covid-19 em regiões 
do estado e faz recomendações aos prefeitos; Aparecida de Goiânia estabelece 
regras sobre venda de bebidas alcoólicas para tentar frear a pandemia; IPASGO 

suspende cirurgias eletivas para liberar leitos a pacientes com Covid-19; 
Entenda como vem funcionando as aulas remotas na UFG; Pesquisador 

desenvolve novo sistema de monitoramento e controle de refrigeração para o 
HC/UFG;  Empresa Júnior de Engenharias da UFG abre processo seletivo; UFG 

participa da organização do Congresso Brasileiro de Educação Ambiental 
aplicada e Gestão Territorial; Palmilha criada por estudante da UFG armazena 
medicamentos para tratar machucados nos pés; Especialização em tecnologias 
para gestão de negócios abre inscrições;  Manifestações artísticas ajudam no 

desenvolvimento infantil. 
 

Entrevistados(as): Flúvia Amorim - sup. vigilância saúde / SES; Danilo Santana - 
pesquisador FCT/UFG; Isabella Chaves - estudante EA/UFG; Karla Faria - 

professora IESA/UFG; Adriano Santana - professor EMC/UFG. 
 

Exibido 1 vez na TV UFG em 18/01/2021e disponibilizado na internet: 
https://youtu.be/Y2QrmBCOS7E 

510 Agenda 

AGENDA MUFG 173 
 

A Agenda apresenta informações dos eventos e serviços ligados à UFG: Período 
de inscrição para o curso de formação para Atendimento à população, 

promovido pelo Núcleo de Assessoria Popular Nascimento, um grupo de 
extensão do curso de Direito da FD/UFG; Série de livre Saberes Indígenas na 

Escola, promovida pela UFG, UFT e UFMA; Primeira edição do WebCiência do 
IQ-UFG com o tema “SARS-Cov-2 e a medicina personalizada: O que eles têm 

em comum” 
 

Exibida 1 vez na TV UFG em 18/02/2021 e disponibilizada na internet: 
https://youtu.be/b1FGR7-U9TQ 

511 Vinheta 

VH COVID 19 TOMAR VACINA DIFERENTE 
 

Especialista explica sobre a aplicação de vacinas diferentes. 
 

Exibida 21 vezes ao longo do mês na TV UFG e disponibilizada na internet: 
https://youtu.be/ZqZsIkNK1Sk 

512 Agenda 

AGENDA MUFG 174 
 

A Agenda apresenta informações dos eventos e serviços ligados à UFG: 
Programa Matutando com o tema "S. O. S. Saúde Pública", transmitido pelo 
canal do Youtube EAD/IFG e pela TV UFG; Inscrições abertas para o processo 
seletivo do curso de Música; Publicado edital de mestrado e doutorado em 

Performances Culturais, do PPG ligado à Faculdade de Ciência Sociais. 
 

Exibida 1 vez na TV UFG em 19/02/2021e disponibilizada na internet: 
https://youtu.be/V8cHqUHPPlU 

513 Live 

LIVE MUFG PGM 119 BARRAGENS BRASIL 
 

Há cinco ano acontecia o maior desastre ambiental do Brasil: o rompimento da 
barragem de rejeitos de Fundão, localizada na cidade de Mariana, Minas 

Gerais. Pouco mais de três anos depois, uma nova tragédia tão preocupante 
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quanto: o rompimento da barragem de rejeitos da Mina do Feijão, em 
Brumadinho, no mesmo estado. Ainda hoje existem 156 barragens em situação 

crítica em 22 estados diferentes, segundo relatório da Agência Nacional de 
Águas. 

 
Entrevistados: Paulo Viana - professor UEG; Renato Cabral - professor UEG; 

Maurício Sales - professor EECA/UFG. 
 

Exibida 1 vez na TV UFG em 19/02/2021 e disponibilizada na internet: 
https://youtu.be/b6z0o-jWLSY 

514 Agenda 

AGENDA MUFG 175 
 

A Agenda apresenta informações dos eventos e serviços ligados à UFG: 
Programa de Pós-Graduação Interdisciplinar em Direitos Humanos realiza live 
sobre o tema "A Pesquisa Interdisciplinar no Brasil"; EVZ UFG convida todos 

pais e estudantes para aula inaugural de 2021 do curso de Medicina 
Veterinária para apresentar o curso e a universidade; Programa de Pós-

Graduação em Ciência Animal da UFG convida todos para a defesa da tese de 
mestrado da estudante Helena Tavares Dutra, com o tema "Efeitos do plasma 

rico em plaquetas nos parâmetros físico-químicos e citológicos do líquido 
sinovial de equinos com sinovite induzida”. 

 
Exibida 1 vez na TV UFG em 22/02/2021 e disponibilizada na internet: 

https://youtu.be/wvHqN82yFJ4 

515 Live 

LIVE MUFG PGM 120 SEGURANÇA UFG 
 

O episódio analisa a questão da violência e da sensação de segurança no 
âmbito dos ambientes universitários, especialmente centrado na Universidade 
Federal de Goiás. Discute as limitações e desafios da segurança institucional: 
uso de tecnologias, qualificação dos agentes, respeito à dignidade humana e 

convivência com a diversidade. 
 

Entrevistados(as): Ricardo Barbosa - professor FCS/UFG; Renato Cândido - 
conselho segurança UFG; Letícia Scalabrini - coord. geral DCE/UFG. 

 
Exibida 1 vez na TV UFG em 22/02/2021 e disponibilizada na internet: 

https://youtu.be/vmaUv74sCfs 

516 Agenda 

AGENDA MUFG 176 
 

A Agenda apresenta informações dos eventos e serviços ligados à UFG: 
Palestra Atualizações e perspectivas sobre a pandemia, promovida pelo Grupo 

de Estudos em One Health, da EVZ; Palestra "Tópicos básicos sobre os 
Equipamentos de Subestação de Energia Elétrica", da EMC/UFG, voltado ao 

público em geral e aos estudantes e profissionais de engenharia elétrica; 
Chamada para submissão de trabalhos para o Seminário Internacional de 

Mídia, Cultura, Cidadania e Informação. 
 

Exibida 1 vez na TV UFG em 23/02/2021 e disponibilizada na internet: 
https://youtu.be/vdqMSrXKCsE 

517 Boletim 
BLM MUFG PGM 67 NOVO DECRETO 

 
O boletim traz as notícias: Novo decreto de Goiânia muda funcionamento do 
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comércio a partir de quinta-feira; Novas variantes do coronavírus identificadas 
em Goiás; Entenda como tem sido a imunização contra Covid-19 em Goiás; 
Professores e estudantes da UFG participam da vacinação contra Covid-19; 
Acesso facilitado a armas e munições no Brasil tem impactos na segurança 

pública; Fadiga mental na pandemia pode levar a abandono das medidas de 
cuidado e distanciamento; Liga acadêmica de hematologia e hemoterapia abre 

inscrições para novos membros. 
 

Entrevistados(as): Flúvia Amorim- sup. vigilância saúde SES/GO; Grécia Carolina 
Pessoni- dir. vigilância epidemiológica SMS/Goiânia; Claci Rosso - diretora 

FEN/UFG; Dijaci de OliveiRA - prof. FCS/UFG. 
 

Exibido 2 vezes na TV UFG em 23/02/2021 e 28/02/2021 e disponibilizado na 
internet: https://youtu.be/fO6ya432m3M 

518 Agenda 

AGENDA MUFG 177 
 

A Agenda apresenta informações dos eventos e serviços ligados à UFG: Defesa 
da tese "Potencial da água ozonizada na inativação de salmonella heidelberg 

isolada de suínos", do Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal da UFG, 
do autor Eduardo de Paula Nascente; Grupo de estudos pós-coloniais do curso 

de Relações Internacionais da UFG realiza encontro que debate o texto 
"Pedagogias Feministas Decoloniais: o desafio da implementação de uma 

agenda de extensão universitária crítico-feminista, da autora Marlise Matos; 
Pró-reitoria de Pós-graduação da UFG promove Aula Magna com o tema " A 

amazônia está próxima de um ponto de não retorno: a urgente necessidade de 
uma nova bioeconomia de floresta em pé, um 'Amazon Green Deal', com o 

professor Carlos Nobre. 
 

Exibida 1 vez na TV UFG em 24/02/2021 e disponibilizada na internet: 
https://youtu.be/xEsuW67XEs0 

519 Live 

LIVE MUFG PGM 121 MATERNIDADES 
 

As instituições de Ensino Superior (IES) de todo país avaliam os impactos da 
maternidade na carreira científica e estudam como as universidades podem 
apoiar a maternagem junto ao pleno desenvolvimento profissional de suas 

servidoras, sejam elas professoras, pesquisadoras ou técnicas administrativas, 
ou mesmo para a formação acadêmica de suas discentes em cursos de 

graduação ou pós-graduação. O GT Mulheres Cientistas e Maternidades Plurais 
da UFG surge como desenvolvimento de ações na luta pela visibilidade das 

Maternidades Plurais no ambiente acadêmico. 
 

Entrevistadas: Ana Carolina Coelho - coordenadora Gepeg/UFG; Vanessa 
Clemente - pesquisadora FH/UFG. 

 
Exibida 1 vez na TV UFG em 24/02/2021 e disponibilizada na internet: 

https://youtu.be/vU-npOVu0iw 

520 Agenda 

AGENDA MUFG 178 
 

A Agenda apresenta informações dos eventos e serviços ligados à UFG: 
Palestra "Universidade, ensino e pesquisa em tempos de Covid-19", que faz 

parte do programa Diálogos em Pesquisa e Inovação, da PRPI; Aula magna da 
Pró-Reitoria de Pós-Graduação, com a presença de Carlos Nobre; Lançamento 



      

 

132 
 

do primeiro episódio da websérie "Arte e Resistência" com o tema "Alegorias 
Carnavalescas X Símbolos históricos e políticos", que faz parte do projeto 

#LivesCulturanaUFG. 
 

Exibida 1 vez na TV UFG em 25/02/2021 e disponibilizada na internet: 
https://youtu.be/if2WQGdQtHk 

521 Boletim 

BLM MUFG PGM 68 CORTE BOLSAS 
 

O boletim traz as notícias: Governo estadual planeja comprar 1 milhão de 
doses de vacinas contra Covid-19; Corte no orçamento diminui quantidade e 

valor de bolsas para estudantes da UFG; Pesquisa da UFG se torna projeto 
institucionalizado pelo Tribunal de Justiça de Goiás;  Pesquisa da UFG aponta 

níveis de risco da febre aftosa em cada município goiano; Laboratório de 
Pesquisa, Empreendedorismo e Inovação abre inscrições para trainee;  

Dispositivo para ajudar cuidadores familiares de pacientes com  Alzheimer é 
premiado; Musealização do hip hop e possibilidade de se tornar patrimônio 

imaterial é foco de pesquisa. 
 

Entrevistados(as): Ana Cristina Rebelo - pró-reitora adj. Prae/UFG; Aline Tomás 
- pesquisadora PPGDP/UFG; Fernando Bosso - pesquisador PPGCA/UFG; Daniel 

Pagotto - coordenador adj. Lapei/UFG; Fernanda Novais - egressa FAV/UFG; 
Giovanna Santos - pesquisadora PPGAS/UFG; Ariela Santana Cardoso – 

terapeuta; Mateus Nunes - presidente Laham. 
 

Exibido 1 vez na TV UFG em 25/02/2021e disponibilizado na internet: 
https://youtu.be/UK-uc6P5iqc 

522 Agenda 

AGENDA MUFG 179 
 

A Agenda apresenta informações dos eventos e serviços ligados à UFG: 
Palestra “Universidade, ensino e pesquisa em tempos de covid-19”, ministrada 

pelo reitor Edward Madureira e mediada pelo Pró-reitor de Pesquisa e 
Inovação, Jesiel Freitas; EMAC juntamente com o Instituto Gustav Ritter 

promovem Aulas de Performance Musical em Sistema Remoto na Pandemia; 
Projeto “O piano e suas perspectivas”, promovido pela EMAC/UFG. 

 
Exibida 1 vez na TV UFG em 26/02/2021 e disponibilizada na internet: 

https://youtu.be/ra-3RUYdMK0 

 
523 

 
Live 

LIVE MUFG PGM 122 1 ANO PANDEMIA 
 

Com um ano de pandemia, Brasil chega a 250 mil mortes e vive pior fase da 
doença. O episódio fala sobre cuidados, medidas de contenção do vírus e 

vacinas. 
 

Entrevistados(as): Sandro Rodrigues - professor FM/UFG; Mercia Provin - 
professora FF/UFG; Marcelo Rabahi - professor FM/UFG; Heliny Neves - 

professora FEN/UFG. 
 

Exibida 1 vez na TV UFG em 26/02/2021 e disponibilizada na internet: 
https://youtu.be/6287yVMxqqI 

524 Agenda 
AGENDA MUFG 180 

 
A Agenda apresenta informações dos eventos e serviços ligados à UFG: Aberto 
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processo seletivo para especialização em Saúde Digital, do Instituto de 
Informática; Palestra "Malhas de Aterramento e Proteção contra Surtos em 

Usinas Fotovoltaicas”, promovida pelo curso de Engenharia Elétrica; Exposição 
virtual disponível na página do Instagram @galariadafav, em que artistas locais 

expõem seus trabalhos toda semana para o público. 
 

Disponibilizada na internet: https://youtu.be/k6jCxxfhMc8 

 

Março/2021 

ITEM FORMATO ATIVIDADE 

 
 
 
 

525 
 

 
 
 
 

Live 
 

LIVE MUFG PGM 123 MICROPLASTICO 
 

Neste episódio especialistas do Laboratório de Biotecnologia Ambiental e 
Ecotoxicologia da UFG falam sobre microplástico. Essas partículas já são 

encontradas na terra, no ar e até no nosso organismo, mas por que é 
considerado tóxico e como diminuir a presença dele no meio ambiente? 

 
Entrevistados(as): Thiago Rocha - professor IPTSP/UFG; Andressa Liberal - 

pesquisadora PPGBM/UFG. 
 

Exibida 1 vez na TV UFG em 01/03/2021 e disponibilizada na internet: 
https://youtu.be/S0MgTKh8Axk 

526 

 
 
 

Agenda 
 
 
 

AGENDA MUFG 181 01 03 21 
 

A Agenda apresenta informações dos eventos e serviços ligados à UFG: 
Semana do Estagiário, promovida pela Centro Acadêmico do curso de 

Engenharia Ambiental e Sanitária da UFG; Palestra Design Thinking, ministrada 
pelo professor Daniel Canfiel; Programa de Pós-graduação em Ciência Animal 

convida para a defesa de tese de Ruthele Moraes do Carmo, com o título 
"Efeitos do estresse térmico sobre a produção e qualidade do leite e queijo 

frescal". 
 

Exibida 4 vezes na TV UFG em 01/03/2021e 02/03/2021 e disponibilizada na 
internet: 

https://youtu.be/6d_u21nS27g 

527 Boletim 

BLM MUFG PGM 69 LOKDOWN NOVA ONDA 
 

O boletim informa: O que pode funcionar nos próximos sete dias na região 
metropolitana; Escolas podem continuar abertas e receber 30% dos alunos;  
Goiânia fiscaliza cumprimento do decreto que restringe funcionamento do 

comércio;  Em Aparecida de Goiânia, de cada três testes PCR um dá positivo;  
Apenas 11 cidades não estão no estágio de calamidade, segundo mapa do 

Governo Estadual; Especialistas da UFG comentam taxa de ocupação das UTIs 
e impacto das variantes em Goiás;  Advogada trabalhista explica sobre horas 

extras no home office;  Aumento do desemprego leva a retração da renda dos 
brasileiros; Investimento na educação básica é o menor da última década; UFG 
Doutoral apresenta palestra de professor da Universidade de Viena; Conheça 

as mudanças na programação do Conexão Escola. 
 

Entrevistados(as): Railton Nascimento - presidente Sinpro/GO; Gustavo 
Assunção- sup. SMS/Aparecida de Goiânia; Ronaldo Caiado – governador; José 
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Garcia - superintendente HC/UFG; Mariana Telles - professora ICB/UFG; Carla 
Zanina - advogada trabalhista; Edson Roberto Vieira- professor Face/UFG; 

Rodrigo Cássio Oliveira - comunicação UFG Doutoral. 
 

Exibido 2 vezes na TV UFG em 02/03/2021 e 07/03/2021 e disponibilizado na 
internet: https://youtu.be/yoXn234LW3c 

528 Agenda 

AGENDA MUFG 182 02 03 21 
 

A Agenda apresenta informações dos eventos e serviços ligados à UFG: 
Congresso Latino-Americano e Brasileiro do REDCap, uma plataforma de 
coleta, gerenciamento e disseminação de dados de pesquisas; Abertas as 

inscrições para o Cursinho Popular Comunidade FazArte que oferece aulas 
gratuitas para vestibulandos; Aberto também processo seletivo para novos 

trainees da Agremiação Politécnica da UFG, Poli UFG. 
 

Exibida 4 vezes  na TV UFG em 02/03/2021 e 03/03/2021 e disponibilizada na 
internet: 

https://youtu.be/UjOui88F7Ok 

529 
 

Live 
 

LIVE MUFG PGM 124 POVOS CIGANOS PANDEMIA 
 

O episódio apresenta pesquisadores de etnias ciganas que estão fazendo a 
diferença na UFG e ao redor do mundo. Eles explicam como os povos ciganos 

se organizam no Brasil e como essa população vem sendo afetada pela 
pandemia. 

 
Entrevistados(as): Aluízio de Azevedo - pesquisador Fiocruz/RJ; Gabriela 

Marques - pesquisadora externa InCom/UAB; Sara Macêdo - pesquisadora 
PPGDA/UFG. 

 
Exibida 1 vez na TV UFG em 03/03/2021 e disponibilizada na internet: 

https://youtu.be/9HN1l8g2JZQ 

530 Agenda 

AGENDA MUFG 183 03 03 21 
 

A Agenda apresenta informações dos eventos e serviços ligados à UFG: 
Segunda edição da websérie “Arte e Resistência” do projeto 

#LivesCulturanaUFG com o tema "Problema da arte no Capitalismo"; EMAC 
produz a série Diálogos sobre Música, teatro educação com o tema "A arte no 
documento curricular para Goiás: reflexão sobre o processo de elaboração"; 

Projeto "O piano e suas perspectivas" com o maestro Ricardo Tacuchian. 
 

Exibida 4 vezes  na TV UFG em 03/03/2021 e 04/03/2021 e disponibilizada na 
internet: 

https://youtu.be/MPJdzD6jhds 

531 Boletim 

BLM MUFG PGM 70 LEITOS NOVAS ONDA 
 

O boletim informa: Cem novos leitos serão abertos no HC/UFG para tratar 
Covid-19; Goiás deve concluir a vacinação de idosos a partir de 79 anos;  
Goiânia tem mais de 108 mil vacinados, segundo secretário de saúde; 

Aparecida de Goiânia aplica segunda dose da Coronavac;  Orienta quem 
precisa declarar imposto de renda e como fazer;  Busca por hidroxicloroquina 

prejudica pacientes com Lúpus; UFG suspende atividades práticas 
emergenciais; Apresenta mais uma premiada do Prêmio TCC de 
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Empreendedorismo; IPELAB/UFG oferece minicursos; Apresenta como 
participar do Gomun: a simulação de comitês da ONU; Apresenta o 

Socializando, podcast que ensina Sociologia. 
 

Entrevistados: Renata Cordeiro - coord. imunização SMS/Aparecida de Goiânia; 
Greice Guerra – economista; Ana Carolina Montandon - reumatologista 

HC/UFG; Bruna Figueira - egressa FIC/UFG; Monice Cristina Silva - técnica 
Ipelab/UFG; Ana Paula Ito - técnica Ipelab/UFG; Nathália Fernandes Pimentel - 

estudante FCS/UFG; Suzane Vieira - professora FCS/UFG; Danilo Rabelo - 
professor Cepae/UFG. 

 
Exibido 1 vez na TV UFG em 04/03/2021 e disponibilizado na internet: 

https://youtu.be/8fasXl6EZrk 

532 
 

Agenda 
 

AGENDA MUFG 184 04 03 21 
 

A Agenda apresenta informações dos eventos e serviços ligados à UFG: Reitoria 
promove live para falar sobre sobre os cortes do Governo Federal no 

orçamento das universidades públicas e sobre a situação orçamentária da UFG; 
Inauguração da Cátedra Sérgio Vieira de Melo, com presença de autoridades 

federais, estaduais e municipais, além dos coordenadores do projeto da UFG e 
de um representante da ONU; Cursinho Federal de Goiás está com inscrições 

abertas. 
 

Exibida 4 vezes na TV UFG em 04/03/2021e 05/03/2021 e disponibilizada na 
internet: 

https://youtu.be/VL1pMWCUgyI 

533 
 

Live 
 

LIVE MUFG PGM 125 PREVENCAO VIOLENCIA MULHER 
 

Este episódio apresenta os serviços do Subsistema Integrado de Atenção à 
Saúde do Servidor (Siass/UFG) e como especialistas explicam a onda crescente 
de violência contra a mulher que continua acontecendo no Brasil, mesmo com 

leis e políticas públicas que existem para reprimir esses atos. Para eles, a 
pandemia agrava o problema. 

 
Entrevistadas: Cristina Lopes – fisioterapeuta; Elisabete Alves - aux. 

enfermagem Siass/UFG; Tatiana Machiavelli - professora Ibiotec/UFCat. 
 

Exibida 1 vez na TV UFG em 05/03/2021 e disponibilizada na internet: 
https://youtu.be/bcSHS0el_5c 

534 Agenda 

AGENDA MUFG 185 05 03 21 
 

A Agenda apresenta informações dos eventos e serviços ligados à UFG: 
Sindicato dos Docentes das Universidades Federais de Goiás promove live 

sobre o dia das mulheres, abordando os avanços e os desafios que as mulheres 
enfrentam em posições de liderança; Instituto de Química da UFG promove 

webnário com o título "O dia internacional das mulheres e as ciências"; 
Programa de Pós-graduação Interdisciplinar em Direitos Humanos promove 

encontro sobre a escritora e poetisa brasileira Carolina Maria de Jesus. 
 

Exibida 4 vezes na TV UFG em 05/03/2021, 06/03/2021, 07/03/2021 e 
08/03/2021 e disponibilizada na internet: 

https://youtu.be/gLpXaAZN04U 
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535 
 

Live 
 

LIVE MUFG PGM 126 MULHERES EDUCADORAS 
 

Neste dia, 08 de março, o episódio apresenta o projeto “Prosa Lilás: mulheres 
na história da educação em Goiás e Tocantins”. A iniciativa promove a história 

de mulheres que atuaram na educação formal e informal em Goiás e no 
Tocantins. Projeto tem a participação de quatro universidades: UFG, UFT, 

Unitins e UEG (Câmpus de Pires do Rio e da Cidade de Goiás). 
 

Entrevistadas: Diane Valdez - Professora FE/UFG; Kyldes Vicente - pró-reitora 
Unitins; Keides Batista - Professora UEG. 

 
Exibida 1 vez na TV UFG em 08/03/2021 e disponibilizada na internet: 

https://youtu.be/7i56cKjLNYY 

536 Agenda 

AGENDA MUFG 186 08 03 21 
 

A Agenda apresenta informações dos eventos e serviços ligados à UFG: Live do 
projeto  #EmpoderaEla, resultado de uma parceria entre a UFG e o Shopping 

Passeio das Águas com o tema "Desafios, conquistas e histórias de mulheres na 
ciência e na saúde”; Assembleia Universitária, promovida pela Reitoria UFG;  
Longa-Metragem "Sem Retorno" de Rosa Berardo, professora da FAV, está 

disponível para acesso gratuito na plataforma Vimeo até o dia 15/03. 
 

Exibida 4 vezes na TV UFG em 08/03/2021 e 09/03/2021 e disponibilizada na 
internet: 

https://youtu.be/1ooGXhp7GyE 

537 Boletim 

BLM MUFG EP 71 ALTERACAO NOVO DECRETO 
 

O boletim informa: Hospital das Clínicas usa novo teste para Covid-19 mais 
rápido e barato desenvolvido por pesquisadores da UFG; Igrejas podem 

funcionar e ônibus também. Entenda as novas regras de funcionamento das 
atividades; Brasil receberá 8 milhões de doses de vacina a menos do que o 

previsto para março; Bairros mais nobres de Goiânia lideram número de casos, 
mas tem menos mortes por Covid-19; Estudo da OMS: Hidroxicloroquina não 
funciona contra Covid-19; Estudo identifica toxicidade na água e no sangue de 

moradores de comunidades quilombolas; Tenente-coronel da FAB é novo 
diretor responsável pelo Enem; UFG desenvolve sistema para melhorar 

transporte público escolar; Comunidades Kalunga começam a ser vacinadas. 
Mais de duas mil pessoas devem receber primeira dose até a próxima semana. 

 
Entrevistados(as): Gabriela Duarte - professora IQ/UFG; Rherison Almeida - 

professor IESA/UFG; Jaqueline Leite - professora ICB/UFG; Aline Gama - 
pesquisadora IPTSP/UFG; Lilian Carneiro - professora IPTSP/UFG; Willer 

Carvalho - coordenador Cecat/UFG. 
 

Exibido 2 vezes na TV UFG em 09/03/2021 e 14/03/2021 e disponibilizado na 
internet: https://youtu.be/XZ5zDBtQbzk 

538 Agenda 

AGENDA MUFG 187 09 03 21 
 

A Agenda apresenta informações dos eventos e serviços ligados à UFG: 
Programa de pós-graduação Interdisciplinar em Direitos Humanos promove 
encontro com o tema "Histórias das mulheres? Outras histórias que os livros 

não contaram"; EMAC, por meio de seu Laboratório de Performance e 
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Cognição Musical, lança o livro Performance Musical na Pandemia: Relatos de 
Experiência; UFG promove Assembleia Universitária para discutir sobre os 
cortes do Governo Federal no orçamento das universidades e a situação 

orçamentária da própria UFG. 
 

Exibida 4 vezes na TV UFG em 09/03/2021 e 10/03/2021 e disponibilizada na 
internet: 

https://youtu.be/sFL3rfrkSqs 

539 Live 

LIVE MUFG PGM 127 AGROECOLOGIA SEGURANCA ALIMENTAR 
 

A agroecologia possui um papel essencial no desenvolvimento de nosso país, 
pois não se resume a uma prática agrícola e às suas peculiaridades 
tecnológicas. O Programa UFG na Agroecologia visa reunir as ações 

desenvolvidas que tratam dessa temática para a construção de um processo 
produtivo mais consciente e participativo. 

 
Entrevistados(as): Veruska Prado - professora FANUT/ UFG; Paulo Marçal - 

professor EA/UFG; Fabiana Cruz - professora EA/UFG; Gislene Ferreira - 
professora EA/UFG. 

 
Exibida 1 vez na TV UFG em 10/03/2021 e disponibilizada na internet: 

https://youtu.be/KWq1R9YzEX0 

540 Agenda 

AGENDA MUFG 188 10 03 21 
 

A Agenda apresenta informações dos eventos e serviços ligados à UFG: 
Palestra Afetividade no processo ensino aprendizagem, promovida pela Pró-

Unidades; Inscrições abertas para o Bootcamp Mulher, promovido pela UFG e 
SEBRAE; Banco de Sangue do HC/UFG lança campanha de doação de sangue. 

 
Exibida 4 vezes na TV UFG em 10/03/2021 e 11/03/2021 e disponibilizada na 

internet: 
https://youtu.be/fI6pREQp0Vs 

541 Boletim 

BLM MUFG EP 72 NOVAS DOSES CORONAVAC 
 

O boletim informa: Vacinação de idosos em Goiás continua com a chegada de 
novas doses da Coronavac; Aparecida começa vacinação de idosos a partir de 

70 anos; Justiça autoriza registro de idoso que não tinha documentação na 
hora de se vacinar; Depois de chegar a mais de 100%, ocupação de leitos em 

Goiás diminuiu com a abertura de novas unidades; Seis mil funcionários foram 
demitidos de restaurantes e lanchonetes; Auxílio Renda família começa a ser 

pago em Goiânia; Seminário de Mídia, Cultura, Cidadania e Informação ocorre 
entre 24 e 26 de março; Aulas públicas discutem direção de arte nas artes da 
cena; Centro de Empreendedorismo e Incubação da UFG lança projeto para 

apoiar mulheres; Conheça o Grupo de Estudos Aplicados em Hortaliças da UFG; 
Grupo de estudos da UFG analisa processos de reprodução e pediatria de cães 

e gatos; Saiba como solicitar nome social na UFG; Entenda por que o etanol 
está mais caro; TV UFG exibe Mergulho: série sobre atletas paralímpicos. 

 
Entrevistados(as): Sandro Rodrigues - sup. Atenção Integral à Saúde SES/GO; 
Rosana Borges - professora FIC/UFG; Natássia Garcia - professora Emac/UFG; 
Ivana Xavier - CEI/UFG; Lucas Fernandes - estudante EA/UFG; Kellen Oliveira - 

professora EVZ/UFG; André Rocha - presidente Sifaeg; Vanessa Dalla Déa - 
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professora FEFD/UFG. 
 

Exibido 1 vez na TV UFG em 11/03/2021 e disponibilizado na internet: 
https://youtu.be/Y7mvMEsmaNE 

542 Agenda 

AGENDA MUFG 189 11 03 21 
 

A Agenda apresenta informações dos eventos e serviços ligados à UFG: 3º 
edição da Websérie Arte e Resistência do projeto #LivesCulturanaUFG; 

Programa de Pós-graduação Interdisciplinar em Direitos Humanos da UFG 
realiza aula inaugural com o tema "Superando o Racismo Estrutural"; 

Laboratório de Desenho e Práticas Artísticas Contemporâneas da FAV UFG, em 
parceria com o Núcleo de Estudos e Ensino em Desenho da UFMG, inicia ciclo 
de encontros para discutir sobre o processo criativo, ensino, pesquisa e teoria 

do Desenho Contemporâneo. 
 

Exibida 4 vez na TV UFG em 11/03/2021 e 12/03/2021 e disponibilizada na 
internet: 

https://youtu.be/FfCRqDmvjgY 

543 
 

Live 
 

LIVE MUFG PGM 128 ASTRONOMIA 
 

Muitas civilizações antigas tratavam os astros como divindades e elaboravam 
mitos para explicar tudo o que existe no Universo. O estudo dos movimentos 

dos planetas e estrelas permitiu a elaboração de calendários, além da distinção 
entre épocas de plantio e colheita. Diante de perguntas sobre quem somos e 

onde estamos, muitos filósofos também elaboraram modelos com o intuito de 
explicar o formato da Terra, as estações do ano, bem como os movimentos do 

Sol, da Lua e dos outros planetas visíveis a olho nu. Hoje a humanidade 
questiona a possibilidade de vida em outros planetas, a origem da vida e se 
prepara para ocupar Marte. Vários produtos de entretenimento ficcionais 

imaginam se os conflitos sociais e econômicos da população terrestre seriam 
intensificados durante um processo de colonização intergalático. Neste 

episódio, professores da UFG comentam sobre astronomia e o trabalho do 
Planetário pela popularização da ciência. 

 
Entrevistados: Manoel Junior - professor Iesa/UFG; Cristiano Rezende - 

professor Fafil/UFG. 
 

Exibida 1 vez na TV UFG em 12/03/2021 e disponibilizada na internet: 
https://youtu.be/exi-_qYX2Gw 

544 Agenda 

AGENDA MUFG 190 12 03 21 
 

A Agenda apresenta informações dos eventos e serviços ligados à UFG: 
Webinário Radiotividade: A química inerente ao acidente do Césio 137, 

promovido pelo IQ-UFG; Aberto o processo de seleção para a incubação de 
empresas no Centro de Empreendedorismo e Inovação; O Laboratório de 
Tecnologia da Informação e Mídias Educacionais (LabTIME) oferece cursos 

gratuitos e à distância, através da plataforma AVAMEC. 
 

Exibida 4 vez es na TV UFG em 12/03/2021, 13/03/2021, 14/03/2021 e 
15/03/2021 e disponibilizada na internet: 

https://youtu.be/cT-tnkWkBvI 

545 Live LIVE MUFG PGM 129 REFUGIADOS CSVM 
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O episódio fala sobre a Cátedra Sérgio Vieira de Mello (CSVM) da Universidade 
Federal de Goiás. Resultado de parceria com o Alto Comissariado das Nações 

Unidas para Refugiados (Acnur), a CSVM reúne projetos de diferentes 
faculdades da UFG com o objetivo de difundir, promover e aumentar a 

quantidade de projetos comunitários voltados para o trabalho com refugiados. 
 

Entrevistados(as): André Madureira - oficial de proteção/ACNUR; Suzete Bessa 
- coord. extensão CSVM/UFG; Roberto Portela- Pastoral do Imigrante; Carolina 

Hissa - pesquisadora CSVM/UFG. 
 

Exibida 1 vez na TV UFG em 15/03/2021 e disponibilizada na internet: 
https://youtu.be/xwbiYko0_TM 

546 Agenda 

AGENDA MUFG 191 15 03 21 
 

A Agenda apresenta informações dos eventos e serviços ligados à UFG: 
Webnário do IQ-UFG promove encontro com o tema "Radioatividade: a 

química inerente ao acidente do césio 137 em Goiânia"; FCS-UFG lança o livro 
"Dimensões do Trabalho na Contemporaneidade"; Programa de Pós-

Graduação Interdisciplinar em Direitos Humanos da UFG promove encontro 
com o tema  “A Resiliente Luta das Mulheres: conquistas e retrocessos”. 

 
Exibida 4 vezes  na TV UFG em 15/03/2021e 16/03/2021 e disponibilizada na 

internet: 
https://youtu.be/azx7BZrHHGs 

547 Boletim 

BLM MUFG EP 73 GOIAS MAIS MORTES 
 

O boletim informa: Goiás é o segundo estado com mais mortes por Covid-19 
no país; Novos leitos para Covid-19 são abertos, mas taxa de ocupação 
continua em torno de 90%; Vacinação vira caso de justiça; Cardiologista 

Marcelo Queiroga é o novo ministro da saúde; Estudo aponta que risco de 
alergias às vacinas de nova geração é baixo; Três estados brasileiros têm mais 
mortes proporcionais por Covid-19 no mundo; Complicação nos rins é sinal de 

gravidade da Covid-19; Estudo da UFG aponta que 25% das crianças e 
adolescentes que moram com adultos infectados contraem Covid-19; 

Orçamento previsto para 2021 não cobre gastos da UFG. Universidade fechou 
2020 com dívida; CEI/UFG abre inscrições para incubar micro e pequenas 

empresas; Saiba como participar do Bootcamp Mulher e aprender primeiros 
passos para empreender; Especialista explica como evitar e tratar halitose 

durante a pandemia; Live discute empreendedorismo por imigrantes; Projeto 
das Ciências Sociais discute desafios da pandemia. 

 
Entrevistados(as): GC: Ana Paula Kipnis - professora IPTSP/UFG; Edna Regina 

Pereira- professora FM/UFG; Paulo Sucasas - professor FM/UFG; Edward 
Madureira - reitor UFG; Emília Rosângela Pires - gerente CEI/UFG; Karyne 
Magalhães - vice-presidente ABHA; Daniel Pagotto- coord. adjunto LAPEI; 
Eliane Gonçalves - professora FCS/UFG; Luiz Mello - professor FCS/UFG. 

 
Exibido 2 vezes na TV UFG em 16/03/2021 e 21/03/2021 e disponibilizado na 

internet: https://youtu.be/0I2j9ZIAnp8 

548 Agenda 
AGENDA MUFG 192 16 03 21 
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A Agenda apresenta informações dos eventos e serviços ligados à UFG: 
Palestra "Empreendedorismo por imigrantes", do projeto Hora LAPEI 

promovido pelo Laboratório de Pesquisa em Empreendedorismo e Inovação; A 
"Qualidade de vida no contexto acadêmico" é tema do encontro do 

PRAE.com.vc; Live Abismos e Horizontes: Diálogos sobre o contemporâneo, 
com o tema "Ano 2 da pandemia", promovido pelo Ser-tão UFG. 

 
Exibida 4 vezes na TV UFG em 16/03/2021e 17/03/2021e disponibilizada na 

internet: 
https://youtu.be/5zCWXqFz5IE 

549 Live 

LIVE MUFG PGM 130 EVASAO ESCOLAR 
 

MEC e UFG desenvolvem projeto de inteligência artificial para reduzir evasão 
escolar. Tecnologia é desenvolvida no Centro de Excelência em Inteligência 

Artificial da UFG. Relatório do Unicef diz que a pandemia aumenta a evasão. A 
quantidade de alunos, com idades entre 6 e 17 anos, que abandonaram as 

instituições de ensino no ano passado foi de 1,38 milhão. 
 

Entrevistados: Anderson Soares - professor INF/ UFG; Marcelo Tete - professor 
Face/UFG; Hugo Nascimento - professor INF/UFG. 

 
Exibida 1 vez na TV UFG em 17/03/2021 e disponibilizada na internet: 

https://youtu.be/2pfsVIb5IiE 

550 Agenda 

AGENDA MUFG 193 03 21 
 

A Agenda apresenta informações dos eventos e serviços ligados à UFG: 
Lançamento do curso de Pedagogia na regional da UFG na cidade de Goiás; 

Websérie “Arte e Resistência”, com o professor Alexandre Fernandez, da UFSC, 
com o tema “Arte em tempos de ditadura: enfrentamentos e conformismo”; 

GT Mulheres Cientistas e Maternidades Plurais promove encontro com o tema 
“Maternidade na Academia: iniciativas, ações e desafios universitários”. 

 
Exibida 4 vezes na TV UFG em 17/03/2021 e 18/03/2021 e disponibilizada na 

internet: 
https://youtu.be/4Nq7F3yvLIE 

551 Boletim 

BLM MUFG EP 74 VARIANTE MAIS CONTAGIOSA 
 

O boletim informa: variante mais contagiosa é identificada em 93% das 
amostras de pacientes de Goiânia; Goiás tem maior média móvel de mortes e é 

quarto estado com maior índice de ocupação de UTI; Municípios só podem 
editar novos decretos similares ou mais restritivos que o estadual; Com novas 

doses, imunização no estado continua entre idosos; Senado aprova 
criminalização de quem impedir filmagem de aplicação da vacina; Governo 

estadual divulga pacote de medidas sócio-econômicas na pandemia; 
Reprovação da gestão de Bolsonaro na pandemia bate recorde; Casas onde 

ocorre violência doméstica também não são seguros para animais; Pacientes 
com câncer de boca podem perder até 75% da renda; Voz das Comunidades 

cria espaços de diálogos com comunidades historicamente silenciadas; 
Programa Diálogos em Pesquisa auxilia estudantes de iniciação científica; UFG 
oferece mais de quatro mil vagas no Sisu 2021; Conheça o Grupo de Estudos 

Agronômicos em Grãos e Algodão; Monografia sobre Design Thinking em 
empresas sociais ganha Prêmio TCC Empreendedorismo; Projeto da UFG faz 
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mapeamento de araras-canindé. 
 

Entrevistados(as): Aylton Vechi - procurador-geral de Goiás; Renata Cordeiro - 
coord. imunização SMS/Aparecida de Goiânia; Fernanda Soares - pesquisadora 

PPGCA/UFG; Eduardo Rosa - pesquisador PPGO/UFG; Monica Pechincha - 
professora FCS/UFG; Iuri Vaz - PRPI/UFG; Luan Dias - estudante EA/UFG; João 

Souto - estudante EA/UFG; Eduarda Giovana - estudante EA/UFG; Luíza 
Antunes - egressa Face/UFG; Carlos Bianchi – Laboratório de Etnobiologia e 

Biodiversidade/UFG. 
 

Exibido 1 vez na TV UFG em 18/03/2021 e disponibilizado na internet: 
https://youtu.be/InYC9Q8UFTI 

552 Agenda 

AGENDA MUFG 194 18 03 21 
 

A Agenda apresenta informações dos eventos e serviços ligados à UFG: Projeto 
Cinema no Museu: Sessão de Filme com Debate promove o Tertúlia Poética - 
Conexão Internacional Equador; Live Nação Coró: 19 Anos na Cultura Popular 

Goiana. Inscrições do Hackathon das Manas encerram em 18/03/21. 
 

Exibida 4 vezes na TV UFG em 18/03/2021 e 19/03/2021 e disponibilizada na 
internet: 

https://youtu.be/VwOR0qjYReg 

553 Live 

LIVE MUFG PGM 131 APROVEITAMENTO RESIDUO 
 

Em uma semana, os brasileiros jogam no lixo um peso equivalente a 6,6 
cruzeiros. Desde 2010, a Política Nacional de Resíduos Sólidos organiza a forma 

com que o país lida com a situação enquanto as universidades desenvolvem 
soluções que ajudam o meio ambiente e ainda torna o aproveitamento de 

resíduos lucrativo para o setor privado. Neste programa, especialistas 
apresentam pesquisas criativas desenvolvidas pelo Labdarsa e Lames, ambos 
laboratórios na UFG. Um convidado especial da Universidade de Pernambuco 

também participa do programa. 
 

Entrevistados: Nelson Antoniosi - professor IQ/UFG; Márcio Caliari - professor 
EA/UFG; Sérgio Peres - professor UPE. 

 
Exibida 1 vez na TV UFG em 19/03/2021 e disponibilizada na internet: 

https://youtu.be/AHle2ILV5kM 
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Agenda 

AGENDA MUFG 195 19 03 21 
 

A Agenda apresenta informações dos eventos e serviços ligados à UFG: Série 
de WebSeminários do IQ-UFG promove encontro com o tema "O ensino 

híbrido: o futuro chegou, e agora?"; Grupo de Estudos de Avicultura 
(@gea.ufg) da EVZ UFG promove o encontro que discute "Os mitos e verdades 

sobre a avicultura”; Programa de pós-graduação em Antropologia Social da 
UFG realiza aula inaugural com o tema "Antropologias, povos indígenas e 

antropólogues indígenas." 
 

Exibida 4  vezes na TV UFG em 19/03/2021, 20/03/2021, 21/03/2021 e 
22/03/2021e disponibilizada na internet: 

https://youtu.be/E1ZyqYdPQ2k 

555 Live LIVE MUFG PGM 132 RELACOES BRASIL EUA 
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Este será o primeiro programa de uma série de três que aborda as relações 

Brasil e Estados Unidos da América. Em fevereiro deste ano, dossiê com 
endosso de mais de 100 acadêmicos de renomadas universidades recomenda 
ações para as relações entre os dois países. Além do foco ambiental, boa parte 
do dossiê se dedica a políticas sobre grupos historicamente marginalizados no 

Brasil, como indígenas e quilombolas. 
 

Entrevistados(as): Daniel Brindis - diretor Greenpeace USA; Tracy Devine 
Guzman - professora University Miami; Sean Mitchell - professor Rutgers 

University; Laís Thomaz - professora RI/UFG. 
 

Exibida 1 vez na TV UFG em 22/03/2021 e disponibilizada na internet: 
https://youtu.be/Au_AU2MEErE 

556 Agenda 

AGENDA MUFG 196 22 03 21 
 

A Agenda apresenta informações dos eventos e serviços ligados à UFG: 
Especialização de Design Estratégico da FAV-UFG, promove segunda edição da 
série de lives "Sete Mulheres: Sete Histórias de Empreendedorismo"; Grupo de 
Estudos Pós-Coloniais do curso de RI da UFG promove mais um encontro que 
discute o livro "Calibã e a Bruxa: Mulheres, corpo e acumulação", da autora 

italiana Silvia Federici; Sindicato dos Docentes das Universidades Federais de 
Goiás promove Assembleia Geral Extraordinária para discutir novas formas de 

mobilização e luta na pandemia. 
 

Exibida 4 vezes na TV UFG em 22/03/2021 e 23/03/2021 e disponibilizada na 
internet: 

https://youtu.be/zyp_NHmjvRg 

557 Boletim 

BLM MUFG EP 75 PANDEMIA MAIS GRAVE 
 

O boletim informa: Faltam vagas de UTI e suprimentos em hospitais 
particulares; Pandemia é mais grave que ano passado e feriado preocupa 
autoridades; Associação que representa setor funerário elabora plano de 

emergência para evitar colapso; Máscaras N-95 são distribuídas no transporte 
público; Maioria dos passageiros não trabalham em serviços essenciais, diz 
pesquisa; Somente trabalhadores de serviços essenciais podem usar ônibus 
nos horários de pico; Chapada dos veadeiros é fechada após sete meses de 

reabertura na pandemia; Covid-19 aumenta os riscos de trombose em 
pacientes graves; Universidades Federais ajudam a reduzir o impacto da 

pandemia no Brasil; Evento da UFG discute audiovisual e artes digitais; Grupo 
de trabalho Maternidades Plurais promove lives; Professora do Cepae e 

egressa da UFG presidem Associação de Pesquisadores Brasileiros na 
Catalunha; UFG exibirá aulas públicas de música pelo Youtube oficial. 

 
Entrevistados(as): Haikal Helou - presidente Ahpaceg; Yves Mauro - sup. 
vigilância saúde SMS/Goiânia; Renato Tavares - médico hematologista; 

Cristiano Arrais - professor FH/UFG; Rafaela Pires - professora EMAC/UFG; Ana 
Carolina Coelho - professora PPGH/UFG; Flávia Cruvinel - diretora de Cultura 

Proec/UFG. 
 

Exibido 2 vezes na TV UFG em 23/03/2021 e 28/03/2021 e disponibilizado na 
internet: https://youtu.be/K81D2SjyUUc 
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558 

 
 
 
 
 

Agenda 
 
 
 
 

AGENDA MUFG 197 23 03 21 
 

A Agenda apresenta informações dos eventos e serviços ligados à UFG: 
Lançamento da segunda edição do livro "Conversa entre Meninas e 

Engenheiras"; "Ocupa Virtual 2021" que recebe a artista e performer Helô 
Sanvoy; Programa Diálogos em Pesquisa e Inovação promove palestra sobre 

"Pandemia, Ensino Remoto e o Tempo". 
 

Exibida 4 vezes  na TV UFG em 23/03/2021e 24/03/2021 e disponibilizada na 
internet: 

https://youtu.be/hK-BrK-gzV0 

 
 
 
 
 

 
559 

 
 
 
 
 
 
 

Live 
 

LIVE MUFG PGM 133 ESTUDE UFG 
 

Venha fazer parte de uma universidade pública, gratuita e reconhecida como 
uma das melhores do mundo. Neste episódio, os pró-reitores da UFG tiram 

dúvidas sobre como ingressar nos cursos de graduação, explicam os programas 
de assistência estudantil e também dialogam sobre a importância de viver 

experiências de extensão, pesquisa e cultura. 
 

Entrevistadas: Jaqueline Civardi - pró-reitora Prograd/UFG//Maisa Silva - pró-
reitora Prae/UFG//Lucilene Sousa - pró-reitora Proec/UFG//Jesiel Carvalho - 

pró-reitor PRPI/UFG. 
 

Exibida 1 vez na TV UFG em 24/03/2021 e disponibilizada na internet: 
https://youtu.be/G_0ptC2iTpc 

 
 

 
560 

 
 
 
 
 
 
 

Agenda 
 
 
 
 

AGENDA MUFG 198 24 03 21 
 

A Agenda apresenta informações dos eventos e serviços ligados à UFG: 
"Pandemia, Ensino Remoto e o Tempo", uma palestra ministrada pela 

professora Alba Cristhiane, sobre como lidar com o estudo e administração do 
tempo no ensino remoto; Série de aulas públicas sobre educação musical em 
espaços alternativos, inicia com Carlos Kater que aborda o tema "A Música do 
Meio"; “Pesquisa e gênero no contexto de adversidades" do projeto Tecendo 
Teses proporciona encontro com alunos de pós-graduação a fim de auxiliar a 

descoberta de temas e metodologias. 
 

Exibida 4 vezes  na TV UFG em 24/03/2021 e 25/03/2021 e disponibilizada na 
internet: 

https://youtu.be/Xoe8MODsR78 

 
 
 
 
 
 

561 

 
 
 
 
 
 

Boletim 

BLM MUFG EP 76 AGENDAMENTO VACINA GOIANIA 
 

O boletim informa: Aparecida de Goiânia aumenta dias de escalonamento das 
macrozonas; Aplicativo Prefeitura 24 horas faz cadastro e agendamento de 
vacinação em Goiânia; Agência aponta desigualdade no índice de negros e 

brancos vacinados contra Covid-19 no país; Conheça mais uma vencedora do 
Prêmio TCC em Empreendedorismo; Pesquisa analisa se motivações religiosas 

influenciam adolescentes sobre hábito de fumar; Estudante da UFG desenvolve 
aplicativo que ajuda universitários a organizarem horários e disciplinas; Ligas 

Acadêmicas da UFG participam de arrecadação de alimentos. Saiba como 
contribuir; Conheça a Mutare, empresa júnior de Relações Públicas na UFG; 

PET Engenharia de alimentos promove cursos online,  Webinário da Escola de 
Engenharia fala sobre geossintéticos; Confira dicas para idosos se exercitarem 
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em casa. 
 

Entrevistados(as): Bárbara Rocha - professora FEN/UFG; Fátima Carvalho - 
egressa FAV/UFG; Leonardo Rios - pesquisador PPGO/UFG; Guilherme 

Fernandes - estudante EMC/UFG; Catarina Santos - estudante FM/UFG; 
Marianna Farias - estudante FIC/UFG; Luana Nunes - estudante EA/UFG; 

Amanda Lopes - estudante Eeca/UFG; Nathyele Fortaleza - integrante 
LAGG/UFG. 

 
Exibido 1 vez na TV UFG em 25/03/2021 e disponibilizado na internet: 

https://youtu.be/Qj0IvQIXJBc 

 
 

562 

 
 
 
 
 
 

Agenda 
 
 
 
 

AGENDA MUFG 199 25 03 21 
 

A Agenda apresenta informações dos eventos e serviços ligados à UFG: Série 
de Lives #CulturaNaUFG promove uma edição com o tema “A arte em 

plataforma digitais: relato de experiência”; Projeto de extensão “O Piano e 
suas Perspectivas” da EMAC-UFG realiza uma edição com o pianista José Carlos 

Vasconcellos; XIV SEMIC, promovido pelo Programa de Pós-graduação em 
Comunicação da FIC-UFG. 

 
Exibida 4 vezes na TV UFG em 25/03/2021 e 26/03/2021 e disponibilizada na 

internet: 
https://youtu.be/uXuGPekvhHE 

 
 
 
 
 

 
 

563 

 
 
 
 
 
 
 
 

Live 
 

LIVE MUFG PGM 134 INTERNET COISAS 
 

Geladeiras, cortinas, ar condicionado e utensílios domésticos inteligentes. No 
futuro, a maioria senão todos os objetos do mundo estarão conectados à 
internet. A IoT (Internet of Things) ou Internet das Coisas cria uma nova 

dimensão de inteligência em objetos que vão gerar dados, ouvir, perceber o 
que estamos fazendo e propor soluções para uma rotina confortável, 

sustentável e otimizada. Neste episódio, professores da UFG e IFG explicam 
como IoT pode ser aplicada para vivermos em cidades mais inteligentes, além 
de consolidar um contexto de indústria 4.0 e agricultura 4.0. Os professores 
também explicam como seus projetos de pesquisa estão contribuindo para 

esse futuro mais tecnológico. 
 

Entrevistados: Leandro Alexandre - professor IFG/Inhumas; Antônio Oliveira Jr 
- professor INF/UFG. 

 
Exibida 1 vez na TV UFG em 26/03/2021 e disponibilizada na internet: 

https://youtu.be/0sDDfdjzYzM 

 
 
 
 

564 

 
 
 
 

Agenda 

AGENDA MUFG 200 26 03 21 
 

A Agenda apresenta informações dos eventos e serviços ligados à UFG: 
Webinário Química Orgânica Medicinal: o uso de metais e seus compostos 

para o tratamento de doenças; Encontro "Formação docente numa perspectiva 
freiriana", promovido pela UFG e UFT; Inscrições para o Curso Matemática 

Básica, ofertado à comunidade UFG e comunidade em geral. 
 

Exibida 4 vezes na TV UFG em 26/03/2021, 27/03/2021, 28/03/2021 e 
29/03/2021 e disponibilizada na internet: 

https://youtu.be/7HZcdKnMGkM 
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565 
 

Live 
 

LIVE MUFG PGM 135 PANDEMIA LINHA FRENTE 
 

Há mais de um ano o Brasil enfrenta a pandemia do coronavírus. Desde então, 
os profissionais da saúde se destacam por seu papel fundamental no 

enfrentamento do vírus Sars-CoV-2 e na assistência às milhares de pessoas que 
foram acometidas pela Covid-19. Hoje, profissionais da linha de frente dos 

atendimentos conversam sobre suas rotinas, estudos e avanços científicos no 
tratamento da Covid-19. 

 
Entrevistados(as): Edna Pereira - professora FM/UFG; Anderson Barbosa - 

anestesiologista HC/UFG. 
 

Exibida 1 vez na TV UFG em 29/03/2021 e disponibilizada na internet: 
https://youtu.be/COvZjJbYhUc 

566 
 

Agenda 
 

AGENDA MUFG 201 29 03 21 
 

A Agenda apresenta informações dos eventos e serviços ligados à UFG: 
Webnário do IQ-UFG aborda a Química Inorgânica Medicinal com o palestrante 

Prof. Dr. Douglas Hideki Nakahata; Programa de Pós-graduação em 
Antropologia Social da FCS-UFG promove oficina sobre as Possibilidades 

Etnográficas; LEPEG do IESA- UFG promove a V Jornada de Trabalho do LEPEG. 
 

Exibida 4 vezes na TV UFG em 29/03/2021 e 30/03/2021 e disponibilizada na 
internet: 

https://youtu.be/aZ9xq2hvWO4 

 
 
 
 

567 

 
 

 
 
 
 
 

Boletim 
 
 
 

BLM MUFG EP 77 BUTANTAN  VACINA SORO 
 

O boletim informa: Prorrogadas inscrições para o renda família, que podem ser 
feitas em escolas de Goiânia; Prefeitura faz agendamento para reduzir filas de 

vacinação; Goiânia começa a vacinar idosos acima de 66 anos em quase 30 
postos na capital; Aparecida amplia estrutura para dar mais agilidade na 
vacinação; Governo Estadual deve autorizar reabertura do comércio não 

essencial, mesmo com altas taxas de ocupação de leitos de UTI; INSS faz perícia 
on-line para liberar auxílio doença; Pesquisa aponta que 80% dos intubados 
por covid-19 morreram no Brasil em 2020; Variante brasileira de covid-19 se 
espalha para países vizinhos; Partos prematuros aumentam e gestantes têm 
mais riscos com a covid-19; Pandemia tem provocado problemas de pele e 

queda de cabelos; Universidades Federais podem ter corte de mais de 1 bilhão 
no orçamento; Idosos estão mais conectados à internet e redes sociais; Proec 

realiza pesquisa de opinião sobre inclusão da extensão nos currículos 
universitários; MEC publica edital do primeiro processo seletivo do SISU 2021; 

Butatan anuncia vacina brasileira e soro anti-covid. 
 

Entrevistados(as): Célio Campos - secretário Sictec; Reginaldo Souza – 
aposentado; Francisca Barbosa – Aposentada; Rosirene Araújo Filha – 
Aposentada; Walter Cândido – aposentado; Jairo Neto - esp. Direito 

Previdenciário; Vinícius de Oliveira - esp. reprodução assistida; Vanessa Roriz – 
grávida; Eduardo Álvares - presidente SBD-GO; Cleire Araújo - coord. inovação 

CDL/Goiânia; Ana Marisa Tavassi - dir. Centro Des. Inovação Butantan. 
 

Exibido 2 vezes na TV UFG em 30/03/2021e 04/04/2021 e disponibilizado na 
internet: https://youtu.be/kwQDuUwm3Z8 
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568 

 
 
 
 

Agenda 
 
 
 
 

AGENDA MUFG 202 30 03 21 
 

A Agenda apresenta informações dos eventos e serviços ligados à UFG: O 
Núcleo de Investigação em História da Arte promove uma série de encontros 

intitulados "Mulheres artistas? Mulheres artistas!"; Últimos dias para cadastro 
e recadastro do Passe Livre Estudantil; Debate Políticas Culturais nas 

Universidades Públicas: UFCA e UFG. 
 

Exibida 4 vezes na TV UFG em 30/03/2021 e 31/03/2021 e disponibilizada na 
internet:  https://youtu.be/tCxR0_TTfIo 

 
 

 
 
 

569 

 
 
 
 

 
 

Live 
 

LIVE MUFG PGM 136 USO CONSCIENTE AGUA 
 

Apenas 1% do volume de água disponível no planeta Terra é considerado 
potável. Com previsões de escassez, vivemos uma crise hídrica global, pois a 
demanda de consumo cresceu seis vezes nos últimos 100 anos enquanto a 

poluição ameaça reduzir o pouco volume disponível. Neste episódio, 
especialistas discutem a importância da preservação das águas. Por que essa é 

uma das questões mais importantes do século? Como o uso consciente da 
água pode contribuir para um futuro mais sustentável? Nossos convidados 

também explicam as atividades desenvolvidas pela PBAP, um projeto de 
pesquisa e extensão da UFG que visa otimizar a gestão das águas em Goiás e 

conscientizar o público infantil. 
 

Entrevistados(as): Jussanã Milograna - professora IFG/Goiânia; Laís Campos - 
professora Cepae/UFG; Paulo Almeida – Saneago; Albano Araujo - 

Semad/Goiás. 
 

Exibida 1 vez na TV UFG em 31/03/2021 e disponibilizada na internet: 
https://youtu.be/BN40DlsO4X8 

570 

 
 
 
 
 

Agenda 
 
 
 
 
 

AGENDA MUFG 203 31 03 21 
 

A Agenda apresenta informações dos eventos e serviços ligados à UFG: Mesa-
redonda “Mulheres negociadoras e os desafios da desigualdade de gênero nas 
negociações”, que debate como quebrar a barreira do machismo dentro dos 

negócios; Debate "Políticas Culturais nas Universidades Públicas: UFCA e UFG" 
que traz à tona a questão da presença da cultura nas Instituições Públicas de 
Ensino Superior; Websérie: "Arte e cultura em tempos de censura no Brasil", 

que contextualiza a censura do cinema em tempo de ditadura civil-militar. 
 

Exibida 4 vezes na TV UFG em 31/03/2021 e 01/04/2021 e disponibilizada na 
internet: 

https://youtu.be/V9iuU_d1d38 

 
 
 

571 

 
 
 

Vinheta 

VH COVID 19 NOVA VARIANTE 
 

Especialista, professora Cristiana Toscano, explica quanto à eficácia da vacina 
para as novas variantes do novo coronavírus. 

 
Exibida 6 vezes na TV UFG e disponibilizada na internet: 

https://youtu.be/Ryi__4DPKzs 

 
 

572 

 
 

Vinheta 

VH COVID 19 ESTUDOS VACINA 
 

Professora Cristiana Toscano explica que os estudos para desenvolvimento de 
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vacinas ainda não foram encerrados. 
 

Exibida 6 vezes na TV UFG e disponibilizada na internet: 
https://youtu.be/F2JoSZpeMaQ 

 
 

573 

 
 

Vinheta 

VH DOACAO SANGUE HC 
 

Vinheta incentiva e passa orientações para doação de sangue no Hospital das 
Clínicas da UFG. 

 
Exibida 6 vezes na TV UFG e disponibilizada na internet: 

https://youtu.be/u3Zmf69q2Qo 

574 Vinheta 

VH COVID 19 ALERTA 
 

Vinheta alerta para o momento crítico da pandemia e reforça os cuidados a 
serem tomados. 

 
Exibida 6 vezes na TV UFG e disponibilizada na internet: 

https://youtu.be/s2hOeZktjug 

 

Abril/2021 

ITEM FORMATO ATIVIDADE 

 
 
 
 
 

575 

 
 

 
 
 

Boletim 
 
 
 
 
 

BLM MUFG EP 78 GOIANIA INTERROMPEVACINACAO 
 

O boletim informa: prefeitura de Goiânia afirma que contágio diminuiu. 
Ocupação de UTIs permanece acima de 95%; Idosos vacinados com a Corona 

Vac há 28 dias recebem segunda dose em Aparecida de Goiânia; Goiânia 
interrompe vacinação na faixa dos 65 anos por falta de doses; Prefeitura 

decreta ponto facultativo nas repartições públicas de Goiânia nesta quinta-
feira; Ritmo lento da vacinação pode reduzir tempo de eficácia das vacinas, 

Alerta estudo; Demanda do sistema funerário aumenta 350% na região 
metropolitana de Goiânia; Psicanalista sugere lembrar e reforçar laços, mesmo 

que de longe, para suportar pandemia; Grande número de enterros ameaça 
lençóis freáticos; Ter animal de estimação ajuda a manter saúde mental 

durante isolamento social; Projeto na UFG cuida do nascimento e treinamento 
de cães guia; UFG contrata serviços de empresas juniores; Inscrições abertas 
para iniciação científica no Grupo de Estudos Tecnologia da Arquitetura para 

Ciências Agrárias; UFG promove webinar em biotecnologia ambiental e 
ecotoxicologia; Professora da UFG fará parte de grupo da Unesco para 

construir novo inventário global de geossítios. 
 

Entrevistados(as): Yves Ternes- vigilância saúde SMS/Goiânia; Wanderley 
Rodrigues - presidente Sefecc; Patrícia Gramacho- psicóloga e psicanalista; 

Renata Momoli - professora IESA/UFG; Rosângela Carvalho - professora 
EVZ/UFG; Fabíolla Lima- professora EA/UFG; Maxwell Caixeta - professor 

IPTSP/UFG; Joana Sánchez - professora FCT/UFG. 
 

Exibido 1 vez na TV UFG em 01/04/2021 e disponibilizado na internet: 
https://youtu.be/I-cw3mWaojM 

 
 
 

 
 
 

AGENDA MUFG 204 01 04 21 
 

A Agenda apresenta informações dos eventos e serviços ligados à UFG: Ocupa 
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576 

 
 

Agenda 
 

Virtual, projeto da Galeria da FAV no Instagram, recebe o artista Estevão 
Pereira; Palestra “Atividades não presenciais na educação infantil”, promovida 
pelo Programa Pró-unidades; Laboratório de Estudos e Pesquisa em Educação 

Geográfica, o Lepeg, promove uma roda de conversa sobre “Cidadania 
Territorial e Protagonismo Juvenil”. 

 
Exibida 4 vezes na TV UFG em 01/04/2021e 02/04/2021 e disponibilizada na 

internet: https://youtu.be/aYdCmYOt-6U 

 
 
 

577 

 
 
 

Live 
 
 

LIVE MUFG EP 137 RELACOES BR EUA DH 
 

À medida que o desenvolvimento tecnológico avança e os custos se tornam 
mais acessíveis para o consumidor final, países traçam estratégias, instalam 

infraestrutura e regulamentam modelos para solucionar o problema de 
mobilidade urbana, especialmente no que diz respeito ao transporte coletivo. 
Discutir o papel da mobilidade elétrica no desenvolvimento da eletrificação de 

transportes no Brasil, contribuindo para a abertura de oportunidades de 
avanços sobre o tema é a proposta deste episódio. 

 
Entrevistados(as): Helena Esser- professora Fafil/UFG; James Green - professor 

Brown University; Gladys Mitchell - professora Univ. Wisconsin-Milwaukee; 
Paulo Abrão - professor visitante Brown University. 

 
Exibida 1 vez na TV UFG em 02/04/2021 e disponibilizada na internet: 

https://youtu.be/DOtWadKAiBc 

 
 
 

578 

 
 
 

Vinheta 
 
 

VH COVID 19 MASCARAS RECOMENDADAS 
 

Vinheta reforça a necessidade do uso de máscara elencando os tipos mais 
eficientes na proteção ao novo Coronavírus. 

 
Exibida 6 vezes na TV UFG e disponibilizada na internet: 

https://youtu.be/dxL27HRs8ts 

 
 

 
579 

 
 

 
Agenda 

 
 
 
 

AGENDA MUFG 205 02 04 21 
 

A Agenda apresenta informações dos eventos e serviços ligados à UFG:  
Lançamento do Livro “A moda de 22” no canal da editora Patuá; Encontros do 
grupo “V rus: poéticas digitais”; Ciclo de Debates: "Cultivando o bem viver em 

suas múltiplas possibilidades". 
 

Exibida 4 vezes na TV UFG em 02/04/2021, 03/04/2021, 04/04/2021 e 
05/04/2021 e disponibilizada na internet: https://youtu.be/9axnpOKB2p0 

 
 
 

580 

 
 
 

Live 
 
 

LIVE MUFG EP 138 FRENTE SOLIDARIA 
 

Vereadores de Goiânia e o reitor da UFG realizam o pré-lançamento da 
campanha “Vacina, arte e solidariedade”. A campanha visa garantir a 

segurança alimentar de goianienses afetados pela pandemia de Covid-19. Com 
objetivo semelhante à campanha UFG Solidária realizada em 2020, a 

universidade vai auxiliar a Frente Parlamentar “Vacina para Todos” na 
execução do projeto. 

 
Entrevistados(as): Edward Madureira - reitor UFG; Mauro Rubem - vereador 

PT/Goiânia; Lucilene Sousa - pró-reitora Proec/UFG; Aava Santiago - vereadora 
PSDB/Goiânia. 
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Exibida 1 vez na TV UFG em 05/04/2021 e disponibilizada na internet: 

https://youtu.be/H085PBOwSCM 

 
 
 

581 

 
 
 

Vinheta 
 
 

VH COVID 19 VACINE SE 
 

Vinheta explica a importância da vacinação para o fim da pandemia e estimula 
que a população tome as duas doses da vacina. 

 
Exibida 6 vezes na TV UFG e disponibilizada na internet: 

https://youtu.be/LxzhYcVyvzQ 

 
 
 
 
 

 
 

582 

 
 
 
 
 
 
 

Agenda 
 
 
 
 
 

AGENDA MUFG 206 05 04 21 
 

A Agenda apresenta informações dos eventos e serviços ligados à UFG: 
Palestra “Soluções em TICs para Apoio à Pesquisa”, promovida pela Pró-

Reitoria de Pesquisa e Inovação da UFG através do programa Diálogos em 
Pesquisa e Inovação; Live "A extensão e cultura nas universidades e o papel das 

revistas de extensão para sua promoção", evento realizado pelo projeto 
"Revista UFG é extensão e cultura"; Mini curso “Integridade acadêmica na 

pesquisa”, promovido pela Escola de Veterinária e Zootecnia da UFG. 
 

Exibida 4 vezes na TV UFG em 05/04/2021 e 06/04/2021 e disponibilizada na 
internet:  https://youtu.be/VdL7G0NJiGA 

 
 
 

583 
 
 
 

 
 
 

Boletim 
 
 
 
 

BLM MUFG EP 79 SMS TESTAGEM COVID CRIANCA 
 

O boletim informa: Secretaria de saúde realiza testagem para Covid-19 em 
crianças e adolescentes; Auxílio emergencial começa a ser pago; Vacina contra 

influenza começa em abril; Mais de 181 mil pessoas já tomaram a primeira 
dose da vacina; MDB rompe com prefeito de Goiânia e entrega todos os 

cargos; Servidores públicos com filhos menores podem trabalhar de casa; 
Pesquisa da UFG propõe tratamento para obesidade; UFG lança edital para 
contratação de empresas juniores; Congresso de psicologia discute políticas 
públicas em tempos de crise; Estudantes da UFG são selecionadas em fase 

nacional do meeting de negociação. 
 

Entrevistados: Tadeu Arrais - professor IESA/UFG; Rogério Cunha - dirigente 
MTST/GO; Marina Brito - pesquisadora FEN/UFG; Celana Andrade - professora 

FE/UFG; Laira Guimarães - estudante FD/UFG. 
 

Exibido 2 vezes na TV UFG em 06/04/2021 e 11/04/2021 e disponibilizado na 
internet: https://youtu.be/WKHbYisKtKI 

 
 
 

584 

 
 
 

Interprograma 
 
 

INTER PLEVE ALONGAMENTO GUIADO 
 

Alongamento guiado com o Hugo Serrano, fisioterapeuta e técnico em 
reabilitação no SIAAS-UFG. O vídeo tem duração de 30 minutos. 

 
Entrevistado: Hugo Serrano - fisioterapeuta 

 
Disponibilizado apenas na internet: https://youtu.be/GytHz4E3CnY 

 
 

 

 
 
 

AGENDA MUFG 207 06 04 21 
 

A Agenda apresenta informações dos eventos e serviços ligados à UFG: 
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Agenda 
 
 
 
 
 

Ciclos de debate: Cultivando o bem viver em suas múltiplas possibilidades, 
promovido pelo IESA e PROEC-UFG; IV Jornada de Trabalho do LEPEG, realiza a 

palestra “A colaboração nas pesquisas sobre ensino de Geografia: desafios à 
uma participação integradora”; Minicurso sobre Integridade Acadêmica na 

Pesquisa, ofertado pela Escola de Veterinária e Zootecnia. 
 

Exibida 4 vezes na TV UFG em 06/04/2021e 07/04/2021 e disponibilizada na 
internet: https://youtu.be/IqLrR8EXKzg 
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Live 

 
 

LIVE MUFG EP 139 DIA  MUNDIAL SAUDE 
 

A OMS declarou 2021 como o ano internacional dos cuidadores e 
trabalhadores da saúde. Neste episódio, especialistas de diferentes áreas 

conversam sobre a importância da promoção da saúde e qualidade de vida 
para além do tratamento de doenças. Os convidados também explicam como a 

UFG tem participado do evento internacional Vein Week, a importância da 
alimentação para a saúde venosa e as atividades desenvolvidas pela liga 

acadêmica de angiologia e cardiologia vascular. 
 

Entrevistados(as): Guilherme Neto – fisioterapeuta; Claci Rosso - diretora 
FEN/UFG; Fabricio Santiago - professor FM/UFG; Raquel Santiago - professora 

Fanut/UFG. 
 

Exibida 1 vez na TV UFG em 07/04/2021 e disponibilizada na internet: 
https://youtu.be/1MLDtRA4DHQ 
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Interprograma 
 

INTER PLEVE ALONGAMENTO PERNAS 
 

Dicas e exercícios para as pernas com o fisioterapeuta Hugo Serrano. 
 

Entrevistado: Hugo Serrano - fisioterapeuta 
 

Exibido 2 vezes na TV UFG e disponibilizado na internet: 
https://youtu.be/r-vaTOSiIV0 
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Agenda 
 
 
 
 
 

AGENDA MUFG 208 07 04 21 
 

A Agenda apresenta informações dos eventos e serviços ligados à UFG: 
O programa Diálogos em Pesquisa e Inovação promove a Oficina Temática de 

Registro de Marcas para a Indústria da Moda; Palestra "Quando duas 
epidemias se encontram: repercussões da covid-19 no cuidado e cotidiano de 

crianças com a síndrome congênita do vírus zika", promovido pelo núcleo 
Caroá; Inscrições abertas para o SiSU/UFG. A universidade oferece mais de 

quatro mil vagas em 95 cursos da instituição. 
 

Exibida 4 vezes na TV UFG em 07/04/2021 e 08/04/2021 e disponibilizada na 
internet: https://youtu.be/XnuxgQUJ0qs 
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Boletim 
 
 
 

BLM MUFG EP 80 VARIANTE P1 PREDOMINA GOIANIA 
 

O boletim informa: Testagem rápida gratuita ocorre amanhã em Goiânia; 
Testagem gratuita em crianças e adolescentes vai até sábado em Goiânia; 
Análise da UFG confirma que variante P1, mais contagiosa, predomina em 
Goiânia; Vacinação é estratégia mais eficaz para imunizar grande parte da 

população e conter o coronavírus; Conheça a pessoa mais jovem a obter título 
de doutorado na UFG; Clínica de musicoterapia da UFG atende profissionais de 
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 saúde que trabalham na linha de frente contra Covid-19; Pesquisa da UFG 
revela que grande parte dos profissionais de saúde não conhecem processo de 
doação de órgãos; Termina amanhã, 09/04, prazo para inscrição no SiSU; Hora 
Lapei fala da inovação no setor público. Evento é online e gratuito; Seminário 
discute adoecimento e aborda contexto da pandemia; Palestra online discute 

Programa de Iniciação à Pesquisa Científica, Tecnológica e em Inovação da 
UFG. 

 
Entrevistados(as): Mariana Telles – professora ICB/UFG; Fabíola Fiacadori- 

professora IPTSP/UFG; Nattane da Costa – professora IF Goiano; Jessica 
Carvalho- integrante Lapei - Face/UFG; Silvia Zanolla- professora FE/UFG; 

Izadora Barbosa- estudante FL/UFG; MAT: Tereza Raquel Silva - Professora 
EMAC/UFG; Milenna Leão - estudante musicoterapia/UFG;  Hidequel Firmino - 

egresso EMAC/UFG. 
 

Exibido 1 vez na TV UFG em 08/04/2021 e disponibilizado na internet: 
https://youtu.be/etnQk5rXGy4 
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Interprograma 
 
 

INTER PLEVE ALONGAMENTO LOMBAR 
 

Hugo Serrano apresenta uma sequência de exercícios para aliviar as dores e 
tensões na parte baixa da coluna. 

 
Entrevistado: Hugo Serrano - fisioterapeuta 

 
Exibido 2 vezes na TV UFG e disponibilizado na internet: 

https://youtu.be/5F4xrZp8VAk 

 
 
 
 
 

591 

 
 
 
 

 
Agenda 

 
 
 
 
 

AGENDA MUFG 209 08 04 21 
 

A Agenda apresenta informações dos eventos e serviços ligados à UFG: Grupo 
de estudos pós-coloniais do curso de Relações Internacionais da UFG promove 

encontro para desenvolver o texto "O quilombismo: documentos de uma 
militância pan-africanista"; Ateliê Caroá da FCS-UFG promove encontro ao vivo 
pelo canal do Núcleo Caroá no Youtube com o tema "Quando duas epidemias 
se encontram: repercussões do covid-19 no cuidado e cotidiano de crianças 
com a Síndrome Congênita do Vírus Zika"; A série de Webnários do IQ-UFG 
promove encontro sobre "O papel do mapeamento tecnológico utilizando 

bases de patentes em tempos pandêmicos". 
 

Exibida 4 vezes na TV UFG em 08/04/2021 e 09/04/2021 e disponibilizada na 
internet: https://youtu.be/Ct0FJwQKaww 

 
592 

 
Live 

LIVE MUFG EP 140 PANDEMIA TURISMO GOIAS 
 

Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), Goiás registrou 
uma redução de 7.318 empregos nas Atividades Características de Turismo de 
janeiro a novembro de 2020. O episódio de hoje pretende discutir e avaliar os 

impactos da pandemia para o turismo na região. 
 

Entrevistados(as): Ivanilton de Oliveira- professor Iesa/UFG; Giovanna Tavares 
- Observatório Turismo/GO; Fernando Magalhães Filho- gerente Goiás 

Turismo. 
 

Exibida 1 vez na TV UFG em 09/04/2021 e disponibilizada na internet: 
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https://youtu.be/N1hgTEL8Nhk 
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Interprograma 
 
 

INTER PLEVE ALONGAMENTO COLUNA GERAL 
 

Dicas e exercícios para aliviar dores e tensões na coluna. 
 

Entrevistado: Hugo Serrano - fisioterapeuta 
 

Exibido 2 vezes na TV UFG e disponibilizado na internet: 
https://youtu.be/p1P32-MuQXU 
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Agenda 
 
 
 
 

AGENDA MUFG 210 09 04 21 
 

A Agenda apresenta informações dos eventos e serviços ligados à UFG: 
Live Prazeres entre Ser-tões, promovido pelo Núcleo de Estudos e Pesquisas 

em Gênero e Sexualidade da UFG; Laboratório de pesquisa em 
empreendedorismo e inovação, LAPEI, realiza a edição do Hora LapeI com o 

tema “Competências para inovação no setor púbico; Décimo quinto congresso 
de Psicologia da UFG. 

 
Exibida 4 vezes na TV UFG em 10/04/2021, 11/04/2021 e 12/04/2021 e 

disponibilizada na internet: https://youtu.be/QH1HRtIGYbI 
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Live 
 
 

LIVE MUFG EP 141 ASSEDIO MORAL TRABALHO 
 

Embora seja um assunto amplamente comentado, muitas pessoas 
desconhecem ou têm uma compreensão parcial ou equivocada sobre o que é 
assédio moral. O episódio de hoje pretende trazer discussões sobre o tema da 

prevenção ao assédio moral no ambiente de trabalho. Este episódio tem a 
parceira do SIASS. 

 
Entrevistados(as): Fernando Rossetto - juiz do Trabalho; Tancredo Elvis Silva - 

serv. técnico administrativo; Fernanda Moi - professora FD/UFG. 
 

Exibida 1 vez na TV UFG em 12/04/2021 e disponibilizada na internet: 
https://youtu.be/ImySkgOwcss 
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Agenda 
 
 
 
 
 

AGENDA MUFG 211 12 04 21 
 

A Agenda apresenta informações dos eventos e serviços ligados à UFG: 
Dança e Meditação: experimentações de práticas de si; Seminário: “Gestão da 

Saúde Pública: desafios e agenda pós-pandemia”; Diálogos "Direção de arte 
nas artes da cena". 

 
Exibida 4 vezes na TV UFG em 12/04/2021 e 13/04/2021 e disponibilizada na 

internet:  https://youtu.be/upXUuaLSJZA 
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Interprograma 
 

INTER PLEVE ALONGAMENTO CERVICAL 
 

O fisioterapeuta Hugo Serrano passa uma sequência de exercícios para a região 
do pescoço. 

 
Entrevistado: Hugo Serrano - fisioterapeuta 

 
Exibido 2 vezes na TV UFG e disponibilizado na internet: 

https://youtu.be/63gE8iHoO0g 
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Agenda 
 
 
 
 

AGENDA MUFG 212 13 04 21 
 

A Agenda apresenta informações dos eventos e serviços ligados à UFG: 
Live Prazeres entre Ser-tões, promovido pelo Núcleo de Estudos e Pesquisas 
em Gênero e Sexualidade da UFG; Exposição Ocupa Virtual 2021 organizada 

pela galeria da Faculdade de Artes Visuais da UFG; Terceiro episódio da 
Websérie Arte e Cultura em Tempos de Pandemia com o tema “Sambas e 

Bambas no Estado Novo” e com a participação do professor doutor Adalberto 
Paranhos. 

 
Exibida 4 vezes na TV UFG em 13/04/2021 e 14/04/2021 e disponibilizada na 

internet: https://youtu.be/uSNcoMzBhgc 
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Boletim 
 
 
 
 
 
 

BLM MUFG EP 81 JORNALISTAS AFETADOS PANDEMIA 
 

O boletim informa: Santa Casa recebe equipamentos para enfrentamento à 
pandemia; Argentina aumenta restrições para combater pandemia no país; 

Projeto quer liberar compra vacinas contra Covid-19 por empresas; Prefeitura 
de Aparecida já aplicou 60 mil doses contra Covid-19; Jornalistas brasileiros são 

os mais afetados pela pandemia no mundo; Rejeição a Bolsonaro aumenta e 
brasileiros confiam mais no SUS e prefeituras; Diferença entre nascimentos e 

óbitos é a menor em quase duas décadas; Esquemas de fura-filas são 
investigados no interior de Goiás; Pandemia causa mudanças no processo de 
ensino-aprendizado; MEC prorroga prazo de inscrição no SiSU; Fórum virtual 
realizado pela UFG discute a educação infantil; Startup goiana utiliza insetos 

para combate a pragas em lavouras; Começa vacinação contra H1N1. 
 

Entrevistados(as): Rogério Cruz - prefeito Goiânia; Irani Ribeiro - sup. geral 
Santa Casa; Juliana Roque - professora FEN/UFG; Fernanda Diniz – enfermeira; 

Renata Cordeiro - coordenadora de Imunização; Norian Segatto - dir. dep. 
Saúde Fenaj; Claudio Curado - presidente Sindjor/GO; Alba Cristiane Santana - 

professora FL/UFG; Maria José de Oliveira - professora CEPAE/UFG; Rizia 
Andrade - engenheira agronomia. 

 
Exibido 2 vezes na TV UFG em 13/04/2021 e 18/04/2021 e disponibilizado na 

internet: https://youtu.be/1ScCiHA7Fl0 
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Agenda 
 
 
 

AGENDA MUFG 213 14 04 21 
 

A Agenda apresenta informações dos eventos e serviços ligados à UFG: 
I Colóquio Nepev: desafios do envelhecimento no contemporâneo, realizado 

pelo Núcleo de Ensino, Pesquisa e Extensão em envelhecimento da UFG; Hora 
LAPEI: Competências para inovação no setor público, com o professor Antonio 

Isidro Filho (UnB), ofertada pela Faculdade de Administração, Ciências 
Contábeis e Ciências Econômicas; Dança e Meditação: experimentações de 

práticas de si, evento ofertado pelo Projeto de extensão vinculado ao projeto 
de Pesquisa Pedagogiros: transfigurando sentidos, corpos e territórios em 

dança. Licenciatura em Dança FEFD/UFG. 
 

Exibida 4 vezes na TV UFG em 14/04/2021 e 15/04/2021 e disponibilizada na 
internet: https://youtu.be/wmo_ICN-N2c 

 
 
 

 
 
 

LIVE MUFG EP 142 CUIDADO PALIATIVO PANDEMIA 
 

A abordagem dos cuidados paliativos deveria pautar todo tipo de tratamento, 



      

 

154 
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Live 
 
 

já que busca aliviar a dor, o desconforto e garantir o bem-estar do paciente. 
Durante a pandemia, ações paliativistas têm sido ainda mais necessárias. O 
episódio de hoje fala sobre cuidados paliativos, medicamentos e como lidar 

com o luto. 
 

Entrevistados: Ricardo Borges - paliativista HC/UFG; Jacqueline Leite - 
professora ICB/UFG; Emmeline Dias – assistente social HC/UFG e Patrícia 

Gramacho – psicóloga. 
 

Exibida 1 vez na TV UFG em 14/04/2021 e disponibilizada na internet: 
https://youtu.be/Gb09RMz58-g 
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Boletim 
 
 
 
 
 

BLM MUFG EP 82 PROFISSIONAIS SAUDE EXAUSTAO EMOCIONAL 
 

O boletim informa: Vacinação contra Influenza em Aparecida tem vários dias D 
para evitar aglomeração; 80% dos profissionais de saúde relatam exaustão 

emocional, segundo pesquisa; Publicada lei que indeniza profissionais de saúde 
incapacitados e familiares dos que faleceram por conta da Covid-19; Entenda 
as regras de funcionamento do comércio em Goiânia, válidas até 27 de abril; 
Professor da UFG fala sobre testagem de crianças e adolescentes para Covid-
19; Professoras da UFG explicam com identificar e prevenir violência contra 

crianças; Tribunais de Conta de Municípios criam gabinete nacional para 
enfrentamento da pandemia na educação pública; 1,5 milhão de brasileiros 

ainda não receberam a segunda dose da vacina contra Covid-19; Butantan vai 
mudar bula da Coronavac depois de reclamações sobre quantidade de 

imunizante em cada frasco; Itália deve testar aplicação de vacinas diferentes 
na primeira e na segunda dose. 

 
Entrevistados(as): Renata Cordeiro - Imunização SMS/Aparecida de Goiânia; 

Rodolfo Campos- Centro Humor HC/UFG; Bruna Giagini – advogada; João 
Bosco - professor IPTSP/UFG; Eliane Terezinha Afonso - pediatra HC/UFG; Cida 

Alves - pesquisadora FE/UFG; Fabrício Motta- conselheiro TCM. 
 

Exibido 1 vez na TV UFG em 15/04/2021 e disponibilizado na internet: 
https://youtu.be/k0XxW04zH-s 
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Agenda 
 
 
 

AGENDA MUFG 214 15 04 21 
 

A Agenda apresenta informações dos eventos e serviços ligados à UFG: a FCS-
UFG lança o livro "Diferenças, Desigualdades e Violências, olhares 

sociológicos"; LABAE-UFG promove webnário com o tema "Biomarcadores 
Histopatológicos em Anfíbios"; PRPI-UFG promove palestra com o tema "Por 
que o programa de iniciação à pesquisa científica, tecnológica e em inovação 

da UFG?". 
 

Exibida 4 vezes na TV UFG em 15/04/2021, 16/04/2021 e disponibilizada na 
internet: https://youtu.be/ne2crqxtkQY 
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Live 

LIVE MUFG EP 143 HIDROGENIO VERDE 
 

O uso de fontes renováveis de energia é uma das possíveis ações para reduzir 
as emissões de carbono. Dentre as soluções mais recentes aparece o 

hidrogênio verde. O episódio de hoje integra a série que começamos no ano 
passado sobre combustíveis renováveis. 
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Entrevistados: Thiago Ribeiro - pesquisador UFG; Jaime Finguerut - especialista 
em biocombustíveis; Ricardo Abreu - doutorando Unicamp. 

 
Exibida 1 vez na TV UFG em 16/04/2021 e disponibilizada na internet: 

https://youtu.be/dsKmqPaq-iM 
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Agenda 
 
 
 

AGENDA MUFG 215 16 04 21 
 

A Agenda apresenta informações dos eventos e serviços ligados à UFG: 
Encerramento do décimo quinto congresso de psicologia da UFG, no Youtube: 

Congresso de Psicologia da UFG; X Prêmio de Fotografia - Ciência & Arte 
promovido pela CAPES, nas categorias: imagens produzidas por câmeras 

fotográficas e imagens produzidas por instrumentos especiais; Encontros de 
Dança e Meditação, promovidos pelo projeto de extensão da Faculdade de 

Educação Física. 
 

Exibida 4 vezes na TV UFG em 16/04/2021, 17/04/2021, 18/04/2021 e 
19/04/2021 e disponibilizada na internet: https://youtu.be/7T87gc8Fbrg 

 
 
 
 

606 

 
 
 

 
Vinheta 

 
 

VH ARQUIPELAGO MEMORIA DEPOIMENTO 06 
 

Vinheta com depoimento de pessoas de vários estados brasileiros falando 
sobre o projeto Arquipélago de Memórias. 

 
Entrevistados(as): Arliene Stephanie Pereira - professora IF/CE; Verusa Almeida 
- professora rede pública municipal em Altamira/PA; Anna Gabriella Cordeiro - 
professora rede municipal João Câmara/RN; Ana Leticia Sfair - professora rede 
particular em Macapá/AP; Pedro Arthur de Aguiar - estudante escola municipal 

Torquato Neto em Teresina/PI 
 

Exibida 4 vezes na TV UFG e disponibilizada na internet: 
https://youtu.be/cIroZXe58nk 
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Agenda 
 
 
 

AGENDA MUFG 216 19 04 21 
 

A Agenda apresenta informações dos eventos e serviços ligados à UFG: 
Grupo de estudos Taca lança edital de iniciação científica; Câmpus Goiás 

divulga I Festival Poético de Vila Boa; Nós por nós: oficinas de formação de 
lideranças indígenas no contexto acadêmico. 

 
Exibida 4 vezes na TV UFG em 19/04/2021e 20/04/2021 e disponibilizada na 

internet: https://youtu.be/-FisKp-qfTE 
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Boletim 
 
 
 
 

BLM MUFG EP 83 PANDEMIA NOVA LEGISLACAO TRABALHO 
 

O boletim informa: Médicos sem fronteiras afirma que o Brasil vive uma 
catástrofe humanitária; Desigualdade na aplicação de vacinas no Brasil; 
Manaus se prepara para a terceira onda de Covid-19; Pandemia e nova 

legislação trabalhista criam mudanças no mercado de trabalho; Senado aprova 
afastamento de gestantes do trabalho presencial durante a pandemia; Excesso 

de tela e vídeochamadas podem afetar a saúde mental; CPI da Covid define 
membros e previsão de início; Brasil pede apoio à união europeia para 

aquisição de imunizantes e medicamentos contra a Covid-19; UFG oferece 
cursos de informática para maiores de 60 anos; Pesquisa mostra que 

estereótipo do goiano é plural; Edital seleciona cursos de extensão para 
programa de mobilidade internacional; UFG recebe recurso para geração de 
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energia elétrica própria; Frente solidária. 
 

Entrevistados(as): Sandro Monsueto - professor Face/UFG; Carla Zannini - 
advogada trabalhista; Gabriella Alvarenga – psicóloga; Raimunda Delfino - 
técnico Assuntos Educacionais; Diogo Teles - pesquisador FIC/UFG; Robson 

Geraldine - pró-reitor PROAD/UFG; Josephy Santos - técnico laboratório 
EEMC/UFG. 

 
Exibido 3 vezes na TV UFG em 20/04/2021, 25/04/2021 e 02/05/2021 e 

disponibilizado na internet: https://youtu.be/KBuhbu8qXno 
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Agenda 
 
 
 
 
 

AGENDA MUFG 217 20 04 21 
 

A Agenda apresenta informações dos eventos e serviços ligados à UFG: 
Live do Ciclos de Debate: Cultivando o Bem Viver em suas Múltiplas 

Possibilidades; O projeto de extensão Dança e Meditação: Experimentações de 
Práticas de Si está realizando encontros online para pessoas interessadas em 

artes do movimento e práticas meditativas; O projeto Histórias da Arte na 
Cidade promove o evento Mulheres Artistas? Mulheres Artistas! 

 
Exibida 4 vezes na TV UFG em 20/04/2021e 21/04/2021e disponibilizada na 

internet:  https://youtu.be/nwxnJo_gD9A 
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Live 
 
 

LIVE MUFG EP 144 DIFERENCA DESIGUALDADE VIOLENCIA 
 

Episódio fala sobre o desenvolvimento e concepções do livro "Diferenças, 
desigualdades e violências - olhares sociológicos", organizado pelos docentes 

do Programa de Pós-Graduação em Sociologia, da Faculdade de Ciências 
Sociais da UFG. A obra foi lançada no final da última semana. 

 
Entrevistados(as): Beatriz Brandão - pesquisadora Ipea; Mateus da Silva - 
pesquisador UFF; Luiz Mello - professor FCS/UFG; Givânia Silva - Conaq. 

 
Exibida 1 vez na TV UFG em 19/04/2021 e disponibilizada na internet: 

https://youtu.be/yKLdxo4jwxU 
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Agenda 
 
 
 
 
 

AGENDA MUFG 218 21 04 21 
 

A Agenda apresenta informações dos eventos e serviços ligados à UFG: 
Nós por nós: oficinas de formação de lideranças indígenas no contexto 

acadêmico, ofertado pela Coordenadoria de Ações Afirmativas (CAAF/UFG); 
Curso internacional: Direitos da natureza, evento realizado pela ONU, Justiça 

Federal, UFG, UFCE, UFSC E ENFAM; Episódio 4 da websérie "Arte e cultura em 
tempos de censura no Brasil", realizado pelo Centro Cultural UFG e Pró-reitoria 

de Extensão e Cultura (PROEC/ UFG). 
 

Exibida 4 vezes na TV UFG em 21/04/2021 e 22/04/2021 e disponibilizada na 
internet: https://youtu.be/7Exi8nCQ5ho 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

BLM MUFG EP 84 PANDEMIA INDIGENAS 
 

O boletim informa: Regiões de Goiás saem da situação de calamidade; Povos 
indígenas desenvolvem estratégias para conter pandemia; Estudos indicam 
mortalidade maior entre indígenas e subnotificação; Governo usa menos da 

metade do recurso destinado a programa de combate à fome no país; Mortes 
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Boletim 
 
 
 
 

de gestantes e puérperas dobrou em 2021; Profissionais da educação estarão 
no próximo grupo prioritário para vacinação contra Covid-19; Advogado 

comenta mudanças nas horas de trabalho por conta da pandemia; População 
de baixa renda e periférica está mais exposta à pandemia; Familiares 

denunciam descaso do governo e alta nos casos de Covid-19 em presídios; 
Jovens participam de simulação de reunião da ONU; Começa amanhã simpósio 
internacional de dinâmica de grupo e gestão de equipes; TV UFG exibe live da 
campanha Vacina, arte e solidariedade no domingo; Saiba como escutar com 

empatia. 
 

Entrevistados(as): Rherisson Almeida-professor Iesa/UFG/Elias Nazareno-
professor PPGH/ UFG; Nara Rúbia Pereira-diretora comunicação Sinpro/GO; 

Bia de Lima-presidente Sintego; Murilo Chaves-advogado trabalhista; Marcelo 
Borges-estudante; Jennyfer Nunes-estudante Face/UFG; Nádia Santana-

psicóloga. 
 

Exibido 1 vez na TV UFG em 22/04/2021 e 09/05/2021 e disponibilizado na 
internet: https://youtu.be/g65qcKBA7iI 
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AGENDA MUFG 219 22 04 21 
 

A Agenda apresenta informações dos eventos e serviços ligados à UFG: 
Lançamento da Biblioteca Digital de Literatura Goiana, promovida pela Pró-

reitoria de Pós-graduação da UFG; Seminário com o tema "Planejamento para 
um estado mais rico e ambientalmente sustentável”, promovido pelo 

Programa de Pós-graduação em Administração junto com o Centro de Estudos 
e Pesquisas Aplicadas ao Setor Público da UFG; I Seminário Internacional de 
Dinâmica de Grupo e Gestão de Equipes, realizado pelo Centro de Ensino, 

Avaliação e Pesquisa de Goiás com apoio da UFG. 
 

Exibida 4 vezes na TV UFG em 22/04/2021 e 23/04/2021 e disponibilizada na 
internet:  https://www.youtube.com/watch?v=92SunzUEDYQ 
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Live 
 
 
 

LIVE MUFG EP 145 RELACOES BR EUA ECONOMIA 
 

Último episódio da série que aborda as relações Brasil e Estados Unidos da 
América. Em fevereiro deste ano, dossiê com endosso de mais de 100 

acadêmicos de renomadas universidades recomenda ações para as relações 
entre os dois países. O foco do episódio de hoje é economia. 

 
Entrevistados: Roberto Menezes - professor IREL/UNB; André Pagliarini - 

professor Dartmouth College; Matheus Pfrimer - professor FCS/UFG. 
 

Exibida 1 vez na TV UFG em 21/04/2021 e disponibilizada na internet: 
https://youtu.be/K9gZmyjKAzw 
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Agenda 
 
 

AGENDA MUFG 220 23 04 21 
 

A Agenda apresenta informações dos eventos e serviços ligados à UFG: 
Ocupa Virtual, projeto da Galeria da FAV no Instagram, recebe o artista 

Matheus Pires; Palestra "Avaliação do estudante em tempos de Ensino Remoto 
Emergencial", ofertado pela PROGRAD-UFG, SETI-UFG e CIAR-UFG; Programa 

de Pós-Graduação da Faculdade de Administração promove programação 
especial de Acolhida para os novos estudantes do programa, com a palestra: 

“Autoeficácia nos estudos”. 
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Exibida 4 vezes na TV UFG em 23/04/2021, 24/04/2021 e 25/04/2021 e 

26/04/2021 e disponibilizada na internet:  https://youtu.be/aONL23ze18o 
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Live 
 
 
 
 
 

LIVE MUFG EP 146 BRASIL CHINA 
 

A participação chinesa em tudo que o Brasil vende ao exterior cresce 
continuamente. No ano passado, foi superior a 34%. A parceria estratégica 

entre os dois países tem três grandes vertentes: político-diplomática, 
econômico-comercial e científico-tecnológica. Em 2019, a UFG assina acordo 
de cooperação com Instituto Confúcio da China oferecendo cursos de língua, 

cultura e medicina tradicional chinesa à toda a comunidade de Goiás. 
 

Entrevistados: Luís Antônio Paulino - dir. Inst. Confúcio Unesp; Edival Lourenço 
Júnior - superintendente Negócios Internacionais/GO; José Perez - especialista 

em comércio exterior; Diego Magalhães - professor FCS/UFG. 
 

Exibida 1 vez na TV UFG em 23/04/2021 e disponibilizada na internet: 
https://youtu.be/UbqRGeDoAPc 
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Agenda 
 
 
 
 

AGENDA MUFG 221 26 04 21 
 

A Agenda apresenta informações dos eventos e serviços ligados à UFG: 
"LIVE Acidentes com animais peçonhentos"; Experiências visuais na 

Antropologia; Sistema agroflorestal na agricultura familiar. 
 

Exibida 4 vezes na TV UFG em 26/04/2021 e 27/04/2021 e disponibilizada na 
internet: https://youtu.be/KL7pBX7-EuY 
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Live 
 
 

LIVE MUFG EP 147 ESP EP 21 LANCAMENTO 
 

Episódio dá a largada para o E-spaço das Profissões 2021 explicando que 
evento começa na próxima semana e será digital mais uma vez em razão da 

pandemia. Antes de falar sobre os cursos e áreas de conhecimento que podem 
ajudar o estudante escolher sua profissão, é importante saber mais sobre a 

UFG. 
 

Entrevistados(as): Edward Madureira - reitor UFG; Janice Lopes - coord. Espaço 
profissões 2021 

 
Exibida 1 vez na TV UFG em 26/04/2021 e disponibilizada na internet: 

https://youtu.be/PdCScNmraf4 
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Live 
 
 
 

LIVE MUFG EP 148 ESP EP 21 ACESSO UNIVERSIDADE 
 

O episódio do “Esquenta” do E-spaço das Profissões 2021 apresenta as formas 
de ingresso na UFG, os cursos e conta com a participação de estudantes para 

saber suas percepções e conhecer como eles optaram por tais cursos. 
 

Entrevistados(as): Jaqueline Civardi - pró- reitora Prograd/UFG; Luísa Cortes - 
estudante psicologia/UFG; Lawrence Lopes - diretor CGA/UFG; Rita Gonzaga - 

estudante Ledoc/UFG. 
 

Exibida 1 vez na TV UFG em 27/04/2021 e disponibilizada na internet: 
https://youtu.be/Zjn8U_3X3A8 

  AGENDA MUFG 222 27 04 21 
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Agenda 
 
 
 
 
 

 
A Agenda apresenta informações dos eventos e serviços ligados à UFG: 

Esquenta E-spaço das Profissões; Live o que é o Plano Diretor? que discute 
questões de justiça socioespacial, qualidade de vida e a importância do Plano 
para o município de Goiânia; Aula inaugural para os aprovados no processo 

seletivo 2021, organizado pelo Programa de Pós-Graduação em Administração 
da UFG. 

 
Exibida 4 vezes na TV UFG em 27/04/2021 e 28/04/2021 e disponibilizada na 

internet: https://youtu.be/2yN0eXmBOtc 
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Live 
 
 

LIVE MUFG EP 149 ESP EP 21 SERA QUE ME ENCAIXO 
 

O E-spaço das profissões será digital mais uma vez. Este episódio fala sobre 
reserva de vagas e livre concorrência nas universidades federais. Fala ainda 
sobre o trabalho da Comissão de Heteroidentificação que garante que os 

estudantes que realmente se encaixam nas cotas possam acessar a 
universidade. 

 
Entrevistados(as): Marlini Dorneles - coord. Ações Afirmativas; Bruno Anaquiri 
- estudante Direito/UFG; Pedro Cruz - pres. Comissão de Heteroidentificação; 

Beatriz Soares - estudante Farmácia/UFG. 
 

Exibida 1 vez na TV UFG em 28/04/2021 e disponibilizada na internet: 
https://youtu.be/ieJUKNGPlYQ 
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Agenda 
 
 
 
 
 

AGENDA MUFG 223 28 04 21 
 

A Agenda apresenta informações dos eventos e serviços ligados à UFG: 
O que é o Plano Diretor?, realizada pelo Projeto de Extensão Cidade para 
Todes; Palestra "Avaliação do estudante em tempos de Ensino Remoto 

Emergencial", ofertado pela PROGRAD-UFG, SETI-UFG e CIAR-UFG; "Esquenta" 
E-spaço das Profissões 2021". 

 
Exibida 4 vezes na TV UFG em 28/04/2021 e 29/04/2021 e disponibilizada na 

internet: https://youtu.be/zFpR2cqXhF4 
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Live 
 
 

LIVE MUFG EP 150 ESP EP 21 ENTRAR PERMANECER 
 

O espaço das profissões será digital mais uma vez. Depois dos episódios com 
orientações sobre o evento e sobre ingresso da Universidade Federal de Goiás, 
chega a vez de falar sobre como permanecer na instituição. O episódio explica 
sobre os programas de assistência estudantil da UFG e traz estudantes que são 

ou foram contemplados com eles. 
 

Entrevistados(as): Ana Cristina Rebelo - pró-reitora adjunta Prae/UFG; Nathan 
Lima- estudante Face/UFG; Geovana Campos - pesquisadora IPTSP/UFG. 

 
Exibida 1 vez na TV UFG em 29/04/2021 e disponibilizada na internet: 

https://youtu.be/E6iHBknen1c 

 
 
 

 

 
 
 
 

AGENDA MUFG 224 29 04 21 
 

A Agenda apresenta informações dos eventos e serviços ligados à UFG: 
Ocupa Virtual, projeto da Galeria da FAV no Instagram, recebe a artista 
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Agenda 

 
 
 
 
 

Manuela Costa; Encontros de Dança e Meditação, promovido pelo projeto de 
extensão da Faculdade de Educação Física; Programa de Pós Graduação da 

Faculdade de Administração promove aula inaugural. 
 

Exibida 4 vezes na TV UFG em 29/04/2021 e 30/04/2021 e disponibilizada na 
internet: https://youtu.be/TmYnTTEnCIw 

 
 
 
 
 

625 

 
 

 
 
 

Live 
 
 

LIVE MUFG EP 151 ESP EP 21 POSSIVEL ACESSIVEL 
 

O espaço das profissões será digital mais uma vez. Depois dos episódios com 
orientações sobre o evento, ingresso e cotas, falamos de iniciativas para que os 

estudantes permaneçam na Universidade Federal de Goiás. Este episódio 
apresenta as ações de acessibilidade. 

 
Entrevistados(as): Denise Alves - coordenadora Acessibilidade/Goiá; Andra 

Ferreira - estudante Medicina/UFG; Meirilayne Oliveira - Núcleo Acessibilidade 
UFG; Luiz Humberto de Oliveira- est. Arquitetura e Urbanismo/Goiás. 

 
Exibida 1 vez na TV UFG em 30/04/2021 e disponibilizada na internet: 

https://youtu.be/LfEnI1tU-Zc 

 
 
 

626 

 
 

 
Agenda 

 
 
 
 
 
 

AGENDA MUFG 225 30 0 21 
 

A Agenda apresenta informações dos eventos e serviços ligados à UFG: 
"Esquenta" do E-spaço das Profissões com o tema "Entrar e permanecer";  

Último encontro da oficina "Experiências Visuais na Antropologia, promovido 
pelo projeto de extensão DIVAARTE do Programa de Pós-graduação em 

Antropologia Social da UFG; Ciclo de Debate: Cultivando o bem viver em suas 
múltiplas possibilidades, promovido pelo IESA-UFG. 

 
Exibida 4 vezes na TV UFG em 30/04/202, 01/05/2021, 02/05/2021 e 

03/05/2021 e disponibilizada na internet: https://youtu.be/aNbw3NKnCao 
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Vinheta 
 
 
 

VH CAMPANHA FRENTE SOLIDARIA DOACAO PIX LIBRAS 
 

Vinheta convida quem puder doar para a campanha Vacina, Arte e 
Solidariedade. Com intepretação para Libras. 

 
Exibida 6 vezes na TV UFG e disponibilizada na internet: 

https://youtu.be/_GMCBhELWtU 
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Vinheta 
 
 

VH CAMPANHA FRENTE SOLIDARIA DOACAO PRODUTOS LIBRAS 
 

Vinheta explica os locais de arrecadação de alimentos e produtos de higiene e 
limpeza da campanha Vacina, Arte e Solidariedade. Com intepretação para 

Libras. 
 

Exibida 6 vezes na TV UFG e disponibilizada na internet: 
https://youtu.be/Xb0hKvBO5sU 
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Chamada 
 
 

CH FRENTE SOLIDARIA LIVE ABRIL 
 

Um convite para que todos participem da Live de Solidariedade. 
 

Exibida 6 vezes na TV UFG e disponibilizada na internet: 
https://youtu.be/n3QTACeyj1Y 
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Chamada 
 
 

CH GERAL EP 21 
 

Espaço das Profissões 2021 está chegando e a chamada convida os estudantes 
a participarem. 

 
Exibida 6 vezes na TV UFG e disponibilizada na internet: 

https://youtu.be/xkDFGsnHA9g 
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Chamada 
 

CH EP PROGRAMACAO 21 
 

Chamada para participação no Espaço das Profissões 2021, de 03 a 07 de maio. 
 

Exibida 6 vezes na TV UFG e disponibilizada na internet: 
https://youtu.be/cMFZtD5ThYs 
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Interprograma 
 
 

INTER PLEVE ALONGAMENTO ANTEBRACO 
 

Dicas e exercícios para aliviar dores e tensões nos punhos. 
 

Entrevistado: Hugo Serrano - fisioterapeuta 
 

Exibido 2 vezes na TV UFG e disponibilizado na internet: 
https://youtu.be/v_srDeqTP1o 
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Interprograma 

INTER PLEVE PREVENCAO SUICIDIO 
 

A psicóloga Damaris Morais, psicóloga do SIASS-UFG, orienta como ajudar 
alguém que pensa em suicídio. 

 
Entrevistada: Damaris Morais – psicóloga 

Exibido 2 vezes na TV UFG e disponibilizado na internet: 
https://youtu.be/BQIZ-MAbwF8 

 
 
 
*Devido a problemas técnicos este link precisou ser atualizado e por isso difere do link informado no 
relatório mensal. 

 

3. RESULTADOS ALCANÇADOS 

 

Foram produzidos diversificados conteúdos para o Mundo UFG que foram 

veiculados na TV UFG, canal 15.1 em sinal aberto, canal 21 da Net-Goiânia e canal 15 da 

Gigabyte HDTV, com alcance potencial de 2,5 milhões de telespectadores em Goiânia e 

aproximadamente 20 cidades ao seu redor. Os conteúdos foram também disponibilizados 

na internet, na página do programa (http://www.tvufg.org.br/mundoufg) e nas mídias 

sociais da emissora (Facebook, Instagram, Twitter e YouTube), o que amplia o alcance 

para além das fronteiras regionais, podendo atingir todo o Brasil e o mundo.  

https://youtu.be/v_srDeqTP1
https://youtu.be/BQIZ-MAbwF8
about:blank
about:blank
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Como resultado, no período a que se refere este relatório, foram produzidos, 

veiculados e difundidos os seguintes conteúdos audiovisuais: 172 Lives, 112 Boletins 

informativos, 224 Agendas, 103 Vinhetas, 08 Chamadas, 07 Programas Especiais, 07 

Interprogramas, totalizando 633 conteúdos audiovisuais, que resultaram em 955 

postagens nas mídias sociais da TV UFG. Vale ressaltar que além da disponibilização de 

todos os conteúdos audiovisuais citados acima nas mídias sociais, foram também 

produzidos conteúdos específicos de divulgação do Mundo UFG para postagem no 

Facebook, Instagram, Twitter e YouTube, totalizando 716 postagens. 

Para a produção desses conteúdos foram entrevistadas 1.606 pessoas dentre 

docentes, técnicos-administrativo, estudantes da UFG e demais pessoas da sociedade. 

As características de produção de cada conteúdo audiovisual envolvem 

expertises diferentes, bem como diferentes estágios de complexidade no arranjo de 

produção, roteirização, captação de imagens e sons, edição, finalização e transmissão. 

Cada formato busca alcançar um objetivo específico, que está dentro do escopo do 

projeto Mundo UFG.  

Desse modo, por exemplo, uma vinheta educativa de 35 segundos apresentando 

à sociedade formas de prevenção contra o coronavírus, advindas de pesquisas e estudos 

da UFG, tem um alcance maior e mais efetivo em seu objetivo por ser realizado neste 

formato. Por sua vez, uma Live, de aproximadamente 1 hora de duração, que debate um 

determinado tema, como a importância das vacinas, é o formato mais adequado para 

apresentar à sociedade a profundidade do tema, os estudos realizados e seus impactos, 

bem como para interagir com os espectadores para responder questionamentos ou saber 

suas opiniões por meio de comentários e enquetes realizadas por meio das mídias sociais, 

incluindo, nas mencionadas anteriormente, o Whatsapp. E ainda, o programa especial do 

Espaço das Profissões 2020, com episódios de aproximadamente 5 horas de duração, foi 

o formato mais adequado para alcançar o objetivo de esclarecer os estudantes 

interessados em ingressar na UFG sobre os cursos oferecidos, formas de ingresso, 

políticas de inclusão e permanência, dentre outros assuntos relacionados. 
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Dentre os conteúdos produzidos, destacam-se os conteúdos relacionados ao 

combate à Covid-19, seja por meio de vinhetas denominadas de “UFG no combate ao 

Coronav rus”, de Boletins Informativos ou por meio de outros formatos. Assim, foram 

transmitidas informações de forma rápida e clara sobre o vírus, a doença, os cuidados 

necessários, tais como higienizar as mãos, produzir a própria máscara, cuidar da saúde, 

como se proteger, a importância do isolamento social e tantos outros assuntos ligados à 

temática. E ainda informações atualizadas sobre a pandemia e sobre as ações que a 

universidade está desenvolvendo que beneficiam diretamente a sociedade. Temas como 

impactos econômicos na pandemia, saúde mental, educação a distância, violência de 

gênero em situação de isolamento, crise política, e racismo foram abordados e discutidos 

por especialistas da UFG no assunto. 

Quando a pandemia chegou a Goiás as informações não estavam muito claras. E 

esses conteúdos vieram auxiliar a dirimir dúvidas e esclarecer a população. A maioria dos 

conteúdos está acessível na Língua Brasileira de Sinais, possibilitando assim o acesso à 

comunidade surda. Desse modo, muitos surdos que não conseguiam ter acesso às 

informações sobre a pandemia porque não estavam disponíveis em Libras, puderam ter 

acesso e esclarecer muitas dúvidas.  

 

Por meio do Mundo UFG, foram realizadas as seguintes ações: 

 

 Divulgação de ações, projetos e políticas institucionais, acadêmicas e 

extensionistas desenvolvidas no âmbito da UFG; 

 Divulgação de pesquisas realizadas na UFG, em diferentes áreas, e de seus 

benefícios para a sociedade; 

 Promoção da popularização e da democratização da ciência, tecnologia e inovação 

desenvolvidas no âmbito na UFG com a participação efetiva de seus estudantes, 

docentes e/ou técnicos administrativos; 

 Discussão de conhecimentos produzidos por meio das pesquisas e de seus 

resultados; 
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 Divulgação específica de pesquisas e projetos da UFG no enfrentamento ao 

coronavírus; 

 Divulgação de serviços oferecidos pela UFG para a comunidade interna e externa; 

 Divulgação de eventos promovidos pela UFG; 

 Promoção e divulgação de manifestações, performances, espetáculos, shows, 

concertos, mostras, festivais, exposições artísticas e culturais ligados ou 

promovidos pela UFG; 

 Difusão e visibilidade às atividades artísticas e culturais desenvolvidas na UFG; 

 Discussão de questões relativas à produção cultural e artística presentes na 

Universidade e na sociedade; 

 Divulgação da marca da UFG nacional e internacionalmente por meio de 

entrevistas com parceiros de outros estados e países; 

 Divulgação de produção literária de docentes, técnicos-administrativos e/ou 

estudantes da UFG; 

 Promoção da inclusão na UFG e na sociedade por meio de episódios especiais 

sobre acessibilidade; 

 Difusão da marca da UFG e de tudo o que a instituição representa por meio de 

entrevistas com pesquisadores sobre vários assuntos da atualidade considerados 

polêmicos e que estão em voga na mídia e na internet. 

 Divulgação dos cursos oferecidos pela UFG; 

 Certificação de docentes, técnicos-administrativos e estudantes que participaram 

dos conteúdos audiovisuais do Mundo UFG. 

 

A estreia do Mundo UFG se deu em um momento de significativo 

crescimento, não só no Brasil, mas em todo o mundo, das transmissões ao vivo na 

internet, conhecidas como lives. Grande parte das pessoas se encontra em isolamento 

social e tem procurado novas formas de se informar, se entreter e também de se 

relacionar com outras pessoas, mesmo que virtualmente.  
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As lives do Mundo UFG alcançaram números expressivos de visualizações no 

canal da TV UFG no Youtube, ultrapassando 26 mil visualizações até a presente data. 

Já os Boletins Informativos e as Agendas, postados no Youtube, somados ultrapassam 

12 visualizações até a presente data. 

Dentre as vinhetas postadas neste período, algumas se destacam devido ao 

expressivo número de visualizações, o que demonstra a importância deste tipo de 

conteúdo para a sociedade. A vinheta que tem o objetivo de explicar para o público 

infantil o que é o novo coronavírus, já alcançou mais de 64 mil visualizações. Com viés 

informativo, a vinheta que explica os principais sintomas da Covid-19 já tem mais de 

22 mil visualizações. 

Os comentários do público nas redes sociais também exemplificam a 

importância e o alcance do Mundo UFG na sociedade. No vídeo referente ao Boletim 

Informativo que abordou as fases de vacinação contra a Covid-19 dentre outros 

assuntos Vitor Costa deixou o seguinte comentário: “Parabéns a TV UFG como sempre 

trazendo informações bastante precisas e diretas acerca da COVID-19”. Já o v deo 

referente ao Boletim Informativo que abordou, dentre outros assuntos, a alta taxa de 

mortalidade dos pacientes intubados no Brasil recebeu o comentário de Nadir Rosa: 

“Meu Deus! Alta mortalidade por falta de preparo do corpo médico. Marcelo, o jornal 

está cada dia melhor. Parabéns! Sou fã doceis!” 

As transmissões ao vivo também demonstram a relevância do programa na 

discussão de diferentes temáticas. A live que teve como tema o Agronegócio recebeu 

o seguinte comentário de Manuel Eduardo Ferreira no chat da transmissão ao vivo: 

“Ótimo debate, realmente necessário. Agradeço aos pesquisadores participantes e à 

TV UFG!”. A live que abordou a Medicina Chinesa também contou com muitas 

participações no chat da transmissão ao vivo, como o comentário de Robson Souza de 

Oliveira: “Parabéns UFG pela iniciativa. Espero que o tema retorne mais vezes”. 

Estes resultados demonstram que apesar do momento atípico que estamos 

vivendo, o que impactou diretamente na forma como foram desenvolvidas as 

atividades, o Mundo UFG tem conseguido cumprir a sua missão de promover, 
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divulgar, difundir e democratizar o acesso às informações referentes à UFG assim 

como manter a sociedade informada sobre as ações da Universidade no combate à 

Covid-19. 

 

                                                                                           Goiânia, 24 de junho 2021. 

 

  

  

 

   

Vanessa Bandeira Moreira Profa. Silvana Coleta Santos Pereira 

Diretora Geral da TV UFG Diretora Executiva da Fundação RTVE 
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Plano de Trabalho
"Atenção: é proibido, por lei, a utilização de recursos antes e após a data de vigência do projeto."

Identificador Código Produto Descrição Justificativa Observação Qtde 
aprovada Valor unitário Valor total 

aprovado Valor executado Saldo

Rubrica: b - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

Produção áudio visual 24 94,672.02 2,272,128.48 662,368.52 1,609,759.96

Total da Rubrica:  2,272,128.48 662,368.52 1,609,759.96

Total Geral:  2,272,128.48 662,368.52 1,609,759.96

Projeto: 104 - Mundo UFG

Coordenador: Salvio Juliano Peixoto Farias

Gestor: Thiago Moreira Guimarães

Departamento:

Subprocesso:

Vigência: 30/04/2022

Conveniar - Gestão de Convênios e Contratos    Página: 1 de 1  24/06/2021 - 09:14

Av. Esperança nº 1533, 3° andar Prédio da FACE - Campus Samambaia da UFG Goiânia-GO CEP 74.690-900

Fundação Rádio e Televisão Educativa e Cultural

user
SILVANA + CARIMBO



Plano de Trabalho Detalhado
"Atenção: é proibido, por lei, a utilização de recursos antes e após a data de vigência do projeto."

Identificador Código Produto Descrição Justificativa Observação Qtde 
aprovada Valor unitário Valor total 

aprovado Valor executado Saldo

  Rubrica: b - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

Produção áudio visual 24 94,672.02 2,272,128.48 662,368.52 1,609,759.96

Nº Pedido Tipo lançamento Rubrica Histórico Data Valor C/D

7588/2020 Transferência entre 
Projetos

b - Serviços de 
Terceiros Pessoa 
Jurídica

Transferência do projeto "104 - Mundo UFG" 
para "85 - ADM 2020", ref. a Transferencia ref. a 
NF 1691

7/23/2020 94,672.00 D

7589/2020 Pagamento de 
Pessoa Jurídica

b - Serviços de 
Terceiros Pessoa 
Jurídica

Pgto. Banco do Brasil, NF: 
892.181.001.183.818, ref. a Tarifa Pacote de 
Serviços

8/5/2020 0.02 D

8829/2020 Transferência entre 
Projetos

b - Serviços de 
Terceiros Pessoa 
Jurídica

Transferência do projeto "104 - Mundo UFG" 
para "85 - ADM 2020", ref. a 
TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF A 
NF 1700

9/14/2020 94,366.04 D

8830/2020 Transferência entre 
Projetos

b - Serviços de 
Terceiros Pessoa 
Jurídica

Transferência do projeto "104 - Mundo UFG" 
para "85 - ADM 2020", ref. a 
TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF A 
NF 1728

9/18/2020 94,672.00 D

8831/2020 Transferência entre 
Projetos

b - Serviços de 
Terceiros Pessoa 
Jurídica

Transferência do projeto "104 - Mundo UFG" 
para "85 - ADM 2020", ref. a 
TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF A 
NF 1743

9/21/2020 94,672.02 D

8832/2020 Pagamento de 
Pessoa Jurídica

b - Serviços de 
Terceiros Pessoa 
Jurídica

Pgto. Banco do Brasil, NF: 
882.580.901.438.523, ref. a Tarifa Pacote de 
Serviços

9/14/2020 305.98 D

Projeto: 104 - Mundo UFG

Coordenador: Salvio Juliano Peixoto Farias

Gestor: Thiago Moreira Guimarães

Departamento:

Subprocesso:

Vigência: 30/04/2022
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8834/2020 Pagamento de 
Pessoa Jurídica

b - Serviços de 
Terceiros Pessoa 
Jurídica

Pgto. Banco do Brasil, NF: 
892.791.000.466.363, ref. a Tarifa Pacote de 
Serviços

10/5/2020 0.20 D

9475/2020 Transferência entre 
Projetos

b - Serviços de 
Terceiros Pessoa 
Jurídica

Transferência do projeto "104 - Mundo UFG" 
para "85 - ADM 2020", ref. a Transferencia ref. a 
NF 1764.

11/13/2020 94,336.22 D

2840/2021 Transferência entre 
Projetos

b - Serviços de 
Terceiros Pessoa 
Jurídica

Transferência do projetoMundo UFG para "85 - 
ADM 2020/2021", ref. a REPASSE ENTRE 
CONTAS RTVE - REFERENTE A NF 1862.

4/12/2021 94,366.00 D

2841/2021 Transferência entre 
Projetos

b - Serviços de 
Terceiros Pessoa 
Jurídica

Transferência do projeto Mundo UFG para "85 - 
ADM 2020/2021", ref. a REPASSE ENTRE 
CONTAS RTVE - REFERENTE A NF 1882.

4/29/2021 94,672.04 D

2842/2021 Pagamento de 
Pessoa Jurídica

b - Serviços de 
Terceiros Pessoa 
Jurídica

Pgto. Banco do Brasil, NF: 
861.020.904.875.801, ref. a Tarifa bancária

4/12/2021 153.00 D

2843/2021 Pagamento de 
Pessoa Jurídica

b - Serviços de 
Terceiros Pessoa 
Jurídica

Pgto. Banco do Brasil, NF: 
861.020.905.030.326, ref. a Tarifa Pacote de 
Serviços

4/12/2021 153.00 D

Total: 662,368.52

Total da Rubrica:  2,272,128.48 662,368.52 1,609,759.96

Total Geral:  2,272,128.48 662,368.52 1,609,759.96
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Extrato Projeto

De: 20/04/2020 Até: 24/06/2021

20/04/2020 - 30/04/20220,00 Vigência:

104 - Mundo UFG Salvio Juliano Peixoto Farias

Departamento:

Coordenador:Projeto:

"Atenção: é proibido por lei, a utilização de recursos antes e após a data de vigência do projeto"

Saldo Anterior:

1242-4

Conta Caixa:20250Centro Custo:

Agência: Conta: 47790-7

Thiago Moreira GuimarãesGestor:

Gerado em 24/06/2021 – 09:13 por Biancarla da Siva Oliveira 

Rubrica: Receita

Saldo Anterior: 0,00

Data Lan. Data Pag. Nº Doc. Tipo Histórico Débito Crédito Saldo

26/06/2020 23/07/2020 5477/2020 Entrada de Receita

Fatura para Fundação Rádio e Televisão Educativa e Cultural, ref. a 
Pagamento de parcela 01 de 24 conforme contrato 250/2020 do 
Programa Mundo UFG processo 23070.014467/2020-61
NF 1691

94.672,02 94.672,02

03/08/2020 21/09/2020 6319/2020 Entrada de Receita

Fatura para Fundação Rádio e Televisão Educativa e Cultural, ref. a 
Pagamento de parcela 02 de 24 conforme contrato 250/2020 do 
Programa Mundo UFG processo 23070.014467/2020-61
NF 1743

94.672,02 189.344,04

03/09/2020 17/09/2020 7028/2020 Entrada de Receita
Fatura para Fundação Rádio e Televisão Educativa e Cultural, ref. a 
Parcela 03/24
NF 1728

94.672,02 284.016,06

14/09/2020 14/09/2020 7632/2020 Entrada de Receita

Fatura para Fundação Rádio e Televisão Educativa e Cultural, ref. a 
Pagamento de parcela 04 de 24 conforme contrato 250/2020 do 
Programa Mundo UFG processo 23070.014467/2020-61

NF 1700

94.672,02 378.688,08

30/09/2020 30/09/2020 8833/2020 Aplicação Financeira Rendimento de aplicação financeira ref. a 09/2020 5,18 378.693,26

30/09/2020 30/09/2020 8833/2020 IRRF Pessoa Jurídica Rendimento de aplicação financeira ref. a 09/2020 -5,00 378.688,26

03/11/2020 13/11/2020 8425/2020 Entrada de Receita

Fatura para Fundação Rádio e Televisão Educativa e Cultural, ref. a 
Pagamento de parcela 05 de 24 conforme contrato 250/2020 do 
Programa Mundo UFG processo 23070.014467/2020-61
NF 1764

94.672,02 473.360,28

13/11/2020 13/11/2020 9470/2020 Pagamento de Pessoa Jurídica Pgto. Banco do Brasil, NF: 883.180.903.528.994, ref. a Tarifas Pacote 
de Serviço. -305,80 473.054,48

  Estornos
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Rubrica: Receita

Saldo Anterior: 0,00

Data Lan. Data Pag. Nº Doc. Tipo Histórico Débito Crédito Saldo

04/12/2020 17/12/2020 9171/2020 Entrada de Receita

Fatura para Fundação Rádio e Televisão Educativa e Cultural, ref. a 
Pagamento de parcela 06 de 24 conforme contrato 250/2020 do 
Programa Mundo UFG processo 23070.014467/2020-61
NF 1790

94.672,02 567.726,50

07/12/2020 07/12/2020 1685/2021 Pagamento de Pessoa Jurídica Pgto. Banco do Brasil, NF: 833.421.201.919.434 , ref. a Tarifa Pacote de 
Serviços. -30,00 567.696,50

17/12/2020 17/12/2020 1683/2021 Transferência entre Projetos Transferência do projeto 104 Mundo UFG  para "85 - ADM 2020/2021", 
ref. a REPASSE ENTRE CONTAS RTVE - REFERENTE A NF 1790. -94.549,00 473.147,50

17/12/2020 17/12/2020 1686/2021 Pagamento de Pessoa Jurídica Pgto. Banco do Brasil, NF: 883.520.901.852.337, ref. a Tarifa Pacote de 
Serviços. -123,00 473.024,50

28/12/2020 28/12/2020 9788/2020 Entrada de Receita

Fatura para Fundação Rádio e Televisão Educativa e Cultural, ref. a 
Pagamento de parcela 07 de 24 conforme contrato 250/2020 do 
Programa Mundo UFG processo 23070.014467/2020-61
NF 1802

94.672,02 567.696,52

28/12/2020 28/12/2020 1684/2021 Transferência entre Projetos Transferência do projeto 104 - Mundo UFG para "85 - ADM 2020/2021", 
ref. a REPASSE ENTRE CONTAS RTVE - REFERENTE A NF 1802. -94.672,00 473.024,52

06/01/2021 06/01/2021 1682/2021 Pagamento de Pessoa Jurídica Pgto. Banco do Brasil, NF: 840.061.201.963.336 , ref. a Tarifa Pacote de 
Serviços. -0,04 473.024,48

22/01/2021 23/02/2021 10205/2020 Entrada de Receita

Fatura para Fundação Rádio e Televisão Educativa e Cultural, ref. a 
Pagamento de parcela 08 de 24 conforme contrato 250/2020 do 
Programa Mundo UFG processo 23070.014467/2020-61
NF 1820

94.672,02 567.696,50

23/02/2021 23/02/2021 1687/2021 Transferência entre Projetos Transferência do projeto 104 - Mundo UFG  para "85 - ADM 2020/2021", 
ref. a REPASSE ENTRE CONTAS RTVE - REFERENTE A NF 1820. -94.366,06 473.330,44

23/02/2021 23/02/2021 1689/2021 Pagamento de Pessoa Jurídica Pgto. Banco do Brasil, NF: 880.540.902.275.338 , ref. a Tarifa Pacote de 
Serviços. -305,96 473.024,48

24/02/2021 24/02/2021 765/2021 Entrada de Receita

Fatura para Fundação Rádio e Televisão Educativa e Cultural, ref. a 
Pagamento de parcela 09 de 24 conforme contrato 250/2020 do 
Programa Mundo UFG processo 23070.014467/2020-61
NF 1842

94.672,02 567.696,50

24/02/2021 24/02/2021 1688/2021 Transferência entre Projetos Transferência do projeto 104 - Mundo UFG  para "85 - ADM 2020/2021", 
ref. a  REPASSE ENTRE CONTAS RTVE - REFERENTE A NF 1842. -94.672,02 473.024,48

01/04/2021 12/04/2021 1395/2021 Entrada de Receita

Fatura para Fundação Rádio e Televisão Educativa e Cultural, ref. a 
Pagamento de parcela 10 de 24 conforme contrato 250/2020 do 
Programa Mundo UFG processo 23070.014467/2020-61
NF 1862

94.672,02 567.696,50

29/04/2021 29/04/2021 2220/2021 Entrada de Receita
Fatura para Fundação Rádio e Televisão Educativa e Cultural, ref. a 
Parcela 11 de 24
NF 1882

94.672,02 662.368,52

27/05/2021 27/05/2021 2876/2021 Entrada de Receita

Fatura para Fundação Rádio e Televisão Educativa e Cultural, ref. a 
Pagamento de parcela 12 de 24 conforme contrato 250/2020 do 
Programa Mundo UFG processo 23070.014467/2020-61
NF 1898

94.672,02 757.040,54

27/05/2021 27/05/2021 3974/2021 Pagamento de Pessoa Jurídica Pgto. a Banco do Brasil,  123456, ref. a Tarifa pacote de serviços. -153,00 756.887,54
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Rubrica: Receita

Saldo Anterior: 0,00

Data Lan. Data Pag. Nº Doc. Tipo Histórico Débito Crédito Saldo

27/05/2021 27/05/2021 3983/2021 Transferência entre Projetos Transferência do projeto "104- Mundo UFG" para "85 - ADM 
2020/2021", ref. a Repasse referente à NF 1898. -94.519,02 662.368,52

04/06/2021 04/06/2021 3727/2021 Entrada de Receita
Fatura para Fundação Rádio e Televisão Educativa e Cultural, ref. a 
Pagamento de parcela 13 de 24 conforme contrato 250/2020 do 
Programa Mundo UFG processo 23070.014467/2020-61.

94.672,02 757.040,54

Total: -473.700,90 1.230.741,44

Saldo Final da Rubrica: 757.040,54

Rubrica: b - Serviços de Terceiros Pessoa Jurídica

Saldo Anterior: 2.272.128,48

Data Lan. Data Pag. Nº Doc. Tipo Histórico Débito Crédito Saldo

23/07/2020 23/07/2020 7588/2020 Transferência entre Projetos Transferência do projeto "104 - Mundo UFG" para "85 - ADM 2020", ref. 
a Transferencia ref. a NF 1691 -94.672,00 2.177.456,48

05/08/2020 05/08/2020 7589/2020 Pagamento de Pessoa Jurídica Pgto. Banco do Brasil, NF: 892.181.001.183.818, ref. a Tarifa Pacote de 
Serviços -0,02 2.177.456,46

14/09/2020 14/09/2020 8829/2020 Transferência entre Projetos Transferência do projeto "104 - Mundo UFG" para "85 - ADM 2020", ref. 
a TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF A NF 1700 -94.366,04 2.083.090,42

14/09/2020 14/09/2020 8832/2020 Pagamento de Pessoa Jurídica Pgto. Banco do Brasil, NF: 882.580.901.438.523, ref. a Tarifa Pacote de 
Serviços -305,98 2.082.784,44

18/09/2020 18/09/2020 8830/2020 Transferência entre Projetos Transferência do projeto "104 - Mundo UFG" para "85 - ADM 2020", ref. 
a TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF A NF 1728 -94.672,00 1.988.112,44

21/09/2020 21/09/2020 8831/2020 Transferência entre Projetos Transferência do projeto "104 - Mundo UFG" para "85 - ADM 2020", ref. 
a TRANSFERENCIAS ENTRE CONTAS REF A NF 1743 -94.672,02 1.893.440,42

05/10/2020 05/10/2020 8834/2020 Pagamento de Pessoa Jurídica Pgto. Banco do Brasil, NF: 892.791.000.466.363, ref. a Tarifa Pacote de 
Serviços -0,20 1.893.440,22

13/11/2020 13/11/2020 9475/2020 Transferência entre Projetos Transferência do projeto "104 - Mundo UFG" para "85 - ADM 2020", ref. 
a Transferencia ref. a NF 1764. -94.336,22 1.799.104,00

12/04/2021 12/04/2021 2840/2021 Transferência entre Projetos Transferência do projetoMundo UFG para "85 - ADM 2020/2021", ref. a 
REPASSE ENTRE CONTAS RTVE - REFERENTE A NF 1862. -94.366,00 1.704.738,00

12/04/2021 12/04/2021 2842/2021 Pagamento de Pessoa Jurídica Pgto. Banco do Brasil, NF: 861.020.904.875.801, ref. a Tarifa bancária -153,00 1.704.585,00

12/04/2021 12/04/2021 2843/2021 Pagamento de Pessoa Jurídica Pgto. Banco do Brasil, NF: 861.020.905.030.326, ref. a Tarifa Pacote de 
Serviços -153,00 1.704.432,00

29/04/2021 29/04/2021 2841/2021 Transferência entre Projetos Transferência do projeto Mundo UFG para "85 - ADM 2020/2021", ref. a 
REPASSE ENTRE CONTAS RTVE - REFERENTE A NF 1882. -94.672,04 1.609.759,96

Total: -662.368,52

Saldo Final da Rubrica: 1.609.759,96

Devolução: 0,00  C

Saldo Final do Projeto: 94.672,02
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