
 

 

 RELATÓRIO DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO  

PROJETO DE EXTENSÃO "MUNDO UFG" 

- AGOSTO 2020 - 

 

 Em cumprimento ao Contrato 250/2020 celebrado entre a Universidade Federal de Goiás e a 

Fundação Rádio e Televisão Educativa e Cultural/TV UFG, apresentamos o "Relatório das atividades 

desenvolvidas no mês de AGOSTO referente à produção, veiculação e difusão de conteúdos 

audiovisuais previstos no projeto de extensão: “MUNDO UFG”, conforme detalhamento que se segue. 

 

ITEM FORMATO IDENTIFICAÇÃO / SINOPSE / VEICULAÇÃO / LINK DE ACESSO 

181 Live LIVE_MUFG_PGM_25_UFG_COMBATE_COVID 
 
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. 
 
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. 
 
 
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 
Internacionais é possível abordar as questões a partir de uma lente pós-colonial, 
que fuja das teorias universais produzidas pelo Norte global. 
 
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. 
 
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. 
 
Exibida 1 vez na TV UFG e disponibilizada na internet: 
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. 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
 
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; 
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. 
 
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. 
 
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.  
 
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_AUTOMEDICACAO 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
 
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. 
 
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.  
 
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. 
 
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. 
 
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 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. 
 
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: 
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. 
 
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:  
https://youtu.be/GuIaeFEVE80 

VALOR                                    R$94.672,02 

 

VALOR  ACUMULADO                                 R$378.688,08 

 

           

 

 Vanessa Bandeira 
Diretora Geral da TV UFG 

 Profa. Silvana Coleta Santos Pereira 
Diretora Executiva da Fundação RTVE 

 


