
RELATÓRIO DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO 
PROJETO DE EXTENSÃO "MUNDO UFG"

- ABRIL 2021 –

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 ABRIL 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

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

576 Agenda 

AGENDA MUFG 204 01 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 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 “Vírus: 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.

Exibida 1 vez na TV UFG em 05/04/2021 e disponibilizada na 
internet: 
https://youtu.be/H085PBOwSCM
VH COVID 19 VACINE SE



581 Vinheta
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

585 Agenda

AGENDA MUFG 207 06 04 21

A Agenda apresenta informações dos eventos e serviços ligados à 
UFG: 
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

586 Live

LIVE MUFG EP 139 DI  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

587 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

588 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

589 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 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

590 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: 
https://youtu.be/N1hgTEL8Nhk

593 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

594 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

595 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

596 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

597 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

598 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

599 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

600 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

601 Live

LIVE MUFG EP 142 CUIDADO PALIATIVO PANDEMIA

A abordagem dos cuidados paliativos deveria pautar todo tipo de 
tratamento, 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

602 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

603 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

604 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.

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
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 



605 Agenda 

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

607 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

608 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 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

609 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 21/04/2021 e 
disponibilizada na internet:  https://youtu.be/nwxnJo_gD9A

610 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

611 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

612 Boletim

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 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

613 Agenda

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

614 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

615 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”.

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
LIVE MUFG EP 146 BRASIL CHINA

A participação chinesa em tudo que o Brasil vende ao exterior 
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Live

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

617 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

618 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

619 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

620 Agenda

AGENDA MUFG 222 27 04 21

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

621 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

622 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

623 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

624 Agenda

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 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

627 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

628 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

629 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

630 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



631 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

632 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

633 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                                                                                                                                 

TOTAL                           R$94.672,02

                                                                    VALOR ACUMULADO                      R$1.136.064,24

Goiânia, 30 de abril de 2021.

Vanessa Bandeira
Diretora Geral da TV UFG

Profa. Silvana Coleta Santos Pereira
Diretora Executiva da Fundação RTVE


