
 

 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO  

PROJETO DE EXTENSÃO "MUNDO UFG" 

- AGOSTO 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 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 

794 Agenda  
 
 
 
 

AGENDA_MUFG_291_02_08_21 
 
A Agenda apresenta informações dos eventos e serviços ligados à UFG: 
Academia de Música da EMAC abre inscrições para o 2º semestre; 20 anos do 
NUPEC: Trajetórias de contribuições na pesquisa e formação colaborativa; Café 
com Ciência live ‘’Correlações versus causalidade: ou porque o sorvete não é o 
genocida que parece ser’’. 
 
Exibida 4 vezes na TV UFG em 02/08/2021 e 03/08/2021 e disponibilizada na 
internet:  https://youtu.be/OP-8T46g7uI 

795 Live 
 
 

LIVE_MUFG_EP_192_VOLTA_AULAS_PRESENCIAIS_GOIAS 
 
Este episódio aborda a volta às aulas presenciais no estado de Goiás, 
apresentando pontos de vista da área da educação e da psicologia, de 
professores do ensino infantil ao ensino médio da rede particular e do governo 
estadual. Todas as representantes desenvolvem sobre a atual situação 
pandêmica do país e como isso se aplica no cenário da educação em Goiás. 
 
Entrevistadas: Marilúcia Pereira, professora FE/UFG; Gisele Pereira, sup. 
educação Seduc/GO; Sara Cândido, sec. geral Sinpro/GO; Miriam Fábia Alves, 
professora FE/UFG. 
 
Exibida 1 vez na TV UFG em 02/08/2021 e disponibilizada na internet: 
https://youtu.be/uXRTRXVCyi4 

796 Agenda  
 
 
 
 

AGENDA_MUFG_292_03_08_21 
 
A agenda apresenta informações dos eventos e serviços ligados à UFG: lives do 
Projeto Revista UFG é Extensão e Cultura, realizadas no dia 03/08/21 às 16h no 
canal Oficial da UFG; O II Congresso Internacional Online entre Arte, Cultura e 
Educação está com inscrições abertas; Programa Diálogos em Pesquisa e 
Inovação, realiza mais uma live no dia 26/08/21 às 10h no Youtube UFG Oficial. 
 
Exibida 4 vezes na TV UFG em 03/08/2021 e 04/08/2021 e disponibilizada na 
internet:  https://youtu.be/MxePJfomhBk 



 

 

797 Boletim 
 
 
 
 
 

BLM_MUFG_EP_110_PRAZO_ ENTRE_DOSES 
 
O boletim informa: Tóquio registra recorde de casos de Covid-19; Prazo entre 
doses de vacinas só muda quando todos receberem a primeira dose; Estudo 
sugere necessidade terceira dose de vacina; Secult lança edital para repasse de 
auxílio emergencial para profissionais da cultura; Projeto de extensão quintal 
seleciona estagiários e bolsistas; Curso de dança da UFG completa uma década 
de existência; Ligas acadêmicas realizam evento sobre microbiologia no 
contexto forense; ICB realiza colação de grau simbólica; Instituto Confúcio abre 
inscrições para medicina chinesa e mandarim; Música no HC realiza edição on-
line com cantora Maria Eugênia. 
 
Entrevistados(as): Flúvia Amorim - super. Vigilância em Saúde/SES; Simone da 
Fonseca - professora IPTSP/UFG; Renato Kfouri - dir. Soc. Brasileira Imunizações; 
Fernanda Fernandes - produtora cultural; Nilson Jaime - super. Fomento 
Incentivo Cultura/Secult; Cristina Lopes - sec. Direitos Humanos/ Goiânia; Ana 
Nascimento - professora FEFD/UFG; Francisco José Quaresma - dir. Instituto 
Confúcio/UFG; Hugo Serrano - fisioterapeuta SIASS/UFG. 
 
Exibido 1 vezes na TV UFG em 03/08/2021 e 08/05/2021 e disponibilizado na 
internet: https://youtu.be/xO-DlR8naog 

798  Live 
 
 

LIVE_MUFG_EP_193_SAUDE_PETS 
 
Este episódio do Mundo UFG desenvolve, por meio de várias frentes, o tema 
saúde animal. Com todas as perspectivas e iniciativas vinculadas diretamente à 
UFG. Há um foco para a saúde de animais pequenos, os famosos Pets.  
 
Entrevistados(as): Alessandra Rabelo, estudante EVZ/UFG; Ana Flávia Machado, 
professora EVZ/ UFG; Adilson Donizeti, diretor - Hospital Veterinário UFG; 
Luciana Rodovalho, empresária. 
 
Exibida 1 vez na TV UFG em 04/08/2021 e disponibilizada na internet: 
https://youtu.be/e6_ZDABfT_c 

799 Agenda  
 
 
 
 

AGENDA_MUFG_293_04_08_12 
 
A Agenda apresenta informações dos eventos e serviços ligados à UFG: UFG 
realiza a 8ª Olimpíada de empreendedorismo universitário; Café com ciência 
live; A websérie Lives #culturanaufg. 
 
Disponibilizada na internet:  https://youtu.be/KfVYWAYfJHU 



 

 

800 Boletim 
 

 
 
 

BLM_MUFG_EP_111_AUMENTO_OCUPACAO_UTI_GOIAS 
 
O boletim informa: Pandemia piora em Goiás e ocupação de UTI Covid chegou a 
ser a maior do país; UFG e governo estadual fazem mapeamento genético para 
checar transmissão da variante Delta; Professor da UFG alerta: pico atual da 
pandemia é maior que o da segunda onda em Goiás; Aparecida de Goiânia 
vacina pessoas com trinta anos ou mais; Goiânia prevê retorno presencial das 
escolas municipais para 16 de agosto; Goiás recebe mais 120 mil doses de vacina 
contra Covid-19; Covid-19: Brasil bate recorde de vacinação em julho, mas 
apenas 20% da população está totalmente imunizada; Estudo faz diagnóstico do 
ensino remoto na UFG; Professora da UFG consegue primeiro lugar em edital, 
mas CNPq diz que não tem verba para efetuar a bolsa; edital de bolsas de 
iniciação à pesquisa científica é retificado; Centenas de vagas abertas para 
professores e servidores administrativos nos colégios tecnológicos de Goiás; 
Evento on-line ensina modelagem 3d usando solidworks. 
 
Entrevistados(as): Sandro Rodrigues - super. Atenção Saúde/SES; Mariana Telles -
professora ICB/UFG; Alexandre Diniz - professor ICB/UFG; Daniela Ribeiro - 
Vigilância Saúde/Aparecida de Goiânia; Rogério Cruz - prefeito Goiânia; Tadeu 
Arrais - professor Iesa/UFG; Laís Thomaz - professora FCS/UFG; João Pedro 
Oliveira - pres. Agremiação Politécnica UFG. 
 
Exibido 2 vezes na TV UFG em 05/08/2021 e disponibilizado na internet: 
https://youtu.be/rXa7O85baaw 

801 Agenda  
 
 
 
 

AGENDA_MUFG_294_05_08_21 
 

A agenda apresenta informações dos eventos e serviços ligados à UFG: 
Matrículas abertas para ingresso no programa Academia de Música da EMAC; XV 
Seminário Internacional de Mídia, Cultura, Cidadania e Informação, acontece nos 
dias 25/08/21 a 27/08/21; O evento Microbiologia e Aplicações no Contexto 
Forense é uma atividade idealizada e organizada pela Liga Acadêmica de 
Ciências Forenses em conjunto com a Liga Acadêmica de Microbiologia e 
Parasitologia, respectivamente pertencentes ao Instituto de Ciências Biológicas 
(ICB) e ao Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública (IPTSP). 
 
Disponibilizada na internet:  https://youtu.be/jDSWON6H-fs 

802 Live 
 
 

LIVE_MUFG_EP_194_ACOLHIDA_UFG 
 
Episódio especial, em novo cenário, que aborda a acolhida dos novos discentes 
da Universidade Federal de Goiás. Esta edição dá as boas-vindas, apresenta a 
universidade e também tira várias dúvidas sobre a UFG. 
 
Entrevistados(as): Edward Madureira - reitor UFG; Heloíza Caus - membro CA 
Jornalismo; Heitor Caixeta - diretor geral Caracol; Gustavo Mendes - 
coordenador geral CAPsi; Maisa Silva - pró-reitora PRAE/UFG; Sarah Lidia Bento - 
coordenadora geral DCE/UFG; Lavínia Dornellas - estudante Jornalismo; Maria 
Bethania dos Santos - coordenadora Cip/Prograd; Jonas Toufic - coordenador 
geral DCE/UFG. 
 
Exibida 1 vez na TV UFG em 06/08/2021 e disponibilizada na internet: 
https://youtu.be/1vwrG-Sn6Sw 



 

 

803 Agenda  
 
 
 
 

AGENDA_MUFG_295_06_08_21 
 
A Agenda apresenta informações dos eventos e serviços ligados à UFG: o Centro 
Cultural UFG apresenta a websérie Lives #culturanaufg: o episódio dessa vez 
abordará o trabalho do cinelimite; 18º Conpeex, que acontece de 04 a 08 de 
outubro, convida os estudantes de graduação e pós-graduação da UFG a 
participarem da seleção de material audiovisual para divulgação de ações de 
extensão; o projeto de extensão Aspas, da FIC, em parceria com o Centro de 
Estudos Brasileiros, fundação RTVE e Simples Era, lançam a websérie 
documental “Vozes de Gaia”. 
 
Disponibilizada na internet:  https://youtu.be/ZJaQWxtWmgU 

804 Live 
 
 

LIVE_MUFG_EP_195_LALUCE_CENOGRAFIA_PARA_TV 
 
Este episódio aborda o trabalho do Laboratório Luz e Cena da Faculdade de 
Artes Visuais da UFG. Além disso, vamos desenvolver também sobre a parceria 
que o LA LUCE tem com a TV UFG, visto que o laboratório já idealizou e 
executou vários cenários nos estúdios da emissora. 
 
Entrevistadas: Viviane Cruz e Silva - professora FAV/UFG; Yasmin Santos - 
estudante FAV/UFG; Carolina Mendes - diretora de arte; Natália Lina - designer 
de ambientes 
 
Exibida 1 vez na TV UFG em 09/08/2021 e disponibilizada na internet: 
https://youtu.be/KPSufI6UM3M 

805 Agenda  
 
 
 
 

AGENDA_MUFG_296_09_08_21 
 
A agenda apresenta informações dos eventos e serviços ligados à UFG: 
#LivesCulturaNaUFG: Diálogos sobre Cinefilia e o Cinema Brasileiro; O Núcleo de 
Estudos e Pesquisa em Agronegócios (NuAgro) da Universidade Federal de 
Goiás (UFG) torna públicas as inscrições para o processo seletivo de novos 
membros; 8ª Olimpíada de Empreendedorismo Universitário, realizado pelo CEI-
UFG em parceria com a FAPEG, o SEBRAE, o Fórum de Investimento e Negócio 
de Impacto – Impacta Mais, Hub São Paulo, ICE, FUNDARCH, FUNAPE E FUNTEC. 
 
Exibida 4 vezes na TV UFG em 09/08/2021 e 10/08/2021 e disponibilizada na 
internet:  https://youtu.be/Xn_O_ZH02dM 



 

 

806 Boletim 
 

 
 
 

BLM_MUFG_EP_112_PESQUISA_UFG_MONITORA_COVID_ESGOTO_CAPITAL 
 
O boletim informa: primeiros casos da variante Delta são notificados em 
aparecida de Goiânia; Goiás é destaque em pesquisa global com participação da 
UFG; UFG faz monitoramento da covid-19 no esgoto da capital; Faculdade de 
Informação e Comunicação lança websérie; Estudante da UFG desenvolve 
minicisterna para economia de água; Inscrições para olimpíada de 
empreendedorismo universitário estão abertas; Pesquisadora dedica vida 
academia ao maior levantamento sobre mosquito de fungo no Brasil; Inscrições 
abertas para encontro de engenharia de produção da UFG; Projeto de extensão 
quer estimular reflexão crítica em alunos do ensino médio; Pesquisa fala de 
música, história e contexto social por meio da viola caipira; UFG oferece vagas 
em cursos de música para a comunidade; Curso de microbiologia forense 
continua com inscrições abertas. 
 
Entrevistados(as): Weimar Barroso - professor FM/UFG; Gabriela Duarte - 
professora IQ/UFG; Sarah Oliveira - professora ICB/UFG; Michael David de Souza 
- professor FCT/UFG; Sérgio Moura - professor FEFD/UFG; Denis Malaquias - 
pesquisador IESA/UFG. 
 
Exibido 1 vez na TV UFG em 10/08/2021 e 15/08/2021 e disponibilizado na 
internet: https://youtu.be/mpmTKTCgWFc 

807 Agenda  
 
 
 
 

AGENDA_MUFG_297_10_08_21 
 
A agenda apresenta informações dos eventos e serviços ligados à UFG: Live 
"Prazeres entre Ser-tões"; Matrículas abertas para ingresso no programa 
Academia de Música; Lançamento da websérie documental "Vozes de Gaia". 
 
Exibida 4 vezes na TV UFG em 10/08/2021, 11/08/2021 e disponibilizada na 
internet:  https://youtu.be/qPsaYJe3UEY 

808 Live 
 
 

LIVE_MUFG_EP_196_MUSICA_SAUDE 
 
A influência da música no cérebro e no corpo tem sido área de pesquisa por 
décadas, já que pode desencadear sentimentos de felicidade, ser usada em 
terapias e até diminuir o ritmo cardíaco. Na pandemia, a música tem surgido 
como possibilidade de aumento do bem-estar. Desde 2018, existe o projeto 
Música no HC resultado de ação conjunta do Subsistema Integrado de Atenção 
à Saúde do Servidor da UFG e do Hospital das Clínicas – EBSERH. 
 
Entrevistados(as): Diana Alves - Assistente Social - Siass/UFG; Zé Ed - cantor e 
compositor; Paulo Neto- cantor e compositor; Ricardo Borges- paliativista 
HC/UFG. 
 
Exibida 1 vez na TV UFG em 11/08/2021 e disponibilizada na internet: 
https://youtu.be/tne7qqv2hzk 



 

 

809 Agenda  
 
 
 
 

AGENDA_MUFG_298_11_08_21 
 
A agenda apresenta informações dos eventos e serviços ligados à UFG: 
Webnário Internacional do Programa de Pós-Graduação em Performances 
Culturais; XV Seminário Internacional de Mídia, Cultura, Cidadania e Informação, 
acontece nos dias 25/08/21 a 27/08/21; As inscrições para o 18º Conpeex estão 
abertas. O congresso vai abordar como tema a Transversalidade da ciência, 
tecnologia e inovações para o planeta.  
 
Exibida 4 vezes na TV UFG em 11/08/2021 e 12/08/2021 e disponibilizada na 
internet:  https://youtu.be/xqUA3Yz2mQQ 

810 Agenda  
 
 
 
 

AGENDA_MUFG_299_12_08_21 
 
A Agenda apresenta informações dos eventos e serviços ligados à UFG: 22º 
Workshop Rede Nacional de Ensino e Pesquisa (WRNP); Live "Assédio, violência e 
preconceito: aqui não!"; I Curso Introdutório da Liga Acadêmica Multiferidas da 
Faculdade de Enfermagem da UFG. 
 
Exibida 4 vezes na TV UFG em 11/08/2021, 12/08/2021 e 13/08/2021 e 
disponibilizada na internet:  https://youtu.be/ACU03TlcFO8 

811 Boletim 
 
 
 
 
 

BLM_MUFG_EP_113_PESQUISA_EXTRACAO_PETROLEO 
 
O boletim informa: UFG e Petrobras desenvolvem novo método para otimizar 
extração de petróleo; Dados confirmam que vacina contra Covid-19 evitou 
mortes e casos graves em Goiás; Prefeitura de Goiânia faz testagem de Covid-19 
nesta sexta e no sábado; Preços dos combustíveis e alimentos foram os que 
mais aumentaram; “Boa parte da teoria já não classifica o Brasil como uma 
democracia”, diz professor da UFG; UFG promove fórum virtual de educação 
infantil; Núcleo de estudos e pesquisa em agronegócio abre inscrições para 
novos membros; Série documental Vozes de Gaia estreia nesta sexta. 
 
Entrevistados(as): Boniek Gontijo - professor IQ/UFG; Edson Roberto Vieira - 
professor Face/UFG; Franck Tavares - professor FCS/UFG; Lara Satler - professora 
FIC/UFG; Matheus Itagibae - estudante EA/UFG. 
 
Exibido 2 vezes na TV UFG em 12/08/2021 e 15/08/2021 e disponibilizado na 
internet: https://youtu.be/NAR5r2nz7v4 

812 Live 
 
 

LIVE_MUFG_EP_197_TRABALHO_EMPREGO 
 
Empregos fechados e criados, formalidade e informalidade e o que esperar para 
os próximos anos são os assuntos do episódio de hoje. Especialistas afirmam 
que a recuperação lenta do emprego pode aumentar a desigualdade geográfica 
e demográfica, com mais pobreza e menos empregos decentes. Em Goiás, o 
governo estadual criou uma secretaria para alavancar o mercado de trabalho e 
promover a retomada econômica. Desde 2006, a UFG estuda esses e outros 
assuntos dentro do Núcleo de Estudos Sobre o Trabalho – NEST. 
 
Entrevistados(as): Jordão Horta Nunes - coordenador Nest/UFG; Suellen Couto - 
gerente Secretaria Retomada; Edson Roberto Vieira - chefe do IBGE em Goiás 
 
Exibida 1 vez na TV UFG em 13/08/2021 e disponibilizada na internet: 
https://youtu.be/VdDDdN-ILlk 



 

 

813 Agenda  
 
 
 
 

AGENDA_MUFG_300_13_08_21  
 
A agenda apresenta informações dos eventos e serviços ligados à UFG: Palestra 
Os desafios no tratamento de efluentes industriais, ofertado pelo Instituto de 
Química da UFG; Lançamento da Websérie documental Vozes de Gaia, realizado 
pelo Projeto de extensão Aspas, da Faculdade de Informação e Comunicação 
(FIC/UFG), em parceria com o Centro de Estudos Brasileiros, Fundação RTVE e 
Simples Era;  Webinar Efetividade dos direitos humanos e construção da 
cidadania em tempos sombrios, realizado do programa Enredos Digitais em 
parceria com PPGIDH, PPGCOM, PPGPC e PPGACV.  
 
Exibida 4 vezes na TV UFG em 13/08/2021 e 14/08/2021 e disponibilizada na 
internet: https://youtu.be/SX9Yk7J87g8 

814 Live 
 
 

LIVE_MUFG_EP_198_INTERNACIONALIZACAO_UFG 
 
Este episódio explora um pouco de como é, como está, como já foi e o que se 
espera do processo de internacionalização da universidade. Partindo disso, 
desenvolve diferentes perspectivas com falas de agentes da universidade. 
 
Entrevistadas: Francisco Figueiredo, secretário SRI/UFG; Lorrainy Souza, 
estudante FL/UFG; Marilza Suanno, professora FE/UFG; José Henrique 
Cavalcante, internacionalista. 
 
Exibida 1 vez na TV UFG em 16/08/2021 e disponibilizada na internet: 
https://youtu.be/SNhIiE3_RVY 

815 Agenda  
 
 
 
 

AGENDA_MUFG_301_16_08_21  
 
A Agenda apresenta informações dos eventos e serviços ligados à UFG: Assédio, 
violência e preconceito: aqui não!; Curso Multiferidas; Centenário Paulo Freire: 
educação e direitos humanos. 
 
Disponibilizada na internet: https://youtu.be/XDMmcLyvq1M 

816 Boletim 
 
 
 
 

BLM_MUFG_EP_114_VARIANTE_GAMAPLUS_GOIAS 
 
O boletim informa: mutação da variante gama, a Gama Plus, é identificada em 
Goiás; Goiânia começa a vacinar população a partir dos 25 anos, por 
agendamento ou drive-thru; Covid-19 em crianças: pesquisa da UFG sobre 
evolução clínica da doença `e aprovada em edital da Capes; vacinação 
antirrábica: hospital veterinário da UFG será um dos pontos de aplicação da 
vacina em setembro; pesquisa: UFG desenvolve método para analisar a 
qualidade do álcool gel 70%; entenda como as chuvas artificiais são provocadas 
em algumas partes do mundo; Conpeex 2021: inscrições para apresentações de 
trabalhos vão até próxima segunda-feira; seminário e fórum discutem educação 
básica e superior; olimpíadas de empreendedorismo, do Cei UFG, recebem 
inscrições. 
 
Entrevistados(as): Mariana Telles - professora ICB/UFG; Melissa Avelino – 
professora FM/UFG; Diego Nascimento – professor Iesa/UFG; Marilza Suanno - 
professora FE/UFG; Helena Carasek - pró-reitora adjunta PRPI/UFG; Maíra Ribeiro 
– empresária; Thiago Stival – estudante INF/UFG; Izadora Barbosa - estudante 
FL/UFG. 
 
Exibido 2 vezes na TV UFG em 17/08/2021 e 22/08/2021 e disponibilizado na 
internet: https://youtu.be/4l1ZvrlwlaI 



 

 

817 Agenda  
 
 
 
 

AGENDA_MUFG_302_17_08_21 
 
A agenda apresenta informações dos eventos e serviços ligados à UFG: 
Seminário Centenário Paulo Freire: Educação e Direitos Humanos, realizado pela 
UFG Câmpus Goiás, UEG, IFG Câmpus Goiás e Prefeitura de Goiás, realizado do 
dia 16/08/21 a 20/08/21 com transmissão pelos canais: UFG Oficial, PPGeo UFG e 
Prefeitura de Goiás; Live "Assédio, violência e preconceito: aqui não!", realizado 
pela UFG no dia 18/08/21 às 19h com transmissão do Youtube UFG Oficial; As 
incrições para o 18º Conpeex estão abertas. O congresso vai abordar como tema 
a Transversalidade da ciência, tecnologia e inovações para o planeta.  
 
Exibida 4 vezes na TV UFG em 17/08/2021, 18/08/2021 e disponibilizada na 
internet: https://youtu.be/XpPWSjQSaPI 

818 Live 
 
 

LIVE_MUFG_EP_199_YOUTUBE_INFORMACOES_FAKENEWS 
 
Protagonista da era dos vídeos, o Youtube expande seu alcance na pandemia e 
se torna decisivo para o sucesso de marcas, empresas, instituições e produtores 
de conteúdo de todos os segmentos. O episódio de hoje fala sobre a história 
dessa rede social, como a pandemia alavancou sua audiência e como os canais 
podem produzir conteúdos relevantes para responder - com fontes e 
embasamento científico - a crescente onda de teorias da conspiração e 
revisionismo científico e histórico do país. 
 
Entrevistados(as): Pablo Lisboa - coordenador Reitoria Digital/UFG; Thiago 
Franco - professor UFAM; Pablo Kossa - jornalista e youtuber. 
 
Exibida 1 vez na TV UFG em 18/08/2021 e disponibilizada na internet: 
https://youtu.be/nHUbYm_LGCw 

819 Agenda  
 
 
 
 

AGENDA_MUFG_303_18_08_21 
 
A Agenda apresenta informações dos eventos e serviços ligados à UFG: 
Webnário Internacional do Programa de Pós-Graduação em Performances 
Culturais; centenário Paulo Freire: Educação e Direitos Humanos; VI Seminário 
de Estágio e Pesquisa em Ensino de Física. 
 
Exibida 4 vezes na TV UFG em 18/08/202 e 19/08/2021 e disponibilizada na 
internet: https://youtu.be/JmoYI9omnh8 



 

 

820 Boletim 
 
 
 
 

BLM_MUFG_EP_115_MONITORAMENTO_COVID_ESGOTO 
 
O boletim informa: Câmpus Samambaia foi ponto de testagem ampliada; 
Pesquisa da UFG identifica novo coronavírus no esgoto de Goiânia; Aplicativo 
emite comprovante de vacinação contra Covid-19; 3 em cada 10 brasileiros 
compraram produtos de segunda mão pela internet em 2020; Grupo de estudos 
apresenta novos resultados sobre possível retorno presencial; Um ano de ensino 
remoto na UFG; “A escola tem que melhorar e não retirar as pessoas que 
incomodam”, diz pesquisadora; Entenda o que são os eventos climáticos 
extremos; Evento on-line desmistifica cuidado com feridas. 
 
Geovana Mendes - pesquisadora IQ/UFG; Núbia Brito - professora IQ/UFG; Cleire 
Araújo - coord. marketing e inovação CDL/Goiânia; Fernanda Cunha - professora 
Emac/UFG; Vanessa Dalla Déa- professora FEFD/UFG; Juliana Barros - professora 
Iesa/UFG; Júlia Mendonça - estudante FEN/UFG; Alessandra Grants- estudante 
FEN/UFG. 
 
Exibido 2 vezes na TV UFG em 19/08/2021 e 22/08/2021 e disponibilizado na 
internet: https://youtu.be/L3tDb3J4tEg 

821 Agenda  
 
 
 
 

AGENDA_MUFG_304_19_08_21 
 
A agenda apresenta informações dos eventos e serviços ligados à UFG: O Piano 
e suas perspectivas - entrevista com Max Barros, realizado pela EMAC; II 
Congresso Internacional de Direito Agrário ocorre em outubro de 2021; I 
Congresso Brasileiro de Comunicação Pública, Cidadania e Informação, realizado 
pela ABCPública, Fundação RTVE, TV UFG, Instituto Federal Goiano, Instituto 
Federal de Goiás, UnB e UFG. 
 
Exibida 4 vezes na TV UFG em 19/08/2021 e 20/08/2021 e disponibilizada na 
internet: https://youtu.be/w8ajUO_oDUc 

822 Agenda  
 
 
 
 

AGENDA_MUFG_305_20_08_21 
 
A Agenda apresenta informações dos eventos e serviços ligados à UFG: 4º 
Encontro Goiano de Estudos de Engenharia de Produção; XV Seminário 
Internacional de Mídia, Cultura, Cidadania e Informação: Desafios Midiáticos da 
Comunicação e da Informação no cenário contemporâneo e complexo 
Econômico-Industrial da Saúde e o Desenvolvimento Brasileiro. 
 
 
Exibida 4 vezes na TV UFG em 20/08/2021, 21/08/2021, 22/08/2021 e 
23/08/2021 e disponibilizada na internet:  https://youtu.be/Zw20P-zzhaI 

823 Live 
 
 

LIVE_MUFG_EP_200_SEMPRE_UFG 
 
Este episódio apresenta a Sempre UFG, plataforma da universidade que tem 
como objetivo manter vínculo com egressos. Mostra ainda trajetórias que 
iniciaram na UFG e atualmente estão pelo mundo.  
 
Entrevistados: Edward Madureira, reitor UFG; Talismã Dias, cientista social; 
Leonardo Freitas, engenheiro de software; Alline de Paula Reis, médica 
veterinária. 
 
Exibida 1 vez na TV UFG em 20/08/2021 e disponibilizada na internet: 
https://youtu.be/y8lrLPUsK_Y 



 

 

824 Agenda 
 
 
 
 

AGENDA_MUFG_306_23_08_21 
 
A agenda apresenta informações dos eventos e serviços ligados à UFG: 4º 
Encontro Goiano de Estudos de Engenharia de Produção, realizado pela 
Faculdade de Ciências e Tecnologia; XV SEMIC, realizado pela Faculdade de 
Informação e Comunicação; Mesa-redonda "Redação de tese em formato de 
artigos", realizado pelo LAPEI/UFG. 
 
Exibida 4 vezes na TV UFG em 23/08/2021 e 24/08/2021 e disponibilizada na 
internet:  https://youtu.be/OsxNtrenuDM 

825 Live 
 
 

LIVE_MUFG_EP_201_VOZES_COMUNIDADE 
 
Este episódio aborda o projeto de extensão da Faculdade de Ciências Sociais da 
UFG, o Voz das Comunidades. A iniciativa tem como objetivo constituir espaços 
de escuta e diálogos com grupos e comunidades historicamente silenciados. 
 
Entrevistados(as): Mônica Pechincha, professora FCS/UFG; Carolina Simões, 
estudante FCS/UFG; Ana Cristina Alves, estudante FCS/UFG. 
 
Exibida 1 vez na TV UFG em 23/08/2021 e disponibilizada na internet: 
https://youtu.be/9KmfZdRMWWk 

826 Boletim 
 
 
 

BLM_MUFG_EP_116_PARCERIA_UFG_MERCK 
 
O boletim informa: UFG firma parceria com multinacional para desenvolver e 
produzir testes rápidos; DCE promove consulta para saber opinião de alunos 
sobre o retorno do ensino presencial na UFG; UFG desenvolve ações para 
aumentar internacionalização na pós-graduação; Professores da UFG fazem 
curso da Universidade de Ohio para aprimorar língua inglesa em sala de aula; 
Semana do ICB virtual ocorre em setembro; UFG recolhe rochas que contam a 
história de uma das maiores extinções do planeta;  Pesquisa da UFG mostra 
como amido do cerrado pode ser alternativa para indústria; Projeto de extensão 
promove oficina Experimentando as Danças para Telas. 
 
Entrevistados(as): Mariane Stefani - professora IPTSP/UFG; Gabriela Duarte - 
professora IQ/UFG; Samira Buhrer - professora IPTSP/UFG; José Clecildo - diretor 
IPTSP/UFG; Paulo Ghedini - professor ICB/UFG; Carlos Henning - professor 
FCS/UFG; Jordana Gomes - estudante ICB/UFG; Joana Sánchez - professora 
FCT/UFG; Juliana Bento  - pesquisadora EA/UFG. 
 
Exibido 2 vezes na TV UFG em 24/08/2021 e 29/08/2021 e disponibilizado na 
internet: https://youtu.be/i2zfMHEMHFM 

827 Agenda  
 
 
 
 

AGENDA_MUFG_307_24_08_21 
 
A Agenda apresenta informações dos eventos e serviços ligados à UFG: tese em 
formato de artigos; XV Seminário Internacional de Mídia, Cultura, Cidadania e 
Informação: Desafios Midiáticos da Comunicação e da Informação no cenário 
contemporâneo e IV Seminário da Rede Internacional de Escolas Criativas e X 
Fórum Internacional de Inovação e Criatividade. 
 
Exibida 4 vezes na TV UFG em 24/08/2021 e 25/08/2021 e disponibilizada na 
internet:  https://youtu.be/0VNkSuzBYvY 



 

 

828 Agenda  
 
 
 
 

AGENDA_MUFG_308_25_08_21 
 
A agenda apresenta informações dos eventos e serviços ligados à UFG: 2° 
Workshop Online de Segurança da EVZ/UFG, com o tema: "Armazenamento de 
substâncias perigosas", realizado pela Comissão Interna de Saúde do Servidor 
Público da Escola de Veterinária e Zootecnia da Universidade Federal de Goiás 
(CISSP/EVZ/UFG) com o apoio do Grupo de Estudos em One Health; III Encontro 
de Licenciaturas e Educação Básica 2021; VIII Workshop Internacional sobre 
Planejamento e Desenvolvimento Sustentável de Bacias Hidrográficas, 
coordenada pelo Laboratório de Geomorfologia, Pedologia e Geografia Física 
(LABOGEF) e Programa de Pós Graduação em Ciências Ambientais (CIAMB) da 
Universidade Federal de Goiás (UFG). 
 
Exibida 4 vezes na TV UFG em 25/08/2021 e 26/08/2021 e disponibilizada na 
internet:  https://youtu.be/XqHinw1GFQ4 

829 Live 
 
 

LIVE_MUFG_EP_202_CRISE_AMBIENTAL 
 
Há algumas semanas a mudança climática está no foco do debate político e da 
preocupação social por conta da coincidência de fenômenos devastadores em 
diferentes pontos do planeta. No episódio de hoje falaremos das pesquisas da 
Universidade Federal de Goiás sobre o assunto, sobre sustentabilidade e o que 
esperar para os próximos anos. A UFG tem curso de mestrado e de doutorado 
em Ciências Ambientais. 
 
Entrevistados(as): Cácia Pimentel - pesquisadora NEG/UFG; Manuel Eduardo 
Ferreira- professor Iesa/UFG; Fausto Miziara - coordenador Ciamb/UFG. 
 
Exibida 1 vez na TV UFG em 25/08/2021 e disponibilizada na internet: 
https://youtu.be/6aZlemH-9xI 

830 Agenda  
 
 
 
 

AGENDA_MUFG_309_26_08_21 
 
A agenda apresenta informações dos eventos e serviços ligados à UFG: XV 
SEMIC; IV Seminário da Rede Internacional de Escolas Criativa; Workshop online 
‘’Armazenamento de Substâncias Perigosas’’. 
 
Exibida 4 vezes na TV UFG em 26/08/2021 e 2708/2021 e disponibilizada na 
internet:  https://youtu.be/TWQb9VgWowI 



 

 

831 Boletim 
 
 
 
 

BLM_MUFG_EP_117_PESQUISA_EXERCICIO_FISICO_DIABETES 
 
O boletim informa: estudo da UFG mostra que exercícios de alta intensidade 
ajudam no controle da diabetes tipo 2; Procon notifica empresas que vendem 
álcool em gel com teor de álcool abaixo do exigido. Irregularidades foram 
identificadas pela UFG; Cursos têm até dia 31 de agosto para inscrever alunos 
formandos; Prazo para cadastro e recadastro no programa termina no dia 31 de 
agosto; UFG assina convênio com governo estadual para gerir Escolas do Futuro 
e Colégios Tecnológicos;  Projeto Dando Asas promove inclusão nos projetos de 
extensão que envolvem esporte e dança; Evento e exposição discutem as 
ligações entre paisagens brasileiras e portuguesas; Ângela Ro Ro fala dos 40 
anos de carreira e do show para o Música no Câmpus 2021. 
 
Entrevistados(as): Lucas Bento - pesquisador FM/UFG; Nelson Antoniosi - 
coordenador Lames/UFG; Vanessa Dalla Déa - professora FEFD/UFG; Camila 
Sant’ Anna - professora FAV/UFG; Angela Ro Ro - cantora e compositora. 
 
Exibido 2 vezes na TV UFG em 26/08/2021 e 29/08/2021 e disponibilizado na 
internet: https://youtu.be/OPGRPuOB2i4 

832 Live 
 
 

LIVE_MUFG_EP_203_PARALIMPIADAS 
 
O Brasil chega a esta edição da Paralimpíadas como uma potência. Já figura 
entre os dez primeiros medalhistas há três anos e a meta deste ano é que os 260 
atletas da delegação brasileira repitam o feito e tragam para casa a sonhada 
100ª medalha de ouro de sua história. Mas, como é a preparação para se tornar 
um atleta paralímpico? Como é a vida desses profissionais? E, o que é 
capacitismo? Qual o papel da educação para minimizar e discutir preconceitos 
serão temas tratados no episódio de hoje. 
 
Entrevistadas: Vanessa Dalla Déa - Professora FEFD/UFG; Naná Xavier - Poliatleta 
Universitária; João Turíbio - Diretor Paradesporto SMESP. 
 
Exibida 1 vez na TV UFG em 27/08/2021 e disponibilizada na internet: 
https://youtu.be/yhkXgsBjJ6Q 

833 Agenda  
 
 
 
 

AGENDA_MUFG_310_27_08_21 
 
A agenda apresenta informações dos eventos e serviços ligados à UFG: Goyaz 
2001 + 20: Patrimônio mundial, qual humanidade?, realizado em parceria entre 
a UAECSA do Câmpus Goiás com o Neap (Núcleo de Estudos de Antropologia, 
Patrimônio, Memória e Expressões Museais) da FCS (Faculdade Ciencias Sociais) 
do Câmpus Goiânia; Saúde Mental em Pauta: Lançamento do livro da professora 
Ariane Borges; O projeto Música no Câmpus recebe Angela Ro Ro no dia 31 de 
Agosto 2021 às 21:30. 
 
Exibida 4 vezes na TV UFG em 27/08/2021, 28/08/2021, 29/08/2021 e 
30/08/2021 e disponibilizada na internet:  https://youtu.be/pWsHiT4wCso 



 

 

834 Live 
 
 

LIVE_MUFG_EP_204_MULHERES_AGROECOLOGICAS 
 
Este episódio aborda a prática de mulheres na agroecologia em âmbito 
estadual, nacional e, quiçá, internacional. Para isso apresenta a websérie 
documental Vozes de Gaia, lançada em 13 de agosto, promovida pelo Projeto de 
extensão Aspas, da Faculdade de Informação e Comunicação (FIC/ UFG), em 
parceria com o Centro de Estudos Brasileiros, Fundação RTVE e Simples Era. 
 
Entrevistados(as): Lara Satler - professora FIC/UFG; Dinalva Ribeiro - professora 
EA/UFG; Ludmilla Carvalho - perita federal agrária; Karla Hora - professora 
EECA/UFG. 
 
Exibida 1 vez na TV UFG em 30/08/2021 e disponibilizada na internet: 
https://youtu.be/iR1RKCOAuKg 

835 Agenda  
 
 
 
 

AGENDA_MUFG_311_30_08_21 
 
A agenda apresenta informações dos eventos e serviços ligados à UFG: Angela 
Ro Ro no projeto Música no Câmpus; II Encontro de Licenciaturas e Educação 
Básica; Goyaz 2001 + 20. 
 
Exibida 4 vezes na TV UFG em 30/08/2021 e 31/08/2021 e disponibilizada na 
internet:  https://youtu.be/YHmIUjCWjaE 

836 Boletim 
 
 
 

 

BLM_MUFG_EP_118_PARCERIA_PROGRAMA_VELF 
 
O boletim informa: UFG lança programa de língua inglesa com embaixada dos 
EUA; UFG e Prefeitura de Goiânia realizam testagem ampliada; Aluna da UFG cria 
minicisterna para reaproveitar água da chuva; CONFERENCE ON TELEVISION SET 
DESIGN: Primeira edição da conferência ocorre em novembro de maneira 
remota; UFG vai analisar documentos com inteligência artificial para Tribunal de 
Contas dos Municípios; Motivada por história pessoal, professora da UFG lança 
livro em homenagem à vida; Editais abertos para mestrado e doutorado; Equipe 
produz brinquedos que ajudam no desenvolvimento de crianças que estudam 
nos Cemeis; Seminário internacional de pesquisa em arte e cultura visual 
acontece em novembro. 
 
Entrevistados(as): Maria Cristina Ferreira - professora FL/UFG; Gabriela Ribeiro - 
estudante EECA/UFG; Ariane Borges - professora UEACSA/UFG; Daniel 
Fernandes - professor EMC/UFG; Hiago Leão - estudante EMC/UFG; Leda Maria 
Guimarães - professora FAV/UFG; Gazy Andraus - professor FAV/UFG. 
 
Exibido 1 vez na TV UFG em 31/08/2021 e 05/09/2021 e disponibilizado na 
internet: https://youtu.be/9hvPOY0N_BU 

837 Agenda  
 
 
 
 

AGENDA_MUFG_312_31_08_21 
 
A agenda apresenta informações dos eventos e serviços ligados à UFG: Café com 
Ciência, realizado pelo Instituto de Física da UFG; Ciclo de Conferências "História 
e Historiografia das Ciências", recebe Giuseppe Bianco; Abertas as incrições ao 
Seminário de Iniciação à Pesquisa da UFG, que acontecerá dentro do Conpeex. 
 
Exibida 4 vezes na TV UFG em 31/08/2021 e 01/09/2021 e disponibilizada na 
internet:  https://youtu.be/rkC5BC94pbg 



 

 

838 Chamada 
 
 

CH_CONVITE_ANGELA_MUSICA_CAMPUS_AGOSTO 
 
A cantora e compositora Angela Ro Ro convida o público para seu show no 
Música no Câmpus 2021. 
 
Entrevistada: Angela Ro Ro – cantora e compositora 
 
Exibida 8 vezes na TV UFG e disponibilizada na internet: 
https://youtu.be/qZAShUHhYps 

839 Chamada 
 
 

CH_MUSICA_CAMPUS_ANGELA_RO_RO_AGOSTO 
 
Música no Câmpus realiza o terceiro show da temporada de 2021. Dessa vez 
com a voz de Angela Ro Ro. 
  
Exibida 10 vezes na TV UFG e disponibilizada na internet:  
https://youtu.be/AaaSbixvmis 

840 Interprograma 
 
 

PLEVE_GAIOLAS_SOB_MEDIDA 
 
A autora Gisele Toassa apresenta seu livro, Gaiolas Sob Medida, lançado pela 
editora UFG. 
 
Entrevistado(a): Gisele Toassa – escritora 
 
Exibida 3 vezes na TV UFG e disponibilizada na internet: 
https://youtu.be/6yUDWkALQAo 

841 Interprograma 
 
 

CRONICAS_CIDADE_SE_PUDER_VA_DE_UBER  
 
“Crônicas da Cidade” é uma série especial idealizada pela FIC - Faculdade de 
Informação e Comunicação e o Instituto de Estudos Socioambientais - Iesa da 
UFG. Os estudantes narram suas crônicas relacionadas a região metropolitana 
de Goiânia. Neste episódio a estudante narra sobre o observar a cidade ao andar 
na Marginal Botafogo.  
 
Exibida 1 vezes na TV UFG e disponibilizada na internet: 
https://youtu.be/3tVxzQYr7ZI 

842 Interprograma 
 

CRONICAS_CIDADE_ODE_AOS_ESPIRITOS_ANTILIRICOS 
 
“Crônicas da Cidade” é uma série especial idealizada pela FIC - Faculdade de 
Informação e Comunicação e o Instituto de Estudos Socioambientais - Iesa da 
UFG. Os estudantes narram suas crônicas relacionadas a região metropolitana 
de Goiânia. Neste episódio a estudante narra sobre algumas árvores nas 
avenidas da capital. 
 
Exibida 1 vezes na TV UFG e disponibilizada na internet: 
https://youtu.be/PxU9WpUy1MY 



 

 

843 Interprograma 
 
 

CRONICAS_CIDADE_O_CENTRO_DE_TUDO 
 
“Crônicas da Cidade” é uma série especial idealizada pela FIC - Faculdade de 
Informação e Comunicação e o Instituto de Estudos Socioambientais - Iesa da 
UFG. Os estudantes narram suas crônicas relacionadas a região metropolitana 
de Goiânia. Neste episódio o estudante narra sobre experiências no Centro da 
Capital. 
 
Exibida 1 vezes na TV UFG e disponibilizada na internet: 
https://youtu.be/xQHXbddpZfw 

TOTAL R$ 94.672,02 

VALOR ACUMULADO R$ 1.514.752,32 

 

 

Goiânia, 31 de agosto de 2021. 

 

 

 

 

Vanessa Bandeira 
Diretora Geral da TV UFG 

Profa. Silvana Coleta Santos Pereira 
Diretora Executiva da Fundação RTVE 

 


