
 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO  

PROJETO DE EXTENSÃO "MUNDO UFG" 

- JANEIRO 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 JANEIRO 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 

426 Agenda 
 
 
 
 

AGENDA MUFG 140 01 01 21 
 
A Agenda apresenta informações dos eventos ligados à UFG: Plataforma REDCap, 
mantida pela Pró-Reitoria de Pesquisa e Inovação/UFG, que armazena e dissemina 
dados de pesquisa; Sugestão de leitura do livro “Promoção da Saúde e 
Desenvolvimento Sustentável”, organizado professoras da UFG (IPTSP e FEN); 
Sugestão de leitura “Histórias e memórias”, do professor Orlando Ferreira Castro, 
e-book que conta histórias sobre os 60 anos da Faculdade de Artes Visuais/UFG.   
 
Exibida 4 vezes na TV UFG em 01,02,03 e 04/01/2021 e disponibilizada na internet:  
https://youtu.be/eRC12ceTLok 

427 Live 
 

LIVE MUFG PGM 96POPULACAO TRANS BRASIL 
 
Brasil lidera ranking mundial de assassinatos de transexuais e essa situação piorou 
na pandemia. Especialistas da UFG estudam a trajetória de pessoas trans, os 
impactos do racismo e desenvolvem projetos de pesquisa e extensão como o 
Coletivo TransAÇÃO e o grupo TransUFG. Há seis anos, optar pelo nome social é 
uma prática institucionalizada para reduzir a discriminação na universidade. 
 
Entrevistadas: Yordanna Lara - pesquisadora projeto Trans/UFG; Iêda Figueiró - 
pesquisadora PPGAS/UFG. 

 
Exibida 1 vez na TV UFG em 01/01/2021 e disponibilizada na internet:  
https://youtu.be/VbEvf18RbFM 

428 Vinheta VH COVID 19 BARES RESTAURANTES 
 
Vinheta orienta sobre os cuidados que devem ser tomados ao frequentar bares e 
restaurantes. 
 
Exibida diariamente na TV UFG, sendo 4 vezes ao dia, e disponibilizada na 
internet: https://youtu.be/e2m54nmOdrQ 



 

429 Live 
 

LIVE MUFG PGM 97 SAUDE OLHOS 
 
Segundo a Organização Mundial da Saúde (OMS), cerca de 60% das cegueiras 
podem ser evitadas e a diabetes é um dos motivos de perda total da visão. 
Especialistas da UFG explicam os efeitos da diabetes na saúde dos olhos e a 
importância dos cuidados com telas durante a pandemia. A universidade atende 
gratuitamente milhares de pessoas e deve inaugurar em breve um Hospital de 
Olhos. 
 
Entrevistados(as): Marcos Ávila - professor FM/UFG; Luis Fernando Chaves - 
pesquisador PPCS/UFG; Mariana Siqueira - estudante FM/UFG. 

 
Exibida 1 vez na TV UFG em 04/01/2021 e disponibilizada na internet:  
https://youtu.be/3laOXNtTnWs 

430 Agenda 
 
 
 
 

AGENDA MUFG 141 04 01 20 
 
A Agenda apresenta informações dos eventos ligados à UFG: Sugestão de leitura 
do e-book “Insurgências, ecologias dissidentes e antropologia modal”; Matrículas 
abertas do Centro de Línguas da FL/UFG; Sugestão de leitura do Livro “Estrada 
Goiana da Informação em Saúde: uma concepção”, organizado pela Comissão de 
Governança da Informação em Saúde/UFG. 
 
Exibida 4 vezes na TV UFG em 05/01/2021 e disponibilizada na internet:  
https://youtu.be/KsoOrxX-XGU 

431 Vinheta VH COVID 19 ACADEMIA EVENTOS 
 
Vinheta alerta sobre os riscos e orienta quanto aos cuidados de frequentar eventos 
e academias. 
 
Exibida diariamente na TV UFG, sendo 4 vezes ao dia, e disponibilizada na 
internet: https://youtu.be/fg0vDsJ21MM 

432 Live 
 

LIVE MUFG PGM 98 COMBATE AIDS 
 
Este episódio apresentou os principais desafios enfrentados por portadores de HIV 
no Brasil, assim como as possibilidades de prevenção, tratamento e as políticas 
públicas existentes e que poderiam ser melhoradas.  
 
Entrevistados(as): Sandra Brunini- professora FEN/UFG; Tâmara Gonçalves - 
presidente AAVE; Marcos Matos - professor FEN/UFG. 

 
Exibida 1 vez na TV UFG em 05/01/2021 e disponibilizada na internet:  
https://youtu.be/Lx-wsxscEEg 

433 Agenda 
 
 
 
 

AGENDA MUFG 142 05 01 21 
 
A Agenda apresenta informações dos eventos ligados à UFG: Lançamento do 
Podcast Socializando, realizado por estudantes e professores da Faculdade de 
Ciências Sociais/UFG ; Aberto o período de inscrições para o programa de Pós-
graduação em Enfermagem/UFG; Início das cerimonias de colação de grau dos 
formandos em 2020. 
 
Exibida 4 vezes na TV UFG em 06/01/2021 e disponibilizada na internet:  
https://youtu.be/jjsFzbY_uaE 



 

434 Vinheta VH COVID 19 COMPRAS MERCADO 
 
Vinheta orienta sobre os cuidados que devem ser tomados nas idas ao 
supermercado. 
 
Exibida diariamente na TV UFG, sendo 4 vezes ao dia, e disponibilizada na 
internet: https://youtu.be/w7t_hjejU5Y 

435 Live 
 

LIVE MUFG PGM 99 ALERGIA ALIMENTARES 
 
Alergia alimentar é reação do sistema imunológico. Não há estatísticas oficiais no 
Brasil, mas a prevalência se assemelha com a literatura internacional ao mostrar 
que 8% das crianças, até 2 anos, e 2% dos adultos têm algum tipo de alergia 
alimentar. O Hospital das Clínicas da UFG tem núcleo especializado no assunto. 
 
Entrevistadas: Naflésia Corrêa - professora FM/UFG; Danielli Bichuetti - alergista 
HC/ UFG; Fátima Lindoso - professora FM/UFG. 

 
Exibida 1 vez na TV UFG em 06/01/2021 e disponibilizada na internet:  
https://youtu.be/Trz2-a1dyAM 

436 Agenda AGENDA MUFG 143 06 01 21 
 
A Agenda apresenta informações dos eventos ligados à UFG: Lançamento do 
Podcast Socializando, fruto do projeto de estágio da Faculdade de Ciências 
Sociais; Inscrições abertas para o exame de nível de idiomas do Centro de Línguas 
da Faculdade de Letras/UFG; Aberto o período de inscrições para o Programa de 
Pós-graduação em Enfermagem/UFG. 
 
Exibida 4 vezes na TV UFG em 07/01/2021 e disponibilizada na internet:  
https://youtu.be/b7S3qVCOhvA 

437 Vinheta VH COVID 19 DIABETES 
 
A diabetes é um fator de risco que causa complicações a quem desenvolve a covid-
19, mas por ser uma doença silenciosa muitas pessoas têm e não sabem. A vinheta 
alerta sobre este dado, apontando formas de realizar o diagnóstico e cuidados 
para evitar o contágio do novo coronavírus. 
 
Exibida diariamente na TV UFG, sendo 4 vezes ao dia, e disponibilizada na 
internet: https://youtu.be/3TKT7oLI2Tg 

438 Live 
 

LIVE MUFG PGM 100 INDUSTIRA PANDEMIA 
 
No programa de hoje, professores e estudantes do curso de engenharia de 
produção da UFG conversam sobre como a indústria brasileira se transformou para 
combater a pandemia. 
 
Entrevistados(as): Cynara Tinoco - professora FCT/UFG; Gabriel Nakandakari - 
estudante FCT/UFG; Roberto Piedade - professor FCT/UFG; Ingrid Valente - 
estudante FCT/UFG. 

 
Exibida 1 vez na TV UFG em 07/01/2021 e disponibilizada na internet:  
https://youtu.be/7enH-4y2fyQ 



 

439 Agenda 
 
 
 
 

AGENDA MUFG 144 07 01 21 
 
A Agenda apresenta informações dos eventos ligados à UFG: Inscrições abertas 
para o Programa de Pós-Graduação em Nutrição e Saúde/UFG; Divulgação do 
edital geral do Programa de Monitoria; Anais do Conpeex 2020 está disponível no 
site do CIAR. 
 
Exibida 4 vezes na TV UFG em 09/01/2021 e disponibilizada na internet:  
https://youtu.be/TaPmgThol9k 

440 Vinheta VH COVID 19 RETORNO AULAS 
 
Algumas escolas estão retornando o ensino presencial. Para isso, alguns cuidados 
devem ser respeitados. A vinheta lista esses cuidados e regras para evitar a 
transmissão do novo coronavírus. 
 
Exibida diariamente na TV UFG, sendo 4 vezes ao dia, e disponibilizada na 
internet: https://youtu.be/LQCsVOgRvxI 

441 Live 

 
LIVE MUFG PGM 101 PASTAGEM BRASIL 
 
As áreas de pastagens ocupam aproximadamente 20% do território nacional e a 
maior parte do rebanho bovino brasileiro é alimentado a pasto. Só na Amazônia, 
as áreas de pastagem cresceram 445.6% vezes em 34 anos (1985-2019). Em 
parceria com a iniciativa MapBiomas, pesquisadores do Lapig/UFG têm realizado o 
mapeamento e análise dessas áreas com o objetivo de contribuir na governança 
territorial e ambiental no Brasil. 
 
Entrevistados(as): Laerte Ferreira - pró-reitor pós-graduação UFG; Júlia Shimbo - 
coordenadora científica MapBiomas; Vinicius Mesquita - pesquisador Lapig/UFG; 
Claudinei Santos - pesquisador Lapig/UFG. 

 
Exibida 1 vez na TV UFG em 08/01/2021 e disponibilizada na internet:  
https://youtu.be/iXsuNpOIiHA 

442 Agenda 
 
 
 
 

AGENDA MUFG 145 08 01 21 
 
A Agenda apresenta informações dos eventos ligados à UFG: Programa de 
Monitoria da UFG; Realização das cerimônias de Colação de Grau 2020/1; Edital 
aberto para o Programa de Pós-graduação em Sociologia/UFG. 
 
Exibida 4 vezes na TV UFG em 08,09,10 e 11/01/2021 e disponibilizada na internet: 
https://youtu.be/B0dHPeyTi3A 

443 Vinheta VH COVID 19 NÃO VACINAR 
 
Especialista esclarece a dúvida: O que acontece se eu não me vacinar? 
 
Exibida diariamente na TV UFG, sendo 4 vezes ao dia, e disponibilizada na 
internet: https://youtu.be/yAt0ROy4UNo 



 

444 Live 
 

LIVE MUFG PGM 102 MACULINIDADE 
 
Diferentes sujeitos têm empregado o termo “masculinidade tóxica” para iniciar um 
debate sobre os efeitos nocivos da socialização dos homens e sobre os 
comportamentos que derivam desse aprendizado das masculinidades. O 
programa de hoje pretende discutir como gerar uma cultura de paz e equidade de 
gênero na sociedade. 
 
Entrevistados: Lucas Amaral - professor UniCEUB; Alex Ratts- professor 
IESA/UFG. 

 
Exibida 1 vez na TV UFG em 11/01/2021 e disponibilizada na internet:  
https://youtu.be/e-pa7-WBx8Q 

445 Agenda 
 
 
 
 

AGENDA MUFG 146 11 01 21 
 
A Agenda apresenta informações dos eventos ligados à UFG: Lançamento do 
edital do programa de monitoria da UFG; Lançamento do Calendário do Centro de 
Línguas da UFG; Sugestão de leitura “Coletânea de Estudos Contemporâneos em 
Jornalismo” produzido por professores do curso de jornalismo da UFG. 
 
Exibida 4 vezes na TV UFG em 11 e 12/01/2021 e disponibilizada na internet:  
https://youtu.be/gXXFzK2I0jA 

446 Boletim 
 
 
 

BLM MUFG PGM 55 EFICACIA BUTANTAN 
 
O boletim traz as notícias: Instituto Butantan divulga eficácia da vacina; UFG 
poderá ceder refrigeradores para armazenar vacinas; Covid-19 pode afastar 
trabalhadores por até seis meses; Ações judiciais podem mudar resultado das 
eleições; Aulas presenciais terão apenas 30% da capacidade; Projeto de extensão 
realiza maratona para Enem 2021; Provas do Enem começam no próximo fim de 
semana; Começam as matrículas na rede municipal de ensino; Guia ilustrado 
orienta pais e cuidadores na saúde bucal de crianças autistas; Músicos da orquestra 
filarmônica de Goiás foram contratados; Pesquisadora da UFG é premiada; 
Engenharia de Produção abre inscrições para a pós-graduação. 
 
Entrevistados(as): León Safatle - adv. Eleitoralista; Yves Ternes - Vigilância em 
Saúde/Goiânia; Valéria Almeida - coord. Cursinho Federal de Goiás; Leila Soares - 
chefe gabinete Secult; Hélio Fuchigami - coordenador PPGEP/UFG; Francine 
Moreira - professora FO/UFG. 
 
Exibido 2 vezes na TV UFG em 12/01/2021 e 17/01/2021 e disponibilizado na 
internet: https://youtu.be/ujdqSig2rrE 

447 Agenda 
 
 
 
 

AGENDA MUFG 147 12 01 21 
 
A Agenda apresenta informações dos eventos ligados à UFG: Abertura do edital 
para o Mestrado em Engenharia de Produção da Faculdade de Ciência e 
Tecnologia/UFG; Abertura do edital para o Programa de Pós-Graduação em 
Agronomia/UFG; Inauguração do novo prédio das Engenharias no Campus 
Samambaia/UFG. 
 
Exibida 4 vezes na TV UFG em 12 e 13/01/2021 e disponibilizada na internet:  
https://youtu.be/8oxjkJaejLo 



 

448 Vinheta VH COVID 19 EFEITOS COLATERAIS 
 
Especialista explica quais os efeitos colaterais normais das vacinas. 
 
Exibida diariamente na TV UFG, sendo 4 vezes ao dia, e disponibilizada na 
internet: https://youtu.be/081WGC5bV8U 

449 Live 

 
 LIVE MUFG PGM 103 CULTURA CANCELAMENTO 
 
A cultura do cancelamento ou cultura do banimento é uma forma moderna de 
ostracismo em que uma pessoa ou um grupo é expulso de uma posição de 
influência ou fama devido a atitudes consideradas questionáveis - seja online nos 
meios de comunicação social, no mundo real ou em ambos. O episódio fala sobre 
liberdade de expressão e censura. 
 
Entrevistados: Magno Medeiros- professor FIC/UFG; Daniel Christino - professor 
FCS/UFG. 

 
Exibida 1 vez na TV UFG em 13/01/2021 e disponibilizada na internet:  
https://youtu.be/FclujGObPrg 

450 Agenda 
 
 
 
 

AGENDA MUFG 148 13 01 21 
 
A Agenda apresenta informações dos eventos ligados à UFG: Divulgação de 
Pesquisa de doutorado que trabalha a questão das produções audiovisuais para o 
entendimento de gênero e ditaduras no Brasil e na Argentina no Programa de Pós-
graduação em História/UFG; Inscrições para Doutorado sanduíche no exterior via 
edital lançado pela PRPG/UFG; Inscrições abertas para o Programa de Pós-
graduação em Psicologia/UFG. 
 
Exibida 4 vezes na TV UFG em 13 e 14/01/2021 e disponibilizada na internet:  
https://youtu.be/qFj9mbidKwA 

451 Boletim 
 
 
 

BLM MUFG PGM 56 VOLTA AULA GOIANIA 
 
O boletim traz as notícias: Goiás está em luto oficial de três dias pela morte do 
prefeito licenciado de Goiânia, Maguito Vilela; Em Goiânia, mulheres são maioria 
dos casos e das mortes de covid-19; Matrículas abertas para os Cmeis em Goiânia; 
Entidades criticam aplicação das provas do Enem em janeiro e candidatos que não 
cumprirem regras sanitárias contra covid-19 podem ser desclassificados; Mais de 
44 mil indígenas contraíram covid-19, segundo APIB; Vacinação contra covid-19 
começa quatro dias depois da aprovação do uso emergencial, diz ministro da 
saúde; UFG retoma cerimônias de colação de grau, seguindo protocolos de 
biossegurança; Escola de Veterinária e Zootecnia da UFG oferece prêmio para 
estimular produção científica; Goiás deve receber mais de 3 milhões de doses da 
Coronavac, segundo governo estadual; Preços dos planos de saúde serão 
reajustados a partir deste mês, depois de congelamento em 2020; Para viver com 
dignidade, salário mínimo dos brasileiros deveria ser de mais de 5 mil reais, 
segundo estudo; UFG oferece três cursos de irrigação para toda a comunidade. 
 
Entrevistados(as): Marcelo Costa - secretário SME/Goiânia; Israel Trindade - pró-
reitor adjunto Prograd/UFG; Maria Clorinda Fioravanti - diretora EVZ/UFG; 
Everton Rosa - professor Face/UFG; José Alves - professor EA/UFG. 
 
Exibido 2 vezes na TV UFG em 14/01/2021 e 17/01/2021 e disponibilizado na 
internet: https://youtu.be/UUK09msT2eU 



 

452 Agenda 
 
 
 
 

AGENDA MUFG 149 14 01 21 
 
A Agenda apresenta informações dos eventos ligados à UFG: Abertura das 
inscrições para cursos de Pós-graduação na FACE/UFG; Datas referentes ao 
Certificado de Reconhecimento Consuni 2020; Inscrições para o Prêmio 
“Estudante Destaque” e o Prêmio “Mérito Acadêmico 2020” da EVZ/UFG. 
 
Exibida 4 vezes na TV UFG em 14 e 15/01/2021 e disponibilizada na internet:  
https://youtu.be/OK1KIOUVkn8 

453 Vinheta VH COVID 19 IMUNIDADE COLETIVA 
 
Especialista explica como funciona a imunidade coletiva. 
 
Exibida diariamente na TV UFG, sendo 4 vezes ao dia, e disponibilizada na 
internet: https://youtu.be/Hg9f4yuNtBo 

454 Live 
 

LIVE MUFG PGM 104 REITORIA DIGITAL 
 
O projeto da Reitoria Digital surge no final de 2019 com a missão de aproximar o 
órgão central da administração da UFG da comunidade interna e externa. Neste 
ano de pandemia, ao aumentar espaços de escuta e de divulgação das ações 
científicas, ganha nova importância. O programa de hoje faz retrospecto das ações 
desse projeto e pretende discutir os desafios da comunicação no País. 
 
Entrevistados(as): Pablo Lisboa - coordenador Reitoria Digital; Laerte Ferreira - 
pró-reitor PRPG/UFG; Edward Madureira - reitor UFG; Sandramara Matias - vice- 
reitora UFG. 

 
Exibida 1 vez na TV UFG em 15/01/2021 e disponibilizada na internet:  
https://youtu.be/p460U5ZykoQ 

455 Agenda 
 
 
 
 

AGENDA MUFG 150 15 01 21 
 
A Agenda apresenta informações dos eventos ligados à UFG: Edital lançado pela 
Escola de Agronomia da UFG abre inscrições em programas de Mestrado e 
Doutorado; Abertas inscrições para o programa de Doutorado sanduíche no 
exterior, via edital promovido pela PRPG/UFG; Edital abre inscrições no Programa 
de Pós graduação (Mestrado e Doutorado) Nutrição e Saúde da Faculdade de 
Nutrição/UFG. 
 
Exibida 4 vezes na TV UFG em 15 e 18/01/2021 e disponibilizada na internet:  
https://youtu.be/fIKk9CjgYpQ 

456 Vinheta VH COVID 19 TEVE COVID VACINA 
 
Especialista esclarece a dúvida: Já tive covid-19, preciso tomar a vacina mesmo 
assim? 
 
Exibida diariamente na TV UFG, sendo 4 vezes ao dia, e disponibilizada na 
internet: https://youtu.be/ItVZsavXeCU 



 

457 Live 
 

LIVE MUFG PGM 105 TRABALHO MULHER PANDEMIA 
 
A pandemia tirou das mulheres 10 anos de avanços no mercado de trabalho. Os 
dados são da pesquisa “Mercado de Trabalho e Pandemia da Covid-19: Ampliação 
de Desigualdades já Existentes?” realizada em julho pelo Ipea. Este episódio fala 
sobre trabalho, direitos humanos e desigualdade de gênero. 
 
Entrevistados(as): Margareth Arbués- vice-diretora Regional Goiás/UFG; Lúcia 
Rincon - União Brasileira de Mulheres; Fernando Rossetto- pesquisador NDH/UFG. 

 
Exibida 1 vez na TV UFG em 18/01/2021 e disponibilizada na internet:  
https://youtu.be/ma9Efy-zUgY 

458 Agenda 
 
 
 
 

AGENDA MUFG 151 18 01 21 
 
A Agenda apresenta informações dos eventos ligados à UFG: Inscrições abertas 
para cursos de especialização e Master in Business da FACE/UFG; Edital abre 
inscrições para cursos de mestrado e doutorado da EVZ do Programa de Pós-
Graduação em Ciência Animal; Palestra Saúde Mental em Pauta com o tema 
“Rede de Atenção Psicossocial: caminhos para o cuidado em saúde mental em 
Goiás”, ministrada pela professora Dra. Fernanda Costa Nunes. 
 
Exibida 4 vezes na TV UFG em 18 e 19/01/2021 e disponibilizada na internet:  
https://youtu.be/97ssxzyFknM 

459 Boletim 
 
 
 

BLM MUFG PGM 57 ANVISA AUTORIZA VACINA 
 
O boletim traz as notícias: HC/UFG recebe pacientes com covid-19 vindos de 
Manaus; Uso emergencial de vacina é autorizado e vacinação contra covid-19 já 
começou; Prefeitura de Goiânia apresenta plano de vacinação na capital; 
Ministério da Saúde afirma que não tem estoque de seringas e agulhas e que isso é 
responsabilidade dos estados; Testagem em massa indica aumento no número de 
casos de convid-19 na capital e mortes por covid-19 crescem no Brasil por causa 
das festas de final de ano; A nova variante do coronavírus encontrada em Manaus 
e no Japão pode ser mais infecciosa; Vice é legalmente apto para assumir o cargo 
de prefeito; Divórcios aumentam durante a pandemia; Laboratórios da UFG 
descobrem novas propriedades no puçá e gabiroba do cerrado; Faculdade de 
Jornalismo lança exposição virtual no instagram; Estudo realizado na Universidade 
de Nova York aponta que a sorte pode ser criada. 
 
Entrevistados(as): Ronaldo Caiado - governador Goiás; José Garcia Neto - 
superintendente HC/UFG; Durval Pedroso - secretário SMS/Goiânia; Grécia 
Carolina Pessoni - Epidemiologia SMS/Goiânia; Nara Bueno - advogada eleitoral; 
Alex Braga - presidente CNB/GO; Alessandro Issi Batista – empreendedor; 
Christian Busch - professor e pesquisador NYU. 
 
Exibido 2 vezes na TV UFG em 19/01/2021 e 24/01/2021 e disponibilizado na 
internet: https://youtu.be/ESkWQhHPrvI 



 

460 Agenda 
 
 
 
 

AGENDA MUFG 152 19 0121 
 
A Agenda apresenta informações dos eventos ligados à UFG: Inscrições abertas 
para o curso de Mestrado Profissional em Engenharia de Produção/UFG; Cursos de 
Irrigação são oferecidos pela Escola de Agronomia/UFG; Podcast Edufisicast, 
iniciativa de um projeto de mestrado profissional da UNESP em parceira com a 
UFG. 
 
Exibida 4 vezes na TV UFG em 19 e 20/01/2021 e disponibilizada na internet:  
https://youtu.be/bZy49fFOkR8 

461 Vinheta VH COVID 19 USO MASCARA ALCOOL 
 
Especialista explica se os cuidados com higiene pessoal, máscaras e 
distanciamento terão que ser mantidos depois de vacinar. 
 
Exibida diariamente na TV UFG, sendo 4 vezes ao dia, e disponibilizada na 
internet: https://youtu.be/Oo_f0bJWbYE 

462 Live 
 

LIVE MUFG PGM 106 MEDICINA CHINESA 
 
Este episódio apresenta práticas de medicina integrativa originárias na China, suas 
características e como ela se harmoniza com a medicina ocidental. Também 
esclarece sobre o acordo entre a UFG e o Instituto Confúcio e as ações desta 
parceria dentro da Universidade.  
 
Entrevistados(as): Ana Cecília Coelho - presidente Abenah; Matheus Moreira – 
fisioterapeuta; Francisco Figueiredo - diretor DRI/UFG; Claci Rosso - diretora 
FEN/UFG. 

 
Exibida 1 vez na TV UFG em 20/01/2021 e disponibilizada na internet:  
https://youtu.be/k1tcRx9gsaI 

463 Agenda 
 
 
 
 

AGENDA MUFG 153 20 01 21 
 
A Agenda apresenta informações dos eventos ligados à UFG: Três cursos de 
irrigação são ofertados pela Escola de Agronomia da UFG; Olimpíada de 
Matemática do Estado de Goiás, para estudantes do ensino fundamental e médio, 
realizada com apoio da UFG; E-book publicado pela plataforma Sempre UFG 
homenageia o novo Hospital das Clínicas da UFG, lembrando os 60 anos de luta da 
instituição por esse empreendimento. 
 
Exibida 4 vezes na TV UFG em 20 e 21/01/2021 e disponibilizada na internet:  
https://youtu.be/oGfZm9wiwMA 



 

464 Boletim 
 
 
 

BLM MUFG PGM 58 COMECO VACINACAO 
 
O boletim traz as notícias: Vacinação contra Covid-19 ainda não vai cobrir todo o 
primeiro grupo prioritário; Goiânia recebe mais de 30 mil doses da Coronavac; 
Medidas sanitárias devem ser mantidas mesmo com início da vacinação; Projeções 
alertam que a partir de março podemos atingir de novo o pico de 2020;  Goiás 
participa de esforço nacional para tratar pacientes com Covid de Manaus; 
Pesquisadores da UFG analisam fezes e urina de pacientes com Covid-19; Prefeito 
de Goiânia visita UFG; Cepae/UFG distribui alimentos para famílias dos 
estudantes; Aberta vaga para trabalhar como assistente de ambiente virtual de 
aprendizagem na UFG; UFG oferece cursos de língua estrangeira com inscrições 
abertas em fevereiro; Turma de Medicina da UFG de 1980 lança livro com biografia 
dos integrantes. 
 
Entrevistados(as): Gustavo Mendanha - prefeito Aparecida de Goiânia; Ronaldo 
Caiado - governador Goiás; Manuel Ferreira - coord. Covid Goiás UFG; José Garcia 
Neto - superintendente HC/UFG; Menira Souza - professora IPTSP/UFG; Simoni 
Urbano - nutricionista Cepae/UFG; Marília de Goyaz - diretora Ciar/UFG; Alexandre 
Badim - coordenador CL/UFG; Marta Finotti - professora FM/UFG; Durval Pedroso 
- secretário SMS/Goiânia; Ana Karolina Aires - diretora Lar São Vicente de Paulo; 
Rogério Cruz - prefeito Goiânia; Edward Madureira - reitor UFG; Luiz Bittencourt - 
secretário infraestrutura Goiânia. 
 
Exibido 2 vezes na TV UFG em 21/01/2021 e 24/01/2021 e disponibilizado na 
internet: https://youtu.be/hctgJL73IHw 

465 Agenda 
 
 
 
 

AGENDA MUFG 154 21 01 21 
 
A Agenda apresenta informações dos eventos ligados à UFG: Série de workshops 
sobre Planejamento Estratégico da Pós-graduação na UFG, realizada pela 
PRPG/UFG; III Seminário Científico dos Programas de residência multiprofissional 
em Saúde do Hospital das Clínicas da UFG/Ebserh; Exposição dos alunos calouros 
do curso de Jornalismo fala sobre temas impactantes no ano de 2020 durante a 
pandemia. 
 
Exibida 4 vezes na TV UFG em 21 e 22/01/2021 e disponibilizada na internet:  
https://youtu.be/sGagqcqfq70 

466 Vinheta VH COVID 19 ALTERA DNA 
 
Especialista responde à pergunta: Tem algum tipo de vacina que pode alterar meu 
DNA? 
 
Exibida diariamente na TV UFG, sendo 4 vezes ao dia, e disponibilizada na 
internet: https://youtu.be/3rEcvI00MfI 



 

467 Live 

 
LIVE MUFG PGM 107 JANEIRO BRANCO 
 
Este episódio mostra a campanha “Janeiro Branco” que visa estimular as pessoas a 
cuidarem da saúde mental. Apresenta projetos da UFG que oferecem suporte 
psicológico para servidores e estudantes, traz a participação do CVV, que atua 
com serviço voluntário de escuta e acolhimento à população e apresenta a rede 
pública de serviço psicosocial. 
 
Entrevistados(as): Ciro Vargas - psiquiatra SIASS/UFG; Fernanda Nunes - psicóloga 
SES/GO; José Fernando Tolentino - voluntário CVV; Viviane Ferro - 
Saudavelmente UFG. 

 
Exibida 1 vez na TV UFG em 22/01/2021 e disponibilizada na internet:  
https://youtu.be/8iuF-zepGyM 

468 Agenda 
 
 
 
 

AGENDA MUFG 155 22 01 21 
 
A Agenda apresenta informações dos espaços da UFG: Pista de atletismo da UFG, 
localizada na Faculdade de Educação Física e Dança-UFG; Centro Cultural da UFG, 
construído no ano de 2010 e responsável por movimentar a vida da cidade de 
Goiânia no que tange ao setor cultural, apresentando diversas peças, shows e 
palestras; Planetário da UFG, que promove atividades educativas com o auxílio de 
recursos técnicos, além de sediar programas da graduação e da pós graduação da 
Universidade.  
 
Exibida 4 vezes na TV UFG em 22 e 25/01/2021 e disponibilizada na internet:  
https://youtu.be/isJ5zUWBgtk 

469 Live 
 

LIVE MUFG PGM 108 VISIBILIDADE TRANS 
 
Comemorado em 29 de janeiro, o Dia da Visibilidade Trans pede pelo fim do 
preconceito em relação às populações trans. Ao longo dos últimos 15 anos, o Brasil 
registra avanços na oferta e direitos para essa população, mas ainda é o país que 
mais mata transexuais e travestis no planeta. O HC/UFG tem programa pioneiro 
no País referência na área de cirurgias de redesignação sexual. Por acreditar numa 
sociedade mais justa, igualitária e diversa, o episódio de hoje debate identidade e 
gênero, orientação afetiva e sexo biológico.  
 
Entrevistados(as): Aldair Novato - médico HC/UFG; Beth Fernandes - ONG Astrall 
Goiás; Augusto Oliveira- servidor técnico-administrativo UFG. 

 
Exibida 1 vez na TV UFG em 25/01/2021 e disponibilizada na internet:  
https://youtu.be/FT8c3AePoPU 

470 Agenda 
 
 
 
 

AGENDA MUFG 156 25 01 21 
 
A Agenda apresenta informações dos eventos ligados à UFG: III Seminário 
Científico dos Programas de Residência Multiprofissional em Saúde do Hospital 
das Clínicas da UFG/Ebserh, transmitido pelo Youtube Oficial da UFG; Calendário 
de matrículas dos estudantes do Centro de Línguas da UFG; Inscrições abertas 
para a Olimpíada Brasileira de Matemática. 
 
Exibida 4 vezes na TV UFG em 25 e 26/01/2021 e disponibilizada na internet:  
https://youtu.be/NvDXz464BYA 



 

471 Boletim 
 
 
 

BLM MUFG PGM 59 VACINA DOSES INDIA 
 
O boletim traz as notícias: Todos os municípios já começaram a vacinação contra a 
covid-19; Indígenas protestam para receber vacinas; Goiás recebe 65 mil doses de 
vacinas da Índia; População carcerária fica fora do grupo prioritário da vacinação; 
Ministério Público terá acesso às informações sobre vacinas em Goiás; Aparecida 
conclui aplicação do primeiro lote nesta terça; Veterinários podem ser incluídos 
em grupos prioritários; Apreensões de contrabando aumentam em Goiás durante 
a pandemia; Curso pretende formar 2 mil agentes da cidadania em Goiás; Instituto 
de Física abre inscrições para mestrado e doutorado; UFG e Emater oferecem 
vagas em pós-graduação; UFG oferece 14 vagas para pós-graduação em 
administração pública. 
 
Entrevistados(as): Flúvia Amorim - Vigilância Saúde SES/GO; Aylton Vechi - 
procurador-geral; Gabriela Souza – médica; Newton Morais - inspetor PRF; 
Marjorie Santos - Controle Social/CGE; Jéssica Traguetto - professora Face/UFG; 
Andris Bakusis - coordenador PPGFI/UFG; Antelmo  Alves - EMATER/GO; Solon 
Bevilacqua - coordenador Profiap. 
 
Exibido 2 vezes na TV UFG em 26/01/2021 e 31/01/2021 e disponibilizado na 
internet: https://youtu.be/rW59bCBC6Is 

472 Agenda 
 
 
 
 

AGENDA MUFG 157 26 01 21 
 
A Agenda apresenta informações dos eventos ligados à UFG: Live do Programa 
Brafagri que une estudantes da UFG e da UFAM para falarem tudo sobre a 
experiência de ser intercambista; III Seminário Científico dos programas de 
residência multiprofissional em saúde do HC/UFG com o tema “Inteligência 
artificial e o cuidado multiprofissional em saúde”; WorkShops discutem o 
Planejamento Estratégico da Pós-graduação da UFG, promovido pela PRPG/UFG.  
 
Exibida 4 vezes na TV UFG em 26 e 27/01/2021 e disponibilizada na internet:  
https://youtu.be/Go9EqWLHSLY 

473 Live 
 

LIVE MUFG PGM 109 TEMOS VACINA AGORA 
 
Apesar do tão esperado início da vacinação contra a Covid-19, o Brasil ainda 
enfrenta incertezas na imunização da população, e em Goiás vemos avançar casos 
de contaminação e de internação. Em termos de estratégia, o Brasil sempre foi 
referência em vacinas e o Programa Nacional de Imunizações (PNI) tem larga 
experiência.  O episódio fala sobre oferta e segurança das vacinas, programa de 
imunização e o que podemos esperar para os próximos meses.  
 
Entrevistadas: Cristiana Toscano - professora IPTSP/UFG; Flúvia Amorim - 
Vigilância em Saúde SES; Ana Paula Kipnis- professora IPTSP/UFG; Polyana Braga 
- gerente imunização SMS. 

 
Exibida 1 vez na TV UFG em 27/01/2021 e disponibilizada na internet:  
https://youtu.be/R73bJ7Nw68I 



 

474 Agenda 
 
 
 
 

AGENDA MUFG 158 27 01 21 
 
A Agenda apresenta informações dos eventos ligados à UFG: Inscrições abertas 
para mestrado profissional em Engenharia de Produção da Faculdade de Ciências 
e Tecnologia/UFG; Cursos profissionalizantes ofertados pelo Instituto de Química 
por meio do projeto Análises Laboratoriais; E-books da Biblioteca Virtual da Gale 
estão disponíveis até o dia 05 de março para estudantes da UFG.  
 
Exibida 4 vezes na TV UFG em 27 e 28/01/2021 e disponibilizada na internet:  
https://youtu.be/CL-zJDGqQ-Y 

475 Boletim 
 
 
 

BLM MUFG PGM 60 LEI SECA 
 
O boletim traz as notícias: Descumprimento da Lei Seca pode levar a interdição do 
estabelecimento; UFG adia cerimonias de colação de grau presenciais que 
começariam em fevereiro; Especialistas apostam na tendência do home office 
para o mercado de trabalho; Conheça os direitos do trabalhador; Estados Unidos 
têm  primeiro caso da variante do coronavírus registrada no Brasil; Brasil proíbe 
entrada de viajantes vindos da África do Sul; Cuidado com golpes: UFG e 
Ministério da Saúde não agendam vacinação contra Covid-19; Conheça o museu 
de Geociências da UFG; Museu Antropológico da UFG faz sessão de filme com 
debate; Vagas abertas para participar do Núcleo de Estudos e Pesquisa em 
Agronegócio da UFG; Fundação de Amparo à Pesquisa do estado de Goiás tem 
três editais abertos; Coordenação de Inclusão e Permanência da UFG seleciona 
três bolsistas; Confira a exposição sobre percursos na cidade feita por estudantes 
do Cepae/UFG; Pacientes se preparam para voltar a Manaus depois de receberem 
alta. 
 
Entrevistados(as): Jaqueline Civardi - pró-reitora Prograd/UFG; Murilo Chaves - 
advogado trabalhista; Roberto Candeiro - professor FCT/UFG; Rossana Klippel - 
museóloga MA/UFG; Hêmilli Bairros - estudante EA/UFG; Marcos Arriel - dir. 
científico Fapeg; Maria Bethânia Sardeiro - coordenadora CIP/UFG; Samuel 
Rodrigues - professor Cepae/UFG; Thiago Duarte - paciente amazonense. 
 
Exibido 2 vezes na TV UFG em 28/01/2021 e 31/01/2021 e disponibilizado na 
internet: https://youtu.be/AbB0_gbozSw 

476 Agenda 
 
 
 
 

AGENDA MUFG 159 28 01 21 
 
A Agenda apresenta informações dos eventos ligados à UFG: Lançamento do 
Promover IFES, programa que possibilita estudantes realizarem a mobilidade 
virtual cursando disciplinas de seus respectivos cursos só que de outras instituições 
de ensino superior parceiras; Edição do projeto de extensão “O piano e suas 
Perspectivas” com Angélica Freias, autoridade do cenário da música no Brasil, 
promovida pela EMAC e Reitoria-UFG; Hospital Veterinário-UFG vai disponibilizar 
durante todo o ano de 2021 a vacina antirrábica gratuitamente para interessados.  
 
Exibida 4 vezes na TV UFG em 28 e 29/01/2021 e disponibilizada na internet:  
https://youtu.be/uyysF2nPQ_A 



 

477 Live 
 

LIVE MUFG PGM 110 SAUDE INTESTINAL 
 
O mau funcionamento do intestino afeta toda a saúde do corpo. Como cuidar bem 
dessa parte do corpo? Quais as doenças e tratamentos que se destacam? São 
algumas das perguntas respondidas neste episódio.  
 
Entrevistados(as): Maria Luiza Stringhini - professora Fanut/UFG; Mauro Bafutto - 
professor FM/UFG. 

 
Exibida 1 vez na TV UFG em 29/01/2021 e disponibilizada na internet:  
https://youtu.be/Nw_9mz21VsU 

478 Agenda 
 
 
 
 

AGENDA MUFG 160 28 01 21 
 
A Agenda apresenta informações dos eventos ligados à UFG: Inscrições abertas 
para cursos de MBA e Especialização da Faculdade de Administração, Ciências  
Contábeis e Ciências Econômicas/UFG; Inscrições abertas para o sorteio de vagas 
do CEPAE/UFG; 3º Ação Solidária Estudantil, promovida por entidades estudantis 
com apoio da PRAE/UFG. 
 
Exibida 4 vezes na TV UFG em 29 e 01/02/2021 e disponibilizada na internet:  
https://youtu.be/wZk9XdwSfPs 

                                                                                                                                                     TOTAL                      R$94.672,02 

 

VALOR ACUMULADO R$852.048,018 

 

 

Goiânia, 31 de janeiro de 2021. 
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