
 

 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO  

PROJETO DE EXTENSÃO "MUNDO UFG" 

- JULHO 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 JULHO 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 

745 Boletim 
 
 
 
 
 

BLM_MUFG_EP_100_COINFECCAO_COVID_CRIANCAS  
 
O boletim informa: Infecção hospitalar: estudo da UFG analisa coinfecção de Covid-
19 e bactéria em crianças; Covid-19: número de mortes este ano já é maior que o 
total de 2020; Novas denúncias de corrupção na compra de vacinas pelo ministério 
da saúde; UFG coordena inquérito vacinal em Goiás; Violência contra a mulher: 
pesquisa da UFG identifica revitimização na segurança pública e na mídia; Pesquisa 
da UFG analisa resistência umbandista no estado democrático de direito; Projeto 
da UFG une dança e meditação; Saiba como participar da campanha vacina, arte e 
solidariedade. 
 
Entrevistados(as): Lilian Carneiro - professora IPTSP/UFG; Sheila Telles - professora 
FEN/UFG; Karlla Caetano - professora FEN/UFG; Ana Paula Neves - pesquisadora 
PPIDH/ UFG; Carina Gonçalves - pesquisadora PPIDH /UFG; Carlos Nogueira  
bolsista do projeto. 
 
Exibido 1 vezes na TV UFG em 01/07/2021 e disponibilizado na internet: 
https://youtu.be/yaRG3b-ERGs 

746 Agenda  
 
 
 
 

AGENDA_MUFG_269_01_07_21 
 
A Agenda apresenta informações dos eventos e serviços ligados à UFG: O piano e 
suas perspectivas, promovido pela EMAC; Jornada ABCA 2021, promovida pela FAV 
UFG; Diálogos Digitais, promovido pelo Digital Lab da UFG. 
 
Exibida 4 vezes na TV UFG em 01/07/2021 e 02/07/2021 e disponibilizada na 
internet:  https://youtu.be/8ZlOemEeH3k 



 

 

747 Live 
 
 

LIVE_MUFG_EP_180_LOGISTICA_TRANSPORTE_BRASIL 
 
Este episódio apresenta os desafios da logística no Brasil através dos modais 
existentes e também cita a necessidade de investimentos para ampliação e 
integração desses diferentes modais.  
 
Entrevistados(as): George Wilton - professor FCT/ UFG; Nadya Galo - professora 
FTC/ UFG; Michelle Galvão - professora FCT/UFG; Mauricio Torronteguy - consultor 
portuário. 
 
Exibida 1 vez na TV UFG em 02/07/2021 e disponibilizada na internet: 
https://youtu.be/24xGhFPjgtQ 

748 Agenda  
 
 
 
 

AGENDA_MUFG_270_02_07_21 
 
A Agenda apresenta informações dos eventos e serviços ligados à UFG: Matrícula 
para alunos veteranos da UFG; Jornada ABCA 2021, promovida pela FAV UFG; V 
Semana de Planejamento Pedagógico da UFG, realizada pela PROGRAD. 
 
Exibida 4 vezes na TV UFG em 02/07/2021, 03/07/2021, 04/07/2021 e 05/07/2021 e 
disponibilizada na internet:  https://youtu.be/Y9Wo7Bt6NJ0 

749 Live 
 
 

LIVE_MUFG_EP_181_AVALIACAO_POLITICAS_PUBLICAS 
 
Neste episódio, o Mundo UFG apresenta métodos de avaliação de políticas 
públicas, como acontecem e como influenciam no rumo de medidas que 
impactam a sociedade em geral, inclusive diante da pandemia.  
 
Entrevistados(as): Robert Bonifácio - professor CS/UFG; Lycia Lima - FGV EESP 
CLEAR; Carolina Imura - políticas públicas FJP. 
 
Exibida 1 vez na TV UFG em 05/07/2021 e disponibilizada na internet: 
https://youtu.be/wlN6wKEvY4s 

750 Agenda  
 
 
 
 

AGENDA_MUFG_271_05_07_21 
 
A Agenda apresenta informações dos eventos e serviços ligados à UFG: Solicitação 
de Matrículas UFG; Processo Seletivo Música UFG 2021; Inscrições abertas para o 
Programa de Pós-graduação Projeto e Cidade da FAV UFG. 
 
Exibida 4 vezes na TV UFG em 05/07/2021 e 06/07/2021 e disponibilizada na 
internet:  https://youtu.be/K82EaHQht6A 



 

 

751 Boletim 
 

 
 
 

BLM_MUFG_EP_101_PROMOTORAS_LEGAIS 
 
O boletim informa: Secretaria estadual de saúde nega que vacinas vencidas 
tenham sido aplicadas em Goiás; Aparecida de Goiânia vacina pessoas a partir de 
40 anos de idade; Pessoas acima de 44 anos são vacinadas contra a Covid-19 na 
capital; Sintomas causados pela vacina contra Covid-19 não devem causar 
preocupação; Confira o painel da Covid-19 em Goiás; Prefeitura de Goiânia realiza 
testagem para Covid-19; Variante Delta está presente na América Latina e 
preocupa órgãos de saúde; Brasil pode ter sobra de vacinas se todos os 
laboratórios cumprirem contratos; Movimento Promotoras Legais Populares quer 
levar educação jurídica às mulheres goianas; UFG recebe doação de ultrafreezer 
que será utilizado para armazenar vacinas contra Covid-19; Vacinação de 
funcionários feita por empresa na Colômbia gera repercussão; Ficção ou realidade? 
Pesquisador usa literatura para discutir questões sociais. 
 
Entrevistados(as): Juliana Barreto - infectologista; Priscila de Sá  - pesquisadora 
PPIDH/UFG; Diogo Mafia  - dir. inovação Sicoob UniCentro; Edward Madureira  - 
reitor UFG; Clecildo Barreto - diretor IPTSP; Saymonn Caetano - pesquisador 
PPIDH/UFG. 
 
Exibido 2 vezes na TV UFG em 06/07/2021 e 11/07/2021 e disponibilizado na 
internet: https://youtu.be/vd85IzVkkqg 

752 Agenda  
 
 
 
 

AGENDA_MUFG_272_06_07_21 
 

A agenda apresenta informações de alguns eventos e serviços ligados à UFG: 18º 
Conpeex, promovido pela UFG, acontecerá no período de 04 a 08 de outubro com 
a temática A transversalidade da ciência, tecnologia e inovações para o planeta; 
Inscrições para o XXI Seminário Nacional de Bibliotecas Universitárias (SNBU2020); 
FL ganha edital da Embaixada dos EUA para oferecer curso de inglês. 
 
Exibida 4 vezes na TV UFG em 06/07/2021 e 07/07/2021 e disponibilizada na 
internet:  https://youtu.be/y7ROVlttWns 

753 Live 
 
 

LIVE_MUFG_EP_182_VERDADE_FICCAO 
 
Este episódio discute sobre como a literatura, a cultura e a religião podem 
influenciar a sociedade e o indivíduo no entendimento acerca da realidade política 
contemporânea, tolerância, aceitação e visibilidade de grupos com baixa 
representatividade e poder. 
 
Entrevistados(as): Saymonn Caetano - pesquisador PPGIDH/UFG; Rafael Arcanjo - 
pesquisador PPGIDH/UFG; Carina Gonçalves - pesquisadora PPGIDH/UFG; Sara 
Eugênia - pesquisadora PPGIDH/UFG. 
 
Exibida 1 vez na TV UFG em 07/07/2021 e disponibilizada na internet: 
https://youtu.be/mSlUUDDEwD0 

754 Agenda  
 
 
 
 

AGENDA_MUFG_273_07_07_21 
 
A Agenda apresenta informações dos eventos e serviços ligados à UFG: Roda de 
conversa, promovida pelo INF UFG; XII Escola de Física, promovido pelo IF UFG; 
Processo Seletivo PET, promovido pela FEN UFG, disponibilizou duas vagas para 
bolsistas e duas vagas para voluntários.  
 
Exibida 4 vezes na TV UFG em 07/07/2021 e 08/2021 e disponibilizada na internet:  
https://youtu.be/_biCnRfe8kY 



 

 

755 Boletim 
 

 
 
 

BLM_MUFG_EP_102_CONPEEX_INSCRICOES_ABERTAS 
 
O boletim informa: Inscrições abertas para o Conpeex 2021; Pesquisa da UFG 
analisa desempenho de estudantes no Enem a partir de algoritmos; Nova lei busca 
diminuir superendividamento dos brasileiros; Governo anuncia extensão do auxílio 
emergencial até outubro; Mundo ultrapassa quatro milhões de mortes por Covid-
19, número real pode ser maior, diz OMS; Vacinação passará a ser 100% por idade 
em Goiás; “Xepa da vacina”: doses que sobram de frascos abertos podem ser 
aplicados em quem buscar unidades de saúde; Governo estadual estima vacinar 
todos acima de 18 anos até setembro; Professora da UFG explica por que não 
devemos escolher qual vacina tomar; Prontuários afetivos humanizam UTI 
neonatal do HC/UFG. 
 
Entrevistados(as): Liana Jayme - coord. geral Conpeex/UFG; Jacinto José Franco - 
pesquisador PPGCC/UFG; Alex Augusto Rodrigues - superintendente Procon/GO; 
Flúvia Amorim - super. Vigilância Saúde SES; Ana Paula Kipnis -    professora 
IPTSP/UFG; Melissa Telles psicóloga - UTINEO/HC-UFG. 
 
Exibido 1 vez na TV UFG em 08/07/2021 e disponibilizado na internet: 
https://youtu.be/caNQ7wWE4d8 

756 Agenda  
 
 
 
 

AGENDA_MUFG_274_08_07_21 
 
A Agenda apresenta informações dos eventos e serviços ligados à UFG: 
Lançamento do Livro "Gaiolas Sob Medida", pela editora da UFG; Edital de seleção 
de mestrado Projeto e Cidade, da Faculdade de Artes Visuais da UFG, edital 
disponível no site oficial da UFG; Ocupa Virtual 2021. 
 
Exibida 4 vezes na TV UFG em 08/07/2021 e 09/07/2021 e disponibilizada na 
internet:  https://youtu.be/ry2iB0_LFlk 

757 Live 
 
 

LIVE_MUFG_EP_183_DESAPARECIMENTO_PESSOAS 
 
Este episódio traz informações sobre como são tratados os casos de pessoas 
desaparecidas no Brasil, qual o aparato estatal disponível para comunicar e buscar 
por pessoas desaparecidas. 
 
Entrevistados(as): Dijaci Oliveira - professor FCS/UFG; Simone de Jesus - 
coordenadora NPD/SSP-GO; Edna Bravo - pesquisadora NECRIVI/UFG; Juliane 
Colombo - pesquisadora PPGS/UFG. 
 
Exibida 1 vez na TV UFG em 09/07/2021 e disponibilizada na internet: 
https://youtu.be/qK8Xslums4M 

758 Agenda  
 
 
 
 

AGENDA_MUFG_275_09_07_21 
 
A Agenda apresenta informações dos eventos e serviços ligados à UFG: Entre luz e 
câmera: o audiovisual em Leodegária de Jesus, documentário lançado na Feira 
Literária do Vale do São Patrício com participação de professora da FL UFG; O 
Programa de Pós-graduação em Genética e melhoramento de Plantas abre 
inscrições para o mestrado e doutorado; As incrições para o 18º Conpeex 
começaram nesta semana e vão até o fim de setembro.  
 
Exibida 4 vezes na TV UFG em 09/07/2021, 10/07/2021, 11/07/2021 e 12/07/2021 e 
disponibilizada na internet:  https://youtu.be/7gAqmCApjjg 



 

 

759 Live 
 
 

LIVE_MUFG_EP_184_FRUTOS_CERRADO 
 
Neste episódio, o Mundo UFG apresenta os frutos do cerrado ainda pouco 
consumidos. Como o cultivo destes frutos pode ser feito de forma sustentável e 
como a indústria de alimentos pode aproveitá-los? Para a conversa, o episódio 
recebeu integrantes do Grupo de Estudos em Frutíferas do Cerrado (Gefruce). 
 
Entrevistados(as): Rosângela Vera - professora EA/UFG; Guilherme Augusto Pereira 
- estudante EA/UFG ; João Victor Lima - estudante EA/UFG. 
 
Exibida 1 vez na TV UFG em 12/07/2021 e disponibilizada na internet: 
https://youtu.be/hs6QasRVlzo 

760 Agenda  
 
 
 
 

AGENDA_MUFG_276_12_07_21 
 
A Agenda apresenta informações dos eventos e serviços ligados à UFG: Programa 
Diálogos em Pesquisa e Inovação, realizado pela Pró-Reitoria de Pesquisa e 
Inovação/UFG convida a todos para o evento “Dados em pesquisa: Como gerir? Por 
onde começar?”; O Laboratório de Pesquisa em Empreendedorismo e Inovação 
(LAPEI/UFG) oferta em julho/2021 curso sobre os 'Aspectos Teóricos e Práticos do 
Método de Estudo de Caso em Pesquisas no Campo do Empreendedorismo'; XII 
Escola da Física - O valor da ciência, realizado pelo Instituto de Física da 
Universidade Federal de Goiás (IF/UFG). 
 
Exibida 4 vezes na TV UFG em 12/07/2021 e 13/07/2021 e disponibilizada na 
internet:  https://youtu.be/2BVEcAwnvtQ 

761 Agenda  
 
 
 
 

AGENDA_MUFG_277_13_07_21 
 
A Agenda apresenta informações dos eventos e serviços ligados à UFG: Concurso 
de Ilustração, promovido pela liga acadêmica de zoologia e biodiversidade da UFG, 
com o tema "Fauna brasileira"; Café com ciência, evento provido pelo IF/ UFG que 
desenvolveu sobre semicondutor e orgânico: um material, muitas possibilidades; 
Ocupa virtual 2021, exposição virtual está sendo exibida no instagram 
@galeriadafav até dia 18/07/21.  
 
Exibida 4 vezes na TV UFG em 13/07/2021 e 14/07/2021 e disponibilizada na 
internet:  https://youtu.be/ZojHQtTxBb8 



 

 

762 Boletim 
 
 
 
 
 

BLM_MUFG_EP_103_DOENÇAS_CARDIOVASCULARES_AUMENTAM_PANDEMIA 
 
O boletim informa: Vacinação avança e média móvel de casos e mortes diminui no 
Brasil; Suspeita de prevaricação do presidente será investigada pela Polícia Federal; 
Aparecida de Goiânia identifica 12 linhagens do novo Coronavírus; Distrito Federal 
reduz o intervalo entre doses da vacina contra Dovid-19; Doenças cardiovasculares 
aumentam durante a pandemia; Nova variante da Covid-19 chega ao Brasil 
durante a Copa América; Prefeitura vacina mais de 6 mil pessoas durante maratona 
de imunização; OMS não recomenda terceira dose, e pede doação de vacinas para 
países subdesenvolvidos; Pessoas que vivem o luto podem necessitar de 
acompanhamento profissional; Uso excessivo de prisão provisória é tema de 
pesquisa da UFG; Estão abertas inscrições para 18º Conpeex; UFG inaugura 
primeiro doutorado de direito no Centro-Oeste; Ainda dá tempo de fazer inscrição 
para o Enem 2021; Comissão de heteroidentificação realiza quase mil entrevistas 
com candidatos à vagas na UFG. 
 
Entrevistados(as): Érika Lopes - SMS/Aparecida de Goiânia; Humberto Moreira - 
professor FM/UFG; Wadson Gama - presidente CRP; Tiago Camarinha - professor 
Face/UFG; Gilles Gomes - pesquisador PPIDH/UFG; Pedro Cruz - pres. Comissão 
Heteroidentificação/UFG. 
 
Exibido 2 vezes na TV UFG em 13/07/2021 e 18/07/2021 e disponibilizado na 
internet: https://youtu.be/dzZpEipmUT8 

763 Agenda  
 
 
 
 

AGENDA_MUFG_278_14_07_21 
 
A Agenda apresenta informações dos eventos e serviços ligados à UFG: Divulgação 
do edital de Seleção de Pesquisadores, Centro de Tecnologia de Software do 
Instituto de Informática, da UFG, para o Projeto "P&D: Aplicação de Métodos de 
Aprendizado de Máquina em Modelo Atmosférico de Meso-escala"; Abismos e 
Horizontes: Diálogos sobre o contemporâneo, live realizada pela Faculdade de 
Ciências Sociais – UFG e integrantes do Ser-Tão, Núcleo de Ensino, Extensão e 
Pesquisa em Gênero e Sexualidade; As inscrições para o 18º Conpeex começaram 
nesta semana e vão até o fim de setembro.  
 
Disponibilizada na internet: https://youtu.be/JGtnnPdetuw 

764 Boletim 
 
 
 
 

BLM_MUFG_EP_104_BANCO_SANGUE_HC_PEDE_DOACOES 
 
O boletim informa: Banco de sangue do HC/UFG precisa de doações, pois estoque 
diminuiu em 90%; Cinemas, teatros e circos reabrem em Goiânia; Quem escolher 
marca de vacina em Goiânia vai para o fim da fila; Nova variante da Covid-19 é 
identificada após jogo da Copa América, em Cuiabá (MT); Pandemia: maior 
descarte de EPIS ameaça saúde humana e animal; Pandemia e inflação fazem vale-
alimentação render menos; UFG inaugura primeiro doutorado em direito agrário 
do país; Como o liberalismo acontece no Brasil? Pesquisador analisa o assunto; 
Lazbio/UFG abre inscrições para concurso de ilustração; Conheça o mascote da 
plataforma Sempre UFG. 
 
Entrevistados(as): Luciana Marinho - hematologista HC/UFG; Maria Cristina Vidotte 
- coordenadora PPGDA/UFG; Guilherme Bittar - pesquisador PPIDH/ UFG; Adriana 
Mendonça - professora FAV/UFG; Katherine Zottmann - estudante ICB/UFG.  
 
Exibido 2 vezes na TV UFG em 15/07/2021 e 18/07/2021 e disponibilizado na 
internet: https://youtu.be/euKL3YSKVjA 



 

 

765 Agenda  
 
 
 
 

AGENDA_MUFG_279_15_07_21 
 
A Agenda apresenta informações dos eventos e serviços ligados à UFG: Projeto O 
piano e suas perspectivas com a participação do pianista Kevin T Chance; V 
Semana de Planejamento Pedagógico,  promovida pela Prograd e pela Propessoas 
da UFG, sobre o ensino remoto e as práticas docentes, reflexões e prospecções; 
FCS UFG promove o evento Abismos e horizontes, diálogos sobre o 
contemporâneo. 
 
Exibida 4 vezes na TV UFG em 15/07/2021 e 16/07/2021 e disponibilizada na 
internet: https://youtu.be/1YeqToLczyY 

766 Live 
 
 

LIVE_MUFG_EP_185_ADOCAO 
 
Este episódio fala sobre adoção. No primeiro bloco, um panorama histórico sobre o 
abandono de crianças em Goiás. No segundo, o relato de quem adotou e as 
informações básicas sobre o processo de adoção.  
 
Entrevistadas: Cristiane Marques - coordenadora IJE/MP-GO; Diane Valdez - 
professora FE/UFG; Elita Paula Soares - diretora Conviver GEAAGO. 
 
Exibida 1 vez na TV UFG em 16/07/2021 e disponibilizada na internet: 
https://youtu.be/ckR6hW7kcZs 

767 Agenda  
 
 
 
 

AGENDA_MUFG_280_16_07_21 
 
A Agenda apresenta informações dos eventos e serviços ligados à UFG: Palestra 
Especialização em Saúde Digital, ofertado pelo Programa de Pós Graduação Lato 
Sensu em Saúde Digital; Evento Patrimônio 4.0: Conectando Dimensões da 
Realidade recebe artigos até o dia 01/08/2021; Ocupa Virtual 2021, a exposição 
virtual está sendo exibida no instagram @galeriadafav.  
 
Exibida 4 vezes na TV UFG em 16/07/2021, 17/07/2021, 18/07/2021 e 19/07/2021 e 
disponibilizada na internet: https://youtu.be/mzAMQqiFDBg 

768 Live 
 
 

LIVE_MUFG_EP_186_DITADURA_MILITAR_GOIAS 
 
Neste episódio, pesquisadores da UFG explicam sobre este momento histórico 
com repressões às lutas sociais e privações de direitos da população. Um professor 
e três pesquisadores de pós-Graduação falam sobre como a ditadura aconteceu 
em Goiás.  
 
Entrevistados(as): David Maciel - professor FH/UFG; Camila Silva - pesquisadora 
FH/UFG; Caroline Gomes - pesquisadora FH/UFG ; Julianna Mendes - pesquisadora 
FH/UFG. 
 
Exibida 1 vez na TV UFG em 19/07/2021 e disponibilizada na internet: 
https://youtu.be/nbcYjxPYHMo 



 

 

769 Agenda  
 
 
 
 

AGENDA_MUFG_281_19_07_21  
 
A Agenda apresenta informações dos eventos e serviços ligados à UFG: Caxim: 
passado, presente e futuro, o Centro Acadêmico XXI de Maio realiza uma série de 
lives com diversos temas pertinentes acerca da atualidade; II Webinar sobre ciência 
e tecnologia de alimentos, realizado pelo PET EngAli (Programa de Educação 
Tutorial - PET EngAli/UFG; O HC/UFG necessita com urgência de doações de 
sangue, qualquer tipo. 
 
Exibida 4 vezes na TV UFG em 19/07/2021 e 20/07/2021 e disponibilizada na 
internet: https://youtu.be/LGCFVuuEUdI 

770 Boletim 
 
 
 

BLM_MUFG_EP_105_QUEDA_INTERNACOES_UTI’S_COVID 
 
O boletim informa: internações em UTI’S por Covid-19 apresentam queda de 13,6% 
em junho; OMS alerta para surgimento de variantes da Covid-19 mais perigosas e 
defende decisões baseadas na ciência; Prefeituras fazem lista de espera para evitar 
perda de sobras de vacinas; CPI da Covid é prorrogada até novembro e 
investigações criam tensão na política brasileira; Anvisa autoriza novos testes 
clínicos para medicamentos contra a Covid-19; Brasil tem 939 mortes em 24 horas, 
mas média móvel está diminuindo; Astrazeneca e Janssem estudam novas 
fórmulas para suas vacinas; Brasil tem 97 casos com a variante delta, Rio de Janeiro 
lidera; Violência contra mulher quase dobra durante a pandemia; UFG ainda 
continuará com ensino remoto no próximo semestre; Escola de veterinária da UFG 
lança cartilha educativa para crianças; Faculdade de Ciências Sociais realiza live 
para refletir sobre o contemporâneo; UFG abre inscrições para bolsas e programas 
de apoio aos estudantes; UFG tem destaque em ranking da américa latina. 
 
Entrevistados(as): Raphael Siqueira - 21 anos; Renata Cordeiro - coord. imunização 
Aparecida de Goiânia; Franck Tavares - professor FCS/UFG; Luiza Veneranda - 
delegada Deam/Aparecida de Goiânia; Ana Flávia Botelho - professora EVZ/UFG; 
Ana Cristina - pró-reitora adjunta Prae/UFG. 
 
Exibido 2 vezes na TV UFG em 20/07/2021 e 25/07/2021 e disponibilizado na 
internet: https://youtu.be/0GhqT0xe4nA 

771 Agenda  
 
 
 
 

AGENDA_MUFG_282_20_07_21 
 
A Agenda apresenta informações dos eventos e serviços ligados à UFG: PROEC e 
DAD ofertam o curso: "Você sabe como fazer um projeto de extensão?"; Caxim: 
passado, presente e futuro, o Centro Acadêmico XXI de Maio realiza uma série de 
lives com diversos temas pertinentes acerca da atualidade; As inscrições para o 18º 
Conpeex começaram nesta semana e vão até o fim de setembro. O congresso vai 
abordar como tema a Transversalidade da ciência, tecnologia e inovações para o 
planeta.  
 
Exibida 4 vezes na TV UFG em 20/07/2021 e 21/07/2021 e disponibilizada na 
internet:  https://youtu.be/ayvA8pl-Gi8 



 

 

772 Live 
 
 

LIVE_MUFG_EP_187_TRANSTORNOS_ALIMENTARES 
 
Os transtornos alimentares são uma classe de transtornos mentais e os mais 
conhecidos são: anorexia, bulimia e compulsão alimentar. O episódio de hoje 
discute a relação comida - corpo e como a pandemia e o isolamento impactaram 
essa equação. A UFG tem um programa para atendimento psiquiátrico e 
psicológico de estudantes - Saudavelmente- que só no ano passado atendeu mais 
de 5 mil pessoas. 
 
Entrevistados: Rodolfo Campos- coord. Centro Humor HC/UFG; Viviane Ferro - 
psicóloga Saudavelmente UFG; Gebrim Santos - nutricionista PRAE/UFG. 
 
Exibida 1 vez na TV UFG em 21/07/2021 e disponibilizada na internet: 
https://youtu.be/_4EuM0DONqU 

773 Agenda 
 
 
 
 

AGENDA_MUFG_283_21_07_21 
 
A Agenda apresenta informações dos eventos e serviços ligados à UFG: 
Universidade Federal de Goiás dá continuidade à temporada 2021 do projeto 
Música no Câmpus com o show de Pedro Baby; ‘’Você sabe como fazer um projeto 
de extensão?’’, ofertado pela Pró-reitoria de Extensão e Cultura em parceria com a 
diretoria do Propessoas; a UFG ocupa lugar de destaque no ranking da Times 
Higher Education de 2021. Das 177 instituições avaliadas, a Universidade Federal 
de Goiás conquistou a 24ª posição no brasil e a 44ª na América Latina. 
 
Exibida 4 vezes na TV UFG em 22/07/2021 e 22/07/2021 e disponibilizada na 
internet:  https://youtu.be/qmU-z1CJTF8 

774 Boletim 
 
 
 
 

BLM_MUFG_EP_106_TESTE_COVID_UFG 
 
O boletim informa: Teste de Covid desenvolvido pela UFG está disponível em 
laboratório de Goiânia; Cidades com prefeita tiveram 43% menos mortes por 
Covid-19 do que cidades com prefeito; Covid: em Goiânia, quem tenta escolher 
marca da vacina, vai para o fim da fila; Plataforma Covid UFG: dados indicam queda 
nos números da pandemia, mas há risco de piora; UFG é destaque em ranking da 
América Latina; Atividades continuam remotas no próximo semestre da UFG; Enem 
registra menor número de inscritos em 13 anos; UFG oferece cursos para 
professores e técnicos; Startup incubada pela UFG vende pizza sem glúten; Pedro 
Baby é a próxima atração do Música no Câmpus. 
 
Entrevistados(as): Gabriela Duarte - professora IQ/UFG; Grécia Pessoni - dir. Vig. 
Saúde SMS/Goiânia; Rherisson Almeida - professor Iesa/UFG; GC:  Elza Mendonça - 
empreendedora; Pedro Baby - cantor e compositor. 
 
Exibido 2 vezes na TV UFG em 22/07/2021 e 25/07/2021 e disponibilizado na 
internet: https://youtu.be/Vz4Le-8C57c 

775 Agenda  
 
 
 
 

AGENDA_MUFG_284_22_07_21 
 
A Agenda apresenta informações dos eventos e serviços ligados à UFG: Estão 
abertas as inscrições de edital para concessão de bolsas da iniciação à pesquisa da 
UFG; Música no Câmpus apresenta Pedro Baby no canal oficial da UFG no Youtube, 
na TV UFG e na Rádio Universitária; Inscrições para o 18º Conpeex começaram 
nesta semana e vão até o fim de setembro. 
 
Exibida 4 vezes na TV UFG em 22/07/2021 e 23/07/2021 e disponibilizada na 
internet:  https://youtu.be/P3FHp-LTeAQ 



 

 

776 Live 
 
 

LIVE_MUFG_EP_188_POLITICAS_PUBLICAS_MULHERES 
 
A violência doméstica é a principal causa de feminicídio no Brasil. Mesmo presente 
nas páginas dos jornais diariamente, informações importantes não chegam a 
todas. O episódio de hoje fala sobre os tipos de violência, as leis de proteção, os 
fatores de risco, a rede de atendimento e dois programas da UFG que de maneiras 
diferentes buscam auxiliar as mulheres a romper o ciclo de violência - Politizar e 
Promotoras Legais Populares. 
 
Entrevistados(as): Rosi Guimarães - superintendente Seds; Stephanie Karoline- 
integrante Politizar/UFG; Marina Peres - coordenadora PLPS/UFG ; Julia Dutra - 
egressa PLPS/UFG. 
 
Exibida 1 vez na TV UFG em 23/07/2021 e disponibilizada na internet: 
https://youtu.be/p-TytYRU1gs 

777 Agenda  
 
 
 
 

AGENDA_MUFG_285_23_07_21 
 
A Agenda apresenta informações dos eventos e serviços ligados à UFG: 
Universidade Federal de Goiás dá as boas-vindas aos calouros e também aos 
veteranos; Aula magna com a presença de Ramon Cosenza, médico  e doutor em 
ciências pela Universidade Federal de Minas Gerais e autor de vários livros e 
trabalhos no campo das neurociências; O volume v do livro "Estudos em 
agronegócio", organizado pelos professores Gabriel Medina e José Elenilson, traz 
uma análise inédita da participação de grupos brasileiros nas cadeias produtivas 
do agronegócio estabelecido no Brasil. 
 
Não exibida na TV UFG  e disponibilizada na internet:  
https://youtu.be/nNtxGjDEo7o 

778 Boletim 
 
 
 

 

BLM_MUFG_EP_107_CERA_OUVIDO 
 
O boletim informa: Exame identifica câncer a partir da cera de ouvido; Conheça o 
ateliê de gravuras da Faculdade de Artes Visuais da UFG; História: conheça a 
primeira mulher reitora do Brasil;  Projeto busca preservar legado da arquitetura 
urbana do passado; Pesquisa da UFG comprova que exercícios físicos são remédio 
contra doenças.  
 
Entrevistados(as): Nelson Antoniosi Filho - pesquisador Lames IQ/UFG; José Cesar – 
professor FAV/UFG; Helder Amorim – professor FAV/UFG; Célia Gondo – artista 
visual; Maria do Rosário – ex-reitora UFG; Beatriz Otto - coord. téc. IPHAN; Juliano 
Barros -procurador MP-GO; Eline Caixeta - profa. FAV/UFG; Simone Borges 
Camargo doutoranda UFG; Bermoci Bucar - paciente HC/UFG; Paulo Gentil - 
pesquisador FEFD/UFG; Luis Felipe de Freitas - estudante FEFD/UFG; Murilo 
Linhares - estudante FEFD/UFG; Genildo de Sousa - paciente HC/UFG. 
 
Exibido 1 vez na TV UFG em 25/07/2021 e disponibilizado na internet: 
https://youtu.be/qCfXB0ko_RA 



 

 

779 Agenda  
 
 
 
 

AGENDA_MUFG_286_26_07_21 
 
A Agenda apresenta informações dos eventos e serviços ligados à UFG: Aula 
inaugural do projeto sócio-cultural "Valorização da Arte e Cultura da Região da 
Estrada de Ferro"; Concerto Virtual "Canções & Playbacks", ofertado pela 
EMAC/UFG e transmitido pelo canal Trombones Goianos; VI Seminário de Dança da 
UFG que conta com palestras, mesas de debate e apresentações. 
 
Disponibilizada na internet:  https://youtu.be/hy36SGgQqRU 

780 Live 
 
 

LIVE_MUFG_EP_189_PAIS_FILHOS_PANDEMIA 
 
Neste episódio, o Mundo UFG fala sobre pais e filhos na pandemia. Quais são os 
desafios de conciliar o trabalho remoto com a rotina de casa? Quais aprendizados 
possíveis? Para a conversa, o episódio recebeu trabalhadores da UFG que são pais 
e uma psicopedagoga. Foi realizado em parceria com o Siass/UFG. 
 
Entrevistados(as): Simone Barcelos - professora UEG; Galba Scartezini - coord. 
DASS/SIASS-UFG; Júnior Côrtes - bibliotecário UFG. 
 
Exibida 1 vez na TV UFG em 26/07/2021 e disponibilizada na internet: 
https://youtu.be/coxMmxmhu_g 

781 Agenda  
 
 
 
 

AGENDA_MUFG_287_27_07_21 
 
A Agenda apresenta informações dos eventos e serviços ligados à UFG: II Webinar 
Ciência e Tecnologia de Alimentos, promovido pelo PET EngAli; XII Escola da Física 
- O valor da ciência, oferecido pelo IF/UFG; Live de Lançamento do Livro Estudos 
em Agronegócio - Volume V, organizado pelos professores Gabriel Medina e José 
Elenilson. 
 
Exibida 4 vezes na TV UFG em 27/07/2021 e 28/07/2021 e disponibilizada na 
internet:  https://youtu.be/5rViomSZpCs 

782 Boletim 
 
 
 
 
 

BLM_MUFG_EP_108_CAPITAIS_INTERROMPEM_VACINACAO 
 
O boletim informa: Nova diretoria de imunização do Ministério da Saúde é 
nomeada; Oito capitais interromperam vacinação por falta de imunizantes; 
Pesquisador da UFG usa algorítmicos para analisar desempenho de alunos no 
Enem; Eventos-testes querem avaliar os riscos e precauções para retomada do 
setor; Japão começou a vacinar tarde, mas já imunizou 35% da sua população; 
Supercomputador da UFG será usado para previsão do tempo com mais detalhes; 
Ligas acadêmicas realizam evento sobre inovação e construção civil sustentável; 
Semestre começa com acolhida virtual para novos alunos da UFG; Escola de 
engenharia promove lançamento de livro sobre agronegócio; Estudante da 
iniciação científica cria teste de para Dengue e Zika e é premiado pelo CNPq; Pedro 
Baby é atração da 2ª live “Música no Câmpus” 2021. 
 
Entrevistados(as): Jacinto José Franco - pesquisador INF/IFG; Saulo Freitas - 
pesquisador INPE; Herbert Georg - diretor LamCAD/UFG; Raviel Eurico Basso - 
professor EECA/UFG; Lucas Castro - estudante IQ/UFG; Wendel Coltro - professor 
IQ/UFG; Pedro Baby - cantor e compositor; Flavia Cruvinel - diretora de cultura UFG. 
 
Exibido 2 vezes na TV UFG em 27/07/2021 e 01/08/2021 e disponibilizado na 
internet: https://youtu.be/21SHD30U5lY 



 

 

783 Live 
 
 

LIVE_MUFG_EP_190_QUEM_TEM_TERRA_BRASIL 
 
Este episódio aborda sobre o Programa de Pós-graduação em Direito Agrário da 
UFG, que é pioneiro no país e quiçá na América Latina. A especialização possui 
duas linhas de pesquisa. Uma sobre aspectos jurídicos da propriedade e da posse, 
conflitos emergentes e sistemas de justiça e outra sobre assuntos como Direito 
agroalimentar, soberania, segurança e direito alimentar no mundo 
contemporâneo. 
 
Entrevistadas: Maria Cristina Vidotte - professora FD/UFG; Isolete Wichinieski - 
coordenadora Nacional CPT; José do Carmo Siqueira - professor FD/UFG-RG; Gilda 
Diniz - pesquisadora FD/UFG. 
 
Exibida 1 vez na TV UFG em 28/07/2021 e disponibilizada na internet: 
https://youtu.be/BiHKDpEdOcU 

784 Agenda  
 
 
 
 

AGENDA_MUFG_288_28_07_21 
 
A Agenda apresenta informações dos eventos e serviços ligados à UFG: VI 
Seminário de Dança da Universidade Federal de Goiás; Live ‘’Docência em 
educação de jovens e adultos no IFG: extensão no contexto da pandemia covid-19; 
Live: cidade e cinema: diálogos sobre questões de moradia e corpografias urbanas. 
 
Disponibilizada na internet:  https://youtu.be/9nEYM73CHzs 

785 Boletim 
 
 
 
 
 

BLM_MUFG_EP_109_ESPECIAL_ACOLHIDA_INGRESSANTES 
 
O boletim informa: UFG está entre as vinte melhores universidades do país; Por 
que as aulas continuam remotas na UFG?;  UFG prepara programação de acolhida 
dos ingressantes; Conheça as bolsas de assistência estudantil que a UFG oferece; 
Saiba como funcionam as bibliotecas da UFG durante a pandemia; Conheça as 
atividades culturais da UFG. 
 
Entrevistados(as): Edward Madureira - reitor UFG; Ana Paula Kipnis - professora 
IPTSP/UFG; Jaqueline Araújo Civardi - pró-reitora Prograd/UFG; Janice Lopes - 
Prograd/UFG; Maísa Silva - pró-reitora Prae/UFG; Adriana Ribeiro - vice-diretora 
Sibi/UFG; Flávia Cruvinel - diretora cultura UFG. 
 
Exibido 2 vezes na TV UFG em 29/07/2021 e 01/08/2021 e disponibilizado na 
internet: https://youtu.be/N-q6VqouGEo 

786 Agenda  
 
 
 
 

AGENDA_MUFG_289_29_07_21 
 
A Agenda apresenta informações dos eventos e serviços ligados à UFG: Aula 
inaugural do projeto sócio-cultural "Valorização da Arte e Cultura da Região da 
Estrada de Ferro"; Concerto Virtual "Canções & Playbacks", ofertado pela 
EMAC/UFG; As inscrições para o 18º Conpeex começaram nesta semana e vão até o 
fim de setembro.  
 
Disponibilizada na internet:  https://youtu.be/zlYAwOCJByU 



 

 

787 Live 
 
 

LIVE_MUFG_EP_191_ESPORTE_INFANCIA_OLIMPIADA 
 
O Brasil figura entre as grandes economias do mundo, mas não entre as potências 
olímpicas. O episódio de hoje discute a importância do esporte para a infância, a 
valorização da cultura esportiva, a preparação dos atletas e como políticas públicas 
poderiam melhorar o cenário nacional. O Laboratório de Estudos e Pesquisas em 
Pedagogia do Esporte (ESPORTE LAB) da UFG existe desde 2015. 
 
Entrevistados(as): Tathyane Krahenbuhl- professora FEFD/UFG; Tiago Onofre - 
professor SME; Leonardo Andrade - professor IFG. 
 
Exibida 1 vez na TV UFG em 30/07/2021 e disponibilizada na internet: 
https://youtu.be/j46jGH_R9mg 

788 Agenda  
 
 
 
 

AGENDA_MUFG_290_30_07_21 
 
A Agenda apresenta informações dos eventos e serviços ligados à UFG: Projeto 
Música no HC UFG realiza uma homenagem aos profissionais de saúde no contexto 
da pandemia com uma live com Maria Eugênia; VI Seminário de Dança da UFG que 
conta com palestras, mesas de debate e apresentações; As inscrições para o 18º 
Conpeex começaram nesta semana e vão até o fim de setembro.  
 
Exibida 4 vezes na TV UFG em 30/07/2021 e 01/08/2021 e disponibilizada na 
internet:  https://youtu.be/TmKh2iUw1yI 

789 Vídeo 
 
 

VD_ACOLHIDA_CARTA 
 
O reitor Edward Madureira dá as boas-vindas para os ingressantes na UFG através 
de um vídeo-carta. 
 
Disponibilizado aos estudantes por meio de QRCode em carta de boas-vindas. 

790 Vídeo 
 
 

VD_ACOLHIDA_SECOM 
 
O reitor Edward Madureira dá as boas-vindas para os ingressantes na UFG através 
de um vídeo direcionado para redes sociais. 
 
Disponibilizado no site da Acolhida UFG 

791 Chamada 
 
 

CH_CONPEEX_21 
 
Chamada para as inscrições do CONPEEX 2021 que ocorre em outubro. 
 
Exibida 5 vezes na TV UFG e disponibilizada na internet: 
https://youtu.be/bMfMo2gKF9g 

792 Chamada 
 
 

CH_MUSICA_CAMPUS_PEDRO_BABY 
 
Música no Câmpus realiza o segundo show remotamente com o cantor e 
compositor Pedro Baby. 
 
Exibida 8 vezes na TV UFG e disponibilizada na internet:  
https://youtu.be/WdVLwI7DdKI 



 

 

793 Chamada 
 
 

CH_CONVITE_MUSICA_CAMPUS_PEDRO_BABY 
 
O cantor e compositor Pedro Baby faz um convite para que todos acompanhem o 
show dele on-line por meio do projeto Música no Câmpus. 
 
Exibida 8 vezes na TV UFG e disponibilizada na internet: 
https://youtu.be/3giq2Npzdok 

TOTAL R$ 94.672,02 

VALOR ACUMULADO R$ 1.420.080,30 
 

 

Goiânia, 31 de julho de 2021. 

 

                 

Vanessa Bandeira 
Diretora Geral da TV UFG 

Profa. Silvana Coleta Santos Pereira 
Diretora Executiva da Fundação RTVE 

 


