
 

 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO  

PROJETO DE EXTENSÃO "MUNDO UFG" 

- JUNHO 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 JUNHO 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 

693 Boletim 
 
 
 
 
 

BLM MUFG EP 91 OMS LIBERAR PATENTE VACINA 
 
O boletim informa: Aparecida de Goiânia está vacinando todos os grupos 
prioritários; agrotóxicos utilizados em plantações podem diminuir a 
imunidade à infecções; OMS pede que países fabricantes de vacinas liberem 
patentes para aumentar fabricação de doses; Goiânia disponibiliza canais de 
agendamento de consultas, testes e vacinação; Butantan retoma fabricação 
de vacina Coronavac; Covid-19 pode aumentar o risco de partos prematuros 
e de natimortos, aponta estudo; médicos que indicarem tratamentos sem 
eficácia podem ser processados; começa a vacinação de pessoas abaixo de 
59 anos, fora de grupos prioritários; novo decreto municipal restringe 
horários e capacidade de funcionamento; UFG sedia o 71º congresso 
nacional de botânica; proposta de lei criado por aluna da UFG é apresentada 
na Alego; UFG divulga datas de matrículas de alunos veteranos  
 
Entrevistados(as): Divino Gustavo - secretário Educação/Aparecida de 
Goiânia; George Gomes – professor; sem crédito; Renata Cordeiro - coord. 
Imunização/Aparecida de Goiânia; Bernardo Baurufi – piloto; Sem crédito; 
Nycolle Soares – advogada; Vera Lúcia Klein - professora ICB/UFG; Josileide 
Sousa - estudante FCS/UFG;Adriana Accorsi - deputada estadual/PT; Israel 
Elias - pró-reitor adj. Prograd/UFG 
 
Exibido 2 vezes na TV UFG em 01/06/2021 e 06/06/2021 e disponibilizado na 
internet: https://youtu.be/bAuYct-wn14 

694 Agenda  
 
 
 
 

AGENDA MUFG 247 01 06 21 
 
A Agenda apresenta informações dos eventos e serviços ligados à UFG: 
Reunião de apresentação do Podcast Socializando; EMAC promove no dia 
dois de junho a palestra o Repertório para Piano a Quatro Mãos no Brasil: 
1888 aos dias atuais, conduzido pela professora doutora Gyovana Carneiro 
via plataforma Zoom; Décimo Seminário de Teatro, Direção de Arte e 
Educação promovido também pela EMAC.  
 
Exibida 4 vezes na TV UFG em 01/06/2021 e 02/06/2021 e disponibilizada na 
internet:  https://youtu.be/rX6If9qmQk0 



 

 

695 Live 
 
 

LIVE MUFG EP 167 MATRICULA UFG ESCOLA PUBLICA RENDA 
 
O ensino remoto foi adotado em caráter emergencial para garantir a 
segurança de estudantes, professores e técnicos da UFG durante a pandemia 
de covid-19. Diante da continuidade da crise sanitária em 2021, até a 
matrícula de novos estudantes foi adaptada. Pela primeira vez na história da 
universidade todo processo de matrícula será on-line. Este episódio 
apresenta os prazos de cada etapa de matrícula e os principais critérios de 
cada comissão verificadora. Vamos entender sobre a exigência de cursar o 
ensino médio integralmente em escola pública com a Comissão de 
Escolaridade e sobre o perfil socioeconômico familiar dos candidatos que 
concorrem a uma vaga na UFG por cota de renda com a Comissão de Análise 
da Realidade Socioeconômica.  
 
Entrevistados(as): Lawrence Lopes - CGA/UFG Goiânia; Jakeline Pacheco - 
CGA/UFG Goiás; Cristina Gusmão - Prae/UFG Goiânia; Viviane Silva - CCOM 
/UFG Goiás. 

 
Exibida 1 vez na TV UFG em 02/06/2021 e disponibilizada na internet: 
https://youtu.be/9PZDDKQqb8A 

696 Agenda  
 
 
 
 

AGENDA MUFG 248 02 06 21 
 
A Agenda apresenta informações dos eventos e serviços ligados à UFG: 
Repertório para piano a quatro mãos no Brasil: 1888 aos dias atuais, ofertado 
pela EMAC; UFG com você: UFG Sustentável, a ação de extensão UFG 
Sustentável é uma iniciativa que envolve toda a universidade na melhoria da 
eficiência do uso dos recursos naturais; Colcha de Retalhos: harmonia entre 
pessoal, social e profissional, realizado pela EVZ. 
 
Exibida 4 vezes na TV UFG em 02/06/2021 e 03/06/2021 e disponibilizada na 
internet:  https://youtu.be/PXfjkmTZvX4 

697 Boletim 
 

 
 
 

BLM MUFG EP 92 HERBÁRIO UFG 
 
O boletim informa: trabalhadores do transporte coletivo e da indústria 
podem agendar vacinação contra Covid-19 em Aparecida; OMS aprova uso 
emergencial da Coronavac; primeira parcela do décimo terceiro adiantado 
pelo INSS será paga até terça-feira; planalto gastou r$ 18,5 milhões com 
viagens de Bolsonaro durante a pandemia; Brasil tem 62 mil novos casos de 
Covid-19 por dia, segundo dados da Fiocruz; beber água e cuidar da saúde 
bucal complementam prevenção à Covid, explica dentista; Brasil atinge 
recorde de desemprego, segundo IBGE; Câmara dos Deputados analisa 
obrigatoriedade do voto impresso nas eleições; busca por energia limpa gera 
novas oportunidades profissionais; herbário da UFG é um dos maiores de 
Goiás; Consuni aprova calendário completo da educação básica e da 
graduação na UFG; UFG oferece curso para advogados quilombolas.  
 
Entrevistados(as): Renata Cordeiro- coord. imunização SMS/Aparecida de 
Goiânia; Gilson Alves - analista Seguro Social; Robert Bonifácio - professor 
FCS/UFG; Kariny Magalhães - cirurgiã-dentista; Enes Marra - professor 
EMC/UFG 
 
Exibido 1 vez na TV UFG em 03/06/2021 e disponibilizado na internet: 
https://youtu.be/4Y_7IQB64fA 



 

 

698 Agenda  
 
 
 
 

AGENDA MUFG 249 03 06 21 
 
A Agenda apresenta informações dos eventos e serviços ligados à UFG: 
Galeria da FAV exibe entre os dias 31 de maio e 07 de junho os trabalhos do 
artista Carlos Monaretta; Inscrições abertas até 20/06 para Oficinas de 
Música oferecidas pela EMAC-UFG; VIII Colóquio Amazônicas realizado pela 
Núcleo TAKINAHAKỸ de Formação Superior Indígena da UFG.  
 
Exibida 4 vezes na TV UFG em 03/06/2021 e 04/06/2021 e disponibilizada na 
internet:  https://youtu.be/wroUmKWOpAQ 

699 Live 
 
 

LIVE MUFG EP 168 MATRICULA UFG COTAS RACIAIS PCD 
 
O ensino remoto foi adotado em caráter emergencial para garantir a 
segurança de estudantes, professores e técnicos da UFG durante a pandemia 
de covid-19. Diante da continuidade da crise sanitária em 2021, até a 
matrícula de novos estudantes foi adaptada. Pela primeira vez na história da 
universidade, todo processo de matrícula será online. Este episódio 
apresenta os prazos de cada etapa de matrícula e os principais critérios de 
cada comissão verificadora. Vamos entender como serão os trabalhos da 
Comissão de Heteroidentificação e da Comissão de Verificação da Condição 
de Deficiência para os candidatos que concorrem a uma vaga na UFG. 
 
Entrevistados(as): Ana Claudia Antonio - pres. comissão PcD/UFG Goiânia; 
Solange Dias - pres. comissão PcD/UFG Goiás; Pedro Cruz - pres. comissão 
heteroidentificação/UFG Goiânia; Camila Menezes - pres. comissão 
heteroidentificação/UFG Goiás. 

 
Exibida 1 vez na TV UFG em 04/06/2021 e disponibilizada na internet: 
https://youtu.be/iLLOsfIG7Og 

700 Agenda  
 
 
 
 

AGENDA MUFG 250 04 06 21 
 

A agenda apresenta informações de alguns eventos e serviços ligados à UFG: 
a Emac promove neste sábado a palestra que vai desenvolver sobre “a 
influência do gestual do maestro na regência coral e orquestral”; a Proec 
junto Emac promove o décimo seminário de teatro, direção de arte e 
educação e projeto de extensão do Cepae UFG, “fórum virtual da educação 
infantil: formação, reflexão e debate”, realiza seu terceiro encontro. 
 
Exibida 4 vezes na TV UFG em 04/06/2021, 05/06/2021, 06/06/2021 e 
07/06/2021 e disponibilizada na internet:  https://youtu.be/cbaj2wi5hY8 

701 Live 
 
 

LIVE MUFG EP 169 DEBATE CONSULTA UFG 22 25 
 
O episódio realiza um debate entre as candidatas à reitoria da UFG. Duas 
chapas concorrem à consulta à comunidade universitária da UFG para a 
escolha da reitora e vice-reitor para o mandato 2022-2025. São duas chapas: 
UFG Viva, representada pela candidata a reitora Sandramara Matias e 
Movimenta UFG, representada pela candidata a reitora Clorinda Fioravanti. 
 
Entrevistados(as): Sandramara Matias - UFG Viva; Maria Clorinda Fioravanti 
- Movimenta UFG. 

 
Exibida 1 vez na TV UFG em 07/06/2021 e disponibilizada na internet: 
https://youtu.be/_m3Iaqqrcsw 



 

 

702 Agenda  
 
 
 
 

AGENDA MUFG 251 07 06 21 
 
A Agenda apresenta informações dos eventos e serviços ligados à UFG: X 
Seminário de Teatro, Direção de Arte e Educação; Posse nova diretoria do 
Câmpus Goiás; III Encontro do Projeto de Extensão - Fórum Virtual da 
Educação Infantil: formação, reflexão e debate.  
 
Exibida 4 vezes na TV UFG em 07/06/2021 e 08/06/2021 e disponibilizada na 
internet:  https://www.youtube.com/watch?v=Wisamw1xhxE 

703 Boletim 
 

 
 
 

BLM MUFG EP 93 COPA AMERICA 
 
O boletim informa: Brasil registra segundo maior recorde de casos desde o 
início da pandemia; Ministério Público é contrário à decisão de tornar 
Goiânia sede da Copa América; Anvisa aprova a utilização de novas vacinas 
no Brasil; Emac e Cepae realizam live sobre musicalidade goiana; surdos 
contam com central de interpretação de Libras para informações sobre 
vacinação na capital; pessoas com 57 anos já podem se vacinar contra o novo 
Coronavírus em Goiânia; pessoas com 57 anos já podem se vacinar contra o 
novo Coronavírus em Aparecida de Goiânia; sintomas da Covid-19 pode 
durar até 2 meses em 73% das pessoas; UFG é aprovada em programa 
internacional de cursos de inglês com professores nativos; câmara de 
mediação de conflitos da UFG completa dois anos; UFG promove evento 
internacional de línguas amazônicas; portal UFGnet ganha novos recursos de 
acesso e segurança de dados; universidades federais formaram mais de 50 
mil estudantes durante a pandemia  
 
Entrevistados(as): Telma Oliveira - professora Cepae/UFG; Maria Ferreira - 
professora FL/UFG; Rogéria Silva - mediadora Cprac/UFG; Christiane Cunha - 
professora FL/UFG; Leandro Oliveira - secretário SeTI/UFG 
 
Exibido 2 vezes na TV UFG em 08/06/2021 e 13/06/2021 e disponibilizado na 
internet: https://youtu.be/_ojG6-E8EsI 

704 Agenda  
 
 
 
 

AGENDA MUFG 252 08 06 21 
 
A Agenda apresenta informações dos eventos e serviços ligados à UFG: 
Palestra online “Produtor Rural e os Desafios do Agronegócio: o papel 
colaborativo das instituições de ensino superior e empresas de assistência 
técnica e extensão rural”; Webinário “5ª Semana Nacional de Arquivo - 
Gestão, preservação e acesso aos dados de pesquisa”, promovido pelo 
Arquivo Nacional em parceria com instituições semelhantes de todo o país; 
Live “No palco da sala de aula, musicalidades goianas”, promovida pela 
Escola de Música e Artes Cênicas da UFG, a EMAC.  
 
Exibida 4 vezes na TV UFG em 08/06/2021 e 09/06/2021 e disponibilizada na 
internet:  https://youtu.be/SWghoq89IEM 



 

 

705 Live 
 
 

LIVE MUFG EP 170 VIOLENCIA CONTRA IDOSOS 
 
Este episódio traz a discussão sobre as diferentes violências que a população 
com mais de 60 sofre no âmbito familiar, social e até institucional. Fala 
também sobre o Estatuto do Idoso e as responsabilidades que cada ente 
possui a fim de garantir os direitos dos idosos. 
 
Entrevistados(as): Valéria Pagotto - professora FEN/UFG; Diana Alves - 
assistente social Siass/UFG; Lazara Lima - psicóloga Prae/UFG; Adegmar 
Ferreira - professor FD/UFG. 

 
Exibida 1 vez na TV UFG em 09/06/2021 e disponibilizada na internet: 
https://youtu.be/DNORnuFLnf4 

706 Agenda  
 
 
 
 

AGENDA MUFG 253 09 06 21 
 
A Agenda apresenta informações dos eventos e serviços ligados à UFG: X 
Seminário de Teatro, Direção de Arte e Educação, promovido pela EMAC; 5ª 
Semana Nacional de Arquivo - Gestão, preservação e acesso aos dados de 
pesquisa, realizado pelo Centro de Informação, Documentação e Arquivo 
(Cidarq/UFG); X Seminário de Estagio de Pedagogia, ofertado pela 
Faculdade de Educação. 
 
Exibida 4 vezes na TV UFG em 09/06/2021 e 10/06/2021 e disponibilizada na 
internet:  https://youtu.be/5WWuxGhIEk8 

707 Boletim 
 
 
 
 
 

BLM MUFG EP 94 POLARIZACAO POLITICA CONHECIMENTO PANDEMIA 
 
O boletim informa: dezenove estados e o DF têm ocupação de leitos de UTI 
acima dos 80%; fiscalização flagra festas clandestinas na região 
metropolitana de Goiânia; especialistas veem sinais da terceira onda de 
Covid-19 no Brasil; quase 280 mil doses de vacina contra Covid-19 chegam a 
goiás esta semana; pesquisa mostra que polarização política influencia no 
nível de conhecimento sobre a pandemia; auxílio emergencial deve ser 
prorrogado; preços dos alimentos atingem maiores valores em uma década; 
conselho municipal de saúde se posiciona contra Copa América em Goiânia; 
estiagem prolongada impacta a produção de energia no país; falta de acesso 
a hospitais elevou número de mortes por Covid-19; Santa Casa convida para 
doação de sangue; fique em casa e visite o museu Antropológico da UFG; 
professor da UFG lança coletânea de HQS inspirada na pandemia; UFG 
adota sistema de emissão de certificados digitais; prazo para estudantes de 
escola pública enviarem documentos termina na quinta; estudantes com 
deficiência precisam enviar documentos até sexta; UFG Fashion Business 
terá edição on-line; professora da UFG lança conteúdo sobre aulas remotas; 
Virada Ambiental 2021 quer chegar a todos os estados do país.  
 
Entrevistados(as): Pedro Mundim - professor FCS/UFG; Juliana Barros - 
professora Iesa/UFG; Enes Marra - professor EEMC/UFG; Gabriela Miranda - 
Banco de Sangue/ Santa Casa Goiânia; Lawrence Lopes - diretor CGA/UFG; 
Ana Cláudia Antonio - diretora Núcleo Acessibilidade/UFG; Lorena Abdala - 
professora FAV/UFG; Marina Lima - estudante FAV/UFG; Emiliano Godoi - 
diretor geral extensão/UFG  
 
Exibido 1 vez na TV UFG em 10/06/2021 e disponibilizado na internet: 
https://youtu.be/KmnDtNTXZJc 



 

 

708 Agenda  
 
 
 
 

AGENDA MUFG 254 10 06 21 
 
A Agenda apresenta informações dos eventos e serviços ligados à UFG:  
Galeria da FAV exibe entre os dias 07 a 14 de junho os trabalhos da artista 
Ana Maranhão; Encontro do Hora Lapei, evento promovido pelo Laboratório 
de Pesquisa em Empreendedorismo e Inovação da UFG; X Seminário de 
Teatro, Direção de Arte e Educação, organizado pela EMAC-UFG, que vai ao 
ar no canal de YouTube da EMAC até o dia 11 de junho. 
 
Exibida 4 vezes na TV UFG em 10/06/2021 e 11/06/2021 e disponibilizada na 
internet:  https://youtu.be/BQFyt2w864Q 

709 Live 
 
 

LIVE MUFG EP 171 PARCERIA UFG SMS SAUDE 
 
Desde o ano passado, a Universidade Federal de Goiás realizou diversos 
projetos para enfrentar a maior crise sanitária da história: Tenda Triagem, 
UFG Solidária, EPIs e outros. Para além desses, a Universidade tem outras 
parcerias com a Secretaria Municipal de Saúde de Goiânia (SMS), como os 
estudos de vacinação contra a Covid-19 e contra a Influenza. 
 
Entrevistados(as): João Bosco Siqueira - professor IPTSP/UFG; Yves Ternes - 
Sup. de Vigilância em Saúde; Grécia Carolina Pessoni - diretora de Vigilância 
Epidemiológica; Sheila Teles - professora FEN/UFG. 

 
Exibida 1 vez na TV UFG em 11/06/2021 e disponibilizada na internet: 
https://youtu.be/wt9RmBY9E3o 

710 Agenda  
 
 
 
 

AGENDA MUFG 255 11 06 21 
 
A Agenda apresenta informações dos eventos e serviços ligados à UFG: Live 
"As Plantas medicinais e fitoterápicos”, promovida pela Liga Acadêmica de 
Farmacologia da UFG; Conversa com o escritor João Anzanello Carrascoza, 
promovida pelo CEPAE-UFG; Palestra "Doação de sangue no contexto da 
pandemia" promovida pela UFG.  
 
Exibida 4 vezes na TV UFG em 11/06/2021, 12/06/2021, 13/06/2021 e 
14/06/2021 e disponibilizada na internet:  https://youtu.be/QbfDcRNVoYk 

711 Live 
 
 

LIVE MUFG EP 172 MUSEUS MEMORIA 
 
Este episódio discutiu a importância da memória para a formação do 
cidadão, os museus criados para dar visibilidade e representar a história de 
grupos minoritários e as ações e uso de tecnologia em projetos da UFG, para 
exibir exposições museológicas neste período de pandemia. 
 
Entrevistados(as): Camila Wichers - professora FCS/UFG; Jean Baptista - 
professor FCS/UFG; Pablo Lisboa - professor FCS/UFG; Danielle do Carmo - 
pesquisadora UnB. 

 
Exibida 1 vez na TV UFG em 14/06/2021 e disponibilizada na internet: 
https://youtu.be/_nycqXXJnW8 



 

 

712 Agenda  
 
 
 
 

AGENDA MUFG 256 14 06 21 
 
A Agenda apresenta informações dos eventos e serviços ligados à UFG: 
Seminário de Pesquisa e Musicoterapia, organizado pela Emac-UFG; 
Palestra “Doação de sangue no contexto da pandemia”, em homenagem ao 
Junho Vermelho e campanha de doação de sangue; Hora Lapei, com palestra 
sobre inovação social comandada por Gabriel Cardoso, gerente executivo do 
instituto Sabin. 
 
Disponibilizada na internet:  https://youtu.be/HxvGYWIaTp8 

713 Boletim 
 
 
 
 

BLM MUFG EP 95 FD ATENDIMENTO INTERNET 
 
O boletim informa: Anvisa autoriza testes da Butanvac em humanos; 
governo de São Paulo quer vacinar toda a população adulta até setembro; 
Goiás também quer vacinar todos os adultos até setembro; comunidade 
acadêmica escolhe chapa “UFG Viva” para assumir reitoria da universidade; 
Senado Federal quer incentivar doação de sangue durante a pandemia; 
Bolsonaro quer desobrigar o uso de máscaras no país. comunidade científica 
contesta; deputados pedem esclarecimento sobre verbas repassadas à 
campanhas informativas sobre Covid 19; reitora e vice-reitor escolhidos em 
consulta falam sobre prioridades da nova gestão; faculdade de direito 
oferece atendimento à população pela internet; pesquisa mostra que 
violência contra mulher aumentou durante a pandemia; coordenação de 
esporte e lazer da UFG realiza atividades remotas para saúde do corpo e 
mente.  
 
Entrevistados(as): Sandramara Matias - UFG Viva; Jesiel Carvalho - UFG 
Viva; Maria Clorinda Fioravanti - Movimenta UFG; André Geyer - presidente 
COC/UFG; Cláudia Quintino - professora FD/UFG; Juliana Martins - 
coordenadora FBSP; Juracy Guimarães - coord. Esporte e Lazer Prae/UFG  
 
Exibido 2 vezes na TV UFG em 15/06/2021 e 20/06/2021 e disponibilizado na 
internet: https://youtu.be/O5kwpwGkEWc 

714 Agenda  
 
 
 
 

AGENDA MUFG 257 15 06 21 
 
A Agenda apresenta informações dos eventos e serviços ligados à UFG: Hora 
Lapei, promovida pelo Laboratório de Pesquisa em Empreendedorismo e 
Inovação da UFG; Palestra online “Doação de Sangue no Contexto da 
Pandemia”, que faz parte das ações do Junho Vermelho, mês dedicado ao 
incentivo à doação de sangue; Minicurso gratuito Bioinformática: Noções 
Básicas e Aplicações, realizado pelo Programa de Educação Tutorial do curso 
de Ciências Biológicas da UFG, o PETbio.  
 
Disponibilizada na internet: https://youtu.be/Cknb5v0fjXQ 



 

 

715 Live 
 
 

LIVE MUFG EP 173 ABUSO AUTORIDADE 
 
Forçar um investigado a produzir provas contra si, algemar uma pessoa que 
não oferece risco e entrar em locais sem mandado são alguns exemplos de 
abuso de autoridade. Casos de abuso de autoridade policial em Goiás 
chamaram a atenção da imprensa. Estudo da UFG mostra letalidade da 
polícia goiana entre 2017 e 2019 decorrentes de oposição à intervenção 
policial. 
 
Entrevistados(as): Dijaci David de Oliveira - professor FCS/UFG; Bartira 
Miranda - diretora FD/UFG; Alan Kardec Cabral Júnior - advogado 
criminalista. 

 
Exibida 1 vez na TV UFG em 16/06/2021 e disponibilizada na internet: 
https://youtu.be/hGkh31nV7uw 

716 Agenda  
 
 
 
 

AGENDA MUFG 258 16 06 21 
 
A Agenda apresenta informações dos eventos e serviços ligados à UFG: Café 
com Ciência, ofertado pelo Instituto de Física; Hora Lapei - "Inovação Social", 
palestra realizada pela FACE/UFG; Bioinformática: noções básicas e 
aplicações, minicurso realizado pela PETbio/ICB/UFG. 
 
Disponibilizada na internet: https://youtu.be/X7H0OQgg26k 

717 Boletim 
 
 
 

BLM MUFG EP 96  REGIONAL GOIAS  DIRETORAS MULHERES 
 
O boletim informa: incentivo para consumo de energia fora do horário de 
pico; 41 casos positivos de Covid na Copa América; Aparecida amplia 
vacinação contra Covid, mas paralisa campanha por falta de vacinas; taxa de 
transmissão aumenta no brasil e goiás tem cenário preocupante; 
autoridades visitam instalações do Hemocentro de Goiás; personalidades de 
goiás recebem certificado de protetores da água; bebês podem nascer com 
anticorpos da Covid-19, mas ainda precisam de distanciamento; fuga de 
cérebros coloca o brasil em 80º no ranking mundial; vacinas brasileiras 
contra a Covid patinam por falta de investimento público; atraso e confusão 
na segunda dose da vacina; rede interuniversitária fortalece a produção de 
cana-de-açúcar no país; ONG goiana oferece bolsas de estudo de ensino 
médio a estudantes de baixa renda; regional da cidade de goiás tem duas 
mulheres na diretoria; professor da ufg lança livro que questiona o poder das 
máquinas sobre o homem; professor da UFG expõe intervenções em ruínas 
urbanas.  
 
Entrevistados(as): Renata Cordeiro - Imunização SMS/Aparecida de Goiânia; 
José Alexandre Diniz - professor ICB/UFG; Marcelo Otsuka - pediatra e 
infectologista; Marcelo Quinta - professor licenciado INF/UFG; Bruna de 
Oliveira - professora EA/UFG; Edward Madureira - reitor UFG; Margareth 
Arbues - diretora regional Goiás/UFG; Denise Alves - vice-diretora regional 
Goiás/UF  
 
Exibido 1 vez na TV UFG em 17/06/2021 e disponibilizado na internet: 
https://youtu.be/ofV4TuxIn18 



 

 

718 Agenda  
 
 
 
 

AGENDA MUFG 259 17 06 21 
 
A Agenda apresenta informações dos eventos e serviços ligados à UFG: 
Virada Ambiental 2021, promovida pela UFG e outras instituições; Webinar 
“A ecotoxicologia no Brasil”, promovido pelo LABAE do IPTS da UFG; Dia do 
Químico, promovido pelo IQ-UFG, transmitido ao vivo pelo canal 
Webciência IQ UFG.  
 
Disponibilizada na internet: https://youtu.be/qTrinuYSMtk 

719 Live 
 
 

LIVE MUFG EP 174 INDIGENAS PANDEMIA 
 
Povos indígenas desenvolvem estratégias para conter a pandemia. O projeto 
da Universidade Federal de Goiás: “Saúde indígena e bem viver” estuda as 
ações desses povos diante da maior crise sanitária da história mundial. 
Desde 2006, existe o Núcleo Takinahaky de Formação Superior Indígena na 
UFG. 
 
Entrevistados: Elias Nazareno - professor PPGH/UFG; Cleidson Tapirape - 
egresso UFG; Alexandre Herbetta - professor FCS/ UFG. 

 
Exibida 1 vez na TV UFG em 18/06/2021 e disponibilizada na internet: 
https://youtu.be/w-ys5vXa_dY 

720 Agenda  
 
 
 
 

AGENDA MUFG 260 18 06 21 
 
A Agenda apresenta informações dos eventos e serviços ligados à UFG: 
Lançamento do Projeto Virada Ambiental 2021, realizado pela UFG em 
parceria com a AGM, FGM, Semad, Emater, Crea-GO, MP-GO, Saneago, 
Seapa, Ageamb, CMARH/Alego, CNM, Uvego e Politizae Alego UFG; 
Webinar "A ecotoxicologia no Brasil", promovido pelo Laboratório de 
Biotecnologia Ambiental e Ecotoxicologia (Labae), do Instituto de Patologia 
Tropical e Saúde Pública (IPTSP); Exposição Ocupa Virtual, idealizada pela 
Galeria da FAV-UFG. 
 
Exibida 4 vezes na TV UFG em 18/06/2021, 19/06/2021, 20/06/2021 e 
21/06/2021 e disponibilizada na internet:  https://youtu.be/qeF23ScVFmI 

721 Live 
 
 

LIVE MUFG EP 175 RELACOES PUBLICAS 
 
Este episódio apresentou a profissão de Relações Públicas, a formação, os 
projetos de extensão, o mercado de trabalho e as características deste 
profissional diante de um mundo conectado. Também ressaltou a 
importância deste profissional neste período pandêmico. 
 
Entrevistados(as): Adriane Nascimento - professora FIC/UFG; Carlos Martins 
- professor FIC/UFG; Luciano Alves - professor FIC/UFG; Alessandro Issi - 
relações públicas. 

 
Exibida 1 vez na TV UFG em 21/06/2021 e disponibilizada na internet: 
https://youtu.be/51jKmNwHH7Y 



 

 

722 Agenda 
 
 
 
 

AGENDA MUFG 261 21 06 21 
 
A Agenda apresenta informações dos eventos e serviços ligados à UFG: 
Método wolbachia no controle de arboviroses, promovido pela UFG junto do 
Grupo de Estudos em One Health; Projeto Revista UFG, que apresenta as 
conclusões de uma tese de doutorado que desenvolveu um Comitê de Saúde 
Mental para uma comunidade de Surdos no Canadá; Aula aberta, promovida 
por quatro programas de pós-graduação, por meio do projeto Enredos 
Digitais.  
 
Exibida 4 vezes na TV UFG em 21/06/2021 e 22/06/2021 e disponibilizada na 
internet:  https://youtu.be/hmPvDtTD38c 

723 Boletim 
 
 
 
 

BLM MUFG EP 97 SAUDE MENTAL PROFESSORES PREJUDICADA 
 
O boletim informa: Brasil é o segundo país a atingir a marca de meio milhão 
de mortos pela Covid-19; Covid-19 pode ser considerada acidente de 
trabalho; estudo quer indicar relação de vacina com cura de Covid longa; 
China consegue vacinar um bilhão de pessoas; EUA farão investimento 
bilionário em remédio para Covid; pesquisa aponta que saúde mental de 
professores está prejudicada; tratamento para Alzheimer é aprovado nos 
Estados Unidos; estudantes LGBTQIA+ recebem apoio da Prae/UFG; UFG 
integra classificação da QS World University Ranking 2022; projeto de 
extensão retoma atividades para falar sobre saúde mental; escritora goiana 
Leodegária de Jesus dá nome a grupo de estudos na UFG; provas do Enem 
serão aplicadas em formato digital e impresso em novembro; música no 
campus apresenta live com cantor e compositor Chico César.  
 
Entrevistados(as): Carla Zanine - advogada trabalhista; Marcelo Daher - 
infectologista SBI/GO; Valdeci Português - pres. Sintego/Aparecida de 
Goiânia; Letícia Cezário - pesquisadora FE/UFG; Isadora Crosara - professora 
FM/UFG; Maísa Silva - pró-reitora Prae/UFG; Luciana Batalha - professora 
EVZ/UFG; Raphaela Bittencourt - estudante EVZ/UFG; Isadora de Sousa - 
estudante EVZ/UFG; Tânia Rezende - professora FL/UFG 
 
Exibido 2 vezes na TV UFG em 22/06/2021 e 27/06/2021 e disponibilizado na 
internet: https://youtu.be/HduebM1l0i8 

724 Agenda  
 
 
 
 

AGENDA MUFG 262 22 06 21 
 
A Agenda apresenta informações dos eventos e serviços ligados à UFG: VI 
Série de Música Antiga de Goiás, ofertada pela EMAC e parceiros; Aula 
aberta: "Caminhos plurais na pesquisa com imagens", ofertada pelo 
programa de extensão Enredos Digitais da Faculdade de Informação e 
Comunicação da UFG; Live: "Mulheres na paisagem religiosa 
contemporânea", realizado pelo NER – Núcleo de Estudos de Religião 
“Carlos Rodrigues Brandão”, da UFG. 
 
Exibida 4 vezes na TV UFG em 22/06/2021 e 23/06/2021 e disponibilizada na 
internet:  https://youtu.be/iD1N0zGCtG8 



 

 

725 Live 
 
 

LIVE MUFG EP 176 EDUCACAO CULTURA 
 
Este episódio é o primeiro de uma série de quatro sobre Educação. Discutiu 
sobre a relação entre os processos educativos e o desenvolvimento humano. 
Para os próximos serão explorados os diferentes “saberes”, o papel social da 
escola e como a educação se tornou mercadoria. 
 
Entrevistados(as): Bárbara de Souza - professora Cepae/UFG; Leonardo 
Carlos de Andrade - Professor IF/GO; Márcio Corte Real - professor FE/UFG. 

 
Exibida 1 vez na TV UFG em 23/06/2021 e disponibilizada na internet: 
https://youtu.be/r0PajBPH-hM 

726 Agenda  
 
 
 
 

AGENDA MUFG 263 23 06 21 
 
A Agenda apresenta informações dos eventos e serviços ligados à UFG: 
Websérie “Imagem, mito e imaginário”, promovida pela PROEC e CCUFG, 
via YouTube; Prêmio TCC Empreendedorismo, concurso promovido pelo CEI 
UFG, via incrições; VI Série de Música Antiga de Goiás, promovido pela 
EMAC e outras entidades musicais, via Plataforma Zoom. 
 
Exibida 4 vezes na TV UFG em 23/06/2021 e 24/06/2021 e disponibilizada na 
internet:  https://youtu.be/1xtkkAyMgIE 

727 Boletim 
 
 
 

 

BLM MUFG EP 98 MAMOGRAFIAS CAEM PELA METADE GOIAS 
 
O boletim informa: em parceria com a UFG, estudo identifica variante delta 
em Goiânia; Goiânia: regras do novo decreto valem até seis de julho; MP 
identifica cinco indícios de crime em compra de vacinas pelo ministério da 
saúde; com pandemia, número de mamografias realizadas caiu pela metade 
em Goiás; Covid-19 pode causar diabetes, indicam estudos; inscrições para o 
prêmio TCC empreendedorismo vão até 30 de junho; série música antiga de 
goiás termina nesta sexta-feira; projeto “encontro dançar para adiar o fim do 
mundo” está aberto a novos participantes  
 
Entrevistados(as): Mariana Telles - pesquisadora ICB/UFG; Ruffo de Freitas 
Jr.- chefe Cora HC/UFG; Daniela Espínola - endocrinologista HC/UFG; Emlia 
Rosângela Pires - gerente CEI/UFG; Cristiane Carvalho - professora 
Emac/UFG; Shayana Santos - pesquisadora FEFD/UFG. 
 
Exibido 2 vezes na TV UFG em 24/06/2021 e disponibilizado na internet: 
https://youtu.be/TKePcBqzxlo 

728 Agenda  
 
 
 
 

AGENDA MUFG 264 24 06 21 
 
A Agenda apresenta informações dos eventos e serviços ligados à UFG: Lives 
#CulturaNaUFG apresenta o episódio 3 da Websérie "Imagem, Mito e 
Imaginário nas Artes da Cena"; I Festival Poético de Vila Boa, realizado pela 
Regional Goiás; 71º Congresso Nacional de Botânica e XII Encontro de 
Botânicos do Centro-Oeste, realizado pela UFG e parceiros. 
 
Exibida 4 vezes na TV UFG em 24/06/2021 e 25/06/2021 e disponibilizada na 
internet:  https://youtu.be/VotYESLPicM 



 

 

729 Live 
 
 

LIVE MUFG EP 177 MULHERES EMPODERAMENTO 
 
O episódio pretende chamar a atenção para ações que fortalecem as 
mulheres e desenvolvam a equidade de gênero. Essa equidade fortalece 
economias, impulsiona negócios e melhora a qualidade de vida das pessoas. 
O Programa Politizar da UFG aderiu ao Dia Laranja, celebrado todo dia 25, 
que busca alertar para a urgente necessidade de prevenir e eliminar a 
violência contra mulheres. 
 
Entrevistadas: Sabrina Fantoni- analista Banco Mundial; Renata Henriques - 
coord. Nacional Sebrae Delas; Laís Thomaz - coordenadora Politizar/UFG; 
Paula Tavares - especialista em gênero. 

 
Exibida 1 vez na TV UFG em 25/06/2021 e disponibilizada na internet: 
https://youtu.be/T3t8bI2vU_8 

730 Agenda  
 
 
 
 

AGENDA MUFG 265 25 06 21 
 
A Agenda apresenta informações dos eventos e serviços ligados à UFG: 14º 
Dia Internacional da Animação de Goiânia, promovida pela MMProduções; 
71º CNB e XIII EBCO, organizado pela Sociedade Botânica do Brasil junto 
com a UFG; I Simpósio de Biotecnologia da UFG, realizado pelo CA e 
Empresa Júnior do curso de Biotecnologia da UFG. 
 
Exibida 4 vezes na TV UFG em 25/06/2021, 26/06/2021, 27/06/2021 e 
28/06/2021 e disponibilizada na internet:  https://youtu.be/-EdHnJWpHgE 

731 Live 
 
 

LIVE MUFG EP 178 SAUDE PLANETARIA 
 
Este episódio trata da saúde planetária, conceito recente sobre o impacto da 
vida humana no planeta. Fala ainda da parceria entre UFG e USP no projeto 
Sustentarea. 
 
Entrevistados(as): Antônio Saraiva - professor Poli/USP; Daniela Vianna - 
pesquisadora IEA/USP; Aline Carvalho - professora FSP/USP; Raquel 
Santiago - professora Fanut/UFG. 

 
Exibida 1 vez na TV UFG em 28/06/2021 e disponibilizada na internet: 
https://youtu.be/QgYjRaqH-KU 

732 Agenda  
 
 
 
 

AGENDA MUFG 266 28 06 21 
 
A Agenda apresenta informações dos eventos e serviços ligados à UFG: 
Música no Câmpus Temporada 2021, a UFG em parceria com a UNIMED 
Goiânia oferta o show de Chico Cesár; Solenidade de Entrega do Título de 
Professor Emérito a Vardeli Alves de Moraes, professor da Faculdade de 
Medicina; Exposição Virtual “Des-arquivos” do professor, Glayson Arcanjo de 
Sampaio, da FAV-UFG, exposição disponibilizada no site do Museu 
Universitário de Arte da Universidade Federal de Uberlândia (MUnA/UFU). 
 
Exibida 4 vezes na TV UFG em 28/06/2021 e 29/06/2021 e disponibilizada na 
internet:  https://youtu.be/8Vu5SAx-8KE 



 

 

733 Boletim 
 
 
 
 
 

BLM MUFG EP 99 MUSICA CAMPUS CHICO CESAR 
 
O boletim informa: variante Delta apresenta uma nova mutação do novo 
Coronavírus; depois de 40 dias, número de mortes da média móvel 
apresenta queda; artistas aguardam protocolos para volta das atividades em 
espaços culturais; profissionais da imprensa começam a ser vacinados na 
capital; pessoas acima de 45 anos seguem sendo vacinadas em Goiânia; 
números da Covid-19 na capital preocupam; 5 milhões de pessoas no mundo, 
ficaram milhonárias durante a pandemia; máscaras devem ser usadas até 
por quem já tomou a segunda dose, alerta especialista; pesqusisa quer 
incentivar reaproveitamento do feijão com baixo valor comercial; ONS 
produz relatório com sugestão de reforço de vacina contra Covid-19, diz 
Routers; alunos veteranos devem fazer solicitação de vagas até 06/07; 
Música no Câmpus terá show preparado exclusivamente para esta edição; 
Chico César abre nova temporada do Música no Câmpus.  
 
Entrevistados(as): Norval Berbari - presidente da Feteg; Rodrigo Mollina – 
infectologista; Juliana Bento - pesquisadora EA/UFG; Flávia Cruvinel - 
diretora de cultura Proec/UFG; Chico César - cantor e compositor. 
 
Exibido 2 vezes na TV UFG em 29/06/2021 e 04/07/2021 e disponibilizado na 
internet: https://youtu.be/dhkTWR4fCwE 

734 Agenda  
 
 
 
 

AGENDA MUFG 267 29 06 21 
 
A Agenda apresenta informações dos eventos e serviços ligados à UFG: 
Música no Câmpus Temporada 2021, a UFG em parceria com a UNIMED 
Goiânia oferta o show de Chico Cesár; Solenidade de Entrega do Título de 
Professor Emérito a Vardeli Alves de Moraes, professor da Faculdade de 
Medicina; a websérie imagem, mito e imaginário nas artes da cena, com o 
tema “imaginário colonial e estudos decoloniais em artes da cena. 
 
Exibida 4 vezes na TV UFG em 29/06/2021 e 30/06/2021 e disponibilizada na 
internet:  https://youtu.be/d0Xsw32UsE8 

735 Live 
 
 

LIVE MUFG EP 179 PESSOAS SITUAÇÃO RUA 
 
Goiânia tem mais de 1,2 mil pessoas em situação de rua, incluindo as que 
trabalham nos sinaleiros e mendigos. Os dados são da Secretaria Municipal 
de Desenvolvimento Humano e Social de Goiânia (SEDHS) e a situação 
piorou na Pandemia. 
 
Entrevistados: Tadeu Arrais - professor Iesa/UFG; Eduardo Mota - 
conselheiro CNDH; Eduardo de Matos - educador social Consultório de Rua 

 
Exibida 1 vez na TV UFG em 30/06/2021 e disponibilizada na internet: 
https://youtu.be/lUEZto48VgM 



 

 

736 Agenda  
 
 
 
 

AGENDA MUFG 268 30 06 21 
 
A Agenda apresenta informações dos eventos e serviços ligados à UFG: I 
Simpósio de Biotecnologia UFG, criado em parceria entre By Technology 
(Empresa Jr.), C.A. de Biotec e LiNAbiotec UFG; Lives #CulturaNaUFG, que 
transmite o quarto episódio no canal oficial da UFG no YouTube; Ocupa 
Virtual 2021, realizado pela Galeria da FAV, com a exibição do trabalho de 
diversos artistas.  
 
Exibida 4 vezes na TV UFG em 30/06/2021 e 01/07/2021 e disponibilizada na 
internet:  https://youtu.be/W1h8atgHNgQ 

737 Vinheta 
 
 

VH_ARQUIPELAGO_MEMORIA_DEPOIMENTO_INTER_07 
 
Vinheta com depoimento de pessoas de vários estados brasileiros e países 
falando sobre o projeto Arquipélago de Memórias. 
 
Entrevistados(as): Maria Luisa Gómes-professora Universidad de 
Alicante/Espanha; Beatriz Grijó-Escola Monteiro Lobato em Vitória/Espírito 
Santo; Virgínia Varandas-diretora agrupamento de escolas em 
Porto/Portugal; Ángela Estañ-estudante Universidad de Alicante/Espanha; 
Cláudia Patrícia Sampaio-professora agrupamento de Escolas em 
Felgueiras/Portugal; Isaque de Souza – Escola Educart em Trindade/GO. 
 
Exibida 3 vezes na TV UFG e disponibilizada na internet: 
https://youtu.be/Q_4Jj2rUqfc 

738 Vinheta 
 
 

VH COMUNICADO MATRICULA UFG 
 
Vinheta alerta para alterações no modo de matrícula da UFG que neste ano 
ocorre remotamente. 
 
Exibida 6 vezes na TV UFG e disponibilizada na internet: 
https://youtu.be/ZnNm2XG2Dig 

739 Vinheta 
 
 

VH PRESTACAO CONTAS FRENTE SOLIDARIA 01 02 ETAPAS 
 
A vinheta traz informações sobre a prestação de contas das duas primeiras 
etapas da Frente Solidária. 
 
Exibida 5 vezes na TV UFG e disponibilizada na internet: 
https://youtu.be/RVVD002Esgs 

740 Chamada 
 
 

CH CONSULTA UFG 
 
Chamada para que a comunidade universitária participa da Consulta que irá 
escolher a nova reitora e vice-reitor. 
 
Exibida 4 vezes na TV UFG e disponibilizada na internet:  
https://youtu.be/L-x2ccKrNk0 

741 Chamada 
 
 

CH VIRADA AMBIENTAL 21 
 
Chamada convidando para o lançamento da Virada Ambiental 2021. 
 
Exibida 6 vezes na TV UFG e disponibilizada na internet: 
https://youtu.be/yXfRJ0e2OnI 



 

 

742 Chamada 
 
 

CH MUSICA CAMPUS JUNHO CHICO 
 
Música no Câmpus retorna de forma remota. Chico César estreia a nova 
temporada. 
 
Exibida 7 vezes na TV UFG e disponibilizada na internet: 
https://youtu.be/yJ5_IQq3xgY 

743 Chamada 
 
 

CH MUSICA CAMPUS CONVITE CHICO CESAR 
 
O cantor e compositor Chico César faz um convite para que todos 
acompanhem o show dele on-line por meio do projeto Música no Câmpus. 
 
Exibida 10 vezes na TV UFG e disponibilizada na internet: 
https://youtu.be/t09mOZgGD1U 

744 Interprograma 
 
 

INTER PLEVE EXERCICIOS IDOSO 
 
O interprograma dá dicas de exercícios para que os idosos resguardados em 
casa devido à pandemia tenham uma vida mais saudável. 
 
Entrevistada: Nathyele Oliveira Fortaleza – integrante da Liga Acadêmica de 
Geriatria e Gerontologia da UFG. 
 
Exibida 2 vezes na TV UFG e disponibilizada na internet: 
https://youtu.be/q7yeCegTt7Y 

                                                    
                                                                                                                            TOTAL 

 
                                R$94.672,02 

 
 

 
                                                                          VALOR ACUMULADO 

 
                        R$1.325.408,28 

 

 

Goiânia, 30 de junho de 2021. 

 

 

 

 

   

Vanessa Bandeira 
Diretora Geral da TV UFG 

Profa. Silvana Coleta Santos Pereira 
Diretora Executiva da Fundação RTVE 

 

 


