
 

 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO  

PROJETO DE EXTENSÃO "MUNDO UFG" 

- NOVEMBRO 2020 - 

 

 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 NOVEMBRO 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 

334 Live 
 

LIVE MUFG PGM 67 PIPOCA PAISAGEM  
 
O episódio fala sobre a arquitetura da paisagem no que diz respeito à preservação 
ambiental e conservação do patrimônio. O tema vem do projeto de extensão e 
cultura da UFG - Pipoca e Paisagem - que busca trazer a comunidade para refletir 
as histórias que as paisagens contam. Atualmente o projeto é divulgado 
virtualmente e é parceiro do Núcleo de Acessibilidade. 
 
Entrevistados(as): Camila Sant’anna - professora FAV/UFG; Thiago Santana - 
pesquisador FAV/UFG; Luciene Gomes - professora FAV/UFG; Luca Borges - 
estudante FAV/UFG. 

 
Exibida 1 vez na TV UFG em 02/11/2020 e disponibilizada na internet:  
https://youtu.be/jfTzVIBgLH4 

335 Agenda 
 
 
 
 

AGENDA MUFG 96 02 10 20 
 
A Agenda apresenta informações dos eventos ligados à UFG: Live promovida pelo 
projeto de extensão Politizar Goiânia da FCS/UFG com o tema “O papel da 
juventude no combate à desinformação e defesa da democracia”; O grupo de 
estudos de Geoecologia das paisagens do IESA e LABOGEF da UFG promoveu um 
encontro debatendo o tema  “Dendrogeomorfologia na avaliação cronológica de 
processos erosivos no jardim botânico de Goiânia"; Aula Magna realizada pelo 
Programa de Pós-graduação em Comunicação da UFG  com o lançamento do livro 
"Comunicação, Estado e Cidadania".  
 
Exibida 4 vezes na TV UFG em 02 e 03/11/2020 e disponibilizada na internet:  
https://youtu.be/UwpyOdUaDas 



 

 

336 Boletim 
 
 
 

BLM MUFG PGM 40 AULAS PRESENCIAIS LIBERADAS 
 
O boletim traz as notícias: Aulas presenciais estão liberadas em todo o estado; Uso 
de churrasqueiras e piscinas em condomínios está liberado; Brasil fecha dois de 
cada três leitos de UTI criados durante a pandemia; Lei que ampara indígenas e 
quilombolas durante a pandemia é sancionada; Covid-19 é considerada acidente 
de trabalho desde o mês de abril; Brasileiros têm resistência a tomar vacinas 
contra Covid-19 da China e da Rússia; Tenda Triagem realiza mais de 6 mil testes 
para a Covid-19; Meio século do Planetário da UFG é celebrado com vídeo; Escola 
especial não é inclusiva, segundo palestrante do 17º Conpeex UFG; Sete cursos da 
UFG recebem cinco estrelas no Guia da Faculdade de 2020; Olimpíada de 
empreendedorismo entrega 21 mil reais em prêmios e acesso gratuito a e-books 
na plataforma Sempre UFG. 
 
Entrevistados(as): Flúvia Amorim - sup. Vigilância em Saúde/SES; Yves Ternes -  
sup. Vigilância em Saúde/SMS; Dagoberto Costa-  Vigilância Sanitária Goiânia; 
Pedro Mundim - professor  FCS/UFG; Bruna Guedes - estudante/UFG; Maria 
Ribeiro - estudante/Esup; Artur Servian - estudante/UFU; Claci Rosso - coord. 
Tenda Triagem/UFG; Evandro Alencar - professor FM/UFG; André Alves - 
estudante FEN/UFG; Edward Madureira - reitor UFG. 
 
Exibido 2 vezes na TV UFG em 03/11/2020 e 08/11/2020 e disponibilizado na 
internet: https://youtu.be/JHqRI1wcBmU 

337 Vinheta  
 
 

VH ARQUIPELAGO MEMORIA DEPOIMENTO 05 LIBRAS 
 
Vinheta com depoimento de pessoas de vários estados brasileiros falando sobre o 
projeto Arquipélago de Memórias e fazendo convite para participar do mesmo.  
 
Entrevistados(as): Francisco de Assis – CEPAE/UFG; Julia Felipe – UEG; Kamila 
Gonçalves – IFG; Laura Vieira – PUC/GO; Ana Paula Pires – UFCAT; Euvane 
Guarnieri – FE /UFG. 
 
Exibida 4 vezes na TV UFG e disponibilizada na internet:  
https://youtu.be/Gja52XAtq0M 

338 Agenda 
 
 
 

AGENDA MUFG 97 03 11 20 
 
A Agenda apresenta informações dos eventos ligados à UFG: 31° Semana do ICB 
com o tema "Saúde e meio ambiente: o papel ativo e formativo do ser humano"; 
Caravana Cultural da Rede de cultura IPES-GO que oferece oficinas, rodas de 
conversa e shows; Lançamento do Centro de estudos e pesquisas em 
desenvolvimento regional do Centro Norte Brasileiro - CDR.  
 
Exibida 4 vezes na TV UFG em 03 e 04/11/2020 e disponibilizada na internet: 
https://youtu.be/et5U59bB-F0 



 

 

339 Live 
 
 
 

LIVE MUFG PGM 68 PAPEL SUS BRASIL 
 
Este episódio apresenta a importância do SUS para a saúde brasileira desde sua 
instauração em 1988. A conversa passa pela história da saúde pública brasileira, 
pelo SUS em tempos de pandemia e trata ainda dos problemas como corrupção e 
subfinanciamento; e questões atuais como o decreto sobre parceria público-
privada no SUS, lançado e depois revogado pelo governo federal. 
 
Entrevistadas: Bianca Rosa - subcoord. equidade em saúde SES/GO; Cristiane 
Lemos - professora ICB/UF. 
 
Exibida 1 vez na TV UFG em 04/11/2020 e disponibilizada na internet:  
https://youtu.be/mczPvuk2uEE 

340 Agenda 
 
 

AGENDA MUFG 98 04 11 20 
 
A Agenda apresenta informações dos eventos ligados à UFG: 31º Semana do ICB; 
Mesa-Redonda "Sífilis: eu sei, você sabe?" que visa conscientizar sobre a infecção; 
e 29º semana de Lives Cultura na UFG, com destaque para a websérie Mulheres 
nas artes. 
 
Exibida 4 vezes na TV UFG em 04 e 05/11/2020 e disponibilizada na internet: 
https://youtu.be/yOiO0mJ6IpU 

341 Boletim 
 
 
 
 
 
 

BLM MUFG PGM 41 MENOR MORTE COVID BRASIL 
 
O boletim traz as notícias: Prefeitura abre mais de 400 vagas de emprego em 
Aparecida de Goiânia; Brinquedotecas de bares e restaurantes podem voltar a 
funcionar em Goiânia; Brasil registra a menor média de mortes por Covid-19 nos 
últimos sete dias desde final de abril; Prefeitura realiza testes para Covid-19 na 
Região Campina-Centro em Goiânia; Novo método acelera o processo de 
compostagem usando biotecnologia; Campanha UFG Solidária auxiliou 1800 
famílias em vulnerabilidade; Pesquisadores da UFG cultivam banana, café e baru 
na mesma área; Inscrições abertas para o evento Encontros Arcanos; Inscrições 
abertas para programa de incentivo a inovação em Goiás; Índice de cancelamento 
de seguros de automóveis está menor do que na pré-pandemia; Professora da 
Face/UFG recebe prêmio por tese de doutorado; Egressa do curso de ciências 
sociais da UFG recebe prêmio por trabalho de pesquisa. 
 
Entrevistados(as): Jeferson Ferreira – sec. Trabalho/Aparecida de Goiânia; Yves 
Mauro Ternes – sup. Vigilância Saúde/Goiânia; José Luiz Tomita – diretor técnico 
Acqua Ambiental; Frederico Cardoso – CEO Acqua Ambiental/Eliana Brasil – 
coord. NucliSolos EA/UFG; Marcos Cunha – diretor EA/UFG; Leonardo Collier – 
professor EA/UFG; Rafael Francisco Cardoso – estudante Engenharia 
Florestal/UFG; Alexandre Nunes – professor Emac/UFG; Jéssica Traguetto – 
professora Face/UFG; Marília Rodrigues – pesquisadora FCS/UFG. 
 
Exibido 2 vezes na TV UFG em 05/11/2020 e 08/11/2020 e disponibilizado na 
internet: https://youtu.be/soDP7UoUxtg 



 

 

342 Agenda 
 
 

AGENDA MUFG 99 05 11 20 
 
A Agenda apresenta informações dos eventos ligados à UFG: Segundo Ocupa 
Virtual, realizado por meio do Instagram da Galeria da FAV; Semana de lives 
#culturanaUFG; Seminários de Economia da FACE. 
 
Exibida 4 vezes na TV UFG em 05 e 06/11/2020 e disponibilizada na internet: 
https://youtu.be/kNSXjrlo7FE 

343 Live 
 
 
 

LIVE MUFG PGM 69 INFODEMIA VACINA 
 
Chama-se de Infodemia o fenômeno da produção excessiva de informações falsas 
e verdadeiras sobre a pandemia em todos os meios de comunicação. Neste 
episódio, especialistas em comunicação e saúde comentam os impactos desse 
cenário para que a vacina contra a Covid-19 seja muito esperada por alguns e 
rejeitada, antes de aprovada, por outros. 
 
Entrevistados: Pedro Mundim - professor FCS/UFG; Ugo Braga - jornalista e 
escritor; Wladimir Gramacho - professor FAC/UnB. 
 
Exibida 1 vez na TV UFG em 06/11/2020 e disponibilizada na internet:  
https://youtu.be/Bm2lJVJjDdw 

344 Agenda 
 
 
 

AGENDA MUFG 100 06 11 20 
 
A Agenda apresenta informações dos eventos ligados à UFG: Debate "Esporte 
Orientação: da produção do conhecimento às possibilidades de ensino na escola", 
promovido Faculdade de Educação Física e Dança; VI Semana de Assuntos 
Internacionais, promovida pelo Centro Acadêmico Vinícius de Morais do curso de 
Relações Internacionais; Semana da Física com inscrições abertas para submissões 
de trabalhos. 
 
Exibida 4 vezes na TV UFG em 06, 07, 08 e 09/11/2020 e disponibilizada na 
internet: https://youtu.be/BTiq7ghUDdQ 

345 Live 
 
 
 

LIVE MUFG PGM 70 PERSPECTIVAS ECONOMICAS 2021 
 
Em contexto normal, lidar com estimativas econômicas no Brasil não é tarefa fácil. 
A situação piora quando vivemos uma pandemia sem data para acabar. Diante das 
incertezas fiscais, econômicas e políticas, o episódio pretende discutir como a 
renda das famílias se comportará em 2021 e o que se esperar do crescimento 
regional. 
 
Entrevistados(as): Antônio Marcos de Queiroz- professor FACE/UFG; Flávia 
Campos - professora FACE/UFG; Anderson Teixeira - professor FACE/UFG; Andréa 
de Lucena - professora FACE/UFG. 
 
Exibida 1 vez na TV UFG em 09/11/2020 e disponibilizada na internet:  
https://youtu.be/JsA1LAo90CM 



 

 

346 Agenda  
 

 
 
 

AGENDA MUFG 101 09 11 20 
 
A Agenda apresenta informações dos eventos ligados à UFG: XVII Congresso 
Brasileiro de Ensino Superior à Distância, realizado digitalmente pela CIAR UFG; 
Lançamento do e-book da FAV, transmitido pelo youtube; VI Seminário de 
Assuntos Internacionais (SAI). 
 
Exibida 4 vezes na TV UFG em 09 e 10/11/2020 e disponibilizada na internet: 
https://youtu.be/3-oypFf7Fb4 

347 Boletim 
 
 
 
 

BLM MUFG PGM 42 MASCARA OBRIGATORIO GOIANIA 
 
O boletim traz as notícias: Uso de máscara será obrigatório em Goiânia; PUC quer 
retomar aulas presenciais em novembro, mas alunos questionam; Fiocruz 
pretende começar a produzir vacinas em janeiro de 2021; Suspensão de contratos 
pode diminuir valor de 13º salário; Micro e pequenas empresas geram mais 
empregos em Goiás; Inscrições estão abertas para o segundo concurso audiovisual 
da Andifes; UFG oferece curso de formação no programa vida no trânsito; Cepea 
conclui formação de trabalhadores do sistema socioeducativo; Pesquisadoras 
lançam livros sobre solos de cidade goiana; Relações internacionais coloca direitos 
humanos em pauta; SEI/UFG disponibiliza 21 novos serviços online; UFG e UFT 
criam centro de pesquisa sobre desenvolvimento regional. 
 
Entrevistados(as): Murilo Chaves - advogado trabalhista; Francisco Lima Jr. - 
Sebrae Goiás; Otaliba Libânio - professor IPTSP/UFG; Paulo Winicius de Paula - 
coord. Formação Socioeducativo; Altair José dos Santos - coordenador 
CEPEA/UFG; Ana Laura Morais- diretora CA; Andréa de Lucena - professora 
Face/UFG. 
 
Exibido 2 vezes na TV UFG em 10/11/2020 e 15/11/2020 e disponibilizado na 
internet: https://youtu.be/IomxYdvhyCI 

348 Agenda 
 
 

AGENDA MUFG 102 10 11 20 
 
A Agenda apresenta informações dos eventos ligados à UFG: Fórum Projeto, 
Cidade e Processos, promovido pela FAV-UFG; I Congresso Brasileiro de Direito e 
Políticas Públicas; II Concurso Audiovisual da Andifes, com inscrições abertas para 
todos os estudantes vinculados a uma universidade federal. 
  
Exibida 4 vezes na TV UFG em 10 e 11/11/2020 e disponibilizada na internet: 
https://youtu.be/xOkVSSu_bGE 

349 Live 
 
 
 
 

LIVE MUFG PGM 71 PROJETO PNEUMA 
 
Da noite para o dia o Brasil foi surpreendido com a pandemia do novo Coronavírus. 
Sem medicamentos eficazes, o pouco que se sabia sobre o tratamento era que 
pacientes graves precisariam de respiradores mecânicos para terem chances de 
sobrevivência. O projeto Pneuma foi umas frentes de trabalho da Universidade 
Federal de Goiás que surgiu neste período para auxiliar a população. 
 
Entrevistados: Sigeo Kitatani Júnior - coordenador projeto Pneuma; Claiton Vieira- 
diretor Senai/GO; Rodrigo Lemos - coordenador projeto Pneuma; Sérgio Botelho - 
gerente Gepex/IFG. 
 
Exibida 1 vez na TV UFG em 11/11/2020 e disponibilizada na internet:  
https://youtu.be/6vkx7wRRNGw 



 

 

350 Agenda 
 
 
 

AGENDA MUFG 103 11 11 20 
 
A Agenda apresenta informações dos eventos ligados à UFG: Diálogos 
Entrelaçados, promovido pela FCS-UFG com o lançamento do Livro Urbano Palco 
II - Estudos de Performances Urbanas; Encontro do grupo de estudos pós-coloniais 
do curso de Relações Internacionais-UFG, que aborda o texto do prof. brasileiro-
congolês Kabengele Munanga, de título "Por que ensinar a história da África e do 
negro no Brasil de hoje?"; Encontro Diálogos sobre Música e Teatro na Educação, 
abordando o tema "O ensino de música na escola numa perspectiva antirracista", 
promovido pela EMAC-UFG. 
 
Exibida 4 vezes na TV UFG em 11 e 12/11/2020 e disponibilizada na internet: 
https://youtu.be/H4PT3tKYhJg 

351 Boletim 
 
 
 
 
 

BLM MUFG PGM 43TESTE COVID SALIVA 
 
O boletim traz as notícias: Pesquisadores da UFG vão sequenciar genoma para 
identificar variantes do coronavírus em Goiás; Novo aumento de casos de Covid-19 
e mortes pela doença na Itália; Brasil tem mais de 5 milhões de casos de Covid-19; 
Matrículas nas escolas estaduais começam em dezembro; Liga de Oncologia da 
UFG faz live sobre câncer de próstata; Estudo da UFG investiga possibilidade de 
novo teste para Covid-19 a partir da saliva; De cada 11 pacientes com Covid-19, um 
volta ao hospital dois meses depois de receber alta; Ministro da Ciência, 
Tecnologia e Inovação, Marcos Pontes, visita UFG; UFG busca profissionais da 
saúde para serem voluntários em estudo sobre vacina BCG contra Covid-19; 
Semana de História fala do negacionismo em tempos de crise; Professores da UFG 
são citados em classificação mundial de impacto de pesquisadores. 
 
Entrevistados(as): Mariana Telles - professora ICB/UFG; Alexandre Valadares - 
estudante FM/UFG; Nádia Costa- professora FO/UFG; Erika Silveira - professora 
FM/UFG; Gabriela Santos - pesquisadora FH/UFG. 
 
Exibido 2 vezes na TV UFG em 12/11/2020 e 15/11/2020 e disponibilizado na 
internet: https://youtu.be/UtZVntQvkzg 

352 Agenda 
 
 
 
 

AGENDA MUFG 104 12 11 20 
 
A Agenda apresenta informações dos eventos ligados à UFG: Núcleo de estudos e 
pesquisas em movimentos sociais da UFG que visa discutir a dinâmica desses 
movimentos e suas relações com a sociedade moderna; I Congresso de 
Arqueologia do Centro Oeste e a V reunião da Sociedade de Arqueologia Brasileira 
promovidos pelo Museu Antropológico de Goiás; Oficina "Afirmações! Arte, 
educação e política para as relações étnico raciais." 
 
Exibida 4 vezes na TV UFG em 12 e 13/11/2020 e disponibilizada na internet: 
https://youtu.be/trovXKF0Y6I 



 

 

353 Live 
 
 
 

LIVE MUFGPGM 72 BIODISEL 
 
Com biodiesel, etanol, biogás e bioquerosene o Brasil pode ser líder mundial em 
biocombustíveis, além de potência agrícola e ambiental. Num momento em que 
se discute como será o novo normal, no pós-pandemia, discute-se aqui estratégias 
capazes de reduzir emissão de carbono e a nova onda de diversificação energética. 
 
Entrevistados(as): Donizete Tokarski - diretor Ubrabio; Nataly dos Santos - 
professora UFPB; Nelson Antoniosi - professor IQ/UFG; Sérgio Motoike - professor 
UFV. 
 
Exibida 1 vez na TV UFG em 13/11/2020 e disponibilizada na internet:  
https://youtu.be/KpJB4G_bmos 

354 Agenda 
 
 
 
 
 

AGENDA MUFG 105 13 11 20 
 
A Agenda apresenta informações dos eventos ligados à UFG: Movimentos sociais 
e sociedade moderna; I Congresso de Arqueologia do Centro Oeste e a V reunião 
da Sociedade de Arqueologia Brasileira promovidos pelo Museu Antropológico de 
Goiás; Congresso de Pesquisa do Direito.  
 
Exibida 4 vezes na TV UFG em 13, 14, 15 e 16/11/2020 e disponibilizada na internet: 
https://youtu.be/UkI7-PNUmmo 

355 Live 
 
 
 
 
 

LIVE MUFG PGM 73 NOVEMBRO AZUL 
 
Novembro é o mês dedicado ao alerta para a importância da conscientização a 
respeito de doenças masculinas, especialmente a prevenção do câncer de 
próstata, o mais frequente entre os homens brasileiros depois do câncer de pele. O 
episódio aborda a saúde integral do homem. 
 
Entrevistados(as): Márcio Costa - chefe Urologia HC/UFG; Eduardo Lôbo - coord. 
Prog. Saúde em Movimento; Gabriela Dadalt - res. Urologia HC/UFG; Henrique 
Vieira - pres. Liga Acadêmica Urologia/UFG. 
 
Exibida 1 vez na TV UFG em 16/11/2020 e disponibilizada na internet:  
https://youtu.be/Hy6c9VQ2duE 

356 Agenda 
 
 
 
 
 
 

AGENDA MUFG 106 16 11 20 
 
A Agenda apresenta informações dos eventos ligados à UFG: Oficina AfirmAções, 
promovida pela Coordenadoria de Ações Afirmativas da UFG com o tema 
"Educação para as relações étnico-raciais: avanços e desafios em tempos de 
exceção"; Ciclo de conversas online de boas práticas de comunicação, com o tema 
"Língua que fere, língua que adoece"; Palestra "Abismos e horizontes: Diálogos 
sobre o contemporâneo". 
 
Exibida 4 vezes na TV UFG em 16 e 17/11/2020 e disponibilizada na internet: 
https://youtu.be/8-fLBaaeWXM 



 

 

357 Boletim 
 
 
 
 
 
 
 

BLM MUFG PGM 44 MUSEU BAMBU VILA AMBIENTAL 
 
O boletim traz as notícias: Transmissão da Covid-19 que atinge índice mais baixo 
dos últimos 6 meses; Startup goiana está entre as 100 que mais se destacaram no 
Brasil em 2020; Prefeitura de Aparecida libera retorno das aulas presenciais; 
Tabacarias, clubes e parques de diversões podem voltar a funcionar; Goiânia 
anuncia nova flexibilização nas regras de isolamento social; Pesquisa mostra que 
restaurantes e academias têm maior risco de contágio; Spray desenvolvido pela 
UFG pode impedir infecção pelo novo Coronavírus; MEC gastou apenas 6% do 
dinheiro liberado para a educação básica; Matrículas na rede estadual começam 
dia 16 de dezembro; Comércio varejista cresce pelo quinto mês seguido; 
Contratações aumentam no comércio goiano; Editais devem repassar quase 10 
milhões para profissionais da cultura; UFG inaugura sede de projetos de extensão 
e museu do bambu na vila ambiental. 
 
Entrevistados(as): André Ramos - CEO Mindify; Amanda Faria - chefe Ciclo de 
Vida/Aparecida de Goiânia; Ana Paula Vilela - GOE Coronavírus; Aparecida de 
Goiânia; Wanderlan Renovato - sec. Educação/Aparecida de Goiânia; Yves Ternes - 
sup. Vigilância em Saúde de Goiânia; Eliana Lima - pesquisadora FF/UFG; Felipe 
Teles - coord. jurídico CDL Goiânia; Adriano Baldy - secretário estadual Cultura; 
Lucilene de Sousa - pró-reitora Proec/UFG. 
 
Exibido 2 vezes na TV UFG em 17/11/2020 e 22/11/2020 e disponibilizado na 
internet: https://youtu.be/R7bDZPnuIB8 

358 Agenda 
 
 

AGENDA MUFG 107 17 11 20 
 
A Agenda apresenta informações dos eventos ligados à UFG: III Seminário 
Integrado das Linhas de Pesquisa do PPGS; I Congresso Brasileiro de Direito e 
Políticas Públicas; Live musical "Dueto Brasil com Andréa Luísa Teixeira e Marcello 
Linhos". 
 
Exibida 4 vezes na TV UFG em 17 e 18/11/2020 e disponibilizada na internet: 
https://youtu.be/l4HF5bXdoRE 

359 Live 
 
 
 
 

LIVE MUFG PGM 74 INVESTIMENTOS 
 
A pandemia mudou até a forma que os brasileiros se comportam no que diz 
respeito a investimentos. A quantidade de pessoas físicas que passaram a investir 
em renda variável cresceu nos últimos meses. A Universidade Federal de Goiás 
(UFG) apresenta o curso MBA em Finanças, Investimento e Risco. 
 
Entrevistados(as): Edson Roberto Vieira - professor Face/UFG; Thyago Marques - 
professor EMC/UFG; Alethéia Cruz - professora Face/UFG; Daiana Pimenta - 
professora Face/UFG. 
 
Exibida 1 vez na TV UFG em 18/11/2020 e disponibilizada na internet:  
https://youtu.be/xTVXApdwrNI 



 

 

360 Agenda 
 
 
 

AGENDA MUFG 108 18 11 20 
 
A Agenda apresenta informações dos eventos ligados à UFG: Bate-papo Abismos 
e Horizontes, realizado digitalmente pela UFG; Roda de conversas sobre boas 
práticas de comunicação, transmitido pelo youtube da UFG; III Congresso Nacional 
de Inclusão. 
 
Exibida 4 vezes na TV UFG em 18 e 19/11/2020 e disponibilizada na internet: 
https://youtu.be/Sk74hBDP62Y 

361 Boletim 
 
 
 
 
 

BLM MUFG PGM 45 SIFILIS AUMENTA GOIÁS 
 
O boletim traz as notícias: Mais de 350 mil mulheres são empreendedoras em 
Goiás; Casos de sífilis aumentam nos últimos dez anos em Goiás; Semana da Física 
discute impacto da informação e tecnologia quântica; Festival Belkiss Spenciere 
será online em 2020; Jornada Científica discute Covid-19; Pesquisa da UFG busca 
profissionais da oncologia veterinária para responder questionário; Estudante de 
licenciatura em Teatro na UFG é indicada a melhor atriz em prêmio internacional. 
 
Entrevistados(as): Vera Elias - analista Sebrae Goiás; Cândido Borges - professor 
FACE/UFG; Cassia Carneiro - projeto Sífilis Não; Marcela Moya - estudante 
FM/UFG; Renato Pontes - professor IF/UFG; Gyovana Carneiro - professora 
EMAC/UFG; Luiz Fernando Urzeda - estudante FM/UFG; Ângela Lopes - professora 
FF/UFG; Amanda Mushroom - estudante EMAC/UFG. 
 
Exibido 2 vezes na TV UFG em 19/11/2020 e 22/11/2020 e disponibilizado na 
internet: https://youtu.be/_nVyymnxA04 

362 Agenda 
 
 
 
 

AGENDA MUFG 109 19 11 20 
 
A Agenda apresenta informações dos eventos ligados à UFG: 30ª Conferência 
ANPROTEC, apoiada institucionalmente pela UFG; VI Encontro de Editores 
Científicos, evento promovido por meio de uma parceria entre a Biblioteca 
Central, Faculdade de Enfermagem, Pró-Reitoria de Pós-Graduação e a Pró-
Reitoria de Pesquisa e Inovação da UFG; e divulga que 8 professores da UFG foram 
listados como os pesquisadores de maior impacto no Brasil, de acordo com 
pesquisa internacional e classificação mundial.  
 
Exibida 4 vezes na TV UFG em 19 e 20/11/2020 e disponibilizada na internet: 
https://youtu.be/zPdmmyhDpyw 

363 Live 
 
 
 
 

LIVE MUFG PGM 75 EDUCACAO ETNICO RACIAL 
 
O episódio apresenta a importância da educação étnico racial nas escolas e na 
universidade. Um estudo da UFG investiga questões africanas e afro-brasileiras no 
ensino de geografia. A UFG também oferece especialização gratuita para gestores 
de redes de ensino e interessados na temática. Políticas afirmativas da 
universidade pretendem superar desigualdades e promover o respeito às 
diferenças. 
 
Entrevistados(as): Kellen Prado - coordenadora Neadi/UFG; Raquel Mendes - 
pesquisadora LaGente/UFG; Pedro Cruz – Comissão Heteroidentificação/UFG; 
Marlini Dorneles - coordenadora CAAF/UFG. 
 
Exibida 1 vez na TV UFG em 20/11/2020 e disponibilizada na internet:  
https://youtu.be/o_VLGmyLUbc 



 

 

364 Agenda 
 
 
 

AGENDA MUFG 110 20 10 20 
 
A Agenda apresenta informações dos eventos ligados à UFG: Webnário 
Gastronomia molecular, organizado pelo Instituto de Química-UFG; Live Musical 
com o Dueto Brasil, composto por Andréa Luísa e Marcello Linhos; 15º Congresso 
Brasileiro de Sistemas com o tema central "Crises, Mudanças Globais e Resiliência 
Sistêmica". 
 
Exibida 4 vezes na TV UFG em 20, 21, 22 e 23/11/2020 e disponibilizada na 
internet: https://youtu.be/nIHgGvYOFIw 

365 Live 
 
 
 
 
 

LIVE MUFG PGM 76 PLANEJAMENTO PUBLICO 2021 
 
Planejamento, orçamento e gestão pública parecem sempre temas distantes da 
vida cotidiana, mas impactam toda sociedade. O episódio traz esses temas para 
discussão e convida a refletir quais as lições que a pandemia trouxe para as 
instituições públicas. Nos dias 25 e 27 de novembro, a Universidade Federal de 
Goiás promove seminário sobre o papel do planejamento no setor público para 
refletir oportunidades e desafios deste período pós-pandemia. 
 
Entrevistados: Vicente Rocha Ferreira- coord. Secplan/UFG; Leandro Couto – 
IPEA; Cláudio Nogueira- SCP/Economia-GO. 
 
Exibida 1 vez na TV UFG em 23/11/2020 e disponibilizada na internet:  
https://youtu.be/0SFQqOL1eUY 

366 Agenda 
 
 
 
 

AGENDA MUFG 111 23 11 20 
 
A Agenda apresenta informações dos eventos ligados à UFG: Programa 
Matutando: Diálogos formativos com o tema "Inclusão em tempos de pandemia"; 
Seminário "O papel do planejamento no setor público: Desafios e oportunidades 
no pós pandemia"; 1° Seminário "Infância, educação infantil e cultura corporal", 
fruto de uma parceria entre o CEPAE, a UFG e a UEG. 
 
Exibida 4 vezes na TV UFG em 23 e 24/11/2020 e disponibilizada na internet: 
https://youtu.be/RKS9NYft7Tk 



 

 

367 Boletim 
 
 
 
 
 
 
 

BLM MUFG PGM 46 SOBE MORTE COVID 
 
O boletim traz as notícias: Média móvel de mortes por Covid-19 volta a subir no 
país;  Hospital público veterinário começa a funcionar em Goiânia; CREI oferece 
apoio para vítimas de racismo e lgbtfobia; Secretaria Nacional de Políticas de 
Promoção da Igualdade Racial está sem chefe há dois meses; Eleitores que não 
votaram podem justificar a ausência pelo aplicativo e-título em até 60 dias; 
Egressa da UFG recebe importante prêmio da Associação Brasileira de 
Antropologia; Pesquisa da UFG desenvolve tratamento para resíduos da indústria 
de cosméticos; Pesquisa da UFG realiza mapeamento do cerrado no norte goiano; 
Arquivos de serviços públicos podem ser baixados; UFG integra consórcio de 
compartilhamento de dados para pesquisas; Sistema que monitora as redes 
governamentais sofreu mais de 5 mil ataques em 2020; O PPGADM Talks promove 
evento “Da academia para a tomada de decisão dos gestores”; UFG inaugura sede 
de projetos de extensão em parque da cidade; Banco de Sangue do HC precisa de 
doadores. 
 
Entrevistados(as): Manuel Ferreira- prof FCS/UFG; Núbia Natália de Brito- 
professora IQ/UFG; Pryscilla de Andrade - pesquisadora UFG; Marcos José da Silva 
- prof. ICB/UFG; David Canassa - diretor  Reservas Votorantim; Rejane Ribeiro- 
diretora  Pesquisa PRPI/UFG; Ricardo Limongi-prof. Face/UFG; Gilberto Marques 
Neto - pres. AMMA; Iris Rezende - pref. Goiânia; Lucilene Sousa - pró-reitora 
Proec/UFG; Rogério Almeida - coord. Rede Bambu Goiás; Edward Madureira - 
reitor UFG; Luciana Marinho - Banco de Sangue HC/UFG; Suieny Fujioka – 
doadora. 
 
Exibido 2 vezes na TV UFG em 24/11/2020 e 29/11/2020 e disponibilizado na 
internet: https://youtu.be/DxEdLMtzWq0 

368 Agenda 
 
 
 

AGENDA MUFG 112 24 11 20 
 
A Agenda apresenta informações dos eventos ligados à UFG: Dueto Brasil, 
organizado pela campanha de doação de sangue do hospital das clinicas da UFG; 
Ciclo de conversas on-line de boas práticas de comunicação, que aborda o tema da 
masculinidade; III Congresso Nacional de Inclusão. 
 
Exibida 4 vezes na TV UFG em 24 e 25/11/2020 e disponibilizada na internet: 
https://youtu.be/d4wB3yZha2Y 

369 Live 
 
 

LIVE MUFG PGM 77 SAUDE DIGITAL 
 
A transformação digital chegou na rotina de profissionais de saúde. A Comissão de 
Governança da Informação em Saúde da UFG promove em parceria com o 
Ministério da Saúde atividades de pesquisa e capacitação para que gestores e 
profissionais saibam lidar com novas tecnologias. 
 
Entrevistados(as): Silvana Santos - professora FEN/UFG//Fábio Lucena - professor 
INF/UFG//Renata Braga - professora INF/UFG. 
 
Exibida 1 vez na TV UFG em 25/11/2020 e disponibilizada na internet:  
https://youtu.be/g1FZrDTFVPg 



 

 

370 Agenda 
 
 
 

AGENDA MUFG 113 25 11 20 
 
A Agenda apresenta informações dos eventos ligados à UFG: 1º Seminário 
"Infância, Educação Infantil e Cultura Corporal”; Live Café com Ciência; 15º 
Congresso Brasileiro de Sistemas. 
 
Exibida 4 vezes na TV UFG em 25 e 26/11/2020 e disponibilizada na internet: 
https://youtu.be/DWxLd3jUXtM 

371 Boletim 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

BLM MUFG PGM 47 AULA PRESENCIAL UFG 
 
O boletim traz as notícias: Cinemas continuam fechados em Goiânia; Casos de 
síndrome respiratória aguda grave voltam a crescer no Brasil; UFG autoriza 
retorno de aulas presenciais das disciplinas práticas; Decisão fica por conta de cada 
unidade acadêmica; Teste gratuito para Covid-19 acontece na região Campinas-
Centro, em Goiânia; Mundo registra mais de 12 mil mortes pelo novo coronavírus 
em 24 horas; Estudo da USP indica que peixe paulistinha pode auxiliar nos testes 
de vacinas; Goiânia e Anápolis terão segundo turno no próximo domingo; 
Candidatos com Covid-19 podem fazer o Enem em outra data; Professor da UFG é 
primeiro brasileiro a publicar em uma das principais revistas científicas sobre 
dança no mundo; Estão abertas inscrições para certificado de reconhecimento por 
atividades na UFG; Incubadora de empresas da UFG tem inscrições abertas até 29 
de novembro; Evento gratuito da Pós-Graduação em nutrição e saúde será 
transmitido pelo Youtube da UFG; Jogos Goianos de Saúde Mental começam em 
1º de dezembro; Cursos EAD de Biblioteconomia e Matemática da UFG estão com 
inscrições abertas. 
 
Entrevistados(as): Israel Elias Trindade – pró-reitor PROGRAD/UFG; Marília Castro 
- SMS/Goiânia; José Carlos Silva - diretoria TRE/GO; Rafael Guarato - professor 
FEFD/UFG; Ana Amélia Vilela - professora PPGNUT/UFG; Heitor Pasquim - 
professor FEFD/UFG; Nathália Fernandes - estudante FCS/UFG. 
 
Exibido 2 vezes na TV UFG em 26/11/2020 e 29/11/2020 e disponibilizado na 
internet: https://youtu.be/h1y_rdse8jc 

372 Agenda 
 
 

AGENDA MUFG 114 26 11 20 
 
A Agenda apresenta informações dos eventos ligados à UFG: VII Seminário do 
Programa de Pós-Graduação em Nutrição e Saúde; Encontro de Dirigentes da UFG 
- Inteligência emocional para gerir em tempos de crise; II Colóquio de Avaliação da 
Pós-Graduação da PRPG. 
 
Exibida 4 vezes na TV UFG em 26 e 27/11/2020 e disponibilizada na internet: 
https://youtu.be/FSpPzhQTCBg 



 

 

373 Live 
 
 

LIVE MUFG PGM 78 QUILOMBOLA INDIGENA PANDEMIA 
 
 
É perceptível que a pandemia escancarou desigualdades já latentes em nossa 
sociedade. Populações vulneráveis tiveram uma letalidade acima da média, como 
os indígenas e quilombolas. Este episódio fala sobre como esses grupos se 
organizaram durante a pandemia e que ações estão sendo propostas para a 
proteção dos povos tradicionais. 
 
 
Entrevistados(as): Eliel Benites - Teko Arandu/UFGD; Luciana Dias - Núcleo 
Takinahaky/UFG; Liliene Rabelo - PROGRAD/UFG. 
 
Exibida 1 vez na TV UFG em 27/11/2020 e disponibilizada na internet:  
https://youtu.be/0vMdYR0UvlQ 

374 Agenda 
 
 

AGENDA MUFG 115 27 11 20 
 
 
A Agenda apresenta informações dos eventos ligados à UFG: Matutando: Diálogos 
Formativos; Mesa redonda "Os perigos da automedicação”, promovida pelo 
Petbio; XXXVVII Semana de Física da UFG. 
 
 
Exibida 4 vezes na TV UFG em 27, 28, 29 e 30/11/2020 e disponibilizada na 
internet: https://youtu.be/4pnddH0mnbk 

375 Live 
 
 
 

LIVE MUFG PGM 79 BIOQUEROSENE 
 
 
O episódio aborda as energias renováveis. Com biodiesel, etanol, biogás e 
bioquerosene, o Brasil pode ser líder mundial em biocombustíveis, além de 
potência agrícola e ambiental. Num momento em que se fala como será o novo 
normal, no pós-pandemia, discute-se aqui estratégias capazes de reduzir emissão 
de carbono e a nova onda de diversificação energética. 
 
 
Entrevistados(as): Lorena Souza - regulação ANP; Pedro Scorza - projetos 
ambientais GOL; Helton Chaves – pesquisador NEG/UFG; Amanda Gondim – 
coordenadora RBQAV.  
 
Exibida 1 vez na TV UFG em 30/11/2020 e disponibilizada na internet:  
https://youtu.be/BYPlqGekIKk 

376 Agenda 
 
 

AGENDA MUFG 116 30 11 20 
 
A Agenda apresenta informações dos eventos ligados à UFG: Terceira edição dos 
Jogos Goianos de Saúde Mental, promovida pela Faculdade de Educação e Dança 
da UFG; Último dia dos Encontros Históricos, trazendo a temática de ciência, 
feminismo e psiquiatria; II Colóquio de Avaliação da Pós-Graduação da UFG. 
 
Exibida 4 vezes na TV UFG em 30, e 01/12/2020 e disponibilizada na internet: 
https://youtu.be/x3wGDXVzl3M 



 

 

377 Vinheta 
 
 
 

VH COVID 19 RISCOS CONTAGIO 
 
Vinheta alerta para os níveis de riscos de contágio do novo coronavírus. 
Exibida 4 vezes na TV UFG e disponibilizada na internet: 
 
https://youtu.be/ibAzjHUW_tg 

                                                                                                                                                           VALOR                   R$94.672,02 

 

                                                                                                              VALOR  ACUMULADO                  R$662.704,14 

 

Goiânia, 30 de novembro de 2020. 

 

 

     

      

    

Vanessa Bandeira 
Diretora Geral da TV UFG 

Profa. Silvana Coleta Santos Pereira 
Diretora Executiva da Fundação RTVE 

 


