
 

 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO  

PROJETO DE EXTENSÃO "MUNDO UFG" 

- OUTUBRO 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 OUTUBRO 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 

283 Boletim BLM MUFG PGM 34 TESTE CASA COVID 
 
O boletim traz as notícias: Em Goiânia quem tem sintomas da Covid-19 ou 
teve contato com pessoas infectadas pelo novo coronavírus pode ser 
testado em casa; Shoppings voltam a funcionar em horário normal em 
Goiânia; Reabertura de creches é discutida pela Secretaria Municipal de 
Saúde, mas segue sem solução; Vacinação contra raiva para cães e gatos 
vai até dia 11 de dezembro; Projeto da UFG forma mulheres para proteger 
vítimas de violência; Manaus volta a fechar bares e restaurantes para 
conter nova onda de Covid-19; Pobres e indígenas são mais vulneráveis à 
Covid-19; 70% dos adolescentes brasileiros se sentem mais ansiosos na 
pandemia; 90% das brasileiras de 15 a 24 anos, na pandemia, sentem nível 
médio e alto de ansiedade; Centro de Empreendedorismo e Incubação da 
UFG abre inscrições para pré-incubar ideias inovadoras; Produção de 
tomate poderá ser beneficiada por aplicativo que orienta a irrigação; 
Número de mortes pode dobrar antes de vacina ser distribuída, diz chefe da 
ONU; Banco Central fica mais otimista em relação ao impacto da pandemia 
no PIB, mas aponta aumento da inflação; Mudança no Imposto Sobre 
Serviços (ISS) deve favorecer caixas dos municípios menores; UFG 
arrecada sementes de plantas do cerrado; Vagas remanescentes para 
cursos da UFG serão divulgadas em dezembro. 
 
Entrevistados(as): Ives Mauro Ternes – superint. Vigilância em Saúde; Júlia 
Dutra – estudante Direito/UFG; Emília Rosângela – gerente CEI/UFG; José 
Alves Jr –pesquisador EA/UFG; André Abrão – advogado tributarista; 
Quezia Cavalcante – est. Eng. Florestal/UFG. 
 
Exibido 2 vezes na TV UFG em 01/10/2020 e 04/10/2020 e disponibilizado 
na internet: https://youtu.be/bCafbThLCf0 



 

 

284 Live LIVE MUFG PGM 51 EXTINCAO ESPECIES 
 
O episódio fala sobre as extinções em massa provocada por fenômenos da 
natureza que já ocorreram no planeta terra e sobre o processo da 6ª 
extinção em massa, que já está em curso, provocada desta vez pela ação 
do homem. Apresenta também ações que podem desacelerar esse 
processo. 
 
Entrevistados(as): Roberto Candeiro – professor FCT/UFG; Rosane 
Collevatti – professora ICB/UFG; Thiago Rangel – professor ICB/UFG. 
 
Exibida 1 vez na TV UFG em 02/10/2020 e disponibilizada na internet:  
https://youtu.be/1q5safR9Uxs 

285 Agenda AGENDA MUFG 75 01 10 20 
 
A Agenda apresenta informações dos eventos ligados à UFG: Programa de 
pré-incubação do Centro de Empreendorismo e Incubação da UFG; 
Palestra com o tema "Mestrado e doutorado em computação: vale a pena?" 
promovida pelo Instituto de Informática da UFG; Live #CulturanaUFG com a 
estreia da websérie "Viva a francofonia". 
 
Exibida 4 vezes na TV UFG em 01 e 02/10/2020 e disponibilizada na 
internet:  
https://youtu.be/JufZhmitLd0 

286 Vinheta  VH ARQUIPELAGO MEMORIA DEPOIMENTO 01 
 
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): Luciana Lyra Loureiro – Boa Vista/RR; Josean Santos 
Nascimento – Sergipe; Christiane Burgarelli Fontenele – Brasília/DF; Wilma 
Fontana de Souza Alvares – Curitiba/PR; Liza Aparecida Brasilio – 
Palmas/TO. 
 
Exibida 6 vezes na TV UFG e disponibilizada na internet:  
https://youtu.be/_tCkYLG71Os 

287 Agenda AGENDA MUFG 76 02 10 20 
 
A Agenda apresenta informações dos eventos ligados à UFG: 26° semana 
de lives promovida pela UFG, transmitida no canal oficial da UFG no 
Youtube; Série de Webnários sobre a Descarbonização e a transição 
energética, realizados em parceria entre a OAB e a UFG; Webnário que 
discute oportunidades do mercado de trabalho para profissionais da área da 
química. 
 
Exibida 4 vezes na TV UFG em 02, 03, 04 e 05/10/2020 e disponibilizada 
na internet: https://youtu.be/AiGQOYiN3bA 



 

 

288 Live LIVE MUFG PGM 52 BIOGAS 
 
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 estratégias capazes de reduzir emissão de carbono e a nova 
onda de diversificação energética. 
 
Entrevistados(as): Tamar Roitman – Abiogás; Cácia Pimentel – advogada; 
Wilson Mozena – professor UFG; Suzana Borschiver – professora UFRJ. 
 
Exibida 1 vez na TV UFG em 05/10/2020 e disponibilizada na internet:  
https://youtu.be/dMQ4oxq8JSo 

289 Agenda AGENDA MUFG 77 05 10 20 
 
A Agenda apresenta informações dos eventos ligados à UFG: Lives 
#CulturanaUFG; 71º Congresso Nacional de Botânica; Série de Webnários 
sobre a Descarbonização e Transição Energética. 
 
Exibida 4 vezes na TV UFG em 05 e 06/10/2020 e disponibilizada na 
internet:  
https://youtu.be/stG8bClAouA 

290 Vinheta  VH ARQUIPELAGO MEMORIA DEPOIMENTO 05 
 
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 6 vezes na TV UFG e disponibilizada na internet:  
https://youtu.be/cRfx-nuAVec 

291 Boletim BLM  MUFG PGM 35 BRASILEIROS CONFIANCA CIENCIA 
 
O boletim traz as notícias: Testes de Covid-19 podem ser realizados em 
casa; Aulas presenciais ainda estão sem data para retorno; Pelo menos 78 
berçários e pré-escolas podem reabrir; Mulheres adiam visita a 
especialistas com medo da Covid-19; Pró-reitor da UFG vai atuar em 
projeto nacional do MCTI; Plataforma reúne diversas informações sobre o 
cerrado; Pesquisa aponta que brasileiros não confiam na ciência; Moeda 
brasileira tem futuro incerto diante do dólar; UFG abre turma de MBA em 
finanças, investimentos e riscos; Auxílio emergencial de 300 reais começa a 
ser pago; Inscrições para o 17º Conpeex vão até dia 14/10. 
 
Entrevistados(as): Grécia Pessoni – dir. Vigilancia Epidemiológica; Laerte 
Ferreira – PPGD/UFG; Aletheia Cruz – profª FACE/UFG. 
 
Exibido 2 vezes na TV UFG em 06/10/2020 e 11/10/2020 e disponibilizado 
na internet: https://youtu.be/0cmaCoOuMrY 



 

 

292 Agenda AGENDA MUFG 78 06 10 20 
 
A Agenda apresenta informações dos eventos ligados à UFG: Treinamento 
online para pesquisa, comunicação científica e recursos para autores e 
pesquisadores; Série de Webnários sobre Descarbonização e transição 
energética traz o tema “Pragmatismo econômico e reforma verde”; 
Congresso Nacional de Botânica. 
 
Exibida 4 vezes na TV UFG em 06 e 07/10/2020 e disponibilizada na 
internet:  
https://youtu.be/Toss5W2CT7c 

293 Live LIVE MUFG PGM 53 MOVIMENTOS SOCIAIS 
 
O episódio fala sobre o que são os movimentos sociais, como surgem e a 
relação que eles têm com outros segmentos da sociedade. 
 
Entrevistados: Cleito Santos – professor FCS/UFG; Nildo Viana – professor 
FCS/UFG. 
 
Exibida 1 vez na TV UFG em 07/10/2020 e disponibilizada na internet:  
https://youtu.be/cJg5qMUxA14 

294 Vinheta  VH COVID 19 HIGIENE BUCAL 
 
Vinheta que apresenta dicas para prevenção ao novo coronavírus, 
cuidando bem da higiene bucal. 
 
Exibida 6 vezes na TV UFG e disponibilizada na internet:  
https://youtu.be/4HVrYCBCEGc 

295 Agenda AGENDA MUFG 79 07 10 20 
 
A Agenda apresenta informações dos eventos ligados à UFG: Live com o 
tema "A importância de pensar no direito penal a partir do direito achado na 
rua e da criminologia crítica"; Curso de Marketing analytics; Webinário "O 
pragmatismo econômico e a reforma tributária verde". 
 
Exibida 4 vezes na TV UFG em 06, 07 e 08/10/2020 e disponibilizada na 
internet:  
https://youtu.be/6GeUvX4AuiI 



 

 

296 Boletim BLM MUFG PGM 36 AUXILIO EMERGENCIAL DEZEMBRO 
 
O boletim traz as notícias: 10% da população mundial já contraiu o novo 
coronavírus, estima OMS; Pesquisadores apresentam soluções para 
praticar exercícios físicos com segurança na pandemia; UFG organiza 
mapa de artistas goianos para receberem o apoio emergencial para o setor 
da cultura; Inflação para os mais pobres cresce em setembro e ministro da 
economia afirma que auxílio emergencial acaba em dezembro; Onda de 
calor pode matar por hipertermia, alerta Inmet; Setembro de 2020 é o mês 
mais quente da história e especialista da UFG explica porque está 
chovendo menos; Número de candidatos da área da saúde é recorde nas 
eleições 2020; Confederação de lojistas espera movimentação de 10 
bilhões para o dia das crianças; Pesquisadores da UFG apresentam 
protótipo de reanimador automatizado para casos de emergência por 
Covid-19; Whatsapp para trabalhar e estudar na pandemia: como usar da 
melhor forma?. 
 
Entrevistados(as): Paulo Gentil – professor FEFD/UFG; Flávia Maria 
Cruvinel – pró-reitora proec/ UFG; Diego Nascimento – professor 
IESA/UFG; Carlos Martins – professor FIC/UFG. 
 
Exibido 2 vezes na TV UFG em 08/10/2020 e 11/10/2020 e disponibilizado 
na internet: https://youtu.be/55Uo_xbZKaA 

297 Vinheta  VH COVID 19 VACINA 
 
Vinheta explica as etapas para o desenvolvimento de uma vacina e a 
importância de se vacinar. 
 
Exibida 6 vezes na TV UFG e disponibilizada na internet:  
https://youtu.be/Urk6-8QL8BE 

298 Agenda AGENDA MUFG 80 08 10 20 
 
A Agenda apresenta informações dos eventos ligados à UFG: Conversa 
sobre as plataformas digitais privadas na educação pública em tempos de 
ensino remoto; Aula realizada pelo Coletivo Rosa Parks com tema: "A 
matriz estadunidense do feminismo negro"; Lançamento de uma nova 
plataforma, a chamada Cerrado DPAT, que tem por objetivo detectar 
melhor o grau de perda da vegetação nativa do Cerrado brasileiro. 
 
Exibida 4 vezes na TV UFG em 08 e 09/10/2020 e disponibilizada na 
internet:  
https://youtu.be/Kzk2HA0MT7o 

299 Live LIVE MUFG PGM 54 LICENCA MATERNIDADE 
 
O episódio fala sobre a história da Licença maternidade no Brasil, suas 
modificações ao longo do tempo e a importância social desta lei. Também 
apresenta algumas modificações para atualizar a relação entre as mães e o 
mercado de trabalho. 
 
Entrevistadas: Vanessa Clemente – pesquisadora FH/UFG; Chyntia 
Barcellos – advogada; Débora Meireles – professora FACE/UFG. 
 
Exibida 1 vez na TV UFG em 09/10/2020 e disponibilizada na internet:  
https://youtu.be/3QRMtl5OlVU 



 

 

300 Vinheta  VH DIA PROFESSOR UFG RENATO 
 
Vinheta especial dia dos professores com depoimentos de docentes da 
UFG. Aborda a pandemia como um momento importante na docência. 
 
Entrevistado: Renato de Paula - Regional Goiás. 
 
Exibida 6 vezes na TV UFG e disponibilizada na internet:  
https://youtu.be/qfTHyWCXyCE 

301 Agenda AGENDA MUFG 81 09 10 20 
 
A Agenda apresenta informações dos eventos ligados à UFG: FD-UFG 
promove formação de professores de quatro dias por meio de salas 
privadas do Google Meet; INF-UFG e seu Centro de Excelência em 
Inteligência Artificial, juntamente com outros parceiros, promove o Webinar 
"A inteligência artificial e patentes no Brasil"; Laboratório Multiusuário de 
Computação de Alto Desempenho da UFG é inaugurado em evento 
transmitido pelo canal UFG Oficial no YouTube. O laboratório é vinculado à 
Pró-Reitoria de pesquisa e inovação da UFG e sua sede está instalada na 
Agência de Inovação da universidade, dentro do Parque Tecnológico 
Samambaia. 
 
Exibida 4 vezes na TV UFG em 09, 10, 11, 12 e 13/10/2020 e 
disponibilizada na internet: https://youtu.be/pYIFQ6qRrd8 

302 Live LIVE MUFG PGM 55 LITERAR INFANCIA 
 
O projeto Literar com a Infância reúne alunos e egressos de licenciatura em 
Pedagogia e Psicologia da UFG, do IFG (Campus Goiânia Oeste), 
professores da rede municipal de educação de Goiânia e outros para 
incentivar a leitura e a contação de histórias infantis durante o período de 
isolamento social decorrente da pandemia de Covid-19. 
 
Entrevistadas: Soraya Vieira Santos – professora FE/UFG; Maria Júlia de 
Oliveira – 
Psicóloga; Ceylla Furtado – professora SME; Rachel Benta – professora 
IFG. 
 
Exibida 1 vez na TV UFG em 12/10/2020 e disponibilizada na internet:  
https://youtu.be/fL1ru_fPmOI 

303 Agenda AGENDA MUFG 82 13 10 20 
 
A Agenda apresenta informações dos eventos ligados à UFG: Lançamento 
da plataforma Cerrado DPAT; Semana do professor na Faculdade de 
Educação; Inauguração do LaMCAD. 
 
Exibida 4 vezes na TV UFG em 13 e 14/10/2020 e disponibilizada na 
internet:  
https://youtu.be/51EEnMw4kaI 

304 Vinheta  VH DIA PROFESSOR UFG FERNANDA 
 
Vinheta especial dia dos professores com depoimentos de docentes da 
UFG. Aborda a pandemia como um momento importante na docência. 
 
Entrevistada: Fernanda Canile – Faculdade de Ciências e Tecnologia. 
 
Exibida 6 vezes na TV UFG e disponibilizada na internet:  
https://youtu.be/97gFYp1bc_s 



 

 

305 Boletim BLM MUFG PGM 37 APLICATIVO AGENDAMENTO TESTE 
 
O boletim traz as notícias: Prefeitura de Aparecida lança aplicativo para 
agendamento de testes e negocia compra de vacina israelense; Agência 
Nacional de Saúde recebe sugestões para atualizar planos de saúde; 
Poliufg realiza a semana de mercado 2020; Associação oferece curso de 
Libras online; Laboratório de computação de alto desempenho será 
inaugurado; Formação de professores e pedagogia é tema de evento da 
Faculdade de Educação; Número de testamentos cresce durante a 
pandemia; Quase metade das cidades ainda não pediram verba para pagar 
auxílio a artistas; Professor do CEPAE lança livro com microcontos; 
Prevenção e tratamento contra o câncer são lembrados no outubro rosa e 
Conpeex 2020 divulga programação. 
 
Entrevistados(as): Gustavo Assunção – sup. Atenção à Saúde; Cristiano de 
Castro – diretor projetos; Lucas Bernardes – coord. PoliUFG; Ícaro Augusto 
dos Santos – professor; Denise Araújo – coord. Pedagogia/UFG; Maria 
Isabel de Melo – prof. FD/UFG; Glauco Gonçalves – prof. CEPAE/UFG; 
Ruffo Júnior – chefe Prog. Mastologia HC/UFG. 
 
Exibido 2 vezes na TV UFG em 13/10/2020 e 18/10/2020 e disponibilizado 
na internet: https://youtu.be/B4oCactk3YQ 

306 Live LIVE MUFG PGM 56 SAUDE MEIO AMBIENTE 
 
O episódio discute a relação entre o ser humano e a natureza trazendo 
para reflexão o tema da 31ª Semana do ICB que é “Saúde e meio 
ambiente: o papel ativo e formativo do ser humano”. O evento da UFG será 
100% online e acontecerá entre os dias 3 a 6 de novembro de 2020. 
 
Entrevistados(as): Daniela de Melo – professora Ciamb/UFG; Gustavo 
Pedrino – diretor ICB/ UFG; Jordana Gomes – estudante ICB/UFG; Renan 
Leles – professor ICB/UFG. 
 
Exibida 1 vez na TV UFG em 14/10/2020 e disponibilizada na internet:  
https://youtu.be/eY_hfN5TCnE 

307 Agenda AGENDA MUFG 83 14 10 20 
 
A Agenda apresenta informações dos eventos ligados à UFG: UFG 
Finance: conversas sobre carreiras no mercado financeiro; Grupo de 
Estudos pós-coloniais promove roda de conversa para discutir o papel das 
abordagens pós-coloniais e suas possibilidades no campo das Relações 
Internacionais; Semana do Mercado 2020 promovida pela Agremiação 
Politécnica da UFG. 
 
Exibida 4 vezes na TV UFG em 14 e 15/10/2020 e disponibilizada na 
internet:  
https://youtu.be/zJZ8bwhk9S0 



 

 

308 Boletim BLM MUFG PGM 38 EVENTOS AUTORIZADOS GOIANIA 
 
O boletim traz as notícias: Eventos com até 150 pessoas estão autorizados 
em Goiânia; Testagem para Covid-19 chega às regiões Sul e Campinas-
Centro; Drive-thru UFG Solidária vai arrecadar alimentos e produtos de 
higiene; Ensino remoto pode ser prolongado até dezembro de 2021; 
Pandemia agrava insegurança alimentar; Primeira infecção por coronavírus 
não traz imunidade comprovada; América Latina e União Europeia vão 
passar por crise econômica em 2021; Curso sobre ecoturismo e museologia 
da UFG tem inscritos de todo o Brasil; Laboratório da UFG analisa mercado 
de trabalho a cada trimestre; Pandemia diminui número de estudantes 
fazendo estágio obrigatório; Caravana Cultural marca lançamento da Rede 
de Cultura IPÊS GO, Inscrições para o Conpeex 2020 são prorrogadas; 
Estão abertas as Inscrições para mestrado e doutorado em geografia; 
Curso sobre história, religiões e cultura do Líbano está com inscrições 
abertas; Cientistas da UFG são premiados nacionalmente por pesquisas; 
Estudante da UFG ganha prêmio de popularização da ciência. 
 
Entrevistados(as): Yves Mauro Ternes – super. Vigilância em 
Saúde/Goiânia; Grécia Carolina Pessoni – dir. Vigilância 
Epidemiológica/Goiânia; Nara Aline Costa – professora FANUT/UFG; 
Janice Matteucci – pesquisadora PPGIPC/UFG; Sandro Monsueto – 
coordenador LAM/UFG; Lucélia Souza – est. Artes Visuais FAV/UFG. 
 
Exibido 2 vezes na TV UFG em 15/10/2020 e 18/10/2020 e disponibilizado 
na internet: https://youtu.be/55jzh3yU3hU 

309 Agenda AGENDA MUFG 84 15 10 20 
 
A Agenda apresenta informações dos eventos ligados à UFG: Inauguração 
do primeiro laboratório de computação de alta performance da UFG; 
Semana do professor realizada pela Faculdade de Educação da UFG com 
o tema: "O curso de pedagogia e a formação de professores"; Lançamento 
da rede de cultura IPES-GO, resultante de uma parceria entre instituições 
de ensino para viabilizar a criação de espaços de partilha, criação e de 
circulação de cultura. 
 
Exibida 4 vezes na TV UFG em 15 e 16/10/2020 e disponibilizada na 
internet:  
https://youtu.be/2ea5xkzHKBo 

310 Vinheta  VH DIA PROFESSOR UFG MELISSA 
 
Vinheta especial dia dos professores com depoimentos de docentes da 
UFG. Aborda a pandemia como um momento importante na docência. 
 
Entrevistada: Melissa Avelino – Faculdade de Medicina. 
 
Exibida 6 vezes na TV UFG e disponibilizada na internet:  
https://youtu.be/aOB2XQ3LntE 



 

 

311 Live 
 

LIVE MUFG PGM 57 CANCER MAMA  
 
Este episódio conversa com especialistas sobre a campanha Outubro Rosa 
e sobre a prevenção, diagnóstico e tratamento do câncer de mama.  Os 
convidados, ao vivo, respondem perguntas do apresentador e do público. 
 
Entrevistados(as): Paula Francinete da Silva – pesquisadora ICB/UFG; 
Jordana Godinho - pesquisadora CORA/HC/UFG; Frank Braga – presidente 
SBM/GO; Ruffo Freitas – professor FM/UFG. 
 
Exibida 1 vez na TV UFG em 16/10/2020 e disponibilizada na internet:  
https://youtu.be/JFaSQ7v5oBo 

312 Agenda AGENDA MUFG 85 16 10 20 
 
A Agenda apresenta informações dos eventos ligados à UFG: Lançamento 
da Rede de Cultura das Instituições de Ensino Superior e sua primeira 
ação, a Caravana Cultural; Curso de Introdução a história, religiões e 
cultura do Líbano; Mesa redonda com o tema "A realidade da Educação 
Física na África do Sul e Brasil". 
 
Exibida 4 vezes na TV UFG em 16/10/2020 e disponibilizada na internet:  
https://youtu.be/AD8m4oq2JFA 

313 Live LIVE MUFG PGM 58 CONPEEX_IA 
 
O episódio abre as discussões sobre Inteligência Artificial - IA, apresenta de 
forma geral o tema da 17º edição do Conpeex. A IA é uma ferramenta 
fundamental para o desenvolvimento da ciência e da sociedade. E o 
Conpeex mostra isto de forma clara em suas palestras e atividades durante 
o evento virtual. 
 
Entrevistados(as): Leandro Luís Oliveira – secretário TI/UFG; Laerte 
Ferreira – pró-reitor PRPG/UFG; Liana Jayme – coordenadora geral; 
Lucilene de Sousa – pró-reitora Proec/UFG. 
 
Exibida 1 vez na TV UFG em 19/10/2020 e disponibilizada na internet:  
https://youtu.be/ScS5S1ZZp9M 

314 Agenda AGENDA MUFG 86 19 10 20 
 
A Agenda apresenta informações dos eventos ligados à UFG: 17º Conpeex 
da UFG que tem como tema principal "Inteligência Artificial: a nova fronteira 
do Brasil"; Seminário de Economia promovido pelo Programa de Pós-
graduação em Economia da UFG  que aborda a “Dinâmica Espacial e 
Análise de Sobrevivência no Setor Sucroenergético do Brasil”; Mesa 
redonda promovida pela Faculdade de Letras da UFG com o tema 
"Letramento, gênero e raça’”. 
 
Exibida 4 vezes na TV UFG em 19 e 20/10/2020 e disponibilizada na 
internet:  
https://youtu.be/wErpEwnRJhU 



 

 

315 Live LIVE MUFG PGM 59 IAEDUCACAO 
 
O que a Inteligência Artificial pode fazer pela educação? O episódio 
apresenta os novos usos da IA. A UFG desenvolve plataforma para 
correção de redações na rede estadual. Ferramenta tem capacidade de 
corrigir textos em minutos e auxiliar estudantes na preparação para o 
Enem. 
 
Entrevistados(as): Thyago Marques – subsecretário Sedi/GO; Anderson 
Soares – professor INF/UFG; Celso Camilo – professor INF; Mychelly 
Simões – Escolas do Futuro Sedi/GO. 
 
Exibida 1 vez na TV UFG em 20/10/2020 e disponibilizada na internet:  
https://youtu.be/DoZtik8yHYk 

316 Agenda AGENDA MUFG 87 20 10 20 
 
A Agenda apresenta informações dos eventos ligados à UFG: Galeria da 
Faculdade de Artes Visuais traz uma série de exposições, todas no 
ambiente virtual; IV Semana de mercado, que estabelece uma conexão 
entre os estudantes da área da engenharia, profissionais da área que já 
estão no mercado de trabalho, além de profissionais da área da economia; 
Congresso promovido pela FACE-UFG, com o tema: "Inteligência artificial: 
a nova fronteira da ciência brasileira". 
 
Exibida 4 vezes na TV UFG em 20 e 21/10/2020 e disponibilizada na 
internet:  
https://youtu.be/9kQ00M3_87M 

317 Live LIVE MUFG PGM 60 IA FARMACO 
 
A racionalização do desenvolvimento de medicamentos é uma questão 
urgente para a saúde humana especialmente quando nos vemos em meio a 
uma pandemia. Por essa ótica, o desenvolvimento de novos medicamentos 
se tornou tanto um problema de IA e ciência de dados, quanto de biologia e 
química. 
 
Entrevistados(as): Carolina Horta – professora FF/UFG; Robson Domingos 
Vieira – presidente FAPEG. 
 
Exibida 1 vez na TV UFG em 21/10/2020 e disponibilizada na internet:  
https://youtu.be/YneZInn3ZZg 

318 Agenda AGENDA MUFG 88 21 10 20 
 
A Agenda apresenta informações dos eventos ligados à UFG: Prognóstico 
do PBAP-GO, apresentado pelo facebook da Secretaria de Meio Ambiente 
e Desenvolvimento Sustentável de Goiás; Live promovida pelo INF-UFG 
com professores da Pós-Graduação para dar dicas para elaborar um 
projeto de pesquisa; Aula inaugural do Núcleo de artes do projeto 
“Residência Pedagógica da UFG". 
 
Exibida 4 vezes na TV UFG em 21 e 22/10/2020 e disponibilizada na 
internet:  
https://youtu.be/6RDAqJJWBg4 



 

 

319 Live LIVE MUFG PGM 61 IA PODER PUBLICO 
 
Este episódio apresenta como a Inteligência Artificial pode auxiliar gestores 
públicos na tomada de decisões a partir de dados apurados disponíveis a 
qualquer momento. Apresenta ainda possibilidades de fiscalização e 
aumento da capacidade de oferta de serviços públicos e redução de custos 
com uso da tecnologia. 
 
Entrevistados: Celso Camilo – professor INF/UFG; Vicente Ferreira – 
professor FACE/UFG; Igor Vieira – diretor Cercomp/UFG. 
 
Exibida 1 vez na TV UFG em 22/10/2020 e disponibilizada na internet:  
https://youtu.be/QTP2NJ4YgOc 

320 Agenda AGENDA MUFG 89 22 10 20 
 
A Agenda apresenta informações dos eventos ligados à UFG: Aula 
inaugural Núcleo de Arte; Caravana Cultural e por último sobre o Ocupa 
Virtual da FAV. 
 
Exibida 4 vezes na TV UFG em 22 e 23/10/2020 e disponibilizada na 
internet:  
https://youtu.be/T0gsSpHzdv0 

321 Live LIVE MUFG PGM 62 IA SAUDE 
 
O episódio apresenta como a Inteligência Artificial impacta a saúde e pode 
atuar, por exemplo, no diagnóstico e na organização da quantidade enorme 
de informações que são geradas nesta área todos os dias. 
 
Entrevistados: Luiz Gardinassi – professor IPTSP/UFG; Rafael Teixeira – 
professor UFMT; Bruno Neves - professor FF/UFG. 
 
Exibida 1 vez na TV UFG em 23/10/2020 e disponibilizada na internet:  
https://youtu.be/TwUs1_QP-tc 

322 Agenda AGENDA MUFG 90 23 10 20 
 
A Agenda apresenta informações dos eventos ligados à UFG: Seminário 
que faz parte da Semana de Economia promovida pela FACE-UFG; Aula de 
alongamento online, que ocorre todas as terças e quintas; I Congresso 
Internacional Online entre Arte, Cultura e Educação. 
 
Exibida 4 vezes na TV UFG em 23, 24, 25 e 26/10/2020 e disponibilizada 
na internet: https://youtu.be/aXWnG0rLdI0 

323 Live LIVE_MUFG_PGM_63_SEMINARIO_IC_ANALISE_CONPEEX 
 
O episódio faz uma análise do Seminário de Iniciação Científica da UFG e 
apresenta os resultados da 17ª edição do Conpeex. 
 
Entrevistadas: Rejane Faria Ribeiro Rotta – PRPI/UFG; Helena Carasek – 
PRPI/UFG; Liana Jayme – coordenadora geral; Lucilene de Sousa – pró-
reitora Proec/UFG. 
 
Exibida 1 vez na TV UFG em 26/10/2020 e disponibilizada na internet:  
https://youtu.be/Bz_SGMycLME 



 

 

324 Agenda AGENDA MUFG 91 26 1020 
 
A Agenda apresenta informações dos eventos ligados à UFG: Bate papo 
promovido pela Faculdade de Direito com o tema: "Porque fugir do 
conflito?"; 28° semana de lives realizada pelo projeto "#CulturanaUFG"; 
Comemoração da Semana Nacional do Livro e da Biblioteca promovida 
pelo SIBI-UFG, com o tema "Informação e saúde em tempos de pandemia".  
 
Exibida 4 vezes na TV UFG em 26 e 27/10/2020 e disponibilizada na 
internet:  
https://youtu.be/klhxugL8uOs 

325 Boletim BLM MUFG PGM 39 PROTOCOLO VISITA CEMITERIO 
 
O boletim traz as notícias: Risco ambiental pode trazer menos recursos 
estrangeiros para o Brasil; Comércio entre Brasil e Estados Unidos registra 
a maior queda em 11 anos; Suspensão de contrato, redução de jornada e 
salário vai até dezembro; Novos segmentos podem retomar atividades na 
capital; Visita aos cemitérios no dia de finados tem protocolos definidos; 
Início do cronograma de vacinação está mantido para janeiro de 2021; 
Hospital de campanha de Águas Lindas é desativado; Vacina contra febre 
amarela continua em 71 postos da capital; Corte orçamentário nas 
universidades federais preocupa sociedade;  Cursos da UFG obtém boas 
notas no Enade 2019; Inadimplência em Goiás cai para nível semelhante 
ao do período pré-pandemia; Assembleia Legislativa aprova projeto de 
informações cidadãs; Rede de Cultura promove caravana virtual de cultura; 
Artistas ocupam redes sociais da galeria da FAV; Drive thru marca a reta 
final do “UFG Solidária”. 
 
Entrevistados(as): Bruna Giagini – advogada; Leonardo Avelino – assessor 
jurídico/Secovi-GO; Yves Mauro Ternes – sup. Vigilância em Saúde; 
Sandro Rodrigues – sup. Atenção Integral à Saúde; Grécia Carolina 
Pessoni – dir. Vigilância Epidemiológica; Edward Madureira - reitor/UFG; 
Flávia Cruvinel – dir. cultural/UFG; Glayson Arcanjo – prof. FAV/UFG. 
 
Exibido 2 vezes na TV UFG em 27/10/2020 e 02/10/2020 e disponibilizado 
na internet: https://youtu.be/1X7TbvsLXdU 

326 Agenda AGENDA MUFG 92 27 10 20 
 
A Agenda apresenta informações dos eventos ligados à UFG: I Congresso 
Internacional entre Arte, Cultura e Educação, organizado pela FEFD, FE, 
CEPAE e  EMAC-UFG; Painel "Vale do Silício: Como foi a minha 
experiência e como pode ser a sua", transmitido pelo YouTube do INF-
UFG; Semana Nacional do Livro e da Biblioteca 2020, com transmissões 
pelo canal do YouTube da UFG e em salas privadas. 
 
Exibida 4 vezes na TV UFG em 27 e 28/10/2020 e disponibilizada na 
internet:  
https://youtu.be/m_KkHOS5rXg 



 

 

327 Live LIVE MUFG PGM 64 TRABALHOS PREMIADOS CONPEEX 
 
Episódio integra série de apresentação dos 15 trabalhos mais votados no 
17º Conpeex. São três mais votados nas grandes áreas de Saúde, Ciências 
Sociais Aplicadas e Linguística, Letras e Artes e 12 mais votados em áreas 
gerais. Todos os estudantes, autores desses trabalhos, participam do 
episódio especial Mundo UFG especial Conpeex. 
 
Entrevistadas: Bruna Almeida – estudante FACE/UFG; Fabíola Fiaccadori – 
professora IPTSP/UFG; Raquel Aquino – estudante FACE/UFG; Beatriz 
Serrano – estudante EA/UFG; Victória Emanoelle Borges – estudante 
EMC/UFG; Marisa Araújo – estudante FO/UFG. 
 
Exibida 1 vez na TV UFG em 28/10/2020 e disponibilizada na internet:  
https://youtu.be/5d8K-AbWhZ0 

328 Agenda AGENDA MUFG 93 28 10 20 
 
A Agenda apresenta informações dos eventos ligados à UFG: I Congresso 
Internacional Online entre Arte, Cultura e Educação; Semana do Livro e da 
Biblioteca; FeSBE Regional. 
 
Exibida 4 vezes na TV UFG em 28 e 29/10/2020 e disponibilizada na 
internet:  
https://youtu.be/8kpaD0vGPRk 

329 Live LIVE MUFG PGM 65 TRABALHOS PREMIADOS CONPEEX 
 
Episódio integra série com os 15 trabalhos mais votados no Conpeex 2020. 
Todos os estudantes autores desses trabalhos participam do programa 
Mundo UFG edição especial Conpeex 2020. Nesta edição participaram 
alunos do Instituto de Química, Instituto de Patologia Tropical e Saúde 
Pública, Faculdade de Administração, Ciências Contábeis e Ciências 
Econômicas e Faculdade de Enfermagem. 
 
Entrevistados(as): Rebecca Moraes – servidora PRPI/UFG; Larissa Queiroz 
– estudante IQ/UFG; Fabiana Sousa – estudante FEN/UFG; Abigail 
Nóbrega – estudante IPTSP/UFG; Lara Maciel – estudante FACE/UFG; 
Leandro Lima – estudante FACE/UFG. 
 
Exibida 1 vez na TV UFG em 29/10/2020 e disponibilizada na internet:  
https://youtu.be/4MaIOZFBLEc 

330 Agenda AGENDA MUFG 94 29 10 20 
 
A Agenda apresenta informações dos eventos ligados à UFG: XVI Regional 
FesBE, evento que reúne vários professores, cursos online e aulas ao vivo 
durante dois dias; Episódio da série de programas do Matutando... diálogos 
formativos, organizado por professores do IFG; Concerto digital UFG 
transmitido no youtube UFG Oficial. 
 
Exibida 4 vezes na TV UFG em 29 e 30/10/2020 e disponibilizada na 
internet:  
https://youtu.be/VIv8UKd_ls0 



 

 

331 Live LIVE MUFG PGM 66 TRABALHOS PREMIADOS CONPEEX 
 
O episódio recebe alunos de graduação premiados no CONPEEX 2020 
para apresentar suas pesquisas, comentar sobre a experiência de estar 
iniciando o contato com o universo da produção científica e ainda sobre a 
importância da premiação no Conpeex.  
 
Entrevistados(as): Adriana Silva – professora FACE/UFG; Ingrid Mendonça 
– estudante FACE/UFG; Matheus Reis – estudante FACE/UFG; Samira 
Maia – estudante FACE/UFG; Lauriane Barbosa – estudante EMAC/UFG; 
Sarah Araújo – estudante IQ/UFG. 
 
Exibida 1 vez na TV UFG em 30/10/2020 e disponibilizada na internet:  
https://youtu.be/JLuUl6NeF54 

332 Agenda AGENDA MUFG 95 30 10 20 
 
A Agenda apresenta informações dos eventos ligados à UFG: XII Festival 
de Pipoesia, realizado pelo Cepae-UFG, com o tema "Onde você vê 
poesia?"; Concerto digital de Eduardo Meirinhos, com apresentação de 
músicas de Villa Lobos e Tom Jobim no violão; Sessões de alongamento e 
meditação promovidas pela UFG visando a melhoria da saúde da 
comunidade universitária.  
 
Exibida 4 vezes na TV UFG em 30/10, 31/10, 01, 02 e 03/11/2020 e 
disponibilizada na internet: https://youtu.be/5BVUqyJQ_oo 

333 Vinheta  VH UFG SOLIDARIA FINAL  
 
Vinheta divulga o encerramento da Campanha UFG Solidária. Faz um 
agradecimento aos que doaram, indica números das doações e apresenta 
depoimentos dos beneficiados. 
 
Entrevistados(as):  José Iramar – coord. do Movimento Nacional dos 
Catadores; Fernando Ângulo Rodallegas – Masf/GO e Argenis Alexis 
Campos – refugiado.  
 
Exibida 6 vezes na TV UFG e disponibilizada na internet:  
https://youtu.be/iDKcOq721UM 

 
VALOR 
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