
 

 

RELATÓRIO DE ATIVIDADES RELACIONADAS AO  

PROJETO DE EXTENSÃO "MUNDO UFG" 

- SETEMBRO 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 SETEMBRO referente à produção, veiculação e difusão de conteúdos 

audiovisuais previstos no projeto de extensão: “MUNDO UFG”, conforme detalhamento que se segue. 

 

 
 

FORMATO IDENTIFICAÇÃO / SINOPSE / VEICULAÇÃO / LINK DE ACESSO 

231 Live LIVE_MUFG_PGM_38_EDUCACAO_AUTISMO 
 
O isolamento social para as pessoas com deficiência não é opção e nem é 
passageiro. Mesmo representando quase 25% da população brasileira, as pessoas 
com algum tipo de deficiência ainda estão longe dos espaços de fala e de decisão. 
Parte desse problema começa na escola. Dando continuidade às reflexões sobre 
inclusão, este programa discute autismo e educação. 
 
Exibida 1 vez na TV UFG e disponibilizada na internet:  
https://youtu.be/KeIapvmeG2I 

232 Agenda AGENDA_MUFG_54_01_09_20 
 
A Agenda apresenta informações dos eventos ligados à UFG: Lives sobre Direitos 
autorais no ensino remoto e sobre Gsuite; Palestra promovida pela FAV-UFG com o 
tema Maternidade em tempo de Isolamento Social e atividades Remotas; Aula 
Magna que aborda a Educação e Pandemia em Países Periféricos: encruzilhadas e 
potenciais.  
 
Exibida 4 vezes na TV UFG e disponibilizada na internet: 
https://youtu.be/UY2q24R5qBs 

233 Boletim BLM_MUFG_PGM_25_REINFECCCAO_CORONAVIRUS 
 
O boletim traz as notícias: Prefeitura já testou mais de 13% da população em 
Goiânia; Centro de pesquisa, informação e estudo da Faculdade de Farmácia da 
UFG tira dúvidas sobre Covid-19; Surgem casos de reinfecção pelo novo 
coronavírus; Inscrições para o 17º Conpeex chegam ao fim; Reitoria Digital divulga 
relatório do primeiro ano de atividades; Secom/UFG cria passo-a-passo para 
compartilhar agenda de eventos; UFG ID entrega mais 83 equipamentos; Receita 
Federal doa mais de 500 equipamentos de informática para UFG ID; UFG 
desenvolve pesquisa com vacina BCG contra o coronavírus. 
 
Exibido 2 vezes na TV UFG e disponibilizado na internet:  
https://youtu.be/7HvO2rK1vZk 



 

 

234 Vinheta  VH_COVID_19_MASCARA_CRIANCA 
 
Vinheta divulga orientações sobre o uso de máscaras em crianças. 
 
Exibida 6 vezes na TV UFG e disponibilizado na internet:  
https://youtu.be/cVyx_-HW1kE 

235 Live LIVE_MUFG_PGM_39_MEMORIA_PANDEMIA 
 
Projeto pretende colher depoimentos de profissionais da educação, estudantes, 
pais e pessoas que se relacionam com este segmento, sobre as impressões e 
impactos da pandemia em suas rotinas. Todos os depoimentos, em áudio, serão 
guardados em uma cápsula do tempo que será aberta daqui a alguns anos. 
 
Exibida 1 vez na TV UFG e disponibilizada na internet:  
https://youtu.be/ojdIwwcfLkU 

236 Agenda AGENDA_MUFG_55_02_09_20 
 
A Agenda apresenta informações dos eventos ligados à UFG: Semana do Biólogo, 
promovida pelo Programa de Educação Tutorial das Ciências Biológicas; Chamada 
para a submissão de trabalhos no 17º Conpeex; Projeto Aluno Conectado, que 
disponibiliza chips com acesso a internet aos estudantes de graduação e pós-
graduação. 
 
Exibida 4 vezes na TV UFG e disponibilizada na internet: 
https://youtu.be/YeBXD3LYKO0 

237 Boletim BLM_MUFG_PGM_26_GOIANOS_EMPRESTIMO_PANDEMIA 
 
O boletim traz as notícias: Governo Federal anuncia corte de quase 1 bilhão de 
reais em universidades federais; Mais de 1600 estudantes receberam algum auxílio 
da UFG para aulas remotas; Teste para Covid-19 são realizados nas 27 casas de 
idosos de Goiás; Gastos aumentaram para mais de 40% dos brasileiros na 
pandemia; Preço da cesta básica aumenta e chega a R$ 446,00; Mais de 150 mil 
goianos pediram empréstimo durante pandemia; PIB cai 9,7% no segundo 
trimestre; 3,8 milhões de domicílios caem para classes D e E em 2020;  Crimes na 
internet aumentam durante pandemia; Projeto da UFG que apoia comunidades 
tradicionais recebe prêmio; Formados pela UFG conseguem bolsa para fazer 
mestrado no Reino Unido; É realizado primeiro fórum sobre gestão cultural no 
ensino superior; Reunião anual da SBPC começa dia 08/09 pela internet;  Álbum de 
família agora é nas redes sociais? 
 
Exibido 2 vezes na TV UFG e disponibilizado na internet: 
https://youtu.be/vgmiHtX4qjQ 

238 Chamada CH_ARQUIPELAGO_MEMORIAS 
 
Chamada sobre o Arquipélago de Memórias dá instruções sobre como participar do 
projeto. 
 
Exibida 6 vezes na TV UFG e disponibilizado na internet: 
https://youtu.be/oq2NHNQSRAo 



 

 

239 Live LIVE_MUFG_PGM_40_PREVENCAO_SUICIDIO 
 
Falar sobre suicídio ainda é assunto carregado de tabus e, por isso, acaba sendo 
evitado nas escolas, nas famílias e na sociedade em geral. Apesar disso, os casos de 
tentativa de suicídio e de suicídio consumado crescem a cada ano, tanto em países 
desenvolvidos ou não, como o Brasil. A pandemia pode agravar o problema. 
 
Exibida 1 vez na TV UFG e disponibilizada na internet: 
https://youtu.be/434v8lWWGaI 

240 Agenda  AGENDA_MUFG_56_03_09_20 
 
A Agenda apresenta informações dos eventos ligados à UFG: Aula Magna de 
retomada do semestre; Semana do Biólogo 2020, com a mesa redonda sobre meio 
ambiente promovida pelo Pet Biologia-UFG; Data limite para a submissão de 
trabalhos no 17º Conpeex. 
 
Exibida 4 vezes na TV UFG e disponibilizada na internet: 
https://youtu.be/xZyAYBQ_UyQ 

241 Boletim BLM_MUFG_PGM_27_TENDINHA_CRIANCA_ASSINTOMATICA 
 
O boletim traz as notícias: Aparecida de Goiânia registra quase 6 mil reclamações 
de perturbação;  Desemprego aumenta em Goiás; Impactos da queda do PIB; 
Campanha UFG Solidária arrecada doações; Alunos da UFG receberão chip com 
pacote de dados para internet; Inscrições para Seminário de Iniciação à Pesquisa 
Científica, Tecnológica e em Inovação da UFG estão abertas até 25/09;  UFG ID 
recebe doações de equipamentos de informática para alunos de baixa renda; 
Tendinha UFG identifica que 40% de crianças e adolescentes com Covid-19 são 
assintomáticos; Olimpíada de empreendedorismo terá 21 mil reais em prêmios; 
FAV prorroga inscrições do concurso para o selo 60 anos; Inteligência artificial é o 
tema do 17º Conpeex. 
 
Exibido 2 vezes na TV UFG e disponibilizado na internet: 
https://youtu.be/UhGwWSJ8FpI 

242 Chamada CH_SETEMBRO_VERDE_PROGRAMACAO 
 
Chamada apresenta a programação especial da UFG para campanha Setembro 
Verde. 
 
Exibida 6 vezes na TV UFG e disponibilizado na internet: 
https://youtu.be/NJUUjOgOSH0 

243 Live LIVE_MUFG_PGM_41_GESTAO_AGUAS  
 
Esta edição falou sobre a importância do tratamento de água para as populações 
urbanas, a conservação dos mananciais hídricos e como tudo isso impacta na saúde 
e qualidade de vida da população. Também citou o Festival das Águas, como o 
maior projeto de extensão da UFG, que deve acontecer em todo o país.  
 
Exibida 1 vez na TV UFG e disponibilizada na internet: 
https://youtu.be/Rdp33VU7nsA 



 

 

244 Agenda AGENDA_MUFG_57_04_09_20  
 
A Agenda apresenta informações dos eventos ligados à UFG: Palestra Liderança e 
Gestão de Pessoas na área de engenharia, promovida pelo projeto de extensão 
Mulheres na Engenharia. Palestra Suicídio: o que eu tenho a ver com isso?, 
promovida pelo Centro de Valorização à Vida e UFG; Palestra Anfíbios como 
sistema-modelo em ecotoxicologia, promovida pelo Labae-UFG.  
 
Exibida 4 vezes na TV UFG e disponibilizada na internet:  
https://youtu.be/7vBZ6nEkl0A 

245 Boletim  BLM_MUFG_PGM_28_SANEAGO_RENEGOCIA_DIVIDA  
 
O Boletim traz as notícias: Nascidos em outubro recebem parcela emergencial do 
FGTS; Saneago renegocia dívidas sobre faturas vencidas entre fevereiro e julho; 
Regras da banca de heteroidentificação para cotas na UFG são divulgadas; 
Inscrições abertas para a sétima Olimpíada de Empreendedorismo Universitário; 
Levantamento do Mapbiomas aponta aumento de pastagens na região amazônica 
e cerrado; UFG promove evento de estudos sobre religião; Projeto Arquipélago de 
Memórias faz convite à sociedade; Faculdade de artes visuais completa 60 anos e 
lança concurso de selo comemorativo; Impacto da pandemia na forma como nos 
vestimos e o mercado da moda; Mercado de celulares cai 30% na pandemia; UFG 
organiza evento sobre cultura nas instituições públicas de ensino; UFG divulga 
como acessar os editais que explicam os procedimentos para inscrições em bolsas 
moradia, alimentação, permanência e outras. 
 
Exibido 2 vezes na TV UFG e disponibilizado na internet: 
https://youtu.be/TyWqoga4s1o 

246 Vinheta VH_ARQUIPELAGO_MEMORIA_CONCESSA  
 
Vinheta com a humorista Concessa convidando para participar do projeto 
Arquipélago de Memórias.  
 
Exibida 8 vezes na TV UFG e disponibilizado na internet:  
https://youtu.be/mjfx-3Alwt4 

247 Live LIVE_MUFG_PGM_42_DIA_CERRADO  
 
Esta edição falou sobre a importância do bioma cerrado para três bacias 
hidrográficas nacionais e sobre a diversidade da fauna, flora e cultura existente 
neste território. Lembrou a necessidade da preservação das espécies e explicou 
ainda sobre o dia do Cerrado. 
 
Exibida 1 vez na TV UFG e disponibilizada na internet:  
https://youtu.be/F3p5XPZcWgs 



 

 

248 Agenda  AGENDA_MUFG_58_08_09_20  
 
A Agenda apresenta informações dos eventos ligados à UFG: Palestra ministrada 
pelo Presidente da Academia Brasileira de Ciências com o tema Desafios da Ciência 
Brasileira em tempos de Covid-19; Mesa redonda Escolas do campo e o reencontro 
com outro pensar, promovida pelo II Seminário Internacional da América Latina e 
suas Narrativas Insurgentes; Inscrições para o Seminário de Iniciação à Pesquisa 
Científica, Tecnológica e em Inovação da UFG, que integra a programação do 17º 
Conpeex.  
 
Exibida 4 vezes na TV UFG e disponibilizada na internet: 
https://youtu.be/nMdOK8v8d3k 

249 Boletim BLM_MUFG_PGM_29_HOMEM_IDOSO_RISCO_COVID 
 
O Boletim traz as notícias: Homens idosos correm mais riscos com a Covid-19; 
Cinemas retomam as atividades em Aparecida de Goiânia; UFG quer levar 
equipamentos de informática a 5 mil alunos; Inscrição para Seminário de Iniciação 
à Pesquisa Científica, Tecnológica e em Inovação da UFG vai até dia 25/09; Tutorial 
ensina como solicitar bolsas de assistência estudantil da UFG; Pandemia afeta 
também a vida de animais domésticos; Reaproveitamento de água da chuva é 
estudado pela UFG; Aluna cria aplicativo de realidade aumentada com 
monumentos goianos; Café com Ciência fala sobre estudos ópticos complexos; 
Campanha UFG Solidária recebe doações. 
 
Exibido 2 vezes na TV UFG e disponibilizado na internet:  
https://youtu.be/DAgtM5kPaBI 

250 Vinheta VH_ARQUIPELAGO_MEMORIA_DEPOIMENTO_02  
 
Vinheta com depoimento de pessoas de vários estados brasileiros falando sobre o 
projeto Arquipélago de Memórias e fazendo convite para participar do mesmo.  
 
Exibida 8 vezes na TV UFG e disponibilizado na internet: 
https://youtu.be/FrK7pxAB490 

251 Live  LIVE_MUFG_PGM_43_IMPORTANCIA_VACINA 
 
A conscientização sobre a importância da vacina é assunto bastante discutido 
atualmente. Elas atuam na defesa do organismo contra agentes infecciosos e 
bacterianos. Doenças como o Sarampo, Meningite, Coqueluche, Hepatite e outras 
estão controladas graças às políticas de imunização. Esse índice vem caindo nos 
últimos anos e pela primeira vez em cem anos o Brasil não conseguiu cumprir 
metas de vacinação infantil. 
 
Exibida 1 vez na TV UFG e disponibilizada na internet:  
https://youtu.be/GHmdzxMY6Bs 

252 Agenda  AGENDA_MUFG_59_09_09_20 
 
A Agenda apresenta informações dos eventos ligados à UFG:  Encontro de 
alongamentos e meditação, organizado pela Pró-Reitoria de Gestão de Pessoas-
UFG; Programa Matutando... diálogos formativos debate sobre Condições 
domiciliares de ensino e aprendizagem; Festival das Águas Online, promovido pela 
inciativa Guardiões do Meia Ponte. 
 
Exibida 4 vezes na TV UFG e disponibilizada na internet:  
https://youtu.be/wkJT3ha7Jy8 



 

 

253 Boletim BLM_MUFG_PGM_30_SETEMBRO_VERDE  
 
O Boletim traz as notícias: campanha Setembro Verde pela inclusão das pessoas 
com deficiência; De100 mil testes para Covid-19, mais de 25 mil deram positivo em 
Aparecida de Goiânia; Estudante da UFG cria plataforma com gráficos que explicam 
os números da Covid-19 em Primavera do Leste – MT; UFG cria modelo pioneiro de 
prova online para suficiência em língua estrangeira; UFG mostra como agendar 
atendimento para empréstimo de livro nas Bibliotecas UFG; Projeto de extensão da 
Faculdade de Medicina oferece informações a estudantes do ensino médio; 
Parceria entre INPE e UFG monitora desmatamento do cerrado.  
 
Exibido 2 vezes na TV UFG e disponibilizado na internet:  
https://youtu.be/0a6GDYpXq-4 

254 Vinheta VH_ARQUIPELAGO_MEMORIA_DEPOIMENTO_03  
 
Vinheta com depoimento de pessoas de vários estados brasileiros falando sobre o 
projeto Arquipélago de Memórias e fazendo convite para participar do mesmo.  
 
Exibida 5 vezes na TV UFG e disponibilizado na internet:  
https://youtu.be/ecRse-dgS_A 

255 Live LIVE_MUFG_PGM_44_LOBBY_SOCIAL  
 
A Universidade Federal de Goiás e o Projeto Lobby Social lançam edital para treinar 
quem quer fazer campanha de ações sociais. A iniciativa busca jovens interessados 
em transformar o mundo usando o lobby social.  
 
Exibida 1 vez na TV UFG e disponibilizada na internet: 
https://youtu.be/VAwqQitNhsk 

256 Agenda AGENDA_MUFG_60_10_09_20  
 
A Agenda apresenta informações dos eventos ligados à UFG: I Festival das Águas, 
promovido pela rede Guardiões do Meia Ponte com apoio da UFG; Olimpíada de 
Empreendedorismo Universitário, do Centro de Empreendedorismo e Inovação 
(CEI/UFG); Chamada para o Seminário de Iniciação à Pesquisa Científica, 
Tecnológica e em Inovação da UFG, que ocorre dentro do 17º Conpeex.  
 
Exibida 4 vezes na TV UFG e disponibilizada na internet:  
https://youtu.be/Orh1MddMm5M 

257 Boletim BLM_MUFG_PGM_31_INQUÉRITO_SOROLÓGICO  
 
O Boletim traz as notícias: Testes para Covid-19 em Goiânia passam a ser 
agendados; Novo inquérito sorológico é realizado na capital; Clubes, escolas de 
esporte e cursos livres voltam a funcionar; Decreto que trata sobre aglomerações é 
assinado; Prefeitura de Aparecida de Goiânia realiza busca ativa entre a população 
idosa; Pessoas obesas com Covid-19 têm mais riscos de complicações; Tempo seco 
agrava doenças respiratórias; Prazo para retirar computadores da UFG ID é até 
quarta-feira; Vacinas e itens relacionados a Covid-19 têm isenção de impostos; 
Reforma tributária ainda precisa ser melhor discutida; IDEB atinge meta apenas do 
1º ao 5º ano; 31º semana do ICB será realizada entre 03 e 06/11; Inscrições de 
trabalhos no 17º Conpeex vão até 25/09; UFG Solidária recebe doações. 
 
Exibido 2 vezes na TV UFG e disponibilizado na internet:  
https://youtu.be/XXGrRISYu0A 



 

 

258 Vinheta VH_ARQUIPELAGO_MEMORIA_DEPOIMENTO_04  
 
Vinheta com depoimento de pessoas de vários estados brasileiros falando sobre o 
projeto Arquipélago de Memórias e fazendo convite para participar do mesmo.  
 
Exibida 6 vezes na TV UFG e disponibilizado na internet:  
https://youtu.be/1dxvglUYrgc 

259 Live LIVE_MUFG_PGM_45_HC_PANDEMIA  
 
Este episódio falou sobre a história do Hospital das Clínicas da UFG e sua 
importância para a formação de profissionais da área da saúde em todos os níveis, 
para a educação e para as pesquisas científicas. Lembrou de como a instituição é 
referência para o país e o mundo em várias especialidades e discutiu a atuação do 
HC durante a pandemia  
 
Exibida 1 vez na TV UFG e disponibilizada na internet:  
https://youtu.be/6LJeDQJgHoE 

260 Agenda AGENDA_MUFG_61_11_09_20  
 
A Agenda apresenta informações dos eventos ligados à UFG: IQ-UFG promove 
Webnário com o tema A importância da caminhada na trajetória profissional; IESA-
UFG promove Webnário com o tema A Crise hídrica na bacia do rio Meia ponte: os 
riscos para o abastecimento da região metropolitana de Goiânia; 17º Conpeex 
acontece entre os dias 19 e 23 de outubro.  
 
Exibida 4 vezes na TV UFG e disponibilizada na internet:  
https://youtu.be/WF548103Coc 

261 Boletim BLM_MUFG_PGM_32_DOACAO_ORGAOS  
 
O Boletim traz as notícias: Pandemia tem Impacto no processo da doação de 
órgãos; Pedidos de divórcio aumentam mais de 50% no país; Cresce a devolução de 
escritórios e empresas apostam no trabalho feito de casa; Alunos produzem 
trabalhos sobre observação do cotidiano na pandemia; Simpósio Politizar 2020 
reúne palestrantes do Facebook e WWF Brasil; Evento debate formação de 
professores da educação básica; Procura por testamentos cresce no país; Pandemia 
traz impactos específicos para mulheres e mães;  Inscrições de trabalhos no 17º 
Conpeex vão até 25/09; Covid-19: Em El Salvador, idosos poderão abraçar 
familiares graças a uma cortina de plástico. 
 
Exibido 2 vezes na TV UFG e disponibilizado na internet: 
https://youtu.be/QKBqGRdxaxw 

262 Vinheta 
(Spot) 

VH_SETEMBRO_VERDE_TALITA  
 

Vinheta (spot) produzida em áudio para Rádio Universitária-UFG com o 
depoimento da Tálita, com deficiência visual, para a campanha Setembro Verde.  
 



 

 

263 Live LIVE_MUFG_PGM_46_GESTAO_MUNICIPIOS 
 
Saúde, inovação e eleições municipais foram os temas deste episódio. Apresentou 
o projeto "Municípios Goianos", financiado pela FAPEG e CNPq, desenvolvido pelo 
Centro de Estudos e Pesquisas Aplicadas ao Setor Público - CEPASP, da FACE/UFG. E 
divulgou II Seminário de Gestão Municipal: Democracia, Capacidades e Gestão. 
 
Exibida 1 vez na TV UFG e disponibilizada na internet:  
https://youtu.be/Ak2Z7pHWvAc 

264 Agenda AGENDA_MUFG_62_14_09_20  
 
A Agenda apresenta informações dos eventos ligados à UFG: Aula aberta de 
Geopolítica das Águas, promovida pelo Laboratório de Estudos e Pesquisas das 
Dinâmicas Territoriais; Ciclo de Conversas Online sobre o Setembro Amarelo, 
promovido por uma parceria entre a UFG e o Centro de Valorização da Vida; 
Atividades para a saúde da comunidade universitária, promovida pela 
PROPESSOAS-UFG.  
 
Exibida 4 vezes na TV UFG e disponibilizada na internet:  
https://youtu.be/-bc-w13Twcc 

265 Live LIVE_MUFG_PGM_47_QUALIDADE_AR  
 
Esta edição falou sobre a qualidade do ar e sua relação com doenças respiratórias. 
As entrevistadas citaram projetos da UFG, plataformas de informações e pesquisas 
sobre poluição nos centros urbanos e zona rural. Ainda citaram situações 
domésticas e profissionais que podem comprometer a qualidade do ar no 
ambiente.  
 
Exibida 1 vez na TV UFG e disponibilizada na internet:  
https://youtu.be/nGQcbbXhaHQ 

266 Agenda AGENDA_MUFG_63_15_09_20  
 
A Agenda apresenta informações dos eventos ligados à UFG: Palestra Abismos e 
Horizontes sobre elaborações teóricas e caminhos práticos voltados à superação 
das exclusões gênero, sexualidade, cor/raça e classe social; Colóquio sobre a 
Centralidade do conceito de classe para a mobilização social; Webinário Leituras de 
Peter Berger, promovido pelo Núcleo de Estudos de Religião Carlos Rodrigues 
Brandão. 
 
Exibida 4 vezes na TV UFG e disponibilizada na internet: 
https://youtu.be/-qnvkNWOn9g 

267 Live LIVE_MUFG_PGM_48_DIA_SURDOS  
 
Esta edição entrevistou duas professoras da UFG, surdas, para saber sobre os 
desafios na educação, no trabalho e na sociedade que são enfrentados pela 
comunidade surda no Brasil. Também lembrou da importância do Dia do Surdo e as 
conquistas dos últimos anos. 
 
Exibida 1 vez na TV UFG e disponibilizada na internet:  
https://youtu.be/Qt1wQS5XbHQ 



 

 

268 Agenda AGENDA_MUFG_64_16_09_20  
 
A Agenda apresenta informações dos eventos ligados à UFG: 17º Conpeex da UFG 
acontece entre os dias 19 e 23 de outubro; Grupo de Estudos Pós-coloniais 
promove um encontro onde o texto abordado foi o Discurso sobre colonialismo, do 
poeta e dramaturgo Aimé Césaire; Projeto Algoritmo Cinematográfico promoveu a 
discussão do filme “O filme da minha vida”; 
  
Exibida 4 vezes na TV UFG e disponibilizada na internet: 
https://youtu.be/strAukJXfDQ 

269 Live LIVE_MUFG_PGM_49_FEIRA_INTERINSTITUCIONAL_AGROECOLOGICA  
 
O programa discute a importância das feiras agroecológicas e do abastecimento 
alimentar. Apresentou os benefícios que este tipo de comercialização traz para 
agroecologia, como a recuperação e conservação dos solos, da água, da vegetação 
nativa, da valorização da mulher e do homem do campo, da geração de trabalho e 
renda e da saúde das pessoas que produzem e consomem. Apresentou ainda o 
projeto de extensão Feira Interinstitucional Agroecológica – UFG que neste ano 
está em formato digital. 
 
Exibida 1 vez na TV UFG e disponibilizada na internet:  
https://youtu.be/hHiAxgSE4js 

270 Agenda  AGENDA_MUFG_65_17_09_20  
 
A Agenda apresenta informações dos eventos ligados à UFG: Palestra Educação 
doutoral e o papel da supervisão: uma leitura à luz da atualidade; Webinário 
Leituras de Peter Berger; Palestra Ecotoxicidade de microplásticos nos organismos 
aquáticos, realizada pelo Instituto de Patologia Tropical e Saúde Pública da UFG. 
 
Exibida 4 vezes na TV UFG e disponibilizada na internet: 
https://youtu.be/cbaKAXPOEJ8 

271 Live 
 
 
 

LIVE_MUFG_PGM_50_ENVELHECIMENTO  
 
Brasil tem 28 milhões de pessoas com mais de 60 anos, número que representa 
13% da população do país. De acordo com o IBGE, esse percentual tende a dobrar 
nas próximas décadas. Dados são de Projeção da População, divulgada em 2018 
pelo órgão. Este episódio discute pandemia e saúde mental e física, que são os 
principais desafios para essa faixa da população. 
 
Exibida 1 vez na TV UFG e disponibilizada na internet:  
https://youtu.be/AwEXe0ka-fo 

272 Agenda AGENDA_MUFG_66_18_09_20  
 
A Agenda apresenta informações dos eventos ligados à UFG: Concerto Digital UFG, 
que conta com a participação do pianista norte-americano Ira Levin; Webnário 
Ensino de Química, uma discussão sobre acessibilidade, inclusão e formação de 
professores no Brasil; Terceira edição da Semana de Saúde Mental - de mãos dadas 
na luta contra o sofrimento psíquico e o suicídio.  
 
Exibida 4 vezes na TV UFG e disponibilizada na internet: 
https://youtu.be/YYdQPAua_Fg 



 

 

273 Agenda AGENDA_MUFG_67_21_09_20  
 
A Agenda apresenta informações dos eventos ligados à UFG: II Seminário de 
Gestão Municipal, promovido pelo grupo de pesquisas CEPASP da FACE-UFG; 
Palestra Consultar o psiquiatra? Eu?, do ciclo Setembro Amarelo; Simpósio 
Politizar, organizado pelo projeto de extensão Politizar da Faculdade de Ciências 
Sociais-UFG. 
 
Exibida 4 vezes na TV UFG e disponibilizada na internet: 
https://youtu.be/C6pokplepfo 

274 Agenda AGENDA_MUFG_68_22_09_20  
 
A Agenda apresenta informações dos eventos ligados à UFG: Palestra no Café com 
Ciência sobre o Impacto da Covid-19 no diagnóstico e tratamento do câncer; 
Workshop do Instituto de Informática da UFG com o tema Como Fazer um 
Aplicativo em um dia; Seminário Internacional e Intercultural de Museologia. 
 
Exibida 4 vezes na TV UFG e disponibilizada na internet: 
https://youtu.be/JNscpvd3jJA 

275 Agenda AGENDA_MUFG_69_23_09_20  
 
A Agenda apresenta informações dos eventos ligados à UFG:  Terceiro Encontro 
Goiano de Estudos de Engenharia de Produção, promovido pela FCT-UFG; Semana 
Nacional de Trânsito, promovida pela FCT-UFG; Webnário Biotecnologia Ambiental 
e Ecotoxicologia, com o tema Ensaio cometa: princípios e aplicações em 
ecotoxicologia.  
 
Exibida 4 vezes na TV UFG e disponibilizada na internet: 
https://youtu.be/pbudUcEqm1E 

276 Agenda AGENDA_MUFG_70_24_09_20  
 
A Agenda apresenta informações dos eventos ligados à UFG: Audiências Públicas 
em defesa da Educação promovida pela Câmara Municipal de Goiânia e pela 
Assembleia Legislativa de Goiás; 31º Semana do ICB; 17º Conpeex da UFG.  
 
Exibida 4 vezes na TV UFG e disponibilizada na internet: 
https://youtu.be/71KYJqmG4kw 

277 Boletim BLM_MUFG_PGM_33_VACINA_COVID_BRASIL  
 
O Boletim traz as notícias: Aparecida de Goiânia autoriza realização de eventos; 
Médicos especialistas voltam a atender em Goiânia; Prefeitura de Goiânia realiza 
testagem em massa na região Sudoeste pela segunda vez; Vacinas contra o novo 
coronavírus são testadas no Brasil; TSE divulga regras para eleições municipais e 
que menos de um terço dos candidatos são mulheres; Micro e pequenas empresas 
surgiram durante a pandemia; Biomas brasileiros sofrem redução das áreas 
naturais; Festival de cinema terá novo formato em 2020; Cuidados com doentes da 
Covid-19 dentro de casa; UFG abre inscrições para disciplinas ou módulos isolados; 
Prazo para alterar inscrição do Enem vai até dia 01/10; 17º Conpeex publica regras 
para apresentação de trabalhos. 
 
Exibido 2 vezes na TV UFG e disponibilizado na internet: 
https://youtu.be/XJw7YSfJI7g 



 

 

278 Agenda AGENDA_MUFG_71_25_09_20 
 
A Agenda apresenta informações dos eventos ligados à UFG: Último dia de 
inscrições para o Seminário de Iniciação à Pesquisa Científica, Tecnológica e em 
Inovação da UFG; Palestras e Painéis no Simpósio Politizar 2020; Palestra Ensaio 
Cometa: princípios e aplicações em ecotoxicologia.  
 
Exibida 4 vezes na TV UFG e disponibilizada na internet: 
https://youtu.be/ALmEhCjmPGE 

279 Agenda AGENDA_MUFG_72_28_09_20 
 
A Agenda apresenta informações dos eventos ligados à UFG: Palestra Sobrevivendo 
à perda por suicídio: a dor de quem fica; 17º Conpeex e os prazos para as 
inscrições; Segunda fase do Primeiro Ciclo Internacional de Direitos Humanos do 
Isolamento à insurgência. 
 
Exibida 4 vezes na TV UFG e disponibilizada na internet:  
https://youtu.be/MLdbFk2Xfzc 

280 Live  LIVE_COX_10_SETEMBRO_VERDE 
 
Setembro é o mês que destaca a importância da inclusão das pessoas com 
deficiência. O Setembro Verde foi instituído em 2015 e esse foi o mês escolhido por 
causa do Dia Nacional da Pessoa com Deficiência, celebrado no dia 21. O objetivo 
da ação é dar visibilidade a causa da pessoa com deficiência e envolver a população 
e empresas em atividades voltadas para a inclusão social, educacional e econômica 
dessa população. 
 
Exibida 2 vezes na TV UFG e disponibilizada na internet:  
https://youtu.be/0H8y9WkzLCo 

281 Agenda  AGENDA_MUFG_73_29_09_20 
 
A Agenda apresenta informações dos eventos ligados à UFG: Palestra Sobrevivendo 
à perda por suicídio: a dor de quem fica, promovida pela UFG e pelo Centro de 
Valorização da Vida; Live Mestrado e Doutorado em Computação: vale a pena?, 
promovida pelo PPG em Computação-UFG; Encontro de Licenciaturas e Educação 
Básica. 
 
Exibida 4 vezes na TV UFG e disponibilizada na internet:  
https://youtu.be/hIlkFJeYoak 

282 Agenda  
 
 

AGENDA_MUFG_74_30_09_20 
 
A Agenda apresenta informações dos eventos ligados à UFG: Programa de Pós-
graduação do curso de Ciência da Computação do INF-UFG promove a palestra 
Mestrado e Doutorado em Computação: vale a pena?; Encontro de Licenciaturas e 
Educação Básica; Programa de Pré-Incubação organizado pelo CEI-UFG está com o 
edital aberto para submissão de ideias inovadoras. 
 
Exibida 4 vezes na TV UFG e disponibilizada na internet:  
https://youtu.be/6M43yYnuhY4 

                                                                                                                    VALOR                    R$94.672,02 

 

VALOR ACUMULADO                       R$473.672,1 



 

 

 

Goiânia, 30 de setembro de 2020. 

 

            

            

            

  

Vanessa Bandeira 
Diretora Geral da TV UFG 

Profa. Silvana Coleta Santos Pereira 
Diretora Executiva da Fundação RTVE 

 


