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Este Anuário apresenta as produções audiovisuais e os principais 

marcos da TV UFG em 10 anos de trajetória assim como 

representa, ele mesmo, um marco nessa história. É um convite 

para que o público, parceiros e a nossa própria equipe relembre 

o que temos construído desde o dia 14 de dezembro de 2009, 

quando a TV UFG entrou no ar.

Relembrar os programas, as parcerias e os temas abordados em 

todos esses anos nos auxilia a entender quais foram os caminhos 

escolhidos pela TV UFG enquanto emissora educativa e cultural, e 

revela sua constante evolução.

Além de produções próprias, algumas resultantes de projetos de 

extensão da Universidade Federal de Goiás, o Anuário também 

traz importantes parcerias firmadas pela TV UFG com unidades 

da UFG e com produtores independentes locais. 

Uma linha do tempo percorre os principais marcos da TV UFG, 

como sua estreia em sinal digital, em 2017, que inaugurou 

uma nova era na emissora, além dos anos de estreia de cada 

programa. Essa linha demonstra o crescimento exponencial 

da emissora, tanto em quantidade quanto em qualidade de 

conteúdo.

O objetivo deste Anuário é registrar a memória destas produções 

e apresentar a trajetória da emissora para o público e para futuros 

parceiros. Além disso, visando cumprir seu caráter público, a TV 

UFG anseia que ele seja utilizado também como um catálogo para 

ser acessado por escolas e demais instituições de ensino, para 

que professores possam planejar aulas e discussões aproveitando 

o potencial educativo dos conteúdos.

O Anuário da TV UFG está totalmente integrado com o site da 

emissora, convidando a todo momento o leitor a visitar as páginas 

de cada programa para conferir a listagem de temas abordados 

e os links para os respectivos vídeos no canal da TV UFG no 

YouTube. 

Apresentação

Este Anuário será atualizado anualmente e disponibilizado 
em formato digital no site da TV UFG
tvufg.org.br/programas
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http://tvufg.org.br/programas


Nossa missão
Ser um espaço multiplataforma de produção e difusão de conteúdos 

que contribuam para a reflexão sobre a sociedade brasileira, a formação 

crítica do cidadão e a divulgação do conhecimento, em especial, o 

produzido na Universidade Federal de Goiás.
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Nossa visão
Ser referência na produção e difusão de conteúdos educativos e culturais 

que impactem e transformem positivamente a vida do cidadão.
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Nossos valores

Ética

Respeito aos indivíduos 

e aos valores éticos no 

exercício da comunicação.

Diversidade

Respeito à pluralidade e 

diversidade.

Responsabilidade

Promoção da informação e 

comunicação como direito 

humano fundamental.

Excelência

Compromisso com a difu-

são de conteúdos de fina-

lidades educativas, artísti-

cas, culturais, científicas e 

informativas.

Inovação

Compromisso com a 

inovação, a participação 

social e o trabalho coletivo 

na construção da TV UFG.

06



Descubra a
sua TV UFG



A história da TV UFG começa décadas antes de seu sinal entrar 

no ar, em 2009, e tem início com o anseio da Universidade 

Federal de Goiás, recém-criada, de ter uma emissora de rádio e 

um canal de televisão para difundir o conhecimento produzido na 

instituição. 

Assim, em 1962, com apenas dois anos de atividade, a UFG 

solicitou ao governo federal as concessões para uma emissora 

de rádio e uma de televisão. A concessão radiofônica, que deu 

origem à Rádio Universitária, foi outorgada, porém a televisiva 

não.

Nos anos seguintes, a Universidade solicitou novamente a 

concessão de uma emissora de TV e teve a oportunidade de 

ocupar três canais em diferentes ocasiões, mas não conseguiu 

concretizar o projeto devido à falta de recursos financeiros 

naquele período.

Decidiu-se então criar uma Fundação de Apoio à UFG que 

pudesse atuar na área de radiodifusão e assim intensificar 

o trabalho para a concessão e inauguração de um canal de 

televisão. Em 1996, foi criada a Fundação Rádio e Televisão 

Educativa e Cultural, a Fundação RTVE.

Após se organizar estrutural e financeiramente, a Fundação 

RTVE iniciou seu trabalho para conseguir colocar no ar um canal 

de televisão que levasse o nome da UFG e que fosse capaz de 

difundir as pesquisas, ações de extensão e iniciativas promovidas 

pela Universidade. 

Em 1999, a Fundação RTVE solicitou ao Ministério das 

Comunicações a concessão do canal 5-E. Enquanto ainda 

aguardava a decisão, em 2003, a direção da Fundação foi 

informada por estudantes da então Faculdade de Comunicação e 

Biblioteconomia da UFG de que o canal 5-E havia sido concedido 

História da TV UFG
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a uma fundação ligada a uma igreja evangélica. A notícia havia 

sido publicada em um jornal de Goiânia e foi confirmada pelo 

Ministério das Comunicações.

Neste momento, viu-se a necessidade de fortalecer o debate 

sobre a importância de um canal de televisão para a Universidade 

e criou-se o Fórum em Defesa do Canal Educativo para a TV UFG, 

composto por mais de 20 entidades e parlamentares.

O Fórum convocou uma sessão extraordinária da Assembleia 

Geral Universitária, que reúne os órgãos de deliberação da UFG, 

para protestar contra a perda do canal 5-E. A sessão foi realizada 

juntamente com uma audiência pública da Câmara Municipal de 

Goiânia e contou com ampla participação da sociedade civil, de 

políticos e autoridades.

Com a perda do canal 5-E, a Fundação RTVE solicitou ao governo 

federal a concessão do canal 14-E, que estava programado para 

ser apenas um repetidor. O Ministério das Comunicações fez um 

requerimento à Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel) 

para que o canal 14-E passasse de repetidor para emissor, o 

que possibilitaria à TV UFG não apenas retransmitir como gerar 

conteúdos.

E finalmente em 2004 foi publicado no Diário Oficial da União 

o Decreto Legislativo no 86, que concedeu o canal 14-E para a 

Fundação RTVE. Com o apoio da Universidade Federal de Goiás, 

a entidade deu início às medidas necessárias para a inauguração 

da TV UFG.

Em 14 de dezembro de 2009, a TV UFG entrou no ar em sinal 

analógico para a cidade de Goiânia e Região Metropolitana.

Inicialmente, por meio de um convênio, o parque de transmissão 

da TV UFG foi instalado na mesma torre da então Agência Goiana 

de Comunicação, mas em 2017 a emissora inaugurou seu sistema 

de transmissão de radiodifusão digital. Com 100 metros de altura, 

a torre da TV UFG está localizada no Morro do Mendanha.

Desde 2017 em sinal digital, no canal 15 UHF, a TV UFG abrange 

a cidade de Goiânia e Região Metropolitana em sinal aberto. A 

emissora também é exibida no canal 21 da NET-Goiânia e no 

canal 15 da Gigabyte HDTV, presente nos municípios goianos de 

Aparecida de Goiânia, Ceres, Rialma e Jaraguá.

Toda a programação da TV UFG também é exibida ao vivo no 

site: www.tvufg.org.br.

A TV UFG está presente no Instagram, Twitter e Facebook, e 

possui desde 2010 um canal no YouTube onde disponibiliza todas 

as suas produções locais.

/tvufg
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http://www.tvufg.org.br


UFG solicita ao governo federal a 

concessão de uma emissora de 

televisão, mas não obtém sucesso

1962
Criado o Fórum em Defesa do Canal 

Educativo para a UFG

2003
Fundação RTVE solicita ao Ministério 

das Comunicações a concessão do 

canal 5-E

1999
Criação da Fundação Rádio e 

Televisão Educativa e Cultural (RTVE)

1996

Linha do tempo da TV UFG
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11

Ministério das Comunicações concede 

o canal 14-E para a Fundação RTVE

2004
Estreia do programa

Faz o quê?

2010
Estreia dos interprogramas

Ei! Se liga na UFG e

Conhecendo a UFG

2009
13 de dezembro
A TV UFG entra no ar abrangendo em 

sinal analógico a cidade de Goiânia e 

Região Metropolitana no canal 14 UHF

14 de dezembro
A TV UFG estreia oficialmente sua 

programação

2009



Estreia do programa

Viver Ciência

Estreia da série

Nossa história daria um filme

Estreia do programa

Meu Filme na TV

2013
Estreia do programa

Hip Hop em Cena

2014
Estreia do especial

Dia Mundial do Rock

2012
Estreia do especial

Dia da Poesia

Estreia do programa

Conexões

2011
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Estreia dos programas

Enredo Cultural,

Se Liga na UFG e

Recantos do Brasil

Estreia do

Conexões Ao Vivo

2015



Estreia da série

Trajetórias Cerradenses

2016
Estreia dos programas

Mundo UFG e

Matutando - Diálogos Formativos

2020
Estreia da série

Estude na UFG. A UFG é pra você!

Estreia do interprograma

Pitadas de Nutrição

2019
TV UFG estreia em sinal digital no 

canal 15.1 UHF

2017

Estreia dos interprogramas

Histórias das Invenções e

Hora do Conto
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Mundo UFG

O programa Mundo UFG é resultado de um projeto de extensão da 

Universidade Federal de Goiás e busca promover, divulgar, difundir 

e democratizar o acesso às informações sobre as políticas e ações 

institucionais, acadêmicas, científicas, extensionistas e culturais 

desenvolvidas pela UFG em prol da sociedade.

Exibição

Data de estreia

Temporadas

Confira todos os episódios do programa Mundo UFG
tvufg.org.br/mundoufg

2020 - Atual

01/06/2020

1

14

http://tvufg.org.br/mundoufg


Conexões

O programa Conexões é um programa jornalístico com matérias, 

entrevistas, debates e quadros especiais que abordam temáticas de 

relevância para a sociedade.

Exibição

Data de estreia

2011 - Atual

10/10/2011

15

Confira todos os episódios do programa Conexões
tvufg.org.br/conexoes

http://tvufg.org.br/conexoes


Viver Ciência

O programa Viver Ciência é resultado de Projeto de Extensão da Pró-

Reitoria de Pesquisa e Inovação em parceria com a Pró-Reitoria de Pós-

Graduação (PRPG) da Universidade Federal de Goiás e visa aproximar o 

conhecimento científico da vida cotidiana por meio de entrevistas com 

pesquisadores sobre estudos desenvolvidos na UFG e o impacto destes 

na sociedade.

Exibição

Data de estreia

Temporadas

2013 - 2020

28/04/2013

7

Confira todos os episódios do programa Viver Ciência
tvufg.org.br/viverciencia
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http://tvufg.org.br/viverciencia


Enredo Cultural

O programa Enredo Cultural é resultado de Projeto de Extensão da 

Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal de Goiás 

que busca abordar as diferentes manifestações culturais e artísticas em 

Goiânia e Goiás.

Exibição

Data de estreia

Temporadas

2015 - 2020

22/05/2015

5

Confira todos os episódios do programa Enredo Cultural
tvufg.org.br/enredocultural
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http://tvufg.org.br/enredocultural


Se Liga na UFG!

O programa Se liga na UFG! é resultado de Projeto de Extensão da Pró-

Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal de Goiás e visa 

divulgar as ações de ensino, pesquisa e extensão da UFG, assim como os 

eventos vinculados à instituição.

Exibição

Data de estreia

Temporadas

2015 - 2020

21/05/2020

5

Confira todos os episódios do programa Se Liga na UFG!
tvufg.org.br/seliganaufg
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http://tvufg.org.br/seliganaufg


Faz o quê?

O programa Faz o quê? é resultado de um projeto de extensão da Pró-

Reitoria de Graduação e é voltado especialmente para estudantes do 

Ensino Médio que estejam em fase de preparação para o vestibular. 

A cada episódio o programa apresenta um curso oferecido pela 

Universidade Federal de Goiás, expondo os pontos mais importantes 

sobre a formação acadêmica, a atuação no mercado de trabalho e dicas 

para o vestibular.

Exibição

Data de estreia

Temporadas

2010 - 2014

05/05/2010

5

Confira todos os episódios do programa Faz o quê?
tvufg.org.br/fazoque
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http://tvufg.org.br/fazoque


Ei! Se Liga na UFG

O interprograma Ei! Se Liga na UFG é resultado de um projeto de 

extensão da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal 

de Goiás e aborda temáticas relacionadas ao ensino, à pesquisa e à 

extensão com o objetivo de valorizar os diferentes conhecimentos 

produzidos dentro e fora da Universidade assim como promover uma 

conexão entre os diversos saberes.

Exibição

Data de estreia

Temporadas

2009 - 2014

14/12/2009

5

Confira todos os episódios do interprograma Ei! Se Liga na UFG
tvufg.org.br/eiseliganaufg
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http://tvufg.org.br/eiseliganaufg


Conhecendo a UFG

O interprograma Conhecendo a UFG é resultado de um projeto de 

extensão da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da Universidade Federal 

de Goiás que apresenta as diversas unidades e os mais variados serviços 

da UFG.

Exibição

Data de estreia

Temporadas

2009 - 2014

14/12/2009

5

Confira todos os episódios do interprograma Conhecendo a UFG
tvufg.org.br/conhecendoaufg
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http://tvufg.org.br/conhecendoaufg


Dia Mundial do Rock

O especial Dia Mundial do Rock discute a presença desse gênero musical 

em Goiânia e em Goiás e apresenta diversos artistas da cena do rock 

local.

Estreia

Edições

13/07/2012

7

Confira todas as edições do especial Dia da Poesia
tvufg.org.br/diamundialdorock
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http://tvufg.org.br/diamundialdorock


Dia da Poesia

O especial Dia da Poesia apresenta poesias gravadas pelo público com o 

objetivo de difundir a arte e divulgar tanto autores já consagrados quanto 

aqueles que ainda são pouco conhecidos pelo público.

Estreia

Edições

14/03/2011

9

Confira todas as edições do especial Dia da Poesia
tvufg.org.br/diadapoesia
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http://tvufg.org.br/diadapoesia


Meu Filme na TV

O programa Meu Filme na TV busca dar visibilidade às produções 

audiovisuais de produtores independentes.

Exibição

Data de estreia

2013 - Atual

12/05/2013

Saiba mais sobre o programa Meu Filme na TV
tvufg.org.br/participacao/#meufilmenatv
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http://tvufg.org.br/participacao/#meufilmenatv


Nossa história
daria um Filme

A série Nossa História daria um Filme é resultado de um projeto de 

extensão da Universidade Federal de Goiás que visa registrar a história 

de Goiânia a partir de seus bairros representativos e de seus habitantes.

Estreia

Temporadas

2013

1

Confira todos os episódios da série Nossa história daria um filme
tvufg.org.br/nossahistoria
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http://tvufg.org.br/nossahistoria


Trajetórias Cerradenses

Série de curta-metragens sobre personalidades da cultura popular do 

Cerrado. O projeto visa apresentar ao público uma visão humana sobre o 

Cerrado centrada em narrativas que revelam uma relação subjetiva com 

esse espaço, compreendendo o Cerrado enquanto construção social.

Estreia

Temporadas

2016

1

Confira todos os episódios da série Nossa história daria um filme
tvufg.org.br/trajetoriascerradenses
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http://www.tvufg.org.br/trajetoriascerradenses/


Estude na UFG.
A UFG é pra você!

A série Estude na UFG. A UFG é pra você! foi realizada por meio de 

um projeto de extensão da Pró-reitoria de Graduação da Universidade 

Federal de Goiás e tem o objetivo de apresentar de maneira clara e 

descontraída tanto as opções de ingresso na UFG quanto os cursos 

oferecidos pela instituição

Estreia

Temporadas

2019

1

Confira todos os vídeos da série Estude na UFG!
estudenaufg.prograd.ufg.br

27

http://estudenaufg.prograd.ufg.br


Campanhas
Educativas
A TV UFG já produziu diversas campanhas educativas que visam informar 

e conscientizar a sociedade sobre diferentes temáticas, como Covid-19, 

desigualdade racial, setembro amarelo, Lei Maria da Penha, primeiros 

socorros, dentre outras.

Confira todos os vídeos das Campanhas Educativas da TV UFG
tvufg.org.br/campanhas

28

http://tvufg.org.br/campanhas


Histórias
das Invenções

O interprograma Histórias das Invenções é resultado de um projeto 

realizado em parceria com a Liga dos Inventores da Universidade Federal 

de Goiás, o Grupo PET - Engenharias (Conexões de Saberes) e a Escola 

de Engenharia Elétrica, Mecânica e de Computação da UFG. O objetivo 

do interprograma é contar como foram criadas invenções importantes 

para a nossa sociedade.

Data de estreia

Temporadas

01/05/2017

2

Confira todos os episódios do interprograma Histórias
das Invenções tvufg.org.br/historiasdasinvencoes
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http://tvufg.org.br/historiasdasinvencoes


Hora do Conto

O interprograma Hora do Conto apresenta os contos dos Irmãos Grimm 

e as fábulas de Monteiro Lobato na Língua Brasileira de Sinais (Libras). 

É realizado por meio de uma parceria entre a TV UFG e a Faculdade de 

Letras da Universidade Federal de Goiás.

Data de estreia

Temporadas

01/05/2017

2

Confira todos os episódios do interprograma Hora do Conto
tvufg.org.br/horadoconto
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http://tvufg.org.br/horadoconto


Pitadas de Nutrição

O interprograma Pitadas de Nutrição é resultado do projeto de extensão 

“Educação alimentar e nutricional: uma estratégia de promoção da saúde 

– ou EAN na web”, da Faculdade de Nutrição da Universidade Federal de 

Goiás. Realizado em parceria com a TV UFG, o interprograma apresenta 

diferentes receitas que visam promover uma alimentação adequada, 

saudável e acessível com base no Guia Alimentar da População Brasileira. 

Os roteiros dos vídeos foram elaborados por alunos da disciplina de 

Educação Nutricional II, do curso de Nutrição da UFG, sob a orientação 

de professores, funcionários, doutorandos e uma nutricionista.

Estreia

Temporadas

2019

1

Confira todos os episódios do interprograma Pitadas de Nutrição
tvufg.org.br/pitadasdenutricao
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http://tvufg.org.br/pitadasdenutricao


Hip Hop Em Cena

O programa Hip Hop Em Cena é produzido pela Casa de Cultura da 

Juventude - Goiânia em parceria com a TV UFG e aborda a diversidade 

da cultura Hip Hop trazendo entrevistas, videoclipes e reportagens 

especiais.

Exibição

Data de estreia

Temporadas

2014 - Atual

15/11/2014

7

Confira os episódios do programa Hip Hop Em Cena
youtube.com/programahiphopemcena
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http://youtube.com/programahiphopemcena


Matutando -
Diálogos Formativos

Realizado pelo Instituto Federal de Goiás, o Matutando - Diálogos 

Formativos é um programa sobre temas atuais da educação. Entrevistas 

com especialistas em assuntos e fundamentos da formação docente, 

práticas pedagógicas e relações da educação com as tecnologias e a 

sociedade em geral.

Exibição

Data de estreia

Temporadas

2020 - Atual

03/07/2020

1

Confira os episódios do programa Matutando -
Diálogos Formativos youtube.com/eadifgoficial
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http://youtube.com/eadifgoficial


Recantos do Brasil

Com foco na cultura popular do interior do país, o programa Recantos do 

Brasil é uma coprodução entre o Centro de Tradições e Cultura de Goiás 

(CTCG) e a TV UFG.

Exibição

Data de estreia

2015 - 2016

07/11/2015

34

Confira os episódios do programa Recantos do Brasil no
canal do programa no YouTube

https://www.youtube.com/channel/UCD8ItK7HX_I4bOgo0uE4SwA/featured

