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Com o objetivo de facilitar o contato com seus diferentes
públicos, a TV UFG desenvolveu um aplicativo disponível para
o sistema operacional Android que oferece diversos serviços 
que passaremos a apresentar nesse módulo.

Para baixar o Aplicativo TV UFG para Android, basta ir até a 
loja de aplicativos do seu celular, pedir para instalar e iniciar a 
utilização. Não é necessário cadastro prévio e a plataforma é 
totalmente gratuita.

Por meio do Aplicativo TV UFG você tem acesso à
programação ao vivo no ar pelo canal 15.1 e à grade
semanal de programação da mesma.

Baixe o app da #tvufg
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O Aplicativo TV UFG oferece também 
acesso à uma videoteca com todas as 
produções  audiovisuais realizadas pela
emissora em alta qualidade, de maneira 
organizada e totalmente gratuita.
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O Aplicativo TV UFG convida você a 
participar da construção da TV UFG
por meio de enquetes e do envio de 
críticas, reclamações, denúncias,
elogios e pedidos de informação para
a Ouvidoria da TV UFG.
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Por meio do Aplicativo TV UFG você pode também 
enviar textos, áudios, fotos e vídeos para nossa
produção. Nesse caso, é necessário informar seu 
nome, e-mail e a cidade onde você mora. Nosso
objetivo é realizar a divulgação e dar mais visibilidade 
às ações e projetos que promovam a cidadania,
educação, ciência, artes, cultura, saúde, esporte e 
lazer em comunidades e na sociedade. 

Enquanto emissora educativa e cultural de caráter
público, a TV UFG busca sempre contribuir para a 
construção da cidadania e, nesse sentido, não realiza 
anúncio de produtos e serviços, denúncias ou abre 
espaço para discursos de ódio e intolerância.

Vocês podem exibir esse depoimento?
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O aplicativo também ensina como
você pode sintonizar a nossa emissora 
no aparelho de televisão da sua casa, 
escritório, laboratório, comércio ou 
escola.
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Pronto! Seguindo os passos que apresentamos aqui, envie, por meio do nosso
aplicativo, informações, sonoras e imagens da sua pesquisa, evento, ação de
extensão e atividade cultural.

Teremos o maior prazer em divulgar e difundir trabalhos que promovam a cidadania,
educação, ciência, artes, cultura, saúde, esporte e lazer em nossos programas e canais
de comunicação.

Ajude-nos a devolver para a sociedade em forma de informação de qualidade os
investimentos que a mesma faz em nossos projetos e em nossa Universidade.

Venha conosco nessa jornada!

Confira a versão completa do Manual de
Comunicação e Registro Audiovisual no nosso site:
tvufg.org.br/participacao
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