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O Media Lab / UFG conduz pesquisas em inovação tecnológica com o intuito de 
tornar a UFG uma referência nacional na área, com os seguintes objetivos:

/ Apresentação

Estabelecer parcerias com centros nacionais 
e internacionais da mesma área;

→

Auxiliar pesquisadores em programas de 
pós-graduação e o desenvolvimento de 
inovações tecnológicas;

→

→ Receber pesquisadores e professores em  
residência artística e científica;
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Implementar e disseminar estudos em 
inovação tecnológica;

→

Oferecer cursos de especialização e 
extensão, promover eventos artísticos e 
científicos e incentivar iniciação científica 
na universidade;

→

Estabelecer proximidade com o mercado, 
prospectando soluções de inovação em 
mídias interativas para uso comercial ou 
social;

→
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mediada por 
computador 

/ Eixos temáticos



infraestrutura / Laboratório de Software
Equipamentos de alta qualidade→
Equipe ainda melhor!→



infraestrutura / Laboratório de Hardware
Projeto C³, usando arduino→



infraestrutura / Galeria
Estrutura especial para exposições→



infraestrutura / Estúdio de foto e vídeo
Estúdio 4K completo→



infraestrutura / Estúdio de áudio
Isolamento acústico e equipamento de tecnologia avançada→



infraestrutura / Sala de reuniões
Projetores interativos e equipamento para gravação e transmissão de vídeo→



 / Eventos
Simpósio Internacional de Inovação em Mídias Interativas→



/ Atividades com a comunidade
Exibição de filmes e documentários→



/ Atmosfera colaborativa e criativa
Pesquisa, auxílio e desenvolvimento de produtos e processos de inovação em mídias 
interativas em um ambiente com experiência singular!

→



 

 

/ Publicações

Invenções - coleção impressa

Fast Forward - coleção de ebooks



/ Programas de pós-graduação associados
Arte e cultura visual - Faculdade de Artes Visuais (FAV)

Música - Escola de Música e Artes Cênicas (EMAC)

Ciência da computação - Instituto de Informática (INF)

Comunicação - Faculdade de Informação e Comunicação 
(FIC)

→

→

→

→

→

/ Outros parceiros
Rede Nacional de Artes Interativas - coordenada pelo Prof. 
Dr. Cleomar Rocha, situado no Media Lab / UFG. UFG; UNB; 
USP; Unicamp; PUC-SP; Anhembi-Morumbi; UNESP; USP 
Palace of Arts; UFBA; UFRB; UFSC; UDESC; UFRGS; UFSM; 
UFES; UFMG; UFRJ; MCTI - Ministério da Ciência, Tecnologia 
e Inovação; MinC - Ministério da Cultura; CNPQ - Conselho 
Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico; 
MDIC - Ministério do Desenvolvimento, Industria e Comércio 
Exterior; FINEP - Financiadora de Estudos e Projetos; FAPEG 
- Fundação de Pesquisa do Estado de Goiás.
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/ Projetos
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