
  
 

  
 

Ata da 15ª reunião ordinária da Comissão Gestora da Ação UFG Solidária 1 

Aos dezessete dias do mês de julho de 2020, às 14h00min, reuniu-se na Sala de 2 

Web conferência Google Meet a Comissão Gestora da Ação UFG Solidária, presidida 3 

pela Prof.ª Karlla Antonieta Amorim Caetano da Faculdade de Enfermagem/UFG, 4 

com a participação dos professores: Liana Jayme Borges, Nara Aline Costa e Thaisa 5 

Anders Carvalho Souza da Faculdade de Nutrição/UFG, Sheila Araújo Teles da 6 

Faculdade de Enfermagem/UFG e Letícia Segurado Côrtes da Faculdade de 7 

Informação e Comunicação/UFG.  A Presidente deu início à reunião apresentando 8 

uma proposta de parceria entre o projeto UFG Solidária e o Projeto de testagem para 9 

COVID entre populações em vulnerabilidade social. A intenção era contemplar 10 

famílias com membros testados positivo dos grupos cadastrados em ambos os 11 

projetos. Isso para oferecer mínima garantia de alimentação as famílias durante 12 

quarentena. Entretanto, ponderações foram feitas por membros da comissão a cerca 13 

de demandas externas que poderiam surgir para serem assistidas, além do risco de 14 

conflito de interesse na interposição das duas ações. Assim, esta comissão decidiu 15 

por não acatar a proposta de parceria. Sobre o uso da logo do UFG solidária, ficou 16 

decidido que está pode aparecer no material de divulgação da testagem com intuito 17 

de potencializar a divulgação e fazer menção a assistência já fornecida a grupos 18 

incomuns do projeto. Ato contínuo a Presidente sugeriu que a Coordenação do 19 

projeto UFG solidária fosse alterada, uma vez que a mesma assumiu o compromisso 20 

com este outro projeto e ficou receosa de surgir conflitos de interesse, já que as duas 21 

ações são voltadas a pessoas em vulnerabilidade social. Este ponto será tratado pela 22 

comissão no grupo do aplicativo whatsap ou em nova reunião ordinária. Nada mais 23 

havendo a tratar, às 15h05min, a Presidente deu por encerrada a reunião, e eu, 24 

Thaísa Anders Carvalho Souza, membro da comissão, lavrei a presente Ata que, 25 

depois de lida e julgada de acordo, seguirá assinada pela Presidente e pelos 26 

membros presentes à sessão de sua aprovação.  27 

Goiânia, 17 de julho de 2020. 28 


