
  
 

  
 

Ata da 16ª reunião ordinária da Comissão Gestora da Ação UFG Solidária 1 

Aos três dias do mês de agosto de 2020, às 08h30min, reuniu-se na Sala de Web 2 

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

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

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

Carvalho Souza da Faculdade de Nutrição/UFG, Letícia Segurado Côrtes da 6 

Faculdade de Informação e Comunicação/UFG, Rafael Saddi Teixeira da Faculdade 7 

de História/UFG e do técnico administrativo Michael Alessandro Figueira Valim, da 8 

SECOM/UFG.  A Presidente deu início à reunião recordando os apontamentos da 9 

última reunião e levantando o ponto de pauta sobre a troca da Coordenação do 10 

Projeto. Todos os membros se manifestaram sobre disponibilidade e avaliaram a 11 

atuação da Coordenação até o momento. Ao final das falas foi indicada a Professora 12 

Nara para suceder a Professora Karlla nesta função, todos os membros da comissão 13 

concordaram com a indicação, que será efetivada com a passagem do cargo via 14 

alteração do projeto cadastrado no SIGAA. A presidente apresentou as planilhas de 15 

prestação de contas da arrecadação e aquisição de cestas do projeto para alicerçar 16 

mais um material de divulgação da ação. Também foi autorizado a divulgação do 17 

vídeo da campanha elaborado pela TV UFG para rodar nos meios de comunicação. 18 

Ainda em tempo a Professora Karlla solicitou que seja encaminhado a ela os nomes 19 

dos alunos que ainda não foram cadastrados no projeto. Nada mais havendo a tratar, 20 

às 09h25min, a Presidente deu por encerrada a reunião, e eu, Thaísa Anders 21 

Carvalho Souza, membro da comissão, lavrei a presente Ata que, depois de lida e 22 

julgada de acordo, seguirá assinada pela Presidente e pelos membros presentes à 23 

sessão de sua aprovação.  24 

Goiânia, 03 de agosto de 2020. 25 


