
  
 

  
 

Ata da 5ª reunião ordinária da Comissão Gestora da Ação UFG Solidária 1 

Aos treze dias do mês de abril de 2020, às 15h, 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, Sheila Araújo Teles da Faculdade 6 

de Enfermagem/UFG e do técnico administrativo Michael Alessandro Figueira Valim, 7 

da SECOM/UFG. A Presidente deu início à reunião passando a palavra ao técnico 8 

Michael que informou sobre a solicitação de novos orçamentos e negociação com o 9 

atual fornecedor para a compra da próxima remessa de cestas. O atual fornecedor já 10 

sinalizou reajuste de preço para a próxima compra. Ficou definido que serão 11 

adquiridas ainda esta semana 163 cestas, e encaminhadas aos projetos cadastrados 12 

da Cidade de Goiás. A comissão acordou também que, sempre que a conta da ação 13 

atingir valor suficiente para aquisição de 50 cestas a compra será efetuada. A TV 14 

UFG contatou a Karlla para uma entrevista na próxima quinta (16/04/20) as 17h, ela 15 

sugeriu que seja convidada também a professora Gardênia pelo Movimento de 16 

Moradores de Rua, o professor Rafael pela Cooperativa de Catadores, além de 17 

outros membros da comissão. Confirmou participação na entrevista a professora 18 

Thaísa da FANUT e o técnico Michael que estará nos bastidores. A professora Nara 19 

ficou responsável por contatar a professora Suzete para informar e organizar a 20 

entrega das cestas para Cidade de Goiás, contatar professora Gardênia sobre o 21 

convite da entrevista e também para levantar o nome da comunidade de ocupação 22 

assistida pelo seu projeto, afim de cruzar com uma demanda de ocupação recebida 23 

pela professora Sheila. No final da reunião surgiu a ideia de potencializarmos a 24 

divulgação da campanha com a colaboração de cantores sertanejos. Assim, a 25 

professora Thaísa ficou de escrever uma carta para ser encaminhada aos mesmos 26 

solicitando o apoio e a depender do número de camisetas restantes, presenteá-los 27 

para divulgarem a ação em vídeos e/ou lives. Por fim, a professora Karla relatou o 28 

retorno da pró-reitora Lucilene a cerca da doação de uma empresa parceira, informou 29 

que a doação será feita em forma de depósito, após assinatura de um termo de 30 

cooperação com a UFG e/ou Fundação RTVE. O técnico Michael ficou de fazer 31 

contato com a pró-reitora para auxiliar nesta documentação. Nada mais havendo a 32 
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tratar, às 15h45min, a Presidente deu por encerrada a reunião, e eu, Thaísa Anders 33 

Carvalho Souza, membro da comissão, lavrei a presente Ata que, depois de lida e 34 

julgada de acordo, seguirá assinada pela Presidente e pelos membros presentes à 35 

sessão de sua aprovação.  36 

Goiânia, 13 de abril de 2020. 37 


