
  
 

  
 

Ata da 8ª reunião ordinária da Comissão Gestora da Ação UFG Solidária 1 

Aos onze dias do mês de maio de 2020, às 14h, 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: Nara Aline Costa, Thaisa Anders Carvalho Souza e 5 

Liana Jayme Borges da Faculdade de Nutrição/UFG e do técnico adminstrativo 6 

Michael Alessandro Figueira Valim da Fundação RTVE/UFG. A Presidente deu início 7 

à reunião informando a demanda da Profa. Nara sobre a necessidade de divulgar, de 8 

forma sistematizada, no site da UFG SOLIDÁRIA, as imagens, vídeos e recibos de 9 

todas as doações realizadas. Após discussão entre o grupo, ficou decidido que a 10 

Nara e Thaísa irão organizar o drive contendo estes documentos para que a Beatriz 11 

da SECOM possa divulgar no site, além disso, o Michael ficou responsável por editar 12 

e organizar os vídeos para divulgação. Em seguida, Michael confirmou o número de 13 

cestas que foram adquiridas na quarta etapa de compras. No total, 190 cestas serão 14 

entregues na quarta-feira (13/05), período vespertino. Ficou definido que este 15 

quantitativo será doado para os projetos de extensão da Profa. Gardenia de Souza 16 

Furtado Lemos. A profa. Nara entrará em contato com a Profa. Gardenia para 17 

verificar se o total de cestas disponíveis atende os últimos dois projetos que ainda 18 

constam na demanda interna dos projetos de extensão da UFG, como também 19 

agendar a data e horário de entrega das 190 cestas. Finalizando a reunião, foi 20 

discutido sobre estratégias de divulgação e surgiu o encaminhamento para a 21 

Fundação RTVE/UFG criar um vídeo convidando os egressos da UFG a participarem 22 

da ação UFG SOLIDÁRIA, o Michael se comprometeu em executar o trabalho. Após 23 

isso, a Profa. Karlla informou sobre outra estratégia de divulgação que estava em 24 

planejamento, entretanto não obteve sucesso; a ideia inicial era convidar os alunos 25 

voluntários a entregar panfletos em supermercados parceiros divulgando e 26 

convidando a população a participar da UFG SOLIDÁRIA, entretanto, após o Prof. 27 

Rafael fazer o convite ao grupo de voluntários, não houve adesão por partes destes. 28 

Nada mais havendo a tratar, às 14h40min, a Presidente deu por encerrada a reunião, 29 

e eu, Karlla Antonieta Amorim Caetano, presidente da comissão, lavrei a presente 30 
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Ata que, depois de lida e julgada de acordo, seguirá assinada pelos membros 31 

presentes à sessão de sua aprovação.  32 

Goiânia, 11 de maio de 2020. 33 


