
  
 

  
 

Ata da 9ª reunião ordinária da Comissão Gestora da Ação UFG Solidária 1 

Aos dezenove dias do mês de maio de 2020, às 09h00min, 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. A Presidente deu início à reunião fazendo o levantamento do 7 

número de cestas disponíveis para doação nesta quinta etapa da ação. Foram 8 

adquiridas 64 cestas que serão entregues na quarta-feira (20/05/2020) pela tarde na 9 

TV UFG. A Comissão definiu que está semana será iniciada as doações as 10 

Instituições Filantrópicas e Organizações da Sociedade Civil externas a UFG que 11 

solicitaram apoio. As instituições serão contempladas cronologicamente, a partir de 12 

hoje a Profª Nara fará contato com os representantes das mesmas para agendar as 13 

entregas em função da disponibilidade de cestas adquiridas. Assim, esta semana 14 

serão doadas 09 cestas a costureiras de baixa renda envolvidas com o projeto que 15 

fabrica EPIs para Unidades Hospitalares. As 55 cestas restantes serão doadas a 16 

Comunidade da Invasão do Parque Santa Rita. A prestação de contas das doações 17 

continuará sendo feita por meio da assinatura do recibo pelo representante da 18 

instituição/grupo beneficiado, além do registro e disponibilização de fotos e vídeos do 19 

momento das entregas as famílias. Nada mais havendo a tratar, às 10h15min, a 20 

Presidente deu por encerrada a reunião, e eu, Thaísa Anders Carvalho Souza, 21 

membro da comissão, lavrei a presente Ata que, depois de lida e julgada de acordo, 22 

seguirá assinada pela Presidente e pelos membros presentes à sessão de sua 23 

aprovação.  24 

Goiânia, 19 de maio de 2020. 25 


