
Ata da 14ª reunião ordinária da Comissão Gestora da Ação UFG Solidária. Aos vinte e nove de 
junho de dois mil e vinte, às 9h00min, reuniu-se, na sala de Web Conferência Google Meet, a 
Comissão Gestora da Ação UFG Solidária, presidida pela Profa. Karlla Antonieta Amorim Caetano 
da Faculdade de Enfermagem/UFG, e representada nesta reunião pelos seguintes membros ( 
Liana Jayme Borges, Nara Aline Costa e Thaisa Anders Carvalho, da Faculdade de Nutrição/UFG, 
Sheila Araújo Teles da Faculdade de Enfermagem/UFG, Rafael Saddi Teixeira da Faculdade de 
História/UFG, Letícia Segurado Cortês, da Faculdade de Informação e Comunicação (FIC/UFG) e 
Michael Alessandro Figueira Valim, da SECOM/UFG) com os seguintes representantes dos 
projetos de extensão da UFG: professor Érico Douglas Vieira, da regional Jataí, a professora 
Suzete Bessa, da regional Goiás, e a professora Gardenia de Souza Furtado Lemos, da Faculdade 

de Educação. A presidente deu início à reunião, apresentando os motivos de convocar os 
coordenadores dos projetos de extensão atendidos pela UFG Solidária para nos auxiliar na 
divulgação da campanha. Depois, cada um dos coordenadores de projetos falaram da 
importância que a UFG Solidária teve para os grupos em situação de vulnerabilidade que 
acompanham e se comprometeram a auxiliar na divulgação. Por último, foram realizados os 
seguintes encaminhamentos relativos à divulgação: 1) criação urgente de um calendário para a 
participação dos membros da campanha nos conselhos diretores, visando a ampliação da 
divulgação do projeto e a fidelização de quadros de professores da UFG como doadores, 2) 
elaboração de questionário para analisar o conhecimento da comunidade acadêmica sobre a 
campanha (A professora Letícia ficou responsável de finalizar o questionário); 3) Michael ficou 
responsável por elaboração de mais um vídeo de divulgação da campanha junto à equipe da TV 
UFG. Nada mais havendo a se tratar, às 11h30min, a presidente deu por encerrada a reunião, e 
eu, Rafael Saddi Teixeira, membro da comissão, lavrei a presente ata que depois de lida e julgada 
de acordo, será assinada pela presidente e pelos presentes na sessão.  Goiânia, 18 de junho de 
2020.  

 

 


