
  
 

  
 

Ata da 10ª reunião da Comissão Gestora da Ação UFG Solidária 1 

Aos vinte um dias do mês de maio de 2020, às 17h 30min, 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 de 6 

Enfermagem/UFG, Rafael Saddi da Faculdade de História/UFG. A Presidente deu 7 

início à reunião informando que muitas famílias com necessidades têm entrado em 8 

contato com a RTVE e com membros da comissão gestora da UFG Solidária para 9 

pedir auxílio para cestas básicas. Após discutirmos o tema, decidimos reforçar a 10 

informação de que a Campanha UFG Solidária não faz cadastro de famílias 11 

individuais. O cadastro é sempre de grupos vinculados a projetos de extensão ou de 12 

entidades e instituições que contem com representantes da UFG, de modo que torne 13 

possível a ligação com as famílias em situação de vulnerabilidade. Decidimos também 14 

que tendo em vista a quantidade de projetos e entidades já cadastradas, estaríamos 15 

encerrando no momento o cadastro. Após esta decisão, passamos para a discussão 16 

sobre a Comunicação e Propaganda da Campanha. Decidimos que seria importante 17 

a presença, na equipe gestora, de uma profissional de comunicação, da SECOM. 18 

Karlla ficou responsável de conversar com a professora Lucilene sobre esta 19 

possibilidade. Nada mais havendo a se tratar, às 18:00, a presidente deu por 20 

encerrada a reunião e eu, Rafael Saddi Teixeira, membro da comissão, lavrei a 21 

presente ata que depois de lida e julgada de acordo, será assinada pela presidente e 22 

pelos presentes na sessão.  23 
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Goiânia, 21 de maio de 2020.  25 


