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Ata da 18ª reunião ordinária da Comissão Gestora 2 

da Ação UFG Solidária. 3 

         Aos c inco  dias do mês de ou tub ro  de 2020, às 13h00min, reuniu-se na Sala de 4 

Web conferência Google Meet a Comissão Gestora da Ação UFG Solidária, presidida pela 5 

Prof.ª Nara Al ine Costa da Faculdade de Nutr ição/UFG , com a participação das 6 

professoras: Liana Jayme Borges da  Faculdade  de  Nutrição/UFG, Letícia Segurado 7 

Côrtes da Faculdade de Informação e Comunicação/UFG e do técnico administrativo 8 

Michael Alessandro Figueira Valim. A Presidente deu início à reunião informando os dados 9 

da arrecação da campanha e os encaminhamentos já realizados para a sua finalização, 10 

de acordo com as propostas levantadas na última reunião. Além disso, no dia 20 de 11 

outubro de 2020, das 08h30 às 14h00, no estacionamento da central de aulas D, no Setor 12 

Leste Universitário – Goiânia, será realizado um Drive Thru para arrecação de cestas 13 

básicas, gêneros alimentícios não perecíveis, produtos de higiene e material de limpeza. 14 

A profa Letícia, apresentou o banner dessa ação, que está na fase final de 15 

desenvolvimento, com início da divulgação na próxima quarta-feira (07/10/20) no site e 16 

redes sociais da campanha UFG Solidária e da Universidade. Ficou acordado que a equipe 17 

da TV UFG e da TV Anhanguera farão a cobertura do evento e as informações necessárias 18 

foram passadas para o técnico administrativo Michael e a Profa Letícia, respectivamente. 19 

O prof Edward (reitor UFG) e a profa Lucilene (pró-reitora de extensão e cultura) foram 20 

convidados para participarem dessa ação. Nada mais havendo a tratar, às 13h30min, a 21 

Presidente deu por encerrada a reunião, e a presente Ata depois de lida e julgada de 22 

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

aprovação. 24 

Goiânia, 5 de outubro de 2020. 25 


