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Ata da 19ª reunião ordinária da Comissão Gestora da Ação UFG Solidária. 2 

         Aos t rês  dias do mês de novembr o  de 2020, às 11h00min, reuniu-se na Sala de Web 3 

conferência Google Meet a Comissão Gestora da Ação UFG Solidária, presidida pela Prof.ª Nara 4 

Al ine Costa da Faculdade de Nutr ição/UFG , com a participação das professoras: Karlla A. 5 

Amorim Caetano da Faculdade de Enfermagem/UFG, Liana Jayme Borges da  Faculdade  de  6 

Nutrição/UFG, Letícia Segurado Côrtes da Faculdade de Informação e Comunicação/UFG, Thaisa 7 

Anders da Faculdade de Nutrição/UFG e do técnico administrativo Michael Alessandro Figueira Valim. A 8 

Presidente deu início à reunião informando que essa seria a última reunião de equipe e passou os 9 

dados da arrecação da ação do drive thru realizado dia 20 de outubro durante o 17° CONPEEX. Foram 10 

arrecadados 186, 93 quilos de alimentos não perecíveis e 54, 62 quilos de produtos de limpeza e 11 

higiene. Além disso também foi arrecadado contribuições em dinheiro que foi convertido em 105 cestas. 12 

Em seguida Nara informou os dados finais da campanha: 115.044,65 reais arrecadado, 28 toneladas de 13 

alimentos e mais de 2132 cestas adquiridas e os próximos e últimos grupos a serem contemplados; são 14 

eles: Centro POP que receberá as doações obtidas na ação do drive thru, enviadas por meio da 15 

coordenadora da SEMA, Margareth, Casa de Apoio Metamorfose que receberá 30 cestas e as 16 

Cooperativas que recebrão 75 cestas básicas. Ato contínuo, Nara pontuou as próximas demandas 17 

necessárias para a finalização da campanha: marcar dia e horário com os grupos beneficiados para 18 

entrega das últimas cestas, TV UFG acompanhar a entrega para registro e divulgação, fechamento da 19 

conta bancária, das redes sociais, finalização do relatório final do projeto no SIGAA/UFG e inserção no 20 

site da campanha as últimas informações. Em seguida professora Letícia sugeriu que fosse feito posts 21 

com cada grupo beneficiado, no instagram da campanha, para que as pessoas continuassem tendo 22 

conhecimento dos grupos e para que as doações pudessem continuar, porém as professoras Nara e 23 

Karla pontuaram que seria uma ação que poderia comprometer a equipe organizadora e a comunidade 24 

não acadêmica interpretar de maneira errônea que a campanha continua. Todos concordaram que o 25 

melhor seria finalizar definitivamente as postagens. Após todos os informes feitos, todos os presentes 26 

agradeceram o trabalho em equipe, pontuaram a importancia da realização da campanha e finalização 27 

dos trabalhos. Nada mais havendo a tratar, às 11h45min, a Presidente deu por encerrada a reunião, e a 28 

presente Ata depois de lida e julgada de acordo, seguirá assinada pela Presidente e pelos membros 29 

presentes à sessão de sua aprovação. 30 

Goiânia, 03 de novembro de 2020. 31 


