
 

Ata da 11ª reunião ordinária da Comissão Gestora da Ação UFG Solidária 1 

 Aos vinte e seis dias do mês de maio de 2020, às 17h30min, 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 das professoras: Liana Jayme Borges e Nara Aline Costa da Faculdade de 5 

Nutrição/UFG e do técnico administrativo Michael Alessandro Figueira Valim da 6 

Fundação RTVE/UFG. A Presidente deu início à reunião informando o convite do 7 

programa “Mundo UFG” da TV UFG, para uma entrevista sobre o andamento da 8 

Campanha “UFG Solidária – doando para quem precisa”, a realizar-se no próximo dia 28 9 

do corrente mês. Após a discussão entre o grupo, ficou acordado que as Profas. Karlla e 10 

Nara irão representar a comissão gestora no programa. Em seguida, o técnico 11 

administrativo Michael confirmou a aquisição de 194 cestas na sexta etapa de compras 12 

da campanha, com previsão de entrega para quinta-feira (28/05), no período matutino. 13 

Ficou definido que este quantitativo será doado para três Organizações da Sociedade Civil 14 

voltadas para a assistência de famílias empobrecidas nas cidades de Goiânia e Aparecida 15 

de Goiânia. Dessa maneira, serão doadas 09 cestas para famílias que residem no setor 16 

Norte de Goiânia; 35 cestas para a Comunidade Espírita Paz em Jesus, Goiânia e 150 17 

cestas para famílias que residem na Invasão Virgínia Park, Aparecida de Goiânia. A profa. 18 

Nara entrará em contato com os coordenadores das respectivas Organizações e agendará 19 

a data e horário de entrega das 194 cestas. Nada mais havendo a tratar, às 18h20min, a 20 

Presidente deu por encerrada a reunião, e eu, Nara Aline Costa, membro da comissão, 21 

lavrei a presente Ata que, depois de lida e julgada de acordo, seguirá assinada pelos 22 

membros presentes à sessão de sua aprovação. 23 

 Goiânia, 26 de maio de 2020. 24 


