
 

Ata da 12.a. reunião ordinária da Comissão Gestora da Ação UFG Solidária. Ao primeiro de 1 

junho de dois mil e vinte, às 8h30min, reuniu-se, na sala de Web Conferência Google Meet, a 2 

Comissão Gestora da Ação UFG Solidária, presidida pela Profa. Karlla Antonieta Amorim Caetano 3 

da Faculdade de Enfermagem/UFG, com a participação de Liana Jayme Borges, Nara Aline Costa 4 

e Thaisa Anders Carvalho, da Faculdade de Nutrição/UFG, Sheila Araújo Teles da Faculdade de 5 

Enfermagem/UFG, Rafael Saddi Teixeira da Faculdade de História/UFG, Letícia Segurado Cortês, 6 

da Faculdade de Informação e Comunicação (FIC/UFG) e de Michael Alessandro Figueira Valim, 7 

da SECOM/UFG. A presidente deu início à reunião, apresentando os pontos de pauta: 1) a 8 

comissão de Comunicação e Propaganda da Campanha UFG Solidária. 2) A próxima etapa de 9 

entrega de cestas. Com relação ao primeiro ponto, foi apresentado para a professora Letícia 10 

Segurado Cortês, as dificuldades que temos enfrentado com relação à Divulgação da Campanha, 11 

bem como o que já fizemos e que estrutura possuímos para esta área. A professora Letícia ficou 12 

responsável de fazer um novo planejamento para a Propaganda da Campanha. 2) Com relação 13 

à próxima etapa de entrega das cestas, foi decidido que serão entregues 56 cestas para o projeto 14 

de extensão intitulado Cine Kalunga, que atende grupo Kalunga em Baco Pari Posse e 16 cestas 15 

pra a organização civil, agentes pastorais negros. Os dias e horários da entrega ainda serão 16 

confirmados. Nada mais havendo a se tratar, às 10h00min, a presidente deu por encerrada a 17 

reunião,  e eu, Rafael Saddi Teixeira, membro da comissão, lavrei a presente ata que depois de 18 

lida e julgada de acordo, será assinada pela presidente e pelos presentes na sessão.  19 

Goiânia, 01 de Junho de 2020. 20 


