
Ata da 4.a. reunião ordinária da Comissão Gestora da Ação UFG Solidária. Aos seis de 

abril de dois mil e vinte , às 9h00min, reuniu-se, na sala de Web Conferência Google 

Meet, a Comissão Gestora da Ação UFG Solidária, presidida pela Profa. Karlla Antonieta 

Amorim Caetano da Faculdade de Enfermagem/UFG, com a participação dos 

professores: Liana Jayme Borges, Nara Aline Costa e Thaisa Anders Carvalho, da 

Faculdade de Nutrição/UFG, Sheila Araújo Teles da Faculdade de Enfermagem/UFG, 

Rafael Saddi Teixeira da Faculdade de História/UFG e do técnico administrativo Michael 

Alessandro Figueira Valim, da SECOM/UFG. A presidente deu início à reunião, 

apresentando os pontos de pauta: 1) Compra das cestas básicas; 2) Entrega e distribuição. 

Michael informou o total arrecado pela campanha até hoje e a compra já realizada de 

quinhentos e noventa e três cestas básicas que serão entregues na RTVE de terça a quinta-

feira.  Feito este informe, passamos à organização da distribuição e da entrega destas 

cestas às populações vulneráveis. As professoras Thaísa e Nara ficaram responsáveis por 

agendar com os coordenadores dos projetos de extensão as datas e horários de retirada 

das cestas básicas na RTVE. A retirada das 593 cestas iniciais ocorrerá de quarta a sexta-

feira desta semana. Além do registro audiovisual no momento da retirada das cestas, cada 

coordenador da UFG ou liderança da instituição deverá registrar a distribuição das cestas 

para a população beneficiada. Nesta semana, serão distribuídas as seguintes cestas básicas 

para as populações vulneráveis que se seguem: 303 cestas para catadores de materiais 

recicláveis (sendo 170 para o Movimento Nacional dos Catadores de Materiais 

Recicláveis e Cecooreg e 133 cestas para a Rede UNIFORTE); 100 cestas para imigrantes 

e refugiados (sendo 50 cestas para a MASF – Missão Amar Sem Fronteiras e 50 para o 

Grupo Inter-religioso de Apoio aos Imigrantes em Goiás); 125 cestas para a população de 

rua (sendo 35 para o CentroPop, 20 para a Casa de Acolhida, 40 para o Movimento 

Nacional da População de Rua e 30 para a Casa de Apoio Metamorfose) e 65 cestas para 

a população LBTQ (sendo 10 para o Grupo dos Direitos Humanos Vale do Paranaíba, 15 

para a Associação de travestis, transexuais e transgêneros de Goiás – Astral – Goiás e 40 

para a Casa de Renovo). Nada mais havendo a se tratar, às 10h28min, a presidente deu 

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

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

presentes na sessão.  

.  


