
 

Ata da 2.a. reunião ordinária da Comissão Gestora da Ação UFG Solidária. Aos trinta de março 

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: Contabilidade e Prestação de Contas; Fluxo 

de Entrega de Doações; Projetos de Extensão da UFG, Instituições Fora da UFG, Camisetas da 

Ação UFG Solidária. Com relação ao primeiro ponto de pauta, foi decidido que a prestação de 

contas financeira se dará através do Sistema Conveniar, que faz automaticamente o controle e 

ao mesmo tempo a transparência da Ação. Além disso, foi acordada a necessidade de Prestação 

de Contas Simbólica, que deverá ser feita através de registro audiovisual. Também ficou 

aprovado um modelo de Recibo de doação que deverá ser assinado pelos coordenadores, 

líderes ou representantes locais de cada instituição ou população vulnerável. Michael ficou 

responsável por avaliar com a contabilidade da UFG a possibilidade de estabelecimento de um 

recibo ao doador para que este possa colocar na sua declaração do Imposto de Renda. Ele 

também fará, além de orçamento dos produtos, um orçamento do KIT DE ALIMENTAÇÃO E 

LIMPEZA E KIT DE HIGIENE PESSOAL. Passou-se então para o segundo ponto de pauta: Fluxo de 

Entrega de Doações. Foi apresentada a proposta elaborada pela professora Thaísa e feitas 

algumas alterações nos protocolos sugeridos,  buscando sempre cuidados mínimos de proteção 

e ao mesmo tempo viabilidade das entregas. A professora fará as alterações sugeridas pelo 

grupo e encaminhará a versão final para a próxima reunião.  Depois, foi discutida a lista de 

PROJETOS DE EXTENSÃO DA UFG com populações vulneráveis, elaborada pela professora Liana. 

Alguns projetos já contam com as informações necessárias para a realização das entregas das 

doações enquanto outros projetos precisam de mais informações. A professora Liana entrará 

em contato com cada um dos coordenadores para viabilizá-las. Foi decidido que a professora 

elaborará duas listas, uma dos coordenadores dos projetos e outra das instituições e locais em 

que a entrega será realizada. Os coordenadores dos projetos serão convidados para 

participarem da entrega. A professora Nara apresentou uma Lista de Instituições Fora da UFG. 

Foi discutido a necessidade de apresentação de mais informações com relação a algumas destas 

instituições. A professora Nara irá ampliar tais informações e apresenta-las na próxima reunião. 

Com relação às pessoas avulsas que estão entrando em contato pelo email da UFG para solicitar 

doações, entendemos que o projeto não possui estrutura para verificar a condição destas 

famílias. A professora Karlla irá tratar deste tema com a SEMAS para saber se poderemos 

encaminhar tais pessoas para se cadastrarem no serviço de assistência do município e serem 

atendidas por ele. Passou-se então ao último ponto de pauta: as camisetas da Ação UFG 

Solidária. Foram apresentados os modelos de camisetas e decidido pela camiseta de cor 

amarela. A professor Karlla ficou responsável por conversar com a reitoria sobre a possibilidade 

de recursos para a compra de 50 camisetas. Por fim, foi decidido que a próxima reunião da 

Comissão Gestora da Ação UFG Solidária será na quarta-feira, às 9h00min. Nada mais havendo 

a se tratar, às 11h50min, 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.  

Goiânia, 30 de março de 2020.  



 


