
Ata da 3.a. reunião ordinária da Comissão Gestora da Ação UFG Solidária. No primeiro de abril 

de dois mil e vinte , às 16h00min, 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, 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) contabilidade e produtos do kt; 2) criação de 

equipe de marketing e propaganda; 3) Fluxo de Entrega de Doações; 4) Camisetas; 5) Próxima 

Reunião. Com relação ao primeiro ponto, o técnico administrativo Michael apresentou os 

orçamentos dos kits feitos em diferentes empresas. A professora Liana e a Professora Karlla 

apresentaram o cadastro de entidades e de grupos vulneráveis a serem atendidos e a Comissão 

Gestora avaliou que era importante alterar os itens do kit, visando a diminuição ainda maior do 

custo para podermos atender o maior número possível de pessoas. Michael irá fazer um novo 

orçamento para podermos definir a primeira quantidade de grupos vulneráveis a serem 

atendidos. Passou-se então ao segundo ponto de pauta, e a professora Karlla apresentou a 

necessidade de criação de uma nova equipe, de Marketing e Propaganda, a ser coordenada pelo 

professor Rafael. A UFG lançou um chamado para voluntários visando a formação da equipe. O 

professor Rafael falou de algumas atividades que poderão ser organizadas pela equipe de 

marketing visando a sensibilização da sociedade para a participação como doadora na Ação UFG 

Solidária. No terceiro ponto de pauta, a professora Thaisa apresentou o documento Fluxo de 

Entrega de Doações, atualizados de acordo com as novas orientações nacionais com relação à 

prevenção ao Coronavírus. O fluxo foi aprovado por todos e será encaminhado para o site. A 

professora Thaisa também informou sobre a criação de uma Equipe de Transporte e dos 

contatos que foram realizados visando encontrar parceiros que possam auxiliar no transporte 

dos kits para as instituições que serão beneficiadas. Com relação ao quarto ponto de pauta, a 

professora Liana apresentou o novo orçamento de camisetas da Ação. Como não há recurso 

para a compra de camisetas, os membros da Comissão Gestora decidiram por contribuírem 

financeiramente de modo voluntário para possibilitar a compra das camisetas. Foi decidido que 

a próxima reunião será agendada assim que a equipe de contabilidade fornecer o novo 

orçamento do kit. Nada mais havendo a se tratar, às 17h50min, 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.  

 


