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Seja bem- vinda/o à 

Prezadas/os,

o objetivo desse guia é facilitar sua vida.

MUC
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Se sim, você é oficialmente residente da Moradia Universitária do Cerrado - MUC. 

Agora você já pode se mudar e conhecer suas/seus colegas de apartamento.

Este guia foi feito para te informar sobre os seus direitos enquanto residente e

dos serviços oferecidos na MUC. 

Esperamos que o seu tempo aqui contribua para sua qualidade de vida e seu

desempenho acadêmico, mas que seja, também, uma oportunidade de fazer

novas amizades e conhecer pessoas de todo Brasil, e até de outros países.

Já sabe em que apartamento vai morar? 

Assinou o Termo de Compromisso e está 
com suas chaves? 
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Boas-vindas!
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P N A E S
 

O principal objetivo do Programa Nacional de Assistência Estudantil - PNAES,

efetivado pelo Decreto nº 7.234/2010, é criar condições de permanência na

educação superior pública, tentando minimizar as desigualdades sociais e

regionais, para que as/os estudantes em vulnerabilidade sócio-econômica

possam ter um bom desempenho acadêmico visando a redução da evasão

escolar. 

Conheça o Plano Nacional de Assistência Estudantil

EIXOS DE ATUAÇÃO DO PNAES

MORADIA
ESTUDANTIL

CULTURA

ALIMENTAÇÃO

TRANSPORTE

ESPORTE  CRECHE

APOIO
PEDAGÓGICO

ATENÇÃO À 
SAÚDE

INCLUSÃO 
DIGITAL

ACESSO, PARTICIPAÇÃO E 
APRENDIZAGEM DE 
ESTUDANTES COM 
DEFICIÊNCIA
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A educação é um direito de todas/os e uma responsabilidade do Estado, mas o

acesso ao Ensino Superior ainda é limitado. 

Por isso, em 1996, com as novas Diretrizes e Bases da Educação, estabelecidas na

Lei n° 9.394, foi possível a criação da Lei 10.172, que aprovou o Plano Nacional de

Educação, que tinha como um dos objetivos a redução das desigualdades sociais e

regionais no tocante ao acesso e à permanência, com sucesso, na educação

pública.

Para uma boa formação não basta estar matriculada/o em uma boa instituição de

ensino. É preciso ter uma rede de apoio à disposição das/os estudantes. 

É SEU DIREITO!
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O QUE É A MORADIA UNIVERSITÁRIA?

A moradia universitária é um equipamento social multifuncional, destinada à

estadia temporária de estudantes durante o curso de graduação e pós-

graduação presenciais.

Destina-se, preferencialmente, às/aos estudantes que migram de cidades,

estados e até de outros países.

Este equipamento deve oferecer acomodações adequadas, espaços de estudo e

convívio social, servindo como um local que propicie bom relacionamento entre

moradoras/es e a vizinhança, estimulando o trabalho em equipe, o senso coletivo

e promovendo atividades culturais.

Assim, uma casa para estudantes não se restringe a atender apenas às

necessidades de moradia, mas também agregando usos que possam atender às

carências da comunidade. 



ENDEREÇO

Rua D, nº 210, Loteamento Copacabana II, CEP 75704-476, Catalão – GO.

A Moradia Universitária do Cerrado da Universidade Federal de Catalão (MUC-

UFCAT), é um complexo de apartamentos concebido para atender a demanda

por moradia de estudantes em situação de desigualdade de permanência no

Ensino Superior. 

Esta moradia é fruto de 30 anos de mobilização de toda comunidade

universitária da UFCAT, sobretudo de estudantes que promoveram movimentos

de enfrentamento e ocupações para reivindicar que este direito fosse garantido.

Parte do projeto foi inaugurado em novembro de 2021 e conta com 128 vagas

(sendo 20 direcionadas à pessoas com deficiência), estacionamento, bicicletário e

espaço de convivência.
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Fachada da MUC

Estacionamento e 
espaço de convivência

 SOBRE A MUC
 

Bicicletário
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A MUC É PRA VOCÊ, ESTUDANTE:

Em situação de vulnerabilidade socioeconômica;

Com renda familiar per capita de até 1,5 salário mínimo;

Prioritariamente, procedente de escola pública;

 Com matrícula ativa em cursos presenciais da UFCAT;

Preferencialmente oriunda/o de outra cidade.
 



acolher as/os estudantes; 

gerenciar as vagas nos apartamentos; 

adequação dos espaços da MUC;

a boa convivência das/os moradoras/es; e

garantir o bom funcionamento das instalações e dos bens.

Os principais trabalho da gestão são: 

Diante da importância e complexidade deste equipamento social, vários órgãos e

setores estão envolvidos no funcionamento da moradia, considerando o que

orienta o REGIMENTO INTERNO da MUC. 

É de grande importância que haja uma gestão compartilhada entre Universidade e

estudantes para melhoria dos serviços prestados e da relação entre as/os

moradoras/es e servidoras/es.

Por isso, contamos com uma Comissão Executiva, formada pela equipe gestora da

MUC e representantes de residentes, para dialogar sobre as demandas da

moradia; e um Conselho Deliberativo, composto por diferentes órgãos e serviços

técnicos da UFCAT auxiliar na tomada de decisões.

A administração da MUC é de responsabilidade da UFCAT, por
meio da Pró-Reitoria de Políticas Estudantis (PRPE) com auxilio
da Comissão Executiva e do Conselho Deliberativo, compostos
também por representantes residentes. 
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GESTÃO COMPARTILHADA
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Leia o Regimento Interno,  fique por dentro do que está rolando na 
moradia e contribua para deixar este espaço cada vez mais aconchegante!



Acesse o nosso Regimento Interno

Disponível no site da PRPE
https://ccom.catalao.ufg.br

 

Ou escaneie o QR Code:
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Gestão
A pessoa responsável pela gestão da MUC tem a função de manter o bom
funcionamento da Moradia, coordenar a equipe, atender questões de
instâncias superiores e as demandas trazidas pelas/os residentes.

Equipe administrativa
A Equipe administrativa é composta por dois síndicos. É responsável por
receber/entregar/arquivar e emitir toda a documentação da MUC, autuar e
acompanhar o andamento dos processos no SEI, monitorar processos no
âmbito da UFCAT, acompanhar as vistorias nos apartamentos e as
manutenções realizadas pela Prefeitura Universitária. 

Vigias
As/Os vigias são responsáveis pela vigilância patrimonial do prédio e pela
portaria. 

Limpeza
A equipe de limpeza é responsável pela limpeza das áreas comuns. 

EQUIPE MUC
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O QUE TEM NA MUC?
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23 APARTAMENTOS
Totalizando 
128 vagas

APARTAMENTOS 
ADAPTADOS 

20 vagas para PcD

APARTAMENTOS 
MOBILIADOS

ESTACIONAMENTO

INTERNET

PORTARIA 24H



En
tre

, a casa é nossa!
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ESTE LUGAR É PÚBLICO E COLETIVO!
 

E VOCÊ, ENQUANTO RESIDENTE, TEM O 
DIREITO DE OCUPAR UMA VAGA E O DEVER 

DE CUIDAR BEM DESSE ESPAÇO.       
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Moradia 
Universitária do 
Cerrado



A Moradia Universitária do Cerrado - MUC é o lar de muitas/os estudantes por

um longo período de tempo, mas ainda assim é um prédio público e institucional.

Significa, portanto, que outras pessoas vão utilizá-lo futuramente, o que

evidencia, novamente, a necessidade de muitos cuidados. 

Para que você possa morar na MUC o apartamento tem que estar em bom

estado, assim como para receber as/os novas/os moradoras/es que virão após

você.
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PATRIMÔNIO PÚBLICO

Por isso, o cuidado com os bens, como o espaço físico, e as instalações que

possibilitam a moradia é fundamental.

Se algum desses não estiver funcionando, por problemas estruturais ou pela falta

de zelo, o apartamento pode ser interditado e dessa forma a MUC deixa de

receber estudantes que também precisam da moradia para conseguir se graduar.

Todos os móveis, equipamentos e a limpeza dos apartamentos são 
responsabilidade das/os residentes.



Quando algo é quebrado, perdido ou danificado por mau uso, a/o residente

responsável deve arcar financeiramente com os reparos ou substituições.

Se houver necessidade de reparo predial, não relacionados ao mau uso, é feita

uma Ordem de Serviço - OS, que é encaminhada para a UFCAT e atendida de

acordo com a demanda.
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REPAROS

Para que uma O.S seja feita você precisa informar a gestão da

MUC sobre o que está danificado e acompanhar o andamento

da sua solicitação. A responsabilidade de registro no sistema

é da gestão da MUC, mas a execução do serviço é de

responsabilidade da UFCAT.

Qualquer reclamação, como a demora na execução

do reparo, pode ser formalizada com a equipe

gestora ou através do Fale com a MUC. 

Para isso, basta escanear o QR CODE ao lado ou

acessar o link abaixo: 

https://forms.gle/Y4EmCmMcisUcDU746



Não é permitida a troca de móveis entre apartamentos, isso dificulta a

localização do bem pela gestão da MUC;

Não leve móveis sem autorização da gestão da MUC para o apartamento

para não comprometer a circulação no ambiente;

Evite dormir sem a proteção do colchão, ela garante a conservação da cama e

aumenta a vida útil;

Não escreva ou pinte nada nas paredes, as/os próximas/os moradoras/es

podem não ter o mesmo bom gosto que você (utilize somente fita crepe se

for colar algo para decorar);

O teto de todo o apto pode acumular teias de aranha e elas juntam muita

poeira, você pode usar a vassoura limpa teto para alcançá-las e limpá-las; 

A organização é fundamental. Não ocupe todos os espaços com as suas

coisas... tudo precisa ser dividido com as/os demais;

O chão dos apartamentos é de porcelanato, assim, utilize vassouras para

retirar o excesso da poeira no piso e limpe com um pano umedecido numa

mistura de 500ml de água + 2 colheres de detergente neutro.
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REGRAS E CUIDADOS



Não deixe água parada na pia. Pode ser um ambiente para proliferação de
mosquitos que transmitem doenças; 

Não deixe restos de alimentos na pia, além de causar entupimento, isso atrai
baratas, moscas e outros bichos;

Não deixe acumular lixo, e troque sempre que necessário as sacolas dos
cestos; 

O micro-ondas deve ser limpo frequentemente. Sujeira acumulada pode
contaminar alimentos, estragar a pintura interna, prejudicar 

O fogão também precisa ser constantemente limpo. Sujeira pode entupir as
bocas do fogão;

A geladeira precisa ser esvaziada e limpa de vez em quando, não deixe nada
estragar dentro dela.

       o funcionamento e diminuir a vida útil do aparelho;
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COZINHA

É importante dar uma atenção maior para o lugar que se 
coloca comida.



Não deixe cabelos na pia do lavabo ou nos ralos;

Não esqueça de limpar em volta das torneiras, pois a umidade e a sujeira se
acumulam nesse local;  

Lembre-se de dar descarga;

As paredes podem criar limo, é preciso limpá-las. Use água sanitária;

O lixo precisa ser esvaziado regularmente.
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BANHEIRO

Um lugar que precisa estar limpo!



Faça com suas/seus colegas de apartamento um cronograma de limpeza que
se adapte a rotina de todas/os;
Sujou, lavou! Não deixe acumular louça ou sujeira, é o jeito mais fácil de
manter tudo limpo;
Está com dúvida de como limpar algo? Na internet existem várias dicas de
como deixar tudo limpo, se for algo mais específico pergunte na gestão da
MUC ou para residente mais antiga/o.
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DICAS DE LIMPEZA

Algumas pessoas optam por usar protetor de alumínio no fogão;
Se forem alérgicas/os à poeira, no lugar de vassoura ou espanador use panos
úmidos;
Organize também as trocas de lixo e os dias em que cada uma/um deve tirá-lo
do apartamento;
A compra dos materiais para limpeza são de responsabilidade coletiva entre
as/os moradoras/es.

Detergente;  água sanitária; 
sabão em pó.

 Vassoura; rodo.

Buchas e escovas; baldes; 
panos de limpeza.

Uma boa comunicação é importante nessas horas, garante 
uma boa convivência e a divisão de trabalho.

Alguns materiais básicos para limpeza:



São necessários alguns cuidados de forma individual e 
coletiva, devendo todas/os estarem cientes destes cuidados. 

 

É importante que isto seja feito no dia correto de recolhimento de lixo. Informe-
se sobre os dias que o caminhão de coleta de lixo estará na sua rua. Para evitar
o entupimento, lembre-se também de não jogar lixo no vaso sanitário, pias ou
ralos de passagem. Não jogue papéis pela janela ou sacada. 

IMPORTANTE

Os vidros quebrados 
deverão ser embalados de 
forma que o manuseio não 

machuque as mãos. 

Resíduos

O lixo, quando acumulado e mal depositado para descarte, pode causar muitas
doenças. Com a chegada das chuvas, os resíduos permitem o desenvolvimento
de larvas de mosquitos como a dengue, por exemplo. O lixo espalhado e mal
recolhido é perigoso à saúde, por isso é recomendável muita atenção.

No seu apartamento, coloque todo o lixo em sacos
plásticos e em recipientes próprios. Tampe bem para
evitar o mau cheiro e/ou atrair insetos e leve à lixeira
coletiva mais próxima, de preferência, longe do chão
para que animais não revirem e o espalhem. 

RECICLE SEU LIXO! 

Na cidade existe a coleta seletiva.
Este serviço é realizado pela 

Prefeitura Municipal. 
Saiba mais em: (64) 3441-5000

Lugar de lixo é na lixeira! 
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PERTURBAÇÃO SONORA

As pessoas devem respeitar a Lei do Silêncio, regida pelo município, a qual
proíbe  a perturbação sonora a partir das 22 horas. 

Desta forma, é preciso prestar atenção, pois a partir deste horário, fica
proibido fazer barulho ou ouvir som alto nas dependências da MUC.

SILÊNCIO!

23



 

EXTINTOR DE INCÊNDIO

Uso exclusivo em casos de incêndio conforme instrução escrita em cada extintor.

Este equipamento, caso utilizado de forma inadequada, pode causar acidentes
por conter produtos químicos e inflamáveis prejudiciais a saúde.

A recarga dos extintores 
são de responsabilidade da 

UFCAT, através da 
Prefeitura Universitária.

IMPORTANTE
SERVIÇOS DE 
EMERGÊNCIA 

193 
CORPO DE 

BOMBEIROS 
 

 
192

SAMU
 

 
190

POLÍCIA 
MILITAR

SERVIÇOS DE 
EMERGÊNCIA
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VISITAS 

De acordo com o disposto no Art. 40 do Regimento Interno da MUC é
considerado visitantes todas pessoas não moradoras/es que adentrarem no
espaço da MUC, à exceção das/os servidoras/es e colaboradoras/es.

Visitas de menores de 18 anos precisam estar acompanhadas pelos pais ou
responsáveis. 

São proibidas? Não! 
Mas para que elas ocorram é preciso se atentar à algumas questões.

Informe as/os demais residentes. É importante que todas/os estejam
cientes e de acordo;

O apartamento é pequeno. Não se exceda com relação à quantidade
de pessoas e frequência das visitas;

Oriente sua/seu visitante a se identificar na portaria, tanto na entrada
quanto na saída. A identificação em prédios públicos é uma exigência
que visa a segurança e não a vigilância da rotina do/a morador/a;

A conduta da visita é responsabilidade da/o residente visitada/o.
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HORÁRIO DE VISITAÇÃO NA MUC

06h  a  21h30
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VISTORIA

De acordo com o  Art. 37  do Regimento Interno da MUC
serão feitas vistorias nos apartamentos durante cada
semestre letivo, sendo uma destas para realização do
inventário anual do patrimônio. E ainda em situação de
emergência, por servidoras/es da universidade, sempre
acompanhadoas/os de uma/um residente do apartamento
e/ou de uma/um integrante da Comissão Executiva da MUC.  
Sugerimos a leitura deste artigo na íntegra para mais
detalhes. 
 

SEGURANÇA

Para a segurança da MUC contamos com uma equipe
de vigias 24h por dia, além do monitoramento de
câmeras em toda a área. 

 ENCOMENDAS

As encomendas e cartas que chegam na MUC são
recebidas, gentilmente, pela/o vigia ou pela/o
síndica/o e guardadas na sala da gestão. 
No entanto, não nos responsabilizamos pela entrega. 

Você pode buscar as suas encomendas em horários
de atendimento na sala administrativa da MUC. 

No entanto, a MUC não se responsabiliza pelos bens e patrimônios pessoais
das/os residentes.  Portanto, estejam atentas/os com os seus pertences. 



ATENÇÃO!

Não é permitido manter, criar, abrigar
ou hospedar animais de qualquer
espécie, raça ou porte na MUC.

A estadia na MUC é exclusiva para

estudantes e não se estende às/aos

demais membras/os familiares, mesmo

em caso de filhas/os. 
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Tratar com respeito, atenção e urbanidade as/os

demais residentes, visitantes, servidoras/es da

MUC, bem como prestadoras/es de serviços,

sem discriminação de qualquer tipo, seja por

raça, cor, etnia, origem, sexo, identidade de

gênero, orientação sexual, religião e/ou nível

socioeconômico é um dever de todas/os

residentes.  



SAÚDE MENTAL

A PRPE conta com um setor de psicologia,
ligado à Diretoria de Atenção ao Estudante -
DAE/PRPE/UFCAT cuja a finalidade é a
promoção de saúde mental junto às/aos
estudantes da UFCAT.

Portanto, este  setor oferece acolhimento a
estudantes que se encontram em situação de
vulnerabilidade psicossocial.

Para marcar atendimento, basta preencher o
formulário abaixo, escaneado o QR code:  

 
 

Contato:
biopsicossocial.prpe@ufcat.edu.br

(64)3441-5333

28

mailto:biopsicossocial.prpe@ufcat.edu.br


 

Se você for se ausentar da MUC, por qualquer motivo, por um período maior
que 30 dias, é necessário que informe a gestão. 

Já no período de férias, a/o residente que permanecer na MUC deverá solicitar
a sua permanência mediante justificativa, tendo em vista que este é o período
previsto para manutenções prediais.

Se você se mudar da MUC, por qualquer razão, deve devolver a chave do apto
para a coordenação. O apartamento passará por uma vistoria e se estiver tudo
certo a chave será recebida. Ainda, é importante que neste caso, você
preencha o formulário de desistência da vaga, confirmando que está ciente
dos benefícios que perderá. 

 

AUSÊNCIA E PERMANÊNCIA NA MUC
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Ao se formar, sua vaga na MUC permanece por 30 dias
após a colação de grau. Mas o acesso ao Restaurante
Universitário (RU) encerra-se com a conclusão das
disciplinas. Além disso,  se faz necessário o
preenchimento de termo de devolução de bens. 

Verifique o tempo de  permanência do seu curso nos programas e se organize
para se formar antes que ele acabe, e caso mude de curso e tenha alguma
dúvida,  procure a PRPE  para se informar sobre as mudanças nos  prazos.



Ultrapassar o tempo de permanência; 

Trancamento Geral de Matrícula; 

Mudança de matrícula + não renovação da avaliação socioeconômica,

comforme Art. 10 do Regimento Interno. 

A MUC faz parte do Programa de Moradia Estudantil e serve temporariamente de

casa para pessoas em situação de vulnerabilidade socioeconômica, vindas

preferencialmente de outras cidades e países para estudar na UFCAT.

É um lugar feito para garantir que você se forme com 

qualidade de vida, por isso é constituído de vários

outros serviços, espaços e projetos.

Então é importante se atentar para evitar desligamento do projeto. Esses são os

principais motivos de DESLIGAMENTO:

A META É SE FORMAR!
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CONTATOS
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(64) 3441-5333



Galeria parcial do processo histórico de 
conquista e construção da MUC 

Ocupação de estudantes no Bloco Administrativo 
da UFG Regional Catalão, em reivindicação à Casa

do Estudante, 2016

Ocupação do prédio da Reitoria da UFG pelo 
empenho de verba para o início da obra da Casa 

do Estudante, 2018 

Plenária de estudantes durante ocupação do 
bloco administrativo da universidade, 2016

Ocupação de estudantes no Bloco
Administrativo da UFG Regional Catalão pela
licitação da obra da Casa do Estudante, 2017

Inauguração da obra da Moradia Universitária 
do Cerrado, 2019
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Inauguração da obra da Moradia Universitária 
do Cerrado, 2019



Membras/os do Diretório Acadêmico dos 
cursos de Catalão, assistente social e 

engenheiro da UFCAT em vista à obra, 2020

Inauguração da Moradia Universitária do Cerrado em novembro de 2021.

Galeria parcial do processo histórico de 
conquista e construção da MUC 
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Iníicio das obras, 2019



Galeria parcial do processo histórico de 
conquista e construção da MUC 

 Reunião de acolhimento para a 1ª turma de residentes MUC, 2022

Reunião orientadora com residentes da
pós-graduação, 2022

Roda de conversa sobre combate ao
assédio, 2022

1ª reunião com a Comissão Executiva da
MUC, 2022

Samuel, um dos primeiros moradores a fazer 
sua mudança para MUC, 2022
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