
Serviço Público Federal
Universidade Federal de Catalão

Gabinete da Reitoria

PORTARIA UFCAT Nº 301/2020 DE 05 DE JUNHO DE 2020.

Dispõe  sobre  a  implementação  de  repasse
financeiro,  em  momento  de  pandemia
decorrente  do  Coronavírus,  em  caráter
excepcional  e  emergencial,  destinado
exclusivamente  a  estudantes  indígenas  da
Universidade  Federal  de  Catalão  (UFCAT),
como  auxílio  no  custeio  das  despesas
(transporte e alimentação) para o retorno às
suas respectivas aldeias/comunidades.

A  REITORA  PRO  TEMPORE  DA  UNIVERSIDADE  FEDERAL  DE

CATALÃO, no uso das atribuições que lhe conferem o § 1º do art. 11 da Lei n.º 13.634, de 20

de março de 2018, e a Portaria MEC n.º 2.119, de 10 de dezembro de 2019, e considerando:

a) a Declaração da Organização Mundial de Saúde, de 11 de março de 2020,

que decreta situação de pandemia no que se refere à infecção pelo coronavírus,

bem como de pedido para que os países redobrem o comprometimento contra a

pandemia; 

b) a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as medidas para

enfrentamento da emergência em saúde pública de importância internacional

decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2019;

c) o Decreto nº 9.633, de 13 de março de 2020, do Governador do Estado de

Goiás,  que  dispõe  sobre  a  decretação  de  situação  de  emergência  na  saúde

pública do Estado de Goiás, bem como a Nota Técnica SES, de 15 de março de

2020, emitida pela Secretaria de Estado da Saúde de Goiás, que enseja uma

ação articulada entre diferentes níveis e atores do campo educacional;

d) o Decreto nº 2.040, de 16 de março de 2020, do Prefeito de Catalão, que

dispõe  sobre  a  decretação  de  situação  de  emergência  na  saúde  pública  do

Município de Catalão, em razão da disseminação do novo coronavírus (2019-

nCoV);



e) o Informe Técnico n  01, de 16 de março de 2020, da Secretaria Especial de⁰

Saúde Indígena, que estabelece, diretrizes para COVID-19 na atenção à saúde,

aos povos indígenas;

f) a Nota Técnica nº 22/2020-COGASI/DASI/SESAI/MS, que recomenda, as

Casas  de  Saúde  Indígena  (CASAI),  medidas  de  prevenção  e  controle  da

pandemia de COVID-19;

g) o Informe Técnico n  05, de 16 de março de 2020, da Secretaria Especial de⁰

Saúde Indígena, que ratifica e atualiza, as diretrizes para COVID-19 na atenção

aos povos indígenas;

h) a Recomendação nº 01/2020/6ªCCR/MPF, à FUNAI, para adequações no

enfrentamento à pandemia de COVID-19;

i)  a Nota Técnica,  de 21 de março de 2020,  do Grupo Temático  de Saúde

Indígena,  e  Comissão  de  Assuntos  Indígenas,  da  Associação  Brasileira  de

Saúde  Coletiva  (ABRASCO),  que  Ressalta,  a  vulnerabilidade  dos  povos

indígenas  e  às  implicações  no  enfrentamento  da  COVID-19,  bem  como

Recomenda, medidas e ações específicas, no cuidado à esses povos;

j) a Resolução UFCAT 006/2020, de 27 de março de 2020, que dispõe sobre a

suspensão,  por  tempo  indeterminado,  dos  calendários  acadêmicos  2020 dos

cursos de graduação e de pós-graduação da Universidade Federal de Catalão

(UFCAT); e

k) a evolução dos casos de COVID-19 (coronavírus) no Estado de Goiás e no

País, a recomendação de isolamento social da Organização Mundial de Saúde

(OMS), do Ministério  da Saúde (MS) e as determinações  apresentadas  pelo

Comitê Interno de Enfrentamento ao Surto Epidemiológico de COVID-19 da

UFCAT, que recomenda “manter o Plano de Intervenção para Enfrentamento

da COVID-19” seguindo as orientações da SES e OMS.

RESOLVE:

Art. 1º  Determinar ordem de serviço para estabelecer repasse financeiro,  em

momento  de  pandemia  decorrente  do  Coronavírus,  portanto,  em  caráter  excepcional  e

emergencial,  destinado  exclusivamente  a  estudantes  indígenas  da  Universidade  Federal  de

Catalão  (UFCAT),  como  auxílio  no  custeio  das  despesas  (transporte  e  alimentação)  para  o

retorno às suas respectivas aldeias/comunidades, no valor de R$ 300,00 (trezentos reais), em

parcela única, no total de 10 (dez) vagas. 



Paragrafo  Único Em  caso  de  não  preenchimento  de  todas  as  vagas,  ou

ocorrendo vacância  por  qualquer  motivo,  as  vagas  ociosas  não poderão  ser  preenchidas  por

outros/as  estudantes,  salvo  estudantes  indígenas  da  UFCAT,  visto  que  essa  Portaria,  ante  a

vulnerabilidade dos povos indígenas e às implicações no enfrentamento da COVID-19, trata-se

de ação específica no cuidado a esses povos.

Art. 2º Este repasse será feito por meio de crédito em conta corrente bancária

pessoal  do/a  estudante  em qualquer  banco,  ou  conta  poupança  apenas  na  Caixa  Econômica

Federal,  ainda  na  primeira  quinzena  de  junho  de  2020,  e  se  trata  de  parcela  única,  sem

possibilidade de prorrogação e/ou emissão de outra para esse mesmo fim ou de despesas futuras

quanto a eventual regresso do/a estudante a Catalão/GO.

Art. 3º Os critérios para concessão são:

I. Ser estudante indígena regularmente  matriculado/a  em cursos de graduação e/ou pós-

graduação da UFCAT, mediante comprovação de vínculo obtido via SIGAA, com data

de emissão a partir do presente dia;

II. Anuência  em declaração (anexo 1)  que afirma ainda se encontrar  em Catalão/GO na

presente data e que pretende retornar para sua localidade de origem.

Art. 4º A documentação comprobatória referente aos itens I e II do Art. 3º

deverá ser entregue na Recepção da Reitoria da UFCAT, conforme cronograma no anexo 2.

Art. 5º O/A estudante contemplado/a com essa Portaria deverá aderir ao Termo

de Ciência e Responsabilidade, constante do anexo 3, e participar da reunião presencial com a

Coordenação do Comitê Interno de Enfrentamento  do Surto Epidemiológico de Coronavírus,

conforme cronograma no anexo 2. 

Art. 6º  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, podendo ser

revisada a qualquer momento em virtude do dinamismo que a situação emergencial impõe. 

Art. 7º Os casos omissos serão resolvidos pela Reitoria da UFCAT.

Catalão, 05 de junho de 2020.

 

Prof.ª Roselma Lucchese
Reitora Pro Tempore da UFCAT



Serviço Público Federal
Universidade Federal de Catalão

Gabinete da Reitoria

ANEXO 1 DA PORTARIA 301/2020

DECLARAÇÃO

Eu, __________________________________________________________________, estudante
                                          (inserir o nome completo sem abreviaturas)

regularmente matriculado na UFCAT sob o número ___________________ DECLARO para os

devidos fins de fato e de direito, bem como, para me submeter aos termos contidos na Portaria

301/2020, que me encontro na cidade e comarca de Catalão/GO, nesse momento de pandemia do

Coronavírus,  no  seguinte  endereço:

_____________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________; e

tenho  interesse  em  retornar  para  minha  localidade  de  origem,  quer  seja:

_____________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________ .

Por ser a expressão da mais lídima verdade, subscrevo a presente.

Catalão, ______ de junho de 2020.

____________________________________________________
(inserir a assinatura)

CPF: _____________________ / RG: ___________________



Serviço Público Federal
Universidade Federal de Catalão

Gabinete da Reitoria

ANEXO 2 DA PORTARIA 301/2020

CRONOGRAMA E DOCUMENTAÇÃO

AÇÃO DATA

Publicação da Portaria 05/06/2020, às 18h

Entrega dos comprovantes (referente aos itens constantes dos
incisos I e II do art. 3º) na Recepção da Reitoria da UFCAT
para  a  comissão  responsável  pelo  recebimento:  Roberto
Ferreira Tavares,  Luci  Rosa Cardoso e/ou Paula de Campos
Morais

09/06/2020, até às16h

Reunião presencial na Recepção da Reitoria da UFCAT com a
coordenadora do Comitê Interno de Enfrentamento  do Surto
Epidemiológico de Coronavírus, para a entrega de orientações
técnico-sanitárias, esclarecimentos de dúvidas e assinatura do
Termo do art. 6º

09/06/2020, às 16h

Divulgação do resultado preliminar 09/06/2020, até às 20h

Prazo para interposição de recurso (encaminhar justificativa e
documentos  comprobatórios  da  alegação  para  o  email
secretariaadministrativa.cac@gmail.com constando no campo
“Assunto”  da  mensagem eletrônica  o  número  de  matrícula,
nome completo do/a estudante – RECURSO Portaria 301/2020

10/06/2020, até às 20h

Divulgação do resultado final 12/06/2020, até às 12h

Todas  as  publicações  referente  a  esta  Portaria  ocorrerão  no  site  da  UFCAT:
https://catalao.ufg.br/

https://catalao.ufg.br/
mailto:secretariaadministrativa.cac@gmail.com


Serviço Público Federal
Universidade Federal de Catalão

Gabinete da Reitoria

ANEXO 3 DA PORTARIA 301/2020

TERMO DE CIÊNCIA E RESPONSABILIDADE

Eu, _______________________________________________________________, CPF:
__________________________________, RG: ______________________________________,
estudante da Universidade Federal de Catalão, nº de matrícula:___________________________,
solicitante da Portaria 301, de 5 de junho de 2020, que concede recurso financeiro como auxílio
no  custeio  das  despesas  (transporte  e  alimentação)  para  o  retorno  à  comunidade  ou  aldeia
_____________________________________________, DECLARO que tenho ciência e recebi
todas as informações acerca dos riscos que estou exposto/a, pelo não cumprimento de isolamento
social recomendado neste momento de alta gravidade pandêmica da COVID-19, no Brasil, no
município de Catalão, bem como, em todo território do estado de __________________, que
encontram-se em propagação intensa da COVID-19, nesta data. 

DECLARO,  ainda,  que  recebi  da  Universidade  Federal  de  Catalão  e  da  Secretaria
Municipal da Saúde de Catalão, todas as informações sobre as medidas de proteção e segurança
sanitária que devo cumprir durante toda a viagem, e que, mesmo orientado/a, e com as dúvidas
esclarecidas, não é garantido eliminação dos riscos de contágio e/ou transmissão da COVID-19,
considerando a necessidade de intervalos/desembarques durante toda a viagem para refeições e
uso de sanitários, ou intercorrências habituais de translado terrestre. 

DECLARO, por fim, que irei aderir a qualquer protocolo, plano de ação e/ou exigências
sanitárias dos respectivos órgãos de saúde existentes em minha localidade de destino, antes de
adentrar em minha aldeia/comunidade.

_____________________________________________________. Data: ____/____/2020.

Assinatura do/a aluno/a 

Testemunhas:

1. ____________________________________________________. Data: ____/____/2020.

Nome:______________________________________________ CPF: _____________________

2. ____________________________________________________. Data: ____/____/2020.

Nome:______________________________________________ CPF: _____________________

3. ____________________________________________________. Data: ____/____/2020.

Nome:______________________________________________ CPF: _____________________


