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Ao 
DCE UFCAT
Nesta

Assunto: Resposta ao Ofício 002/2020

Prezados e prezadas,

A Reitoria da Universidade Federal de Catalão (UFCAT) e a Pró-Reitoria de
Políticas Estudantis (PRPE) vêm prestar os esclarecimentos aos questionamentos contidos no
Ofício 002/2020 proveniente do Diretório Central de Estudantes (DCE) UFCAT, a saber:

“1)  O  que  fundamenta  os  critérios  usados  pela  PRPE  para  a  escolha  das/os  estudantes
contempladas/os pela nova portaria.”

A  Portaria  nº  1,  de  26  de  março  de  2020,  expedida  pela  PRPE/UFCAT,
objetiva oportunizar auxílio financeiro para alimentação com o intuito da continuidade do
serviço  de  marmita  aos  que  estavam  fazendo  uso  da  mesma  no  Restaurante
Universitário  –  RU,  pois  deixarão  de  recebê-la  pela  interrupção  em  breve dessa
prestação e já haviam se considerado estudantes de extrema vulnerabilidade socioeconômica
ao se declararem impossibilitados de retornarem às suas residências e de terem no serviço de
marmita sua única fonte de subsistência alimentar. 

Assim,  todos/as  os/as  estudantes assistidos  pela  Política  de  Assistência
Estudantil ou com isenção integral de alimentação no RU que se enquadraram no perfil
acima, de forma ampla e irrestrita, foram contemplados por referida Portaria. 

Aliado a esses/as estudantes, entendeu-se por oportunizar esse benefício os/as
estudantes  com  Atendimento  Emergencial  Estudantil  deferido  no  corrente  ano  de  2020,
inclusive com parecer social favorável do setor de serviço social da PRPE diante da extrema
vulnerabilidade socioeconômica em que estão inseridos/as, bem como por ser benefício de
apenas  um mês,  pois  esses/as  sequer  tiveram oportunidade  de serem contemplados/as  em
edital  de  fluxo  contínuo,  devido  ao  mesmo  ainda  está  com  inscrições  abertas  (Edital
PRPE/UFCAT nº 03, de 03 de março de 2020) e são, na maioria, ingressantes. 
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A Portaria  se  prestou  a  garantir  àqueles/as  estudantes  que  tinham  no  RU,
através do serviço de entrega de marmita, sua única condição de subsistência alimentar e/ou
estavam inseridos no benefício de apenas um mês de Atendimento Emergencial Estudantil.

Isto posto, esse foi o critério: a manifestação por esses/as estudantes de que a
marmita era sua única fonte de subsistência alimentar, e esse é preceito basilar para a Pró-
Reitoria de Políticas Estudantis, ou seja, priorizar o atendimento em alimentação, necessidade
humana básica, pela importância que tem na política de permanência dos/as estudantes de
baixa renda.

Ora,  importante  registrar,  que  não  é  razoável  que  a  Administração  adote
comportamento em descompasso com a velocidade que a situação que estamos vivenciado
exige, o que justificou a estruturação de tal critério o mais rápido possível a fim de garantir o
pagamento do auxílio na primeira quinzena de abril do corrente ano, exatamente como consta
na Portaria expedida.

E os cuidados da UFCAT e PRPE não pararam por aí, pois, apesar de cientes e
conscientes de que a tomada de decisão precisava ser célere, como nessa circunstância de
calamidade  pública,  fez-se  prever  na  Portaria,  especificamente  em  seu  artigo  7º,  a
possibilidade  de  revisão  a  qualquer  momento  em  virtude  do  dinamismo  que  a  situação
emergencial  nos  impõe,  sendo  possível  a  recepção  de  novas  solicitações,  devidamente
documentadas, até a próxima sexta-feira, dia 3 de abril de 2020. 

Destaca-se, ainda, que o funcionamento do RU foi amplamente divulgado nos
canais institucionais e para os/as estudantes que não podiam fazer o agendamento on line foi
disponibilizada lista física no próprio restaurante universitário para tal fim.

Feitos  os  esclarecimentos  quanto  ao  item  1,  prossegue-se  com resposta  ao
questionamento 2.

“2) Porque o recurso destinado ao pagamento de refeições feitas não poderia ser revestidos
para auxílio alimentação?”

Inicialmente,  cabe  esclarecer  que  o  Restaurante  Universitário  e  auxílios
financeiros (bolsas) são despesas de natureza e planos orçamentários distintos. A alteração
orçamentária  só  pode  ser  solicitada  junto  à  SPO/MEC quando  estiver  aberta  uma  janela
orçamentária no Sistema SIOP, que depende de demandas e disponibilidade orçamentária e,
no presente momento, tais ajustes não são possíveis de forma imediata e a construção desta
medida não atenderia no tempo necessário os estudantes que hoje dependem unicamente do
restaurante universitário para sua alimentação.
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O recurso para pagamento das bolsas disponibilizadas pela Portaria nº 1, de 26
de março de 2020, refere-se a um adiantamento da rubrica bolsa PNAES solicitada junto a
UFG que, devido à tutoria, permanece com a maior parte dos recursos PNAES destinados a
UFCAT. Desta forma conseguiu-se que o montante destinado ao pagamento de refeições
feitas fosse utilizado para o auxílio alimentação, na proporção daqueles/as que estavam
fazendo uso do mesmo (RU), conforme mencionado em resposta anterior: à todos/as os/as
estudantes  que  fizeram  uso  do  serviço  de  marmita  oportunizado  pelo  Restaurante
Universitário da UFCAT a partir de 20 de março de 2020 até o dia de 25 de março de 2020 e
que se declararam impossibilitados/as de retornarem às suas residências e/ou que têm no RU
sua única forma de subsistência alimentar.

Os  valores  de  bolsa  adiantados  pela  UFG  poderão  ser  compensados  pelas
verbas que não estão sendo utilizadas no RU, alteração orçamentária que poderá ser feita,
quando  for  aberta  a  janela  orçamentária  no  sistema  SIOP/MEC.  Salientamos  que está
havendo  disponibilização  de  recursos  para  fins  de  alimentação  em  momento  de
suspensão de calendário acadêmico a 181 (cento e oitenta e um) estudantes. Todavia, não
se  pode  esquecer  que  esse  período  de  suspensão  gerará  um novo  calendário  acadêmico,
portanto, medidas de planejamento são imprescindíveis, pois o RU terá que estar disponível
nos meses que estenderá o novo calendário a todos/as os/as estudantes habilitados para fazer
uso do mesmo no momento de referido ajuste, ou seja, haverá mais custos que precisarão ser
pagos e não existe, até o momento, previsão de aumento de repasse de recursos, à título de
PNAES, às universidades públicas. Assim, destinar todos os recursos nos meses de suspensão
do calendário acadêmico a bolsa, significará não ter recurso disponíveis para o RU nos meses
de reposição do calendário que estenderá para meses em que não estava previsto o uso do
Restaurante.

Nesse contexto, ainda cabem algumas reflexões, quer sejam:

A PRPE nunca se olvidou na defesa pelos interesses do movimento estudantil,
pelo contrário, sempre esteve ao lado na luta inconteste por suas prerrogativas e pleitos, com
canal  aberto  e  democrático,  sendo que  todas  estas  questões  foram colocadas  em diversas
reuniões com a representação estudantil.

A  prestação  de  contas  da  forma  de  utilização  do  recurso  PNAES  está
disponível no site:  https://ccom.catalao.ufg.br/p/31949-prpe-transparencia-em-informacoes-e-
recursos .
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A  PRPE,  mediante  suas  diversas  atividades  e  ações,  procura  reafirmar  a
educação como bem público de direito humano fundamental e emancipatório do cidadão e,
especificamente,  com  relação  à  alimentação,  tem  eivado  todos  os  seus  esforços  na
continuidade da mesma, inclusive produzindo editais inéditos de Auxílio Emergencial para
Alimentação, como o Edital CCOM UFG/RC Nº 07, de 11 de dezembro de 2019 e o Edital
PRPE Nº 01, de 28 de janeiro de 2020, que oportunizaram durante os meses de dezembro/19,
janeiro/20 e fevereiro/20,  em caráter provisório, em pecúnia, repasse direto aos estudantes,
para  refeições  que  não foram ofertadas  pelo  RU, diante  da  interrupção  de seus  serviços,
contribuindo  para  a  permanência  estudantil  na  Universidade  e  em  número  de  vagas
condizentes àqueles momentos, 30 (trinta) e 20 (vinte) vagas respectivamente, quantitativos
bastante inferiores aos que se oportunizam com a atual Portaria nº 1/2020: cento e oitenta e
uma (181) vagas.

Nesse momento, inclusive, tanto a Reitoria da UFCAT quanto a PRPE, em
consonância com o princípio de manter a ampliação da inclusão social,  demonstrado
cabalmente  pelos  números  anteriores,  estão assumindo a  continuidade de  edital  que
objetiva  selecionar  mais 122 (cento e vinte e dois) estudantes aos Projetos Alimentação
Restaurante  Universitário,  Bolsa  de  Permanência,  Bolsa  Moradia/Alimentação
Complementar, Participação em Grupo Psicoeducativo e Participação em Grupo de Ações de
Educação Nutricional - Edital PRPE/UFCAT nº 03, de 03 de março de 2020, ao passo que
diversas  universidades,  diante  de  suas  respectivas  suspensões  de  calendários  acadêmicos,
estão suspendendo seus editais.

Enfim, à toda sorte de análise, entende-se que a adoção na Portaria nº 1, de 26
de  março  de  2020,  além  de  respeitar  os  preceitos  legais  e  orçamentários  estabelecidos,
cumpriu sua função social momentânea e se trata de importante ferramenta na manutenção da
política de ampliação da inclusão social.

Atenciosamente,

Prof. Emerson Gervásio de Almeida
Pró-Reitor Pro Tempore de Políticas Estudantis

Prof.ª Roselma Lucchese
Reitora Pro Tempore da Universidade Federal de Catalão
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