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EDITAL PRPE/UFCAT Nº 07, DE 19 DE OUTUBRO DE 2021
REPASSE FINANCEIRO EXCEPCIONAL EM DECORRÊNCIA DAS NORMAS EDUCACIONAIS

EXCEPCIONAIS ADOTADAS PELA UFCAT DEVIDO A PANDEMIA DE COVID-19

1) DO QUE SE TRATA O EDITAL?
Trata-se de um repasse financeiro excepcional, decorrente das normas educacionais
também excepcionais adotadas pela UFCAT devido a pandemia de COVID-19. É
destinado a contribuir com a permanência estudantil de estudantes em situação de
extrema desigualdade socioeconômica agravada pela pandemia de Covid-19
(coronavírus) e em atividades acadêmicas remotas da Universidade Federal de
Catalão no semestre 2021.1.

2) QUEM PODE PARTICIPAR?
a) estudante de graduação presencial UFCAT;
b) prioritariamente, não atendido/a por projeto(s) de fluxo contínuo e

recebimento de pecúnia (dinheiro) da Assistência Estudantil PASE –
UFG/UFCAT;

c) estudantes regularmente matriculados/as em componente(s) curricular(es)
com status ATIVO ou ATIVO - FORMANDO no SIGAA;

d) possuir renda familiar per capita bruta de até um salário mínimo e meio
vigente em 2021, equivalente a R$ 1.650,00 (Mil, seiscentos e cinquenta
reais), conforme estabelece o Decreto nº 7.234/2010 (PNAES);

OBS: na eventualidade do quantitativo de vagas não ser preenchido, poderão ser
atendidos/as os/as estudantes bolsistas do(s) Projeto(s) Bolsa Moradia/Alimentação
Complementar e Bolsa Apoio Pedagógico, e/ou Programa Bolsa Permanência MEC.

3) COMO POSSO UTILIZAR O REPASSE FINANCEIRO?
Pode ser utilizado para aquisição de materiais e instrumentos didáticos e pedagógicos
e custeio de outras despesas necessárias à permanência e término da graduação. Não
haverá necessidade de prestação de contas, contudo, o uso do recurso público deve
ser feito com responsabilidade cidadã.

4) QUAL O VALOR DO REPASSE E POR QUANTO TEMPO?
Uma parcela ÚNICA de R$ 400,00 (quatrocentos reais) com previsão de recebimento ao
final de dezembro 2021.
5) QUANTAS VAGAS SERÃO OFERTADAS?
375 (trezentos e setenta e cinco) vagas. Contudo, o quantitativo de estudantes
atendidos/as poderá ter acréscimo ou decréscimo, de acordo com a disponibilidade
orçamentária e financeira da Universidade. Os recursos orçamentários deste edital são
provenientes do Programa Nacional de Assistência Estudantil - PNAES (Decreto n°
7.234/2010).

6) POSSO ACUMULAR ESTE REPASSE COM OUTRAS BOLSAS?
Sim. O repasse previsto neste edital poderá ser acumulado com demais bolsas da
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Assistência Estudantil, Governo Federal, estágios e de iniciação científica, respeitando o
teto até um salário mínimo e meio per capita, salvo indígenas e quilombolas (Art. 6º,
Portaria MEC N° 389, de 9 de maio de 2013).

7) QUAL SERÁ O PERÍODO DE INSCRIÇÃO?
Será realizado no período de 21/10/2021 a 02/11/2021, EXCLUSIVAMENTE através do
Portal do Discente no SIGAA - Assistência Estudantil. Para efetivar a inscrição, o/a
estudante deve acessar o SIGAA com seu login único e senha e seguir os
procedimentos constantes do ANEXO I deste edital. A relação de documentos
necessários para comprovação da renda per capita consta no ANEXO II deste edital.

8) ONDE ENCONTRO MAIS INFORMAÇÕES ACERCA DA INSCRIÇÃO?
Todas as informações acerca do processo de inscrição estão no item 5 do Edital. Assim
como o cronograma deverá ser observado no item 6.

9) ESTOU INSCRITO/A NOS EDITAIS PRPE Nº 5 E/OU Nº 6, PRECISO PREENCHER
NOVAMENTE O CADASTRO ÚNICO?
Caso o/a estudante tenha preenchido formulário socioeconômico no Cadastro Único
do SIGAA e incluído documentação atualizada para concorrer aos Editais PRPE nº 5
e/ou nº 6/2021, poderá realizar apenas o procedimento de solicitar bolsa <“REPASSE
FINANCEIRO EXCEPCIONAL UFCAT”>. Se houver necessidade de acrescentar novas
informações e/ou incluir ou retirar documentos deverá realizar durante o período de
inscrição ou quando solicitado pelo Setor de Serviço Social. Estudantes sem
preenchimento de cadastro único em 2021.1 deverão realizá-lo mesmo já sendo
bolsista.

10) COMO SERÁ FEITA A ANÁLISE?
O Setor de Serviço Social realizará a análise socioeconômica e caso seja necessário
entrará em contato para dúvidas por e-mail e telefone. A análise socioeconômica é um
estudo investigativo, cuidadoso e interpretativo realizado para viabilizar o acesso de
estudantes aos direitos de cidadania e a participação. Após este processo que envolve
a análise não só de renda mas de um conjunto de determinantes sociais que
influenciam na permanência estudantil na UFCAT, a profissional Assistente Social emite
um parecer social (atribuição privativa). Devido ao período excepcional de trabalho
remoto com a pandemia de COVID-19 não tem sido possível realizar atendimentos
presenciais como por exemplo entrevistas, observação e visitas domiciliares,
instrumentos importantes para apreensão da realidade estudantil, familiar e
comunitária. Por isso, a importância das informações completas no formulário
socioeconômico e das documentações. O Serviço Social poderá ainda realizar
chamadas por meet e contatos por e-mail e/ou telefone.
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Mais informações sobre o Serviço Social em:
http://www.cfess.org.br/
http://www.cfess.org.br/arquivos/2020CfessManifestaEdEspecialCoronavirus.pdf

CONTATOS
Todas as informações e contatos sobre a Assistência Estudantil na UFCAT, estão
disponíveis no site:
https://ccom.catalao.ufg.br/
https://ccom.catalao.ufg.br/p/15971-a-equipe-da-prpe

Após ler o edital, os anexos e este documento orientador, ainda ficou com dúvida?
Por gentileza, encaminhar e-mail para: atendimento.prpe@ufcat.edu.br
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