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EDITAL COMPLEMENTAR PRPE/UFCAT Nº 01, DE 19 DE MARÇO DE 2020 AO EDITAL
PRPE/UFCAT Nº 03, DE 03 DE MARÇO DE 2020

A Reitoria Pro Tempore da Universidade Federal de Catalão - UFCAT, por intermédio da Pró-
Reitoria de Políticas Estudantis - PRPE, torna público o presente edital complementar ao Edital
PRPE/UFCAT  nº  03,  de  03  de  março  de  2020,  para  seleção  de  estudantes  da  UFCAT
interessados/as  em solicitar  a  inserção nos  Projetos  Alimentação Restaurante  Universitário,
Bolsa  de  Permanência,  Bolsa  Moradia/Alimentação  Complementar,  Participação  no  Grupo
Psicoeducativo e Participação no Grupo de Ações de Educação Nutricional, em conformidade
com os Decretos nºs 7.234/2010 e 7.416/2010 da Presidência da República, com as Resoluções
CONSUNI/UFG nºs 07/2007,  18/2009, 44/2017 e 001/2018  e com as  indicações/protocolos
publicados pela instituição UFCAT e órgãos/autoridades sanitárias e de saúde pública com
relação às estratégias de enfrentamento da Pandemia do novo Corona Vírus (COVID-19). 

ONDE SE LÊ 
3.4.2. Os/As estudantes interessados/as em participar do referido Projeto deverão encaminhar
e-mail para servicosocial.catalao@ufg.br no período de 03 a 20/03/2020.
LEIA-SE 
3.4.2. Os/As estudantes interessados/as em participar do referido Projeto deverão encaminhar
e-mail para servicosocial.catalao@ufg.br no período de 03 a 27/03/2020.

ONDE SE LÊ 
3.5.2.  Os/As  estudantes  interessados/as  em  participar  de  referido  Programa  deverão
encaminhar e-mail para nutricao.catalao@ufg.br no período de 03 a 20/03/2020.
LEIA-SE 
3.5.2.  Os/As  estudantes  interessados/as  em  participar  de  referido  Programa  deverão
encaminhar e-mail para nutricao.catalao@ufg.br no período de 03 a 27/03/2020.

ONDE SE LÊ 
4.1. As inscrições serão realizadas de 03 a 20/03/2020, EXCLUSIVAMENTE através do Portal do
Discente no Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA).
LEIA-SE 
4.1. As inscrições serão realizadas de 03 a 27/03/2020, EXCLUSIVAMENTE através do Portal do
Discente no Sistema Integrado de Gestão de Atividades Acadêmicas (SIGAA).

ONDE SE LÊ 
6.4.1. 1ª etapa: Após período de cadastro no Portal SIGAA, o Serviço Social fará o estudo e
análise da realidade social com verificação dos documentos comprobatórios, e convocará os/as
estudantes com menor renda bruta per capita de acordo com a classificação no SIGAA feita
pela renda informada.
LEIA-SE 
6.4.1. 1ª etapa: Após período de cadastro no Portal SIGAA, o Serviço Social fará o estudo e
análise da realidade social com verificação dos documentos comprobatórios.
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ONDE SE LÊ 
6.4.1.1.  A  classificação  para  a  análise  e  o  estudo  será  realizada  até  o  preenchimento  do
quantitativo das vagas disponíveis para cada projeto, conforme item 5, que no decorrer do
processo serão convocados para as entrevistas.
LEIA-SE 
6.4.1.1.  A  classificação  para  a  análise  e  o  estudo  será  realizada  até  o  preenchimento  do
quantitativo das vagas disponíveis para cada projeto, conforme item 5.

EXCLUIR O ITEM 6.4.1.2
6.4.1.2. Em caso de empate com o último classificado para entrevista, todos com a mesma
renda bruta per capita serão convocados pelo Serviço Social.

ONDE SE LÊ 
6.4.2.  Poderão  ser  realizados  contatos  telefônicos,  envio  de  e-mail,  entrevistas  ou  visitas
domiciliares  ao  Núcleo  Familiar  ou  à  rede  de  apoio  do/a  estudante.  Outros  documentos
poderão ser solicitados, inclusive a documentação original apresentada na inscrição.
LEIA-SE 
6.4.2. Poderão ser realizados contatos telefônicos e envio de e-mail ao Núcleo Familiar ou à
rede  de  apoio  do/a  estudante.  Outros  documentos  poderão  ser  solicitados,  inclusive  a
documentação original apresentada na inscrição.

EXCLUIR O ITEM 6.4.3
6.4.3.  O/A  estudante  deverá  acompanhar  as  convocações  para  entrevista  social  pelo  sítio
https://ccom.catalao.ufg.br/.  O  não  comparecimento,  dentro  do  prazo  estabelecido  na
convocação, implica no indeferimento da solicitação. 

ONDE SE LÊ 
6.4.4. Eventual(is)  visita(s) domiciliares e os contato(s) telefônico(s) não será(ão) previamente
agendado(s)  e  poderá(ão)  ser  realizado(s)  a  qualquer  momento,  quando  fizer(em)
necessário(s).
LEIA-SE 
6.4.4. Eventual(is) contato(s) telefônico(s) não será(ão) previamente agendado(s) e poderá(ão)
ser realizado(s) a qualquer momento, quando fizer(em) necessário(s).

ONDE SE LÊ 
6.5.1.  O  resultado  preliminar  será  divulgado  conforme  o  cronograma  e  subitem  8.1  no
endereço eletrônico http://ccom.catalao.ufg.br/, com as seguintes situações: 
●  Deferido:  Estudantes  que  apresentaram  documentos  comprobatórios  e  que  obtiveram
resultado das entrevistas e Situação de Matrícula – 2020 com parecer favorável por ocasião do
item 6.1; 
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● Indeferido: Estudantes que apresentaram documentos comprobatórios incompletos, e que
obtiveram resultado das entrevistas e Situação de Matrícula – 2020 com parecer desfavorável
por ocasião do item 6.1;
● Deferido em Aguardo de Vagas: Estudantes que apresentaram documentos comprobatórios,
e  que  obtiveram  resultado  das  entrevistas e  Situação  de  Matrícula  –  2020  com  parecer
favorável  por  ocasião  do  item  6.1,  mas  estarão  em  espera  de  vagas  e/ou  disponibilidade
orçamentária e financeira.
● Situação de análise: Estudantes que solicitaram a inserção nos projetos e que poderão ser
contemplados/as  no decorrer  do processo na hipótese de surgimento de novas vagas e/ou
disponibilização orçamentária e financeira. Nesse caso, ocorrerá a convocação para entrevistas,
verificação da situação de Matrícula – 2020, obtenção do parecer favorável ou desfavorável por
ocasião do item 6.1, e publicação do resultado atendendo os itens 6.5 e 6.6 do presente edital.
LEIA-SE 
6.5.1.  O  resultado  preliminar  será  divulgado  conforme  o  cronograma  e  subitem  8.1  no
endereço eletrônico http://ccom.catalao.ufg.br/, com as seguintes situações: 
● Deferido: Estudantes que apresentaram documentos comprobatórios e Situação de Matrícula
– 2020 com parecer favorável por ocasião do item 6.1; 
●  Indeferido:  Estudantes  que  apresentaram  documentos  comprobatórios  incompletos  e
Situação de Matrícula – 2020 com parecer desfavorável por ocasião do item 6.1;
● Deferido em Aguardo de Vagas: Estudantes que apresentaram documentos comprobatórios e
Situação de Matrícula – 2020 com parecer favorável por ocasião do item 6.1, mas estarão em
espera de vagas e/ou disponibilidade orçamentária e financeira.
● Situação de análise: Estudantes que solicitaram a inserção nos projetos e que poderão ser
contemplados/as  no decorrer  do processo na hipótese de surgimento de novas vagas e/ou
disponibilização orçamentária e financeira. Nesse caso, ocorrerá a convocação para entrevistas
(caso seja viável, de acordo com as orientações em decorrência das estratégias de prevenção
ao novo CORONAVÍRUS, COVID-19), verificação da situação de Matrícula – 2020, obtenção do
parecer  favorável  ou  desfavorável  por  ocasião  do  item  6.1,  e  publicação  do  resultado
atendendo os itens 6.5 e 6.6 do presente edital.

ONDE SE LÊ 
8.6.  Após  a  publicação  do  resultado  final  de  análise  das  solicitações,  os/as  estudantes
deferidos/as  serão convocados  pela  PRPE  para  uma reunião,  conforme cronograma,  sendo
obrigatória  a  participação  do/a  estudante  para  conhecimento,  orientação  e  assinatura  do
Termo  de  Compromisso  de  sua  vinculação,  para  inserção  nos  projetos  de  acordo  com  a
disponibilidade de vagas e orçamento. 
8.6.1. A  não participação do/a estudante na referida reunião implicará no cancelamento da
concessão aprovada.

LEIA-SE 
8.6.  Após  a  publicação  do  resultado  final  de  análise  das  solicitações,  os/as  estudantes
deferidos/as receberão por meio virtual, orientação sobre a Política de Assistência Estudantil e
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deverão assinar virtualmente o Termo de Compromisso de sua vinculação, para inserção nos
projetos de acordo com a disponibilidade de vagas e orçamento. 
8.6.1.  A  não  assinatura  virtual  do  Termo  de  Compromisso  disponibilizado  no
https://ccom.catalao.ufg.br,  localizado  no  menu  >  documentos  >  formulários  implicará  no
cancelamento da concessão aprovada.

RETIFICAR O ITEM 12. CRONOGRAMA conforme a seguir:

EDITAL COMPLEMENTAR PRPE/UFCAT Nº 01, DE 19 DE MARÇO DE 2020 AO EDITAL
PRPE/UFCAT Nº 03, DE 03 DE MARÇO DE 2020

Atividade Período
Inscrição de estudantes 03 a 20/03/20

03 a 27/03/20
Publicação  do  chamamento  para
entrevista social

A partir do dia 27/03/20

Período de Realizações das Entrevistas 30/03 a 03/04/20
Análise do Serviço Social 30/03 à 03/04
Resultado Preliminar Até 07/04/20
Período para Recursos 08 a 13/04/20
Resultado Final Até 15/04/20
Reunião  orientadora  e  assinatura  do
Termo de Compromisso

16/04/20 às 17h30

Assinatura  virtual  do  Termo  de
Compromisso

16/04/2020

* O Cronograma está sujeito a alterações.   

Catalão-GO, 19 de março de 2020

Roselma Lucchese
Reitora Pro Tempore UFCAT

Emerson Gervásio de Almeida
Pró-Reitor Pro Tempore - PRPE

4

https://ccom.catalao.ufg.br/

	UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALÃO - UFCAT

