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Processo nº 23070.043405/2019-22 
 

Edital CCOM UFG/RC Nº 05, de 27  de novembro de 2019 
Auxílio Extraordinário 

 

A Direção da Regional Catalão/Universidade Federal de Goiás – RC/UFG e a            
Coordenação de Assuntos da Comunidade Universitária – CCOM/RC/UFG, tornam         
público o presente edital para seleção de estudantes da Regional Catalão interessados            
em solicitar Auxílio Extraordinário para Alimentação no período compreendido de 17           
de dezembro/2019 a 31 de janeiro/2020, podendo ser expedido um novo edital para o              
período de 01 a 29 de fevereiro de 2020, a depender de recurso orçamentário, em               
conformidade com os Decretos nºs 7416/2010 e 7234/2010 da Presidência da República            
e, ainda com as Resoluções CONSUNI/UFG nº 07/2007, nº 18/2009, nº 44/2017 e nº              
001/2018. 
 
1 Do objetivo 
 
1.1 O presente Edital tem por objetivo tornar públicas as regras do processo de seleção               
de estudantes oriundos de família em que as expressões das desigualdades sociais            
atravessam a política de educação, no Auxílio Extraordinário para Alimentação, em           
caráter provisório, em pecúnia, com repasse direto aos estudantes, para refeições que            
não serão ofertadas pelo Restaurante Universitário - RU/RC, diante da interrupção de            
seus serviços, contribuindo para a permanência estudantil na Universidade. 
 
1.2 O Auxílio Extraordinário está vinculado à Política de Assistência Social Estudantil –             
PASE/UFG, e busca contribuir para redução dos riscos de evasão relacionados às            
condições de situação de renda baixa, favorecendo a permanência e o desempenho sócio             
acadêmico do estudante, regularmente matriculado em cursos de graduação presencial          
na Universidade Federal de Goiás, Regional Catalão. 
 
2. Da elegibilidade dos estudantes 
2.1 Estar regularmente matriculado em primeiro curso de graduação presencial da UFG- 
RC. 
2.2 Estar com frequência igual ou superior a 75%; 
2.3 Ser, prioritariamente, procedente de escola pública no ensino médio; 
2.4 Ter renda familiar per capita igual ou inferior a 1 e ½ salário mínimo; 
2.5 Ser assistido pela Política de Assistência Estudantil da UFG/RC com isenção            
integral do pagamento da alimentação no RU/RC; 
2.6 Os/As estudantes vinculados/as a esta universidade e que também são servidores            
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Técnico-Administrativos em Educação ou docentes do Serviço Público Federal não são           
elegíveis para participarem das ações e programas vinculados à Política de Assistência            
Social Estudantil da Universidade Federal de Goiás – PASE/UFG; 
2.7 Ter utilizado no mínimo 50% do serviço do Restaurante Universitário RU/RC no             
segundo semestre de 2019; e 
2.8 Residir em cidades com mais de 61 km (sessenta e um quilômetros) de distância de                
Catalão - GO, e que permanecerão em Catalão no período compreendido de 17 de              
dezembro/2019 a 31 de janeiro/2020. 
 
3 Do Auxílio Extraordinário  
3.1 Do Valor e Forma de Repasse: o auxílio extraordinário para alimentação consiste             
no pagamento em parcela única, em pecúnia no valor de R$ 575,00 (quinhentos e              
setenta e cinco reais), referente ao período compreendido de 17 de dezembro/2019 a 31              
de janeiro/2020, em forma de depósito bancário em conta-corrente pessoal do/a           
estudante beneficiário/a.  
3.1.1 Alternativamente, o/a estudante poderá informar conta poupança, mas apenas da           
Caixa Econômica Federal, operação 013. Não serão aceitas: Conta Salário, Conta           
Fácil, e contas que estejam vinculadas a outro nome e CPF que não sejam do/a próprio/a                
estudante. 
 
4 Da inscrição 
4.1 As inscrições serão realizadas de 27/11 a 02/12/2019. 
4.1.1 As inscrições realizadas de forma intempestiva não serão consideradas.  
4.2 Para solicitar a adesão ao Auxílio Extraordinário, o/a estudante deverá preencher e             
submeter o formulário on-line “Termo de Adesão e Compromisso” constante do           
presente edital, e disponível no sítio da CCOM:  https://ccom.catalao.ufg.br/. 
4.3 Anexar o comprovante de residência atualizado em Catalão/GO do/a estudante,           
assim como de seus familiares noutra localidade. Realizar upload dos documentos           
comprobatórios em formato .pdf 

 
5 Das Vagas: 
 

Modalidades Quantidade prevista 
Auxílio Extraordinário para Alimentação no período de       
17/12/2019 a 31/01/2020 

60 

 
5.1 Os recursos financeiros para a realização dessa ação são provenientes do Programa             
Nacional de Assistência Estudantil - PNAES, exercício 2019, vinculado a Regional           
Catalão. 
 
 

https://ccom.catalao.ufg.br/
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6 Do processo de análise 
6.1 O Serviço Social considerará o estudo e análise da realidade social dos/as estudantes              
que estão com parecer deferido para alimentação integral no RU/RC.  
6.2 O Serviço Social avaliará a justificativa e documentação submetida pelo/a estudante            
através do “Termo de Adesão e Compromisso” constante do presente edital, e            
disponível no sítio da CCOM:  https://ccom.catalao.ufg.br/. 
6.3 Poderão ser realizados contatos telefônicos, envio de e-mail, entrevistas ou visitas            
domiciliares ao Núcleo Familiar ou à rede de apoio do/a estudante, bem como, outros              
documentos poderão ser solicitados, a critério do Serviço Social - CCOM/RC. 
 
7 Dos Critérios de desempate 
7.1 Em caso de empate na análise da realidade socioeconômica será priorizado aquele             
que: 
a) Ingresso na UFG/RC por cotas de Preto, Pardo e Indígenas - PPI; 
b) Tenha membro do Núcleo Familiar com doenças graves, degenerativas, crônicas e            
pessoas com deficiência, devidamente comprovada, conforme Lei Federal nº 11.052, de           
29 de dezembro de 2004; 
c) Participe de Programas Sociais Públicos nas esferas municipal, estadual, federal e do             
Distrito Federal; 
d) A maior distância entre Catalão e a localidade de residência do Núcleo familiar. 
 
8 CRONOGRAMA 
 
 

Atividade Período 

1. Solicitação do/a estudante 27 de novembro a 02 de dezembro de 2019 

2. Resultado Preliminar 04 de dezembro de 2019 

3. Prazo para Recurso 24 horas a partir da publicação do       
Resultado Preliminar, via e-mail ao Serviço      
Social - SS/RC/UFG: 
servicosocial.catalao@ufg.br. O campo   
“Assunto” da mensagem eletrônica deverá ser      
preenchido com número de matrícula, nome completo       
do/a estudante – Auxílio Extraordinário (Recurso). 

4. Resultado Final Em até (cinco) dias úteis a partir do        
encerramento do período recursal, pelo sítio      

https://ccom.catalao.ufg.br/
mailto:servicosocial.catalao@ufg.br
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https://ccom.catalao.ufg.br/ 

* O Cronograma está sujeito a alterações. 
 
 
8.1 Da publicação do resultado 
8.1.1 Fica estabelecido o prazo de 24 horas, a partir da publicação do resultado              
preliminar, para interposição de recurso, que deverá ser realizado exclusivamente pelo           
formulário e encaminhado para o e-mail servicosocial.ccom@ufg.br. O campo “Assunto”          
da mensagem eletrônica deverá ser preenchido com número de matrícula, nome completo do/a             
estudante – Auxílio Extraordinário (Recurso)  
8.2 Os recursos serão analisados pelo Serviço Social da Coordenação de Assuntos da             
Comunidade Universitária/CCOM; 
8.3 A publicação do resultado final no sítio https://ccom.catalao.ufg.br ocorrerá até           
(cinco) dias úteis a partir do encerramento do período recursal; 
8.4 Após a publicação do resultado final, os/as estudantes selecionados/as serão           
convocados/as pela CCOM para uma reunião, sendo obrigatória a presença, aceite de            
orientação e assinatura do Termo de Adesão e Compromisso de sua vinculação, para             
inserção no auxílio extraordinário de acordo com a disponibilidade de vagas e            
orçamento. 
8.4.1 O/A estudante deverá, semanalmente, nos dias 20/12/19, 30/12/19, 03/01/20,          
10/01/20 e 17/01/20, comparecer, pessoalmente, a CCOM para assinar termo de           
frequência. 
8.4.1.1 O desrespeito ao item acima implica no desligamento do/a estudante ao Auxílio             
e obrigação do mesmo/a na devolução dos valores recebidos indevidamente, além de            
responder administrativamente conforme o Regimento da UFG e nas esferas civil e            
penal, conforme as legislações em vigor, salvo justificativa apresentada (encaminhar          
para o e-mail servicosocial.ccom@ufg.br) com Parecer favorável pelo Serviço Social da           
CCOM. 
8.4.2 A não participação pessoal do/a estudante na reunião explicitada no item 8.4             
implicará no cancelamento da concessão aprovada. 
 

9 Do desligamento  
9.1 Garantidos a ampla defesa e o contraditório, após estudo realizado pelo Serviço             
Social, a modalidade recebida poderá ser suspensas ou cancelada, em qualquer uma das             
seguintes condições: 
a) conclusão do curso de graduação; 
b) trancamento de matrícula; 
c) desligamento da UFG; 
d) desempenho acadêmico insuficiente, comprovado pelo extrato acadêmico associado         

https://ccom.catalao.ufg.br/
mailto:servicosocial.ccom@ufg.br
https://ccom.catalao.ufg.br/
mailto:servicosocial.ccom@ufg.br
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ao parecer da Assistente Social; 
e) possuir reprovação por falta (RF e/ou RMF) na vigência deste atendimento; 
f) mudança da realidade socioeconômica do/a estudante; 
g) comprovação de falsidade ideológica; 
h) prática de atos não condizentes com o ambiente universitário, conforme disciplinado            
pela própria instituição; 
i) usar indevidamente ou permitir que outrem utilize o seu benefício; 
j) infringir leis e normas vigentes tais como Estatuto e o Regimento da UFG; 
l) ausência do perfil do PNAES (Programa Nacional de Assistência Estudantil); 
m) se for comprovada omissão e inveracidade nas informações prestadas, o/a estudante            
inserido/a nas Bolsas de Assistência Estudantil será desligado/a e obrigado/a a devolver            
os valores recebidos indevidamente, e responderá administrativamente conforme o         
Regimento da UFG e nas esferas civil e penal, conforme as legislações em vigor; 
n) afastamento por mobilidade sem prévia informação à CCOM, ou outras situações de             
mesmo efeito (matrícula não ativa, exceto em situações de estudante em processo de             
exclusão e julgamento de recurso na Câmara de Graduação), no momento de            
averiguação da situação de matrícula, excluído da folha de pagamento; 
o) descumprir total ou parte dos requisitos listados no Termo de Compromisso assinado             
pelo/a estudante para ingresso no Programa UFG/RC; 
p) integralizar o tempo máximo de participação no Programa; 
q) o não comparecimento do/a estudante nos dias pré-determinados neste Edital para            
assinatura do Termo de Frequência; 
r) não atender ao disposto na PASE, Resolução Consuni UFG nº. 44/2017. 
 
10. Da Impugnação do Edital 
10.1. Fica estabelecido o prazo de (02) dois dias úteis, a partir da publicação deste               
edital, para impugnação do mesmo ou pedido de esclarecimento. 
10.2 A impugnação deverá ser encaminhada por correspondência eletrônica, para o           
endereço: atendimento.ccom@ufg.br, seguindo as normas do processo administrativo        
federal. 
10.3 Caso não seja impugnado dentro do prazo, o/a candidato/a não poderá mais             
contrariar as cláusulas deste Edital, concordando com todos os seus termos. 
 
11 Das disposições gerais e finais 
11.1 A comunicação da CCOM com os/as estudantes será realizada utilizando-se os            
dados constantes em seu perfil no Sistema Integrado de Gestão de Atividades            
Acadêmicas - SIGAA. 
11.1.1 É de total responsabilidade do/a estudante manter atualizado suas informações           
pessoais pelo Portal do Aluno no Sistema Integrado de Gestão de Atividades            
Acadêmicas – SIGAA, incluindo seus endereços pessoais e eletrônicos.  
11.2 É de responsabilidade do/a estudante, acompanhar pelo sítio         

mailto:atendimento.ccom@uf.br
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https://ccom.catalao.ufg.br  todas as informações divulgadas a respeito do presente         
edital.  
11.3 O/A estudante que possuir Cadastro na CCOM com status “Deferido em Aguardo             
de Vagas” e “Em Análise”, não é condição que gere direito ao recebimento do Auxílio               
Extraordinário. 
11.4 Os dados de solicitação coletados no processo de cadastramento subsidiam estudos            
e estratégias para aperfeiçoamento de acompanhamento e suporte para a qualificação da           
permanência estudantil na graduação e gestão de recursos-PNAES na Regional          
Catalão-RC/UFG. 
11.5 É de inteira responsabilidade do/a estudante, atualizar, sempre que necessário, suas            
informações pessoais e acadêmicas, junto à CCOM, em especial, em relação a mudança             
no perfil socioeconômico, trancamento de matrícula, cancelamento de matrícula em          
disciplinas e afastamento para mobilidade nacional ou internacional e ainda por motivos            
de saúde. 
11.6 Todo/a estudante para manter o auxílio após o resultado final com situação             
deferido, deverá assinar o termo de compromisso e entregar na CCOM. 
11.7 A equipe da CCOM poderá promover, a qualquer tempo, o chamamento do/a             
estudante para atendimento, entrevista, atualização de informações e outros,          
acompanhamento sócio-acadêmico, bem como, promover visita domiciliar, articulação        
com os docentes dos cursos e seus respectivos Núcleos Docentes Estruturantes –            
NDE’s, encaminhamentos e quaisquer outros procedimentos que se fizerem necessários. 
11.8 As informações ou documentações apresentadas pelo/a estudante no processo de           
estudo socioeconômico, serão de responsabilidade do/a estudante, sob pena de          
responder aos artigos 297 - 299 do Código Penal Brasileiro, sem prejuízo de sanções              
administrativas e judiciais cabíveis. 
11.9 Os casos omissos serão resolvidos pela CCOM/RC/UFG. 
 
 

 

 
Roselma Lucchese 

Diretora da Regional Catalão - UFG 

Emerson Gervásio de Almeida 
Coordenador de Assuntos da Comunidade Universitária – CCOM/RC/UFG 
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