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EDITAL COMPLEMENTAR PRPE/UFCAT N° 03/2020 AO EDITAL PRPE/UFCAT Nº 
05/2020 

 
A Reitoria Pro Tempore - Universidade Federal de Catalão - UFCAT, por intermédio da Pró-
Reitoria de Políticas Estudantis - PRPE, no uso de suas atribuições e com base no que 
preconizam a Política de Assistência Social Estudantil - PASE da UFG (regulamentada pela 
Resolução CONSUNI nº 44/2017), a Lei n° 9.394/1996, os Decretos nº 7.234, de 19 de julho de 
2010 e nº 7.416/2010, de 30 de dezembro de 2010, ambos da Presidência da República, a Lei 
de Introdução às Normas de Direito Brasileiro (Decreto-lei nº 4.657/42, com a redação dada 
pela Lei nº 12.376, de 2010 combinado com o Decreto nº 9.830, de 10 de junho de 2019), e 
ainda as Resoluções CONSUNI/UFG nºs 07/2007, 18/2009 e 001/2018 e a Resolução UFCAT N° 
10/2020, torna público o presente Edital Complementar que: 
 
 
1. Inclui o item 10.1.1. com a seguinte redação “10.1.1. O resultado preliminar será publicado 
em primeira e segunda chamada conforme item 14 Cronograma. Para cada resultado 
preliminar haverá o respectivo prazo recursal.”  
 
2. Altera no item 10.2. a situação Indeferidos que passa a ter a seguinte redação ● Indeferido: 
estudantes que não preenchem os critérios de elegibilidade estabelecidos neste edital, e 
obtiveram parecer desfavorável;  
  
3. Inclui no item 10.2. a situação Em análise que tem a seguinte redação ● Em análise: 
estudantes que apresentaram documentos comprobatórios incompletos e/ou estão em 
processo de matrícula em componentes curriculares e/ou outras atividades acadêmicas no PSE 
ofertados por atividades pedagógicas não presenciais, mediadas por tecnologias digitais de 
informação e comunicação (TDICs), estando assim em processo de verificação pelo Setor de 
Serviço Social/PRPE. 
 
4. Altera o item 10.3. que passa a vigorar com a seguinte redação “10.3. Fica estabelecido o 
prazo de 01(um) dia útil, a partir da publicação do resultado preliminar, para interposição de 
recurso em caso de indeferimento, que deverá ser realizado exclusivamente pelo SIGAA 
Assistência Estudantil, onde será oportunizado apresentar documentação faltante exigida no 
Anexo II”. 
 
5. Inclui o item 11.1.1. com a seguinte redação “11.1.1. O resultado final será publicado em 
primeira e segunda chamada conforme item 14  Cronograma”. 
 
6. Inclui o item com a seguinte redação “11.4. A declaração de não possuir nenhum 
equipamento de informática integrará o Termo de Compromisso”. 



 
7. Altera o item 14 conforme abaixo: 
 

AÇÃO DATA 

Publicação do Edital 14/08/2020 

Prazo para impugnação do edital 17/08/2020 

Análise e publicação do resultado sobre as impugnações  18/08/2020 

Inscrições via SIGAA 18 a 26/08/2020 

Análise do Setor de Serviço Social 27/08/2020 a 02/09/2020 

Divulgação do resultado preliminar – 1ª CHAMADA 03/09/2020 

Período para recursos em caso de indeferimento – 1ª CHAMADA 04/09/2020 

Divulgação do resultado final – 1ª CHAMADA 
08/09/2020 

Preenchimento e Aceite Virtual do Termo de Compromisso – 1ª 
CHAMADA 
 

09/09/2020 

Divulgação do resultado preliminar – 2ª CHAMADA 14/09/2020 

Período para recursos em caso de indeferimentos  – 2ª CHAMADA 15/09/2020 

Divulgação do resultado final – 2ª CHAMADA 
16/09/2020 

Preenchimento e Aceite Virtual do Termo de Compromisso – 2ª 
CHAMADA 
 

17/09/2020 

 
 

 
 

Catalão, 02 de setembro de 2020. 
 
 
 
 
 
 

Emerson Gervásio de Almeida 
Pró-reitor Pro Tempore de Políticas Estudantis 


