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CONTEM CONOSCO! PROJETO SAÚDE MENTAL 

A pandemia do novo coronavírus (COVID-19) é a maior 
emergência de saúde pública que a comunidade internacional 
enfrenta em décadas. Além das preocupações quanto à saúde física, 
traz também sérias preocupações quanto ao sofrimento psicológico. 

Diante disso, a PRPE, por intermédio de sua nutricionista e 
Diretora de Atenção ao Estudante - DAE, Graciele Cristina Silva, em 
atuação conjunta com a Reitora Roselma Lucchese, enquanto 
pesquisadoras doutoras na área de saúde, propuseram projeto de 
pesquisa para auxiliar aos/às estudantes no enfrentamento dessa 
situação. 

O método aplicado será o observacional transversal e a 
pesquisa conta com parceria externa, assim como, com diversos 
setores da comunidade acadêmica, inclusive com professores dos 
cursos de psicologia, medicina, enfermagem, história, geografia e 
engenharia civil. 

Por isso, fiquem ligados!!!! Em breve, maiores informações 
dessa ação. 
                                                                                                                                                       

 
 

ATENÇÃO BIOPSICOSSOCIAL AOS/ÀS 
ESTUDANTES DA UFCAT 

A PRPE está em atuação constante e sempre em busca por 
novas perspectivas de Acolhimento Biopsicossocial para os/as 
estudantes.  

Para isso, a equipe está sendo ampliada e terá abordagem 
multidisciplinar e multiprofissional. E, considerando ainda, a atual 
situação de Pandemia da COVID-19 no Brasil e no mundo, a PRPE 
implantou atividade de acompanhamento dos/as estudantes na 
atenção à saúde mental, adotando como primeira ação imediata, a 
garantia do acesso às medicações de controle especial e 
psicotrópicos. 

Maiores informações podem ser obtida através do email: 
leticiafranco2018@ufg.br 

 
A Pró-Reitoria de Políticas Estudantis – 

PRPE está mobilizando todos os esforços para 
minimizar as dificuldades trazidas neste momento 
desafiador de pandemia pelo coronavírus e está 
disponível para auxiliar os(as) estudantes e buscar 
soluções. 

Vamos, juntos e de forma colaborativa e 
solidária, ultrapassar esta fase de insegurança. 
 
Pró-Reitoria de Políticas Estudantis 
E-mail: ccom.catalao@ufg.br  
Telefone: 3441-5333 
 
Pró-Reitor: Emerson Gervásio de Almeida 
E-mail: emersongervasio@ufg.br  
Telefone: 3441-5333 
 
Diretoria de Atenção ao Estudante - DAE 
Diretora: Graciele Cristina Silva 
E-mail: graciele@ufg.br  
Telefone: 3441-5333 
 
Diretoria de Gestão e Avaliação - DGA 
Diretora: Magda Pereira dos Santos 
E-mail: magda.santos@ufg.br 
Telefone: 3441-5333 
 
Coordenação Biopsicossocial 
Coordenadora: Letícia Cunha Franco 
E-mail: leticiafranco2018@ufg.br  
Telefone: 3441-5333 
 
Serviço de Nutrição 
Nutricionista: Graciele Cristina Silva  
E-mail: nutricao.catalao@ufg.br 
Telefone 3441-5338 
 
Serviço Social 
Email: servicosocial.catalao@ufg.br 
Telefone: 3441-5321 
 
Assistente Social: Fabiana Araújo Lima 
E-mail: fabiana.lima@ufg.br 
 
Assistente Social: Laurita de Queiroz Bomdespacho 
E-mail: lauritabomdespacho@ufg.br  
 
Secretaria Administrativa 
E-mail: atendimentoccom.catalao@ufg.br 
Telefone: 3441-5333 
 
Assistente em Administração: Magda Pereira dos 
Santos - E-mail: magda.santos@ufg.br 
 
Encarregados de Departamento: 
Lhorrani Clementina Moreira 
E-mail: lhorranimoreira@ufg.br 
 
Lucas do Prado Bueno 
E-mail: lucasbuen0@ufg.br 
 
Estagiária: Sandy Elisa Barbosa da Silva 
E-mail: sandyeliza@discente.ufg.br 
Telefone: 3441-5333 
 
SITE: https://ccom.catalao.ufg.br/  
Av. Dr. Lamartine Pinto de Avelar, 1120, Bl. Adm., 
Sls. 101/104 - Setor Universitário 
Catalão/GO - CEP: 75.704-020 

Retorno das obras da Casa do Estudante 

Após paralisação das obras da Casa 
do Estudante em 26/03/20, devido a 
pandemia da COVID-19, as obras 
retornaram em 27/04/20, e estão em 
pleno vapor. 

Com isto, permanecem as 
expectativas para término breve da 
construção, que já se encontrava em 
fase avançada, conforme imagem ao 
lado da última visita realizada por 
estudantes e servidores docentes e 
técnicos da UFCAT. 
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Distribuir solidariedade

Autoria: Grupo de Apoio Rede Solidária 
 

A educação pública realizada por 
nossa instituição preza pelo 
compromisso social; contudo, este 
não se efetiva a partir, somente, de 
ações da gestão, tampouco nos 
processos exclusivamente 
institucionais. Sua comunidade 
acadêmica produz práticas sociais 
que interferem nos rumos da 
sociedade. E foi nesse sentido que 
o docente Rodrigo Graboski Fratti 
convidou outras/os professores 
para compor ações solidárias neste 
processo de enfrentamento à 
pandemia. Daí, no dia 13 de abril 
de 2020, foi criado o grupo "Rede 
Solidária Catalão" em um 
aplicativo de celular, que unificou 
43 membros, em sua maioria 
professoras/es, mas com a 
diversidade da comunidade 
acadêmica presente: TAEs e 
Estudantes também participam. 
Por meio de articulação das/os 
componentes com outras 
instituições, coletivos, Associação 
Docente (ADCAC), movimentos 
sociais e da contribuição financeira 
de diversas/os professoras/es, foi 
possível organizar doações de 
cestas básicas, produtos de 
limpeza e higiene (que chamamos 
de Kit higiene), Frutas/legumes 
(Kit MCP - Movimento Camponês 
Popular)  e fraldas descartáveis. Ao 
todo, direcionamos arrecadações a 
94 pessoas e suas respectivas 
famílias. No início, a ação visava 
solidariedade para com as/os 
estudantes, mas hoje, já 
atendemos outros cidadãos 
necessitados. Em nossas práticas, a 
solidariedade está presente como 
fundamento. E é justamente isso 
que queremos distribuir... 

 

Entrega de máscaras para uso social aos/às estudantes 
 

UFCAT, por intermédio da Reitoria e PRPE, iniciou na manhã 
do dia 23/04/20, a entrega de máscaras para uso social aos/às 
estudantes.  

Trata-se de iniciativa da PRPE, em parceria com as 
professoras Márcia Pereira dos Santos (Curso de História/INHCS) 
e Renata Wirthmann Gonçalves Ferreira (Curso 
Psicologia/IBIOTEC), que objetiva manter olhar cuidadoso e 
constante à comunidade estudantil neste período de pandemia.  

A Coordenação Biopsicossocial/PRPE também elaborou 
orientações sobre o uso e higienização de máscaras, material 
disponível em: 
<https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/896/o/Orienta%C3%A7%
C3%B5es_uso_m%C3%A1scara_social.pdf>. 
 

Informação e cidadania 
Além da reconhecida atuação do setor se Serviço Social da 

PRPE, referido setor atuou, em conjunto com o DCE, na divulgação 
de esclarecimentos aos/às estudantes acerca do Auxílio 
Emergencial do Governo Federal, o que viabilizou o entendimento 
a esse direito. 

O Auxílio Emergencial é um benefício financeiro destinado 
aos trabalhadores informais, microempreendedores individuais 
(MEI), autônomos e desempregados, e tem por objetivo fornecer 
proteção emergencial no período de enfrentamento à crise causada 
pela pandemia do Coronavírus - COVID 19. 

Referido auxílio está sendo liberado de forma gradual, 
conforme cronograma estabelecido pela CEF. 

Assim, oportunizou-se a informação como fonte de cidadania. 
TRANSPARÊNCIA RECURSO PNAES 2020 

A Pró-Reitoria de Políticas Estudantis - PRPE, enquanto órgão da Universidade Federal de Catalão (UFCAT) 
criado em dezembro de 2019, com o intuito de garantir o acesso a informações previsto na Constituição Federal, na Lei 
nº 12.527/2011, bem como em consonância com os princípios e diretrizes que regem a Administração Pública, 
disponibiliza publicamente todas as ações realizadas com recurso PNAES a partir de 2020, inclusive atualizados 
periodicamente e constantes no sítio: https://ccom.catalao.ufg.br/p/31949-prpe-transparencia-em-informacoes-e-
recursos 

Ressalta-se que para demonstrar uma gestão transparente da informação, propiciando amplo acesso a ela e 
sua divulgação, também é possível obter informações de todos os pagamentos realizados pela PRPE e demais órgãos 
federais (ano 2020 e anteriores) ao estudante bolsista, através de seu CPF, pelos sites abaixo descritos: 

Consulta aos pagamentos realizados pela PRPE através de CPF: 
Acesse a página http://www.portaltransparencia.gov.br/ 

Consulta de pagamentos realizados aos bolsistas da Permanência MEC: Acesse a página 
https://www.fnde.gov.br/consulta-publica/pagamento-bolsa-executado/#/app/consultar/0/0 
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