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Serviço Público Federal 

Universidade Federal de Catalão - UFCAT 
Pró-Reitoria de Políticas Estudantis – PRPE 

Serviço Social  

 
PERGUNTAS E RESPOSTAS FREQUENTES - FAQ 

EDITAL PRPE/UFCAT Nº 05, DE 14 DE AGOSTO DE 2020  
AUXÍLIO FINANCEIRO PARA AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTO DE INFORMÁTICA 

RETIFICADO PELOS EDITAIS COMPLEMENTARES PRPE/UFCAT N° 01/2020, 17/08/2020 E N° 02, 
19/08/2020 

 
TEMA 1: Dados Bancários 
Para receber o auxílio, devo atualizar meus dados bancários? Posso informar conta digital? 
R. Sim, precisa atualizar os dados bancários no SIGAA, e não pode ser conta digital. A conta bancária 
deverá ser corrente de qualquer banco (exceto bancos digitais) ou poupança (somente da Caixa 
Econômica Federal), deve estar ativa e o estudante ser o titular. É de responsabilidade do/a estudante, 
informar corretamente seus dados bancários, cabendo-lhe o ônus de eventuais problemas decorrentes 
da falta de informação bancária correta. 
 
TEMA 2: Equipamentos pré-existentes, compra de assessórios e peças, valores e prestação de contas 
Questão 1: Possuo um notebook antigo que não tem bateria, utilizo diretamente na tomada e trava 
bastante.  Tenho receio de acabar a energia e perder aulas. Posso participar do Edital. Devo enviar 
uma declaração específica?  
Questão 2: Li no edital que um notebook ou tablet precisa ser 4g para atender as especificações das 
aulas remotas. O meu é 2g e uma memória ram bem fraca, atendendo apenas ao básico que é uma 
página de word e uma do Google aberta ao mesmo tempo. Por ter pouca memória ele se torna fraco 
para as aulas remotas. Posso solicitar?  
R. O Edital 5/2020 tem a intencionalidade de contribuir com a aquisição de equipamento de 
informática (para quem, prioritariamente não o possui) para viabilizar o acesso de estudantes em 
situação de desigualdade as atividades pedagógicas do PSE na UFCAT. Um dos eixos do Programa 
Nacional de Assistência Estudantil - PNAES (Decreto 7.234/2010), é o Direito de cidadania a Inclusão 
Digital. Para o Serviço Social, que construirá o parecer das solicitações, se o/a estudante tem um 
equipamento danificado ou que não atende as configurações mínimas necessárias 
(https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/896/o/Edital_N%C2%B0_05_2020_-_Anexo_V_-
_Espec%C3%ADfica%C3%A7%C3%B5es_CERCOMP_para_notebooks_e_tablets.pdf) para ter acesso aos 
componentes curriculares e/ou outras atividades acadêmicas no PSE, ficará prejudicado/a. Portanto, 
deve solicitar adesão ao Ed. 5 e informar que não possui equipamento. Caso queira deixar essa 
informação mais explícita para nos apoiar na análise, pode incluir uma observação na própria 
declaração do Anexo VI.  
Questão 3: Somos em 3 estudantes e temos apenas um computador que já está bem lento e que já foi 
formatado algumas vezes, mas continua lento. Podemos fazer a adesão ao Edital nº5/2020? 
R. Para o Serviço Social, que construirá o parecer das solicitações, o recomendado é que 
cada estudante tenha seu próprio equipamento digital (o acesso ao Direito é individual) e atenda as 
configurações mínimas necessárias para participar das atividades pedagógicas do PSE: 
(https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/896/o/Edital_N%C2%B0_05_2020_-_Anexo_V_-
_Espec%C3%ADfica%C3%A7%C3%B5es_CERCOMP_para_notebooks_e_tablets.pdf) 
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Caso permaneçam com apenas um computador compartilhado, danificado/lento ou sem as 
especificações mínimas para participar das atividades PSE, vocês poderão ficar excluídos do processo de 
aprendizagem. Portanto, sugerimos que realizem a adesão ao Ed. 5 e informem que não possui 
equipamento. Caso queiram deixar essa informação mais explícita para nos apoiar na análise, podem 
incluir uma observação na própria declaração do Anexo VI. 
Questão 4: Tendo em vista, a alta do Dólar e o momento atual da pandemia de Covid-19, os preços de 
Hardware (Peças e computadores montados) subiram, impossibilitando a compra de um computador 
de qualidade novo por 1500,00 reais. Podemos comprar peças e turbinar os computadores que já 
temos? Posso juntar meu auxílio com a da minha namorada e comprar só um notebook robusto?  
R. A Equipe da PRPE participou de vários grupos de trabalhos justamente para proporcionar o mínimo 
de condições necessárias para lançar este edital. A recomendação realizada pelos Técnicos da 
Universidade são embasada nas configurações das ferramentas que serão mediadas por tecnologias 
digitais de informações e comunicação (TIDCs) e para que, os/as estudantes tenham condições de 
participarem dessas atividades acadêmicas remotas.  Ressaltamos que você dois tem atividades 
acadêmicas bem diversas e ainda precisamos aguardar se os cursos (Engenharia e Ciências Sociais) 
disponibilizarão as disciplinas para que vocês se matriculem. A matrícula é uma exigência para 
participarem do edital.  Caso compre um computador "robusto" pode ser que ocorra que ambos tenham 
que ocupar o equipamento ao mesmo tempo. Queremos alertá-los que ambos são de cursos e carga 
horárias diferentes, ambos têm contas bancárias separadas, ambos possuem CPF distintos. Dessa forma, 
a prestação de conta é proibida em um único CPF. Entendemos a necessidade mas ambos precisam 
prestar conta separadamente, assim como não é possível comprar peças e acessórios por meio deste 
Edital.  
Questão 5: No item 5.7 fala que o aluno que adquirir o equipamento no valor abaixo do repassado 
terá que devolver a quantidade que sobrar, certo? E no caso de comprar no valor a mais do repassado, 
será permitido? Até quanto poderemos ultrapassar esse valor? O valor pode ser estendido para pagar 
o frete? Película de vidro? Capas? Caneta para mexer no tablet? 
R. Você poderá adquirir um equipamento no valor superior caso seja do seu interesse. Mas ressaltamos 
que: "2.5. Na eventualidade de aquisição de equipamento de informática em valor superior ao repasse 
único para auxílio estabelecido neste Edital e constante no item 2.1, não haverá qualquer tipo de 
ressarcimento e/ou complementação pela PRPE/UFCAT." O valor do frete será aceito, pois integra a 
totalidade do valor da Nota Fiscal. A Compra de acessórios não serão permitidos pois não são o objeto 
deste edital. 
 
TEMA 3: Documentação exigida e aproveitamento de documentos enviados anteriormente 
Questão 1: O edital solicita cópia das páginas da carteira de trabalho de todos os integrantes do núcleo 
familiar. Porém, a minha carteira de trabalho ficou em Catalão, e eu atualmente estou na minha 
cidade de origem. Não tenho como buscá-la. Eu nunca assinei a minha carteira, posso enviar apenas 
o print da carteira de trabalho digital do app fornecido pelo Governo Federal? 
R. Conforme consta no Edital 5/2020 todos os documentos devem ser anexados ao SIGAA. 
Compreendemos as dificuldades vivenciadas e agravadas com a Pandemia e faremos uma análise 
sensível e cuidadosa para que o direito a Assistência Estudantil seja assegurado. Caso ainda não tenha 
inserido a documentação enviada por e-mail inclua no documento único do SIGAA e acompanhe os 
contatos por e-mail e informes no site da PRPE. Caso não seja possível anexar alguma documentação, 
em casos EXCEPCIONAIS (não é a regra) você pode incluir um documento informando a ausência de 
documentos com justificativa. Veja um modelo abaixo:  
DECLARAÇÃO DE AUSÊNCIA DE DOCUMENTO(S) 
Eu,____________________________________________________________, portador(a) do 
documento de identidade nº ____________________, CPF nº_____________________, declaro, para 
fins de comprovação na análise do Edital nºxx/2020, que não possuo a seguinte documentação (listar e 
justificar):   
Documento(s): ________________, por motivo de:_______________________ 
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Declaro que as informações prestadas são completas e verdadeiras, e estão sujeitas às sanções do artigo 
299 do Decreto Lei 2848/40. Art. 299. Omitir, em documento público ou particular, declaração que dele 
devia constar, ou nele inserir ou fazer inserir declaração falsa ou diversa da que devia ser escrita, com o 
fim de prejudicar direito, criar, obrigação ou alterar a verdade sobre fato juridicamente relevante: Pena- 
reclusão, de um a cinco anos, e multa, se o documento é público, e reclusão, de um a três anos, e multa, 
se o documento é particular. 
 ________________, ____ de ________________________ de 2020. 
 _________________________________________ 
Assinatura 
Questão 2: A solicitação de aproveitamento de documentos precisar ser anexada junto aos outros que 
já estão no cadastro único ou envio separadamente com o documento de núcleo familiar? 
R. O SIGAA só aceita um arquivo. Portanto, você vai baixar os documentos que já estão anexados e juntar 
todos os solicitados do Edital nº5. Não esqueça que a solicitação de aproveitamento dos documentos 
não o desobriga a se inscrever. Outra questão que foi retificada no edital é que todos/as os/as 
estudantes, independentemente das situações expostas no Edital, têm que anexar no rol de documentos 
de seu cadastro único, a Declaração constante do ANEXO VI (via SIGAA Assistência). 
Questão 3: Minha irmã acaba de assinar a carteira de trabalho, devido a isso, fica inviável para mim 
apresentar documentos que ainda não existem. Na carteira de trabalho dela tem a data de admissão 
para comprovar que nos meses anteriores não existem contracheques. O que posso fazer a respeito 
para concorrer? 
R. Sugerimos inicialmente que consulte todas as orientações no 
link https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/896/o/Edital_N%C2%B0_05_2020_Anexo_II_Lista_de_docu
mentos.pdf 
Consideraremos para fins de análise e cálculo da renda percapita familiar os três últimos meses 
anteriores ao Edital nº5/2020, a saber: maio, junho e julho de 2020. Assim, você deve informar a situação 
neste período. Se sua irmã estava desempregada neste período deve apresentar: a) Termo de rescisão 
de contrato. b) Declaração de desempregado, disponível no endereço eletrônico: 
https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/896/o/Declara%C3%A7%C3%A3o_de_Desempregado%28a 
%29_-_2020.pdf e Extratos bancários de todas as contas bancárias, corrente ou poupança, de pelo 
menos (maio, junho e julho de 2020) - (digitalizado).   
Você pode acrescentar a cópia da CTPS dela com novo contrato assinado para atualizar a análise e caso 
excepcionalmente não tenha algum documento para apresentar neste momento, utilize uma declaração 
de ausência de documentos. Caso precise de um modelo enviamos.  
 
TEMA 4: Anexos do SIGAA 
Questão 1: Eu sou bolsista e vi que não é necessário anexar todos os documentos que estão pedindo. 
Eu tenho uma pasta de documentos, porém do ano passado quando tentei a bolsa permanência, posso 
enviá-la novamente visto que não teve modificação? Apenas anexado o histórico acadêmico e os 
extratos recentes? No SIGAA, eu e alguns alunos não estamos conseguindo finalizar o cadastro único, 
sempre da erro ao anexar os documentos. Não sei como proceder. 
R. 7.3. 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.  
7.4. A relação de documentos necessários para comprovação da renda per capita consta no ANEXO II 
deste edital.  
7.5. Os/As estudantes que participaram da seleção do Edital PRPE N° 04/2020 e que já atualizaram seu 
Cadastro Único e inseriram a Planilha de Núcleo Familiar ficam dispensados dos procedimentos 
constantes dos itens 7.6 a 7.8, bastando apenas se inscrever na bolsa através do SIGAA Assistência 
Estudantil.  
7.6. Estudantes bolsistas atendidos pela PRPE em alguma modalidade da Assistência Estudantil, ficam 
dispensados de inserir a documentação de renda, bastando realizar a inscrição via SIGAA Assistência 
Estudantil e atualizar, em seu cadastro único, os membros do núcleo familiar e a renda per capita familiar 
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bruta. Também será necessário fazer o preenchimento do ANEXO III - Planilha de Núcleo Familiar e 
inserir via SIGAA.  
7.7. Estudantes que participaram das seleções do Edital PRPE N° 03/2020 e ficaram deferidos/as em 
aguardo de vagas, independente da modalidade, ficam dispensados de inserir a documentação de renda, 
bastando realizar a inscrição via SIGAA Assistência Estudantil e atualizar, em seu cadastro único, os 
membros do núcleo familiar e a renda per capita familiar bruta. Também será necessário fazer o 
preenchimento do ANEXO III - Planilha de Núcleo Familiar e inserir via SIGAA.  
7.8. Estudantes que inseriram seus documentos de renda per capita no Formulário de pré-inscrição para 
auxílio internet - RNP, bem como preencheram a Planilha de Núcleo Familiar, poderão solicitar 
aproveitamento de seus documentos através do ANEXO IV.  
7.8.1. A solicitação de aproveitamento dos documentos acima não desobriga o/a estudante a se 
inscrever.   
Questão 2: Não consigo anexar os documentos no SIGAA. Como devo fazer?  
Questão 3: Não consigo juntar todos os documentos em um único arquivo. Como proceder? 
Questão 4: Vou reaproveitar meus documentos, já fiz adesão e atualização no Edital 4, devo enviar 
novamente a planilha de composição familiar?  
R. Os/As estudantes só conseguirão anexar os novos arquivos do Ed. 5/2020 se tiverem aderido 
novamente ao cadastro único e feito a atualização dos dados. Conforme consta no item 7.5 do edital, se 
a sua documentação estiver completa e atualizada conforme foi solicitado no edital n° 04, basta solicitar 
o auxílio de inclusão digital: "7.5. Os/As estudantes que participaram da seleção do Edital PRPE N° 
04/2020 e que já atualizaram seu Cadastro Único e inseriram a Planilha de Núcleo Familiar ficam 
dispensados dos procedimentos constantes dos itens 7.6 a 7.8, bastando apenas se inscrever na bolsa 
através do SIGAA Assistência Estudantil." Importante verificar que foi incluído no Edital o item 7.9 : 
“Todos/as os/as estudantes, independentemente das situações expostas neste Edital, têm que anexar 
no rol de documentos de seu cadastro único, a Declaração constante do ANEXO VI (via SIGAA 
Assistência)”. Sugerimos consultar o ANEXO I PROCEDIMENTOS PARA REALIZAÇÃO DAS INSCRIÇÕES NO 
SIGAA ASSISTÊNCIA AO ESTUDANTE disponível no link 
https://files.cercomp.ufg.br/weby/up/896/o/Edital_N%C2%B005_2020__ANEXO_I_Instru%C3%A7%C3
%B5es_para_Inscri%C3%A7%C3%A3o_-_OFICIAL.pdf 
Questão 5: Eu sou já sou bolsista, mas quero me inscrever no EDITAL PRPE/UFCAT Nº 5 PARA 
INCLUSÃO DIGITAL, só que na hora de selecionar o arquivo para anexar no lugar de renda acabei 
selecionando o errado, que está faltando vários documentos. Posso enviar diretamente por e-mail? 
Não consegui alterar pelo SIGAA. 
R. O SIGAA ficará aberto para alterações do Edital nº5 até o dia 26 de agosto. Você pode alterar o 
documento anexado, clique no local indicado e troque o arquivo. Ele só aceita um arquivo ou 
documentos compactados. Portanto, deve juntar toda a documentação solicitada e incluir no próprio 
SIGAA - Assistência Estudantil.  
 
TEMA 5: Cálculo de percapita 
O Auxílio Emergencial do governo federal, é contado como renda no cálculo da percapita familiar?  
R. Não. De acordo com a Portaria Normativa do MEC nº18/2012 estão excluídos do cálculo de renda 
familiar percapita (Lei de cotas), Auxílio Emergencial Financeiro e outros programas de transferência de 
renda destinados à população atingida por desastres, residente em Municípios em estado de calamidade 
pública ou situação de emergência; e demais programas de transferência condicionada de renda 
implementados por Estados, Distrito Federal ou Municípios. 
 
 
 


