
 

 
 
 
 

 
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALÃO (UFCAT) 
PRÓ-REITORIA DE POLÍTICAS ESTUDANTIS 

 
 

PORTARIA Nº 1, DE 26 DE MARÇO DE 2020 
 
 

Dispõe sobre a implementação de repasse 

financeiro, em caráter excepcional e emer-

gencial, destinado a contribuir com a ali-

mentação de estudantes em situação de ex-

trema vulnerabilidade socioeconômica, 
como forma de auxílio na prevenção e en-

frentamento à transmissão do COVID-19 no 
âmbito das atividades da Assistência Estu-

dantil da Universidade Federal de Catalão. 
 
 
A Pró-Reitora de Políticas Estudantis da Universidade Federal de Catalão – PRPE/UFCAT, no uso 
de suas atribuições e com base no que preconizam a Política de Assistência Social Estudantil da UFG, 

regulamentada pela Resolução CONSUNI 044/2017, o Decreto nº 7.234, de 19 de julho de 2010 da 
Presidência da República, e 
 

CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância Internacio-

nal pela Organização Mundial da Saúde em 30 de janeiro de 2020; 
 

CONSIDERANDO a Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN) em de-

corrência da Infecção Humana pelo novo Coronavírus (COVID-19), declarada por meio da Portaria 

nº 188/GM/MS, de 3 de fevereiro de 2020; 
 

CONSIDERANDO a Instrução Normativa nº 19, de 12 de março de 2020, que estabelece ori-
entações aos órgãos e entidades do Sistema de Pessoal Civil da Administração Pública Federal - SI-

PEC, quanto às medidas de proteção para enfrentamento da emergência de saúde pública de im-

portância internacional decorrente do coronavírus (COVID-19); 
 

CONSIDERANDO a Nota Técnica nº: 3/2020 – GAB - 03076 da Secretaria de Estado da Saúde 

de Goiás; 
 

CONSIDERANDO o Decreto do Estado de Goiás n. 9.637, de 17/03/20, que determinou o 

fechamento dos Restaurantes no estado, o que inclui o Restaurante Universitário da UFCAT; 
 

CONSIDERANDO o caráter educativo e formativo da Universidade Federal de Catalão, por 

meio do Comitê Interno de Enfrentamento ao Surto Epidemiológico de COVID-19 e do contato com 



 

as autoridades sanitárias, de modo a manter a comunidade universitária atualizada a respeito da 

propagação do COVID-19 e dos procedimentos necessários à sua prevenção;  
 
CONSIDERANDO o Decreto n. 2040, de 16/03/2020, da Prefeitura Municipal de Catalão-GO, 

que decretou situação de emergência na saúde pública, em razão da disseminação do novo corona-

vírus (2019- nCoV) com alteração pelo Decreto n. 2046, de 17/03/2020 e nº 2051, de 21/03/2020; 
 

CONSIDERANDO a Portaria n. 454, de 20/03/2020, do Ministério da Saúde, que declara todo 
o território nacional em estado de transmissão comunitária do COVID-19; 
 

CONSIDERANDO a evolução dos casos de COVID-19 (coronavírus) no Estado de Goiás e no 

País, a recomendação de suspensão das atividades acadêmicas da UFCAT (3ª e 4ª Notas da UFCAT 

à comunidade acadêmica) e de isolamento social (OMS e Ministério da Saúde) e o objetivo da PRPE 

em garantir segurança e proteção social aos/às estudantes ante aos possíveis impactos da pandemia 

do novo Coronavírus; 
 

CONSIDERANDO que o atendimento em alimentação, necessidade humana básica, é priori-

tária dentre as ações da PRPE, pela importância que tem na política de permanência dos/as estu-

dantes de baixa renda; 
 

CONSIDERANDO reunião realizada hoje (26/03/2020), de forma remota, com toda a equipe 
da PRPE da UFCAT, na qual todos os setores (administrativo, serviço social, nutrição e reitoria) opi-

naram unanimemente favoráveis por essa medida; e 
 

CONSIDERANDO a iminente suspensão do calendário acadêmico da UFCAT e, consequente-

mente, a interrupção do serviço de entrega de marmitas no RU e o impacto social dessa medida na 
vida dos/as estudantes que se declararam impossibilitados/as de retornarem às suas residências 

e/ou que têm no RU sua única forma de subsistência alimentar;  
 

RESOLVE: 
 
Art. 1º Determinar ordem de serviço para estabelecer repasse financeiro, em caráter excepcional e 
emergencial, destinado a contribuir com a ALIMENTAÇÃO, no valor de R$ 250,00 (duzentos e cin-

quenta reais) aos/as estudantes de graduação presencial, atendidos/as pela Política de Assistência 

Estudantil com isenção integral do Restaurante Universitário - RU, que estejam com status ATIVO 
ou ATIVO-FORMANDO no CGA/PROGRAD e que apresentem uma das seguintes situações: 
 

 Todos/as os/as estudantes que fizeram uso do serviço de marmita oportunizado pelo Res-

taurante Universitário da UFCAT a partir de 20 de março de 2020 até o dia de ontem 
(25/03/20) e que se declararam impossibilitados/as de retornarem às suas residências e/ou 
que têm no RU sua única forma de subsistência alimentar; e/ou 

 Todos/as os/as estudantes com Atendimento Emergencial Estudantil deferido no corrente 
ano de 2020, nos exatos termos contidos na Portaria SEI n. 02 de 18 de abril de 2019 - 

PRAE/UFG. 

Art. 2º Este repasse será feito por meio de crédito em conta bancária pessoal do/a estudante ou 

Ordem Bancária, provavelmente, ainda na primeira quinzena de abril de 2020, levando-se em con-
sideração que o serviço de entrega de marmita aos/às estudantes habilitados/as para uso do mesmo 

deverá se ultimar em 03 de abril de 2020. 
 



 

Art. 3º A PRPE, de acordo com os desdobramentos da crise provocada pelo COVID 19, e, se neces-

sário, publicará outra Portaria ou Edital de seleção de estudantes para atendimento emergencial 

em alimentação, no prazo de 30 dias, a contar da data de publicação desta Portaria. 
 
Art. 4º O recurso financeiro utilizado para atender ao determinado nesta Portaria é proveniente do 

Programa Nacional da Assistência Estudantil - PNAES. Portanto, o(s) pagamento(s) está(ão) condici-

onado(s) à disponibilidade orçamentária e financeira de recursos de referido Programa. 
 
Art. 5º Os casos omissos serão resolvidos pela Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis. 
 

Art. 6º Novos comunicados poderão ser publicados no sítio eletrônico da Pró-Reitoria de Políticas 

Estudantis. 
 
Art. 7º Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação, podendo ser revisada a qualquer 

momento em virtude do dinamismo que a situação emergencial impõe. 
 

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

 


