
Serviço Público Federal
Universidade Federal de Catalão – UFCAT

Pró-Reitoria de Políticas Estudantis – PRPE

Processo SEI N°: 23070.001456/2023-63

PORTARIA PRPE/UFCAT Nº 01, DE 12 DE JANEIRO DE 2023

Dispõe sobre o atendimento indireto, com a isenção total no

pagamento das refeições tomadas no Restaurante Universitário

da UFCAT a estudantes indígenas e quilombolas.

A PRÓ-REITORA DE POLÍTICAS ESTUDANTIS DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALÃO

(PRPE/UFCAT), no uso de suas atribuições regimentais, e

Considerando as especificidades e os objetivos da Política de Assistência Estudantil da

Universidade Federal de Goiás (UFG), regulamentada pela Resolução CONSUNI n.º 44/2017, a

Portaria UFCAT n.º 384, de 30 de junho de 2022, que manteve, no âmbito da UFCAT, os

procedimentos acadêmicos e administrativos disciplinados pelas normas da Universidade tutora

até o fim da tutoria;

Considerando que o atendimento em alimentação é uma necessidade humana básica e constitui

uma prioridade nas ações da PRPE, pela sua importância no acesso dos/as estudantes de situação

de desigualdade social na educação;

Considerando o Decreto 7.234, de 19 de julho de 2010, em seu art. 3º, §1º, II, que estabelece que

as ações de assistência estudantil do PNAES deverão ser desenvolvidas na área “alimentação”;

Considerando a importância de fortalecer o Programa UFGInclui, instituído em 2008, pela

Resolução CONSUNI nº 29/2008, que busca contribuir para democratizar gradativamente o acesso

à Universidade Federal de Goiás, e, agora, por consequência à Universidade Federal de Catalão,

por meio de políticas de ações afirmativas que favoreçam a entrada de estudantes indígenas e

quilombolas;

Considerando os objetivos do Programa Nacional de Assistência Estudantil - PNAES, em especial,

os incisos II (minimizar os efeitos das desigualdades sociais e regionais na permanência e
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conclusão da educação superior) e III (reduzir as taxas de retenção e evasão), ambos do artigo 2º

do Decreto nº 7.234/2010;

Considerando a importância de contribuir para a permanência e conclusão do curso de graduação

de estudantes indígenas e quilombolas, notadamente os/as que apresentam maiores

vulnerabilidades socioeconômicas;

Considerando a extrema relevância de minimizar as desigualdades sociais e étnico-raciais, bem

como em decorrência das especificidades desses/as estudantes com relação à organização social

de suas comunidades, condição geográfica, costumes, línguas, crenças e tradições, amparadas pela

Constituição Federal;

Considerando a necessidade de atendimento especial aos/às estudantes indígenas e quilombolas,

que podem enfrentar maior dificuldade de adaptação ao ambiente universitário, dadas as

distinções culturais e peculiares condições de acesso à educação básica, podendo levar à

necessidade de prazos maiores que os regulamentares para a conclusão de seus cursos;

Considerando a maior precarização das condições de vida e do trabalho, e a crescente procura de

estudantes por programas da assistência estudantil com intuito de permanência na Universidade;

RESOLVE:

Art. 1º Deferir a isenção total no pagamento das refeições (almoço/jantar) tomadas no

Restaurante Universitário da UFCAT a estudantes indígenas e quilombolas.

§ 1º Para fins desta Portaria, consideram-se indígenas aqueles/as assim definidos no art. 1º da

Convenção nº 169/1989, da Organização Internacional do Trabalho - OIT, aprovada pelo Decreto

Legislativo nº 143, de 20 de junho de 2002.

§ 2º Consideram-se quilombolas aqueles/as assim definidos no art. 2º do Decreto no 4.887, de 20

de novembro de 2003.

Art. 2º O atendimento ao/à estudante se dará pela concessão da Bolsa Alimentação RU até 31 de

dezembro de 2023.

Art. 3º A Bolsa Alimentação RU poderá ser acumulada com as demais bolsas do Programa de

Assistência Estudantil da UFCAT e com a Bolsa Permanência conforme art. 6º da Portaria Nº 389,

de 9 de maio de 2013 proveniente do Ministério da Educação - MEC.

Art. 4º A Bolsa Alimentação RU Integral poderá ser acumulada com bolsas acadêmicas, desde que

não haja impedimento por parte das respectivas bolsas acadêmicas.
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Art. 5º O/A estudante elegível para inclusão na Bolsa Alimentação RU (indígenas e quilombolas)

deverá atender aos seguintes requisitos:

I - ser estudante indígena ou quilombola;

II - estar regularmente matriculado/a em curso de graduação presencial na UFCAT, com status

ativo/formando, conforme verificado junto ao Sistema Integrado de Gestão de Atividade

Acadêmica (SIGAA);

III - apresentar comprovada situação de renda familiar bruta mensal per capita de até 1,5 salário

mínimo vigente no país através de cadastro único atualizado junto ao SIGAA Assistência Estudantil;

IV - Não ser bolsista da Alimentação Integral RU e nem Bolsista da Moradia Universitária do

Cerrado;

V - ter ingressado pela modalidade UFGInclui ou comprovar sua condição de pertencimento étnico

e residência.

Parágrafo único. O/A estudante incluso/a na Bolsa Alimentação RU pela PORTARIA PRPE/UFCAT Nº

12, DE 20 DE JULHO DE 2022 e que mantém os critérios de inclusão, terá sua participação

renovada automaticamente. Contudo, deverá atender a convocação da PRPE para assinatura de

novo Termo de Compromisso.

Art. 6º Será considerado para comprovação da etnia enquanto indígena ou quilombola para o/a

estudante que não for ingressante pelo UFGInclui:

I - Declaração da Fundação Cultural Palmares de que a/o estudante quilombola reside em

comunidade remanescente de quilombo ou comprovante de residência em comunidade

quilombola;

II - Declaração da Fundação Nacional do Índio – FUNAI de que a/o estudante indígena reside em

comunidade indígena ou comprovante de residência em comunidade indígena;

III - Declaração de sua respectiva comunidade (indígena ou quilombola) sobre sua condição de

pertencimento étnico e de residência, assinada por pelo menos 03 (três) lideranças reconhecidas

conforme Anexo I ou II desta Portaria.

Art. 7º Para solicitar isenção no Restaurante Universitário o/a estudante deverá preencher

formulário no site da PRPE, disponível no link https://forms.gle/ebjQ3XN5S9WbDeHf6,

verificados os critérios de elegibilidade descritos no art 5º e no art 6º da presente Portaria.
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Art. 8º Após preenchimento do formulário, a equipe da PRPE fará análise das solicitações com

base nos critérios de elegibilidade e das declarações, se for o caso. Após a análise, será publicada a

relação dos/as estudantes deferidos/as que poderão utilizar o RU enquanto bolsistas integrais.

Art. 9º Ao/À estudante inscrito/a e não elegível será informado pela PRPE os motivos do

indeferimento da solicitação, da qual caberá recurso no prazo de 5 (cinco) dias dirigido à Diretoria

de Atenção ao/à Estudante (DAE).

Art. 10. A qualquer momento poderá ser solicitado e/ou apresentado parecer dos setores

responsáveis pelo acompanhamento pedagógico e socioassistencial que visem atualizar a situação

acadêmica e a situação socioeconômica do/a estudante contemplado/a por esta Portaria.

Art. 11. O/A estudante deverá assinar o Termo de Compromisso da Bolsa Alimentação Integral e

atender às convocações dos setores administrativos envolvidos na execução e acompanhamento

desta Portaria.

Art. 12. O atendimento na Bolsa Alimentação Integral a estudantes indígenas e quilombolas

previstos na presente portaria será encerrado nas seguintes situações:

I - conclusão do curso de graduação;

II - trancamento ou desistência do curso

III - mudança da realidade socioeconômica;

IV - não estar matriculado/a em componentes curriculares no semestre de vigência

V - a não assinatura do Termo de Compromisso da Bolsa ou a não participação nas convocações

descritas no art. 11;

VI - prática de atos não condizentes com o ambiente universitário;

VII - falsidade ideológica;

VIII - por solicitação própria.

Art. 13. É de inteira responsabilidade do/a estudante atualizar, sempre que necessário, as

seguintes informações:

I - dados pessoais e bancários, incluindo-se endereços pessoal, eletrônico/e-mail e contato

telefônico no SIGAA;
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II - trancamento de matrícula, não renovação de matrícula, recurso por perda de vaga,

afastamento para mobilidade nacional ou internacional, transferência interna ou novo ingresso em

curso de graduação, junto a PRPE.

Art. 14. Os recursos financeiros endereçados para o financiamento da Bolsa Alimentação Integral

para estudantes indígenas e quilombolas serão oriundos de recursos do PNAES enviados à UFCAT

pelo Governo Federal.

Parágrafo único. Como todo programa da PRPE, o recurso financeiro de que trata esta Portaria

está condicionado à disponibilidade orçamentária e financeira de recursos da UFCAT, podendo ser

suspenso por falta de recursos.

Art. 15. Os casos omissos serão resolvidos pela Pró-Reitoria de Políticas Estudantis.

Art. 16. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Pró-Reitoria de Políticas Estudantis – PRPE

Pró-Reitoria de Políticas Estudantis – Universidade Federal de Catalão
Av. Dr. Lamartine Pinto de Avelar, 1120, Bl. Adm., Sls. 101/104 - Setor Universitário, Catalão/GO, CEP: 75.704-020

Telefone/Fax/whatsapp: (64) 3441-5333 / https://ccom.catalao.UFCAT.br/
5

https://ccom.catalao.ufg.br/

