
 
 
 

 
 

 
  

 

 

 

 

 
PROJETO “CESTAS DE ALIMENTOS AGROECOLÓGICOS E PRODUTOS DE HIGIENE” 

 

Estudantes de Graduação da Universidade Federal de Catalão (UFCAT) que tenham interesse em 

participar do Projeto Social para recebimento de “Cesta de Alimentos Agroecológicos e produtos 

de higiene” produzidos com qualidade por pequenos/as agricultores/as, atentem-se às 

informações abaixo: 

 Este é um projeto proposto pela Associação dos/as Docentes da UFCAT (ADCAC) e 

executado pela Associação Estadual dos Pequenos Agricultores (AEPAGO) em parceria 

com a Fundação do Banco do Brasil.  

 Recebe o apoio logístico da Pró-Reitoria de Políticas Estudantis da UFCAT (PRPE), 

cooperações técnicas dos setores de Serviço Social e Nutrição /PRPE UFCAT e conta com 

a democratização dos espaços decisórios a partir do Diretório Central de Estudantes 

(DCE/UFCAT).  

 Por meio do Projeto, serão entregues à 150 (cento e cinquenta) estudantes, duas 

“Cesta de Alimentos Agroecológicos e produtos de higiene” para contribuir com o Direito 

Humano à Alimentação Saudável em Tempos de Pandemia. O recebimento das cestas 

ocorrerá em duas etapas (dia 4 e 16 de junho de 2020), com os seguintes itens: 

o Alimentícios: 05 Kg de arroz; 02 Kg de feijão; 01 Kg de limão; 2 Kg de frutas (da 

estação); 03 Kg de legumes (dois tipos de variedades); 500 gramas de biscoitos 

de goma e 1 Kg de farinha de mandioca; 

o  Produtos de higiene: 02 unidades sabonetes em barra e 02 litros de detergente 

líquido caseiro. 

Quem pode participar? 

A prioridade para participação será de estudantes de graduação presencial da UFCAT em 

situação de desigualdade social, que estejam com status ATIVO ou ATIVO-FORMANDO 

no CGA/PROGRAD e que apresentem uma das seguintes situações: 

1) Constar na lista de estudantes em situação de vulnerabilidade social produzida pelo 

Diretório Central de Estudantes (DCE) da UFCAT e apresentada em reunião junto a 

Reitoria e PRPE em 07/04, não ser bolsista PRPE e não ter sido deferido/a na Portaria 

PRPE nº 1, de 26 de março de 2020 -  auxílio financeiro emergencial para Alimentação 

(no caso, apenas os/as estudantes subsidiados/as para Alimentação do Restaurante 

Universitário UFCAT); 

2) Ter Situação de “Aguardo de Vagas” para Alimentação Integral do Restaurante 

Universitário (RU) no Edital de bolsas PRPE/UFCAT nº 03, de 03 de março de 2020, ou 

ter aderido novamente ao Edital com solicitação de Bolsa Alimentação e não ter sido 

deferido/a na Portaria PRPE nº 1, de 26 de março de 2020; 

3) Ser bolsista Moradia/Alimentação Complementar da PRPE e não ter sido deferido/a na 

Portaria PRPE nº 1, de 26 de março de 2020; 

4) Ter sido deferido/a para Portaria PRPE nº 1, de 26 de março de 2020 ou para Alimentação 

Integral RU no Edital de bolsas PRPE/UFCAT nº 03, de 03 de março de 2020. 
 

Como faço para aderir? 

Clique no link abaixo para preencher um formulário até o dia 1º de junho de 2020 às 17h 

e aguarde o resultado que será publicado no dia 02 de Junho de 2020.  

https://forms.gle/KP71RTpays7kwF3M9 
 

Mais informações: 

adcac2007@gmail.com 

servicosocial.catalao@ufg.br 

https://ccom.catalao.ufg.br  
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