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PORTARIA CCOM/RC/UFG Nº 01, de 27 de novembro de 2019 

Apoio Pedagógico 

A Direção da Universidade Federal de Goiás - Regional Catalão (UFG/RC) e a Coordenação de Assuntos                
da Comunidade Universitária (CCOM/RC), no uso de suas atribuições e considerando as especificidades             
dos requisitos do Programa Nacional de Assistência Estudantil – PNAES, instituído pelo Decreto nº 7.234,               
de 19 de julho de 2010, e da Política de Assistência Social Estudantil (PASE/UFG), regulamentada pela                
Resolução CONSUNI UFG nº 44/2017; 

Considerando a demanda para atendimento aos/as estudantes em situação de renda baixa para aquisição de               
materiais didáticos e pedagógicos, em conformidade com a ação IX – apoio pedagógico, do Artigo 3º do                 
Decreto nº 7.234, de 19 de julho de 2010, que institui o PNAES, e com o descrito em seu Artigo 4º; 

Considerando os objetivos do PNAES, em especial, o item II – minimizar os efeitos das desigualdades                
sociais e regionais na permanência e conclusão da educação superior, e III – reduzir as taxas de retenção e                   
evasão, conforme artigo 2º do Decreto nº 7.234, de 19 de julho de 2010; 

Considerando que a seleção de Bolsas Permanência e/ou Bolsa Moradia PNAES/UFG/RC apresenta            
condicionantes focalizados nas situações de estudantes de renda baixa para o atendimento e que essa               
seleção coaduna com os propósitos da PASE/UFG e PNAES; 

RESOLVE: 

Art. 1º. Determinar o repasse financeiro único no valor de até R$ 400,00 (quatrocentos reais) ao/a                
estudante bolsista do Projeto Bolsa Permanência e/ou Bolsa Moradia PNAES/UFG/RC, que esteja com             
status ativo no SIGAA/CGA/COGRAD, e que não possua reprovação por falta (RF e/ou RMF) na vigência                
deste atendimento em seu histórico acadêmico. 

Parágrafo 1º. Este repasse deverá ser feito por meio de crédito em conta bancária do/a estudante e deverá                  
ser utilizado exclusivamente para aquisição de materiais e/ou instrumentais didáticos de uso pessoal, como              
papelaria, livros, equipamentos de proteção individual para aulas práticas (jaleco, óculos de proteção,             
calçado de segurança e outros), calculadora científica/contábil, ou outros materiais e instrumentos            
requeridos do/a estudante nas atividades de ensino, pesquisa e/ou extensão. 

Parágrafo 2º. Para aquisição dos materiais e/ou instrumentais didáticos de uso pessoal descritos no              
parágrafo 1º, serão necessários: a comprovação da necessidade de referidos objetos via documento             
expedido pelo/a servidor/a responsável pela atividade na UFG/RC, e  orçamento prévio. 

Parágrafo 3º. O valor creditado na conta bancária do/a estudante, será no valor do orçamento apresentado                
até o limite de R$ 400,00 (quatrocentos reais). 

 

Art. 2º. A data para solicitação de adesão ao Apoio Pedagógico, objeto desta Portaria, é até 02/12/19. 

Parágrafo 1º. Para referida adesão, o/a estudante deverá preencher o “Termo de Adesão e               
Compromisso” – PORTARIA CCOM/RC/UFG Nº 01/2019, disponível no sítio         
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https://ccom.catalao.ufg.br, anexando os documentos comprobatórios constantes do parágrafo 2º do artigo           
1º desta Portaria, via upload em formato .pdf 

Parágrafo 2º. As solicitações de adesão realizadas de forma intempestiva não serão consideradas. 

 
Art. 3º. Do Cronograma:  
 

Atividade Período 

1. Solicitação do/a estudante 27 de novembro a 02 de dezembro de 2019 

2. Resultado Preliminar 03 de dezembro de 2019 

3. Prazo para Recurso 24 horas a partir da publicação do Resultado        
Preliminar, via e-mail ao    
atendimentoccom.catalao@ufg.br. O campo “Assunto”    
da mensagem eletrônica deverá ser preenchido com       
número de matrícula, nome completo do/a estudante –        
Apoio Pedagógico (Recurso). 

4. Resultado Final Em até (cinco) dias úteis a partir do encerramento do          
período recursal, pelo sítio https://ccom.catalao.ufg.br/ 

* O Cronograma está sujeito a alterações. 
 
 
 
Art. 4º. No prazo máximo de 05 (cinco) dias úteis após o recebimento do recurso, o/a estudante deverá                  
enviar por mensagem eletrônica, endereçada ao e-mail: atendimentoccom.catalao@ufg.br a cópia digital           
dos comprovantes fiscais referentes à aquisição dos materiais e/ou instrumentos didáticos, para fins de              
prestação de contas. O campo “Assunto” da mensagem eletrônica deverá ser preenchido com número de               
matrícula e nome completo do/a estudante – Apoio Pedagógico (Prestação de Contas). 

Parágrafo 1º. As notas fiscais deverão conter o CPF do/a estudante como destinatário/a do material               
adquirido. 

Parágrafo 2º. O/A estudante se comprometerá com o uso do recurso concedido e terá para prestação de                 
contas até 15/01/2020. 

Parágrafo 3º. Caso não ocorra a prestação de contas, bem como em situações de valores não utilizados ou                  
aplicados indevidamente, o/a estudante será considerado inadimplente e deverá devolver os valores            
recebidos por meio da Guia de Recolhimento da União - GRU no mesmo prazo da prestação de contas                  
(cinco dias úteis), e caso não cumpra esta obrigação responderá administrativamente conforme o             
Regimento da UFG e nas esferas civil e penal, conforme as legislações em vigor, bem como poderá ter os                   
demais auxílios suspensos. 

 

Art. 5º. Os casos omissos serão resolvidos pela CCOM/RC. 
 

Art. 6º. Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação. 

 
Roselma Lucchese 

Diretora da Regional Catalão - UFG 
Emerson Gervásio de Almeida 

Coordenador de Assuntos da Comunidade Universitária – CCOM/RC/UFG 
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