
Serviço Público Federal
Universidade Federal de Catalão - UFCAT
Pró-Reitoria de Políticas Estudantis -PRPE

Processo SEI nº 23070.019918/2021-37

PORTARIA PRPE/UFCAT Nº 08, DE 20 DE ABRIL DE 2021

Inclusão Digital

A Reitoria Pro Tempore - Universidade Federal de Catalão - UFCAT, por intermédio da
Pró-Reitoria de Políticas Estudantis - PRPE, no uso de suas atribuições e com base no que
preconizam a Política de Assistência Social Estudantil - PASE da UFG (regulamentada pela
Resolução CONSUNI nº 44/2017), a Lei n° 9.394/1996, os Decretos nº 7.234, de 19 de julho de
2010 e nº 7.416, de 30 de dezembro de 2010, ambos da Presidência da República, a Lei de
Introdução às Normas de Direito Brasileiro (Decreto-lei nº 4.657/42, com a redação dada pela
Lei nº 12.376/2010 combinado com o Decreto nº 9.830, de 10 de junho de 2019), e ainda a
Resolução UFCAT n° 019/2020, bem como as Portarias PRPE/UFCAT sob os nºs 2, 3 e 4, todas
de 15/03/2021;

CONSIDERANDO a Declaração de Emergência em Saúde Pública de Importância
Internacional, pela Organização Mundial da Saúde, em 30 de janeiro de 2020, em decorrência
da Infecção Humana pelo novo coronavírus (COVID-19);

CONSIDERANDO a Portaria nº 188, de 3 de fevereiro de 2020, do Ministério da Saúde,
que declara Emergência em Saúde Pública de Importância Nacional (ESPIN), em decorrência
da Infecção Humana pelo novo coronavírus (COVID-19);

CONSIDERANDO a Lei nº 13.979, de 6 de fevereiro de 2020, que dispõe sobre as
medidas para enfrentamento da emergência em saúde pública de importância internacional
decorrente do coronavírus responsável pelo surto de 2020;

CONSIDERANDO a Declaração da Organização Mundial de Saúde, de 11 de março de
2020, que decreta situação de pandemia no que se refere à infecção pelo coronavírus, bem
como de pedido para que os países redobrem o comprometimento contra a pandemia;

CONSIDERANDO a Instrução Normativa nº 19, de 12 de março de 2020, que
estabelece orientações aos órgãos e entidades do Sistema de Pessoal Civil da Administração
Pública Federal - SIPEC, quanto às medidas de proteção para enfrentamento da emergência
de saúde pública de importância nacional e internacional, decorrentes do
coronavírus(COVID-19);

CONSIDERANDO a Portaria nº 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), com expressivo
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índice de morte, no Estado de Goiás e no País, bem como, a recomendação de isolamento
social da Organização Mundial de Saúde (OMS) e do Ministério da Saúde (MS);

CONSIDERANDO a evolução significativa dos casos de COVID-19 (coronavírus) na
Cidade de Catalão, Estado de Goiás, o que vem ensejando sucessivos Decretos Municipais que
dispõem sobre a situação de emergência na saúde pública do Município de Catalão;

CONSIDERANDO as determinações apresentadas pelo Comitê Interno de
Enfrentamento ao Surto Epidemiológico de COVID-19 da UFCAT, que recomenda “manter o
Plano de Intervenção para Enfrentamento da COVID-19” seguindo as orientações da SES e
OMS, e o objetivo da PRPE em garantir a segurança e proteção social aos/às estudantes ante
aos riscos e possíveis impactos da pandemia do novo Coronavírus;

CONSIDERANDO orientações do Ministério da Educação e/ou Pareceres CNE/CP, que
dispõem sobre a substituição das aulas e atividades pedagógicas presenciais por
aulas/atividades em meios digitais, enquanto durar a situação de pandemia do novo
coronavírus (Covid-19);

CONSIDERANDO os Pareceres do Procurador Federal da UFG/UFCAT; os quais,
respectivamente, em março/2020 opinou favoravelmente pela concessão de auxílio financeiro
para alimentação via Portaria, e o Parecer n. 00690/2020/CONS/PFUFG/PGF/AGU, de 07 de
julho de 2020, que expressa entendimento também pela possibilidade para disponibilização
de recurso público oriundo do Programa Nacional de Assistência Estudantil (PNAES) para
atender uma necessidade emergencial, possibilitando aos/às estudantes adquirir um plano de
dados de internet para acompanhar as atividades acadêmicas remotamente durante esse
período de isolamento social devido ao enfrentamento ao COVID-19;

CONSIDERANDO o Parecer n. 00082/2020/GAB/PF-IFTO/PGF/AGU, datado de 02 de
junho de 2020, da lavra do Procurador-Chefe junto à Procuradoria Federal/IFTO, que expressa
o entendimento pela possibilidade de manutenção do pagamento de alguns auxílios da
assistência estudantil mesmo com a suspensão do calendário acadêmico em razão da situação
emergencial de saúde pública decorrente da COVID-19, como forma de auxiliar o/a estudante
a enfrentar o período de pandemia, a minimizar a situação de vulnerabilidade socioeconômica
e evitar a evasão;

CONSIDERANDO a adesão da UFCAT, desde 24 de agosto de 2020, ao Projeto Alunos
Conectados – RNP/MEC;

CONSIDERANDO a Resolução UFCAT Nº 019/2020, que estabelece diretrizes sobre o
retorno obrigatório das atividades curriculares, no âmbito dos cursos de graduação da
Universidade Federal de Catalão (UFCAT), por meio de atividades acadêmicas não presenciais,
com aulas e atividades remotas, devido às consequências acarretadas pela pandemia da
COVID-19, torna-se latente a necessidade dos/as estudantes em usufruir do pacote de dados
ofertado através do Projeto Alunos Conectados;

CONSIDERANDO a Resolução CEPEC UFCAT N.º 001/2021, de 31 de março de 2021,
que aprova o calendário acadêmico 2020/2, para o ensino de graduação da Universidade
Federal de Catalão, no qual, excepcionalmente as atividades acadêmicas da graduação
acontecerão consoante ao que determinam as Resoluções UFCAT 006R/2020, 019/2020 e

020/2020, e a Instrução Normativa n.º 003, de 23/12/2020;
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CONSIDERANDO o levantamento sobre as condições e possibilidades de ampliação de
atividades remotas na UFCAT, realizado com a comunidade universitária e os resultados
apresentados pelo Grupo de Trabalho (GT) Tecnologia;

CONSIDERANDO que cerca 75% dos/as estudantes da UFCAT apresentam rendas
mensais per capitas familiares iguais ou inferiores a um salário mínimo e meio vigente no
país;

CONSIDERANDO que atualmente a UFCAT já conta com 141 (cento e quarenta e um)
estudantes em pleno uso e gozo da conectividade oportunizada pelo Projeto Alunos
Conectados RNP/MEC;

CONSIDERANDO os/as estudantes que se encontram em área territorial de não
cobertura pelo Projeto Alunos Conectados RNP/MEC e que participaram do Edital PRPE/UFCAT
Nº 06, de 31 de agosto de 2020 (23070.038713/2020-70), que selecionou estudantes da UFCAT
interessados/as em solicitar Auxílio Inclusão Digital com o objetivo de oportunizar serviço de
acesso à internet mediante oferta de “chip” e pacote de dados móveis pela Rede Nacional de
Ensino e Pesquisa – RNP;

CONSIDERANDO a possibilidade de futuros/as estudantes se encontrarem em áreas
territoriais sem cobertura das três operadoras selecionadas para o Projeto Alunos Conectados
RNP/MEC, fato que só será diagnosticado após fluxo contínuo de solicitação e recebimento dos
chips pela UFCAT estabelecido conforme Edital PRPE N° 04, de 07 de Abril de 2021;

CONSIDERANDO as normas e regramentos contidos no Edital PRPE N° 04, de 07 de
Abril de 2021, que se destina a oportunizar serviço de acesso à internet mediante oferta de
“chip” e pacote de dados móveis pela Rede Nacional de Ensino e Pesquisa - RNP, e que serão
obedecidas para análise de eventuais novos deferimentos e inclusão de estudantes à presente
Portaria;

CONSIDERANDO que o Ofício Nº 67/2021/CGPP/DIFES/SESU/SESU-MEC, dirigido a
todos/as Dirigentes das Instituições Federais de Ensino Superior, datado de 05 de abril de 2021,
informa da prorrogação do Projeto Alunos Conectados até dezembro de 2021;

CONSIDERANDO reunião realizada em 06 de abril de 2021, de forma remota, entre a
pró-reitoria e diretorias da PRPE da UFCAT, que em conjunto com parte da equipe gestora local
do Projeto Alunos Conectados RNP/MEC, opinaram favoráveis por essa medida; 

CONSIDERANDO os valores de referência apurados pela equipe administrativa da
PRPE, em 06 de abril de 2021, para a aquisição de 20GB de internet pelo período de 30 (trinta)
dias na modalidade pré-pago nas principais operadoras de internet móvel, com abrangência
nacional (Claro, Oi, Vivo e Tim), é necessário, em média, o valor de R$100,00 (cem reais),
importe mensal que se estabelece na presente Portaria para Auxílio Inclusão Digital, tudo
devidamente registrado em memória de cálculo onde constam links utilizados para consulta
(anexados neste processo 23070.017607/2021-33);

CONSIDERANDO que as ações de assistência estudantil devem considerar a
necessidade de viabilizar a igualdade de oportunidades e agir, preventivamente, nas situações
de retenção e evasão decorrentes da insuficiência de condições financeiras;

CONSIDERANDO os objetivos do PNAES, em especial, o item II – minimizar os efeitos
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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 a demanda para atendimento aos/às estudantes em situação de
desigualdade social para acompanhamento das atividades na forma remota, em
conformidade com a ação V – inclusão digital do Decreto nº 7.234/2010 (PNAES);

CONSIDERANDO que situações excepcionais exigem medidas excepcionais por parte da
Administração Pública; 

RESOLVE:

Art. 1º. Determinar o repasse financeiro no valor de R$100,00(cem reais), em caráter
emergencial, aos/às estudantes de graduação presencial da UFCAT, com fins à contribuir para
a aquisição de dados móveis para acesso à internet junto a operadora de sua conveniência,
como forma de auxílio inclusão digital no acompanhamento aos componentes curriculares
e/ou atividades acadêmicas remotamente estabelecidas na UFCAT.
§ 1º. São critérios de elegibilidade ao/à estudante para o recebimento do auxílio inclusão
digital estabelecido nesta Portaria:
a) status ATIVO ou ATIVO-FORMANDO no Sistema Integrado de Gestão de Atividades
Acadêmicas (SIGAA);
b) matrícula regular em componente(s) curricular(es) ofertados em formato remoto ao longo
dos semestres do ano de 2021; e
c) renda per capita de até um salário mínimo e meio vigente no ano de 2021, a ser validada
pelo Setor de Serviço Social da PRPE.
§ 2º. Igualmente, são critérios de elegibilidade que o/a estudante se enquadre em uma das
duas hipóteses abaixo:
a) ser estudante que se encontre em área territorial de não cobertura pelo Projeto Alunos
Conectados RNP/MEC e selecionado/a pelo Edital PRPE/UFCAT Nº 06, de 31 de agosto de
2020; ou
b) ser estudante que se encontre em área territorial de não cobertura pelo Projeto Alunos
Conectados RNP/MEC e vier a ser selecionado/a pelo Edital PRPE/UFCAT N° 04, de 07 de abril
de 2021.
§ 3º. As áreas territoriais (localidades) de não cobertura pelo Projeto Alunos Conectados
RNP/MEC se encontram no Anexo I e poderão ser atualizadas à medida dos informes da Rede
Nacional de Ensino e Pesquisa - RNP.
§ 4º. Caso identificado o descumprimento de qualquer um dos critérios elencados nos
parágrafos 1º e 2º, o pagamento cessará imediatamente.

Art. 2º. A PRPE utilizará como critério quanto à localidade (área territorial) em que o/a
estudante se encontre, para verificação se o/a discente está nas áreas territoriais de não
cobertura pelo Projeto Alunos Conectados RNP/MEC, em atendimento ao art. 1º, §3º, o local
informado pelo/a mesmo/a quando de sua inscrição ao Edital PRPE/UFCAT Nº 06, de 31 de
agosto de 2020 ou ao Edital PRPE/UFCAT N° 04, de 07 de abril de 2021.
§ 1º. Como forma de validação do contido no caput do art. 2º, antes da inserção do/a discente
na lista de estudantes contemplados/as por esta Portaria, o setor administrativo da PRPE
enviará, mensalmente, email para confirmação da localidade (área territorial) em que o/a
estudante se encontre. O/A estudante terá o prazo de até 48(quarenta e oito) horas para
responder e confirmando-se a presença do/a estudante na lista de localidades sem cobertura
pelo Projeto Alunos Conectados RNP/MEC, conforme Anexo I, o/a mesmo/a será inserido/a
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em referida lista mensal.
§ 2º. A presente Portaria é de fluxo contínuo, respeitadas todas as normativas aqui
constantes, em especial aos arts. 4º e 5º. Desta forma, na eventualidade de qualquer
estudante não estar sendo contemplado/a por esta Portaria e enquadrando-se nos critérios
de elegibilidade contidos no art. 1º, §§ 1º e 2º, encaminhar email para
servicosocial.catalao@ufg.br constando no campo “Assunto” da mensagem eletrônica o
número de matrícula, nome completo do/a estudante – Portaria PRPE/UFCAT nº 08/2021,
pois será agendada entrevista com o setor de serviço social e/ou quaisquer outros
procedimentos que a PRPE entender cabíveis para referida análise, inclusive
consulta/confirmação à RNP. Após a realização desta(s) medida(s), o setor de serviço social
emitirá Parecer, com encaminhamento às Diretorias da PRPE; às quais darão conhecimento de
sua decisão ao/à envolvido/a.
§ 3º. O/A estudante que tiver sua solicitação negada, poderá apresentar recurso junto a PRPE,
no prazo de até 5(cinco) dias úteis a partir de sua ciência, a ser encaminhado para o e-mail
atendimentoccom.catalao@ufg.br constando no campo “Assunto” da mensagem eletrônica o
número de matrícula, nome completo do/a estudante – RECURSO Portaria PRPE/UFCAT nº
08/2021.
§ 4º. Os recursos serão analisados pela Pró-reitoria da PRPE.
§ 5º. Após análise dos recursos, o/a estudante será notificado da decisão via email/processo
SEI.
§ 6º. Se for comprovada omissão e inveracidade nas informações prestadas, o/a
estudante inserido/a nos programas de Assistência Estudantil será desligado/a e
responderá administrativamente conforme o Regimento da UFG/UFCAT, além das esferas
civil e penal, conforme as legislações em vigor.

Art. 3º. A lista contendo o nome, matrícula, curso, localidade (área territorial conforme Anexo
I), e o enquadramento em uma das situações contidas nas alíneas “a” ou “b” do art. 1º, §2º,
dos/as estudantes que se encontram em situação de atendimento por esta Portaria está/rá
disponível para consulta mensalmente no sítio da PRPE: https://ccom.catalao.ufg.br/.
§ 1º. Após a publicação da lista mencionada no caput do art. 3º, os/as estudantes
contemplados/as deverão preencher e dar aceite no Termo de Compromisso, disponível no
link https://forms.gle/niiLTPxcYrPQeknM9, no prazo de até 48(quarenta e oito) horas.
§ 2º. O Termo de Compromisso mencionado no parágrafo anterior só deve ser preenchido
uma única vez, conforme prazo estabelecido, em seguida à primeira publicação com o nome
do/a estudante.
§ 3º. Os critérios de elegibilidade contidos no art. 1º, §§ 1º e 2º serão verificados
mensalmente pelo setor administrativo da PRPE, e somente após validados, será expedida a
lista para publicação com os nomes dos/as estudantes contemplados/as mês a mês.

Art. 4°. Este repasse financeiro ocorrerá pelo período de até 9(nove) meses, se mantendo os
componentes curriculares e atividades acadêmicas em formato remoto na UFCAT, não
caracterizando repasse continuado, conforme consta na Resolução CONSUNI UFG nº 44/2017.
§ 1º. Este repasse deverá ser feito por meio de crédito em conta bancária de titularidade do/a
estudante e deverá ser utilizado exclusivamente para os fins desta Portaria.
§ 2º. Caso o Projeto Alunos Conectados RNP/MEC ofereça, a qualquer tempo, o chip ou outra
forma de atendimento aos/às estudantes elegíveis nesta Portaria, o pagamento cessará
imediatamente.
§ 3º. O auxílio previsto nesta Portaria poderá ser acumulado com demais benefícios da
Assistência Estudantil, Governo Federal, estágios e bolsas de iniciação científica, respeitando o
teto até um salário mínimo e meio per capita, salvo indígenas e quilombolas (Art. 6º, Portaria
MEC N° 389, de 9 de maio de 2013).
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Art. 5º. O recurso financeiro utilizado para atender ao determinado nesta Portaria é
proveniente do Programa Nacional da Assistência Estudantil - PNAES (Decreto n° 7.234/2010).
Portanto, o(s) pagamento(s) está(ão) condicionado(s) à disponibilidade orçamentária e
financeira de recursos de referido Programa.
§ 1º. A manutenção do atendimento e continuidade de pagamento do auxílio financeiro
estabelecido nesta Portaria ficam condicionadas à aprovação da Lei Orçamentária Anual - LOA
2021 e consequente repasse em importe não inferior ao valor previsto no Projeto de referida
Lei, seja diretamente ao repasse da UFCAT, bem como, ao repasse que perpassa via UFG para
UFCAT.
§ 2º. Esta Portaria possui caráter excepcional e específico, por isso não garante o acesso aos
demais Programas de Assistência Estudantil da PRPE/UFCAT; bem como sua duração é
pré-determinada, quer seja, mediante utilização no corrente ano de 2021 com recursos
públicos oriundos do PNAES/2021.
§ 3º. Justifica-se a vigência da presente Portaria somente até 31/12/2021 em respeito aos
princípios aplicáveis ao direito orçamentário.

Art. 6º. É de total responsabilidade do/a estudante manter atualizada suas informações
pessoais pelo Portal do Discente no SIGAA, incluindo seus endereços pessoais e eletrônicos,
número de telefone (com DDD) e dados bancários.

Art. 7º. A equipe da PRPE poderá promover, a qualquer tempo, se necessário, o chamamento
do/a estudante contemplado/a por esta Portaria para atendimento, entrevista, atualização de
informações, acompanhamento socioacadêmico, bem como, promover visita domiciliar (em
caráter excepcional), articulação com os/as docentes dos cursos e Núcleo Docente
Estruturante – NDE, encaminhamentos e outros procedimentos que se fizerem necessários.
Parágrafo único. As informações e documentações apresentadas (caso necessário) pelo/a
estudante serão de sua responsabilidade, sob pena de responder aos artigos 297/299 do
Código Penal Brasileiro, sem prejuízo de sanções administrativas e judiciais cabíveis.

Art. 8º. Os casos omissos serão resolvidos pela PRPE/UFCAT.

Art. 9º. 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

Portaria nº 006/2020
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