
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALÃO 

RESOLUÇÃO CONSUNI N° 009/2022

Institui  o  Programa  de  Moradia  Estudantil  aos(às)
discentes da pós-graduação stricto sensu da Universidade
Federal de Catalão.

A  REITORA  PRO  TEMPORE  DA  UFCAT,  AD  REFERENDUM DO  CONSELHO
UNIVERSITÁRIO, no uso de suas atribuições legais, tendo em vista o Processo Eletrônico n.º
23070.037906/2022-75, e considerando:

a) o Estatuto da Universidade Federal de Catalão,  especialmente o atendimento à
alínea  IX  do  Art.  8o  e  o  item  I  do  Art.  65  que  expressam,  respectivamente,  a  defesa  da
democratização  da  educação  –  no  que  concerne  à  qualidade,  à  gestão,  à  igualdade  de
oportunidade de acesso e à condição para a permanência – e da socialização de seus benefícios e
o compromisso na assistência ao corpo discente, fomentando, entre outras iniciativas, Programas
de alimentação, moradia e saúde;

b) a Resolução CONSUNI 003/2022 que aprova o Regimento Interno da Moradia
Universitária do Cerrado (MUC).

RESOLVE:

Art. 1º Instituir o Programa de Moradia Estudantil para discentes da pós-graduação stricto sensu
da Universidade Federal de Catalão.

Art. 2º O Programa destina-se exclusivamente à moradia de discentes de pós-graduação stricto
sensu da Universidade Federal de Catalão que atendam às exigências desta resolução.

Art. 3º Compete à Universidade Federal  de Catalão assegurar aos(às) discentes que residem
temporariamente  na  Moradia  Universitária  do  Cerrado  (MUC)  condições  adequadas  de
infraestrutura, capazes de suprir as necessidades que os(as) discentes possuem, considerando os
aspectos  biopsicossociais,  acadêmicos  e  culturais,  na  perspectiva  de  viabilizar  o  direito  à
moradia e o estudo, vedada sua utilização para outros fins.

Parágrafo  único. As  estruturas  físicas  determinadas  para  a  MUC  destinam-se  a
residência  temporária  de discentes  de pós-graduação stricto sensu de cursos  e  de Programas
presenciais,  regularmente  matriculados(as)  na  UFCAT,  em  condições  de  desigualdades  de
permanência. 



Art. 4º A seleção de discentes para residir na MUC será realizada por meio de edital, que deverá
especificar o número de vagas disponíveis e os critérios de seleção.

§ 1º A elaboração e publicação do edital  será de responsabilidade da Pró-Reitoria de
Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação (PROPESQ/UFCAT).

§ 2º O edital deverá ser publicado sempre que o Programa tiver vagas disponíveis, de
modo a não deixar vagas de moradia ociosas.

§  3º Os(As)  estudantes  que  tiverem  o  benefício  aprovado  deverão  ter  ciência  do
Regimento  da  MUC  (Resolução  CONSUNI  UFCAT  003/2022),  desta  Resolução  e  assinar
Termo de Compromisso em prazo estabelecido no edital de seleção para ocupação da vaga de
moradia na MUC. 

§  4º Os(As)  estudantes  que  tiverem  o  benefício  da  moradia  aprovado  terão  isenção
integral no Restaurante Universitário (R.U.). 

Art. 5º O programa será custeado pelos seguintes recursos:

I – Recursos financeiros do Tesouro alocados de acordo com as normas para Distribuição
de Recursos de Outros Custeios e Capital - OCC.

II – Dotações específicas incluídas no orçamento da União.

III – Receita diretamente arrecadada, incluída no Orçamento Interno da UFCAT.

Art. 6º Para a admissão na MUC, serão observados os seguintes critérios:

I – Ser discente regular em curso ou Programa de Pós-Graduação stricto sensu presencial
da UFCAT, com status ATIVO de matrícula no sistema de gestão acadêmica vigente; 

II – O produto final não pode ter sido protocolado na secretaria do Programa de Pós-
Graduação stricto sensu, bem como a banca de defesa não pode ter sido agendada;

III – Ser prioritariamente procedente de cidades fora de Catalão-GO; 

IV – Possuir renda familiar per capita bruta de até um salário mínimo e meio no ano
vigente;

V – A utilização da MUC só será permitida para um curso por nível de formação;

VI  –  Os(as)  estudantes  bolsistas  (CAPES,  FAPEG,  CNPq  e  de  outras  agências  de
fomento de bolsas de pesquisa) são elegíveis;

VII  –  Os(as)  estudantes  que  também  são  servidores(as)  Técnico-administrativos  em
Educação ou docentes do Serviço Público Federal não são elegíveis.

Art. 7º Para a renovação e permanência na MUC, cabe ao(à) discente:

I  –  Cumprir  com  os  requisitos  estabelecidos  no  Regimento  da  MUC  (Resolução
CONSUNI UFCAT 003/2022) e com esta Resolução;



II  –  Semestralmente,  em  período  oficialmente  divulgado  pela  PROPESQ,  os(as)
residentes devem renovar o Termo de Compromisso da moradia, ocasião em que será emitido
parecer  multiprofissional  de  acompanhamento  dos  aspectos  biopsicossociais  e  acadêmicos,
considerando os parâmetros do Regimento da MUC (Resolução CONSUNI UFCAT 003/2022); 

III  –  Entregar,  juntamente  com o Termo de  Compromisso  da  Moradia,  Relatório  de
Atividades  Acadêmicas  realizadas  até  a  presente  data  com  assinatura  da  Coordenação  do
Programa de Pós-Graduação e do seu(sua) Orientador(a). 

Parágrafo único. A renovação da estadia  será permitida  até  o prazo máximo para a
defesa  do  produto  final  de  curso/Programa  a  ser  cumprido  pelo(a)  discente,  conforme
normatizado na Resolução Geral de Pós-Graduação Stricto Sensu da UFCAT, acrescido de 30
dias para a entrega da versão final do produto e solicitação do diploma. 

Art.  8º Os  casos  omissos  serão  atribuídos  ao  Regimento  da  MUC  (Resolução  CONSUNI
UFCAT 003/2022).

Art. 9º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 

Catalão, 15 de julho de 2022.

Prof.ª Roselma Lucchese
Reitora Pro Tempore da UFCAT


