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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE GOIÁS

COORDENAÇÃO DE ASSUNTOS DA COMUNIDADE UNIVERSITÁRIA - REGIONAL CATALÃO

OFÍCIO CIRCULAR Nº 22/2022/CCOM-RC/RC/UFG

Processo nº 23070.047401/2022-19

Catalão, 21 de setembro de 2022.

 
Aos/Às estudantes que não assinaram o Termo de Compromisso do Edital PRPE Nº 12/2022.

 

  

Assunto: Cancelamento da concessão da Bolsa Alimentação Emergencial - Recesso RU (Edital
PRPE/UFCAT Nº 12/2022).

Referência: Caso responda este Ofício, indicar expressamente o Processo nº 23070.047401/2022-19.

Prezado/a estudante,

 

1. A Pró-Reitoria de Polí�cas Estudan�s vem, por meio deste O�cio Circular, informá-lo/a
acerca do CANCELAMENTO de sua Bolsa Alimentação Emergencial - Recesso RU no valor de R$ 250,00
(duzentos e cinquenta reais) referente ao Edital PRPE/UFCAT Nº 12/2022. Assim, não haverá o repasse
único para o qual você foi deferido/a por referido edital.

2. Comunicamos que o mo�vo do DESLIGAMENTO é jus�ficado pelo NÃO PREENCHIMENTO
PRESENCIAL do Termo de Compromisso (ANEXO I) conforme estabelecido no edital no item 6.1
(Cronograma), onde constam as datas para preenchimento presencial do termo à saber: 15, 16 ou
19/09/2022 e frisamos que tais datas eram de conhecimento de todo/a àquele/a que submeteu inscrição
ao Edital, desde a data de sua publicação em 31/08/2022. Esta obrigação também foi firmada pelo Edital
nos itens 10.2 e 10.2.1 e 11.1, l, conforme seguem: "10.2. Após a publicação do resultado final de análise
das solicitações, os/as estudantes deferidos/as deverão preencher e dar aceite no Termo de
Compromisso, de forma presencial, conforme consta no item 6. 10.2.1. Caso o/a estudante não
apresente o Termo de Compromisso assinado conforme período determinado no cronograma, a bolsa
será cancelada. 11.1.Garan�dos a ampla defesa e o contraditório, após estudo realizado pela PRPE, a
bolsa recebida poderá ser suspensa ou cancelada, em qualquer uma das seguintes condições: l) não
assinar o Termo de Compromisso conforme cronograma do edital;"

3. A Equipe Administra�va da PRPE buscando auxiliar os/as discentes deferidos/as para o
bene�cio enviou o e-mail in�tulado - Atenção: Resultado Final do Edital Nº 12/2022: Bolsa Alimentação
Emergencial - (Recesso RU), no dia 16/09/2022, para os endereços de e-mail cadastrados no
SIGAA, informando que não havíamos iden�ficado o preenchimento do termo de compromisso e
lembrando que o prazo era até dia 19/09/2022 - Segunda-Feira.

4. O Setor Administra�vo da PRPE/UFCAT coloca-se à disposição para dúvidas e outras
orientações pelo e-mail: atendimento.prpe@ufcat.edu.br ou pelo telefone 61 3441-5333 e 

 

 

https://sei.ufg.br/sei/servicosocial.prpe@ufcat.edu.br
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Atenciosamente,
 
 

Documento assinado eletronicamente por Magda Pereira Dos Santos, Diretora, em 21/09/2022, às
11:12, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no § 3º do art. 4º do Decreto nº 10.543,
de 13 de novembro de 2020.

A auten�cidade deste documento pode ser conferida no site
h�ps://sei.ufg.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0, informando o código verificador 3206849 e
o código CRC C007C37B.
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