
 

 
 
 

SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
UNIVERSIDADE FEDERAL DE CATALÃO – UFCAT  

PRÓ-REITORIA DE POLÍTICAS ESTUDANTIS – PRPE 
Av. Dr. Lamartine Pinto de Avelar, 1120, Salas 101/104 - St. Universitário – CEP: 75.704-020 / Catalão - GO 

 
Processo N° 23070.047164/2021-13 

 

 
EDITAL COMPLEMENTAR PRPE/UFCAT N° 02, DE 09 DE DEZEMBRO DE 2021, AO EDITAL 

PRPE/UFCAT Nº 06, DE 06 DE SETEMBRO DE 2021 
 
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 Universidade Federal de Goiás - 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 7.416/2010, 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, de 2010 combinado com o Decreto nº 9.830, 
de 10 de junho de 2019), e a RESOLUÇÃO CEPEC UFCAT N.º 003/2021,torna público o  presente 
Edital Complementar que:  
 
1) Inclui nos “CONSIDERANDOS”: “CONSIDERANDO o agravamento dos níveis de   insegurança 
Alimentar no Contexto da Pandemia da Covid-19 no cenário nacional (55,2%) de acordo com o  
Inquérito Nacional sobre Insegurança Alimentar no Contexto da Pandemia da Covid-19 no Brasil, 
realizado pela Rede Brasileira de Pesquisa em Soberania e Segurança Alimentar (PENSSAN), 
como parte do projeto VigiSAN publicado em 2021;” 
 
2) Inclui nos “CONSIDERANDOS”: “CONSIDERANDO reunião realizada em 08/12/2021, de forma 
remota, pela Pró-reitoria de Políticas Estudantis, suas Diretorias (DGA e DAE) e setores de 
serviço social e nutrição, bem como reunião com o DCE em 09/12/2021, na qual opinaram 
favoráveis por essa medida;” 
 
3) Inclui nos “CONSIDERANDOS”: “CONSIDERANDO  o Decreto nº 7.272/2010, que regulamenta 
a Lei no 11.346, de 15 de setembro de 2006, que cria o Sistema Nacional de Segurança Alimentar 
e Nutricional - SISAN, com vistas a assegurar o direito humano à alimentação adequada, institui 
a Política Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional - PNSAN, estabelece os parâmetros 
para a elaboração do Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional (PLANSAN), e dá 
outras providências;” 
 
4) Inclui nos “CONSIDERANDOS”: “CONSIDERANDO a Lei nº 14.040, de 18 de agosto de 2020, 
com as modificações incluídas pela Lei nº 14.218, de 13 de outubro de 2021, que determina que 
as normas previstas nesta Lei vigorarão até o encerramento do ano letivo de 2021;” 
 
5)  Inclui nos “CONSIDERANDOS”: “CONSIDERANDO o que preconiza o item 12.14 do EDITAL 
PRPE/UFCAT Nº 06, DE 06 DE SETEMBRO DE 2021, acerca da possibilidade de alteração e 
prorrogação deste Edital, no todo ou em parte, seja por decisão unilateral da PRPE, seja por 
motivo de interesse público e decisão fundamentada.” 
 
6) Altera o item 1.3., a saber: “1.3. Os/As estudantes devem estar regularmente matriculados/as 
com status ATIVO ou ATIVO - FORMANDO no CGA/PROGRAD (SIGAA) e possuir renda familiar 
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per capita bruta de até um Salário Mínimo e meio (1,5 SM) vigente em 2022, conforme 
estabelece o Decreto nº 7.234/2010 (PNAES).” 
 
7) Altera o item “2.1.  Serão prorrogadas as bolsas de estudantes selecionados/as pelo EDITAL 
PRPE/UFCAT Nº 06, DE 06 DE SETEMBRO DE 2021 e em atendimento regular até dezembro de 
2021, sem necessidade de inscrição, no valor mensal fixado em R$250,00 (Duzentos e cinquenta 
reais).” 
 

8) Altera o item 3.1., a saber: “3.1. O/A estudante selecionado/a para a bolsa terá o 
benefício pelo período de até 07 (sete) meses, se mantendo o fechamento do 
Restaurante Universitário em decorrência do período de enfrentamento do estado de 
emergência em saúde pública decorrente da pandemia coronavírus (Covid-19) e da 
disponibilidade de recursos orçamentários e financeiros, não ultrapassando a data de 
19/04/2022.”;  
 

9) Exclui o item 3.2. 
 
10) Altera o item 3.3., a saber: “3.3. Este edital 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 ano letivo de 2021, que finda em 19/04/2022 com recursos públicos oriundos do 
PNAES/2021 e PNAES/2022.” 
 
11) Altera o item 3.4., a saber: “3.4. Justifica-se a vigência do presente edital somente 
até 19/04/2022 considerando que o ano letivo de 2021 adentrará o ano fiscal de 2022 e 
que os princípios aplicáveis ao direito orçamentário continuarão a ser respeitados.” 
 
12) Inclui o item 3.5., a saber: “3.5. A prorrogação da manutenção do atendimento e 
continuidade de pagamento das bolsas estabelecidas neste Edital ficam condicionadas 
à aprovação da Lei Orçamentária Anual - LOA 2022 e consequente repasse em importe 
não inferior ao valor previsto no Projeto de referida Lei para a UFCAT. Tal fato não 
ocorrendo caberá à administração da PRPE avaliar o atendimento.” 
 
13) Altera o item 4.5., a saber: “4.5. Possuir renda familiar per capita bruta de até um 
Salário Mínimo e meio  (1,5 SM)  vigente em 2022;” 
 
14) Exclui item 5.   
 
15) Exclui os itens 6 a 10. 
 
16) Exclui itens 12.7., 12.8. e 12.9. 
 
17) Altera o item 12.16., a saber: "12.16. Mantendo-se a previsão de orçamento para 
este Edital, o próximo pagamento do repasse deverá ocorrer na primeira quinzena de 
fevereiro de 2022, com referência a janeiro.” 
 
18) Altera o item 12.19., a saber: “12.19. Este edital entra em vigor a partir da data de 
sua publicação e tem validade legal até 19/04/2022, prorrogando a validade da seleção 



 

do resultado final dos/as estudantes selecionados/as por este certame durante a 
vigência do semestre letivo de 2021.2 se mantendo o atendimento a todos os critérios 
dispostos.” 
 
19) Exclui os anexos I e II do item 13. 
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