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CIRCULAR 01-16/CACOM/UFG/REGIONAL JATAÍ

Jataí, 04 de Março de 2016. 

“Abertura de Solicitação de K  it Acadêmico”  – UFG/Regional Jataí

Prezada Comunidade Estudantil,

A Universidade Federal de Goiás – UFG – Regional Jataí, por meio da CACOM – Coordenação de Assuntos

da Comunidade Universitária, através do seu Núcleo de Serviço Social, torna público a presente circular e divulga

o Processo Seletivo, modalidade Kit Acadêmico, de acordo com os critérios e condições aqui definidos, e com o

Programa Nacional de Assistência Estudantil – PNAES, instituído pelo Decreto nº 7234/2010. 

A modalidade supracitada é de caráter excepcional e consiste na concessão de materiais didáticos os quais

terão em média 10 (dez) itens sortidos, dentre eles (pasta, lápis de cor, caderno capa dura grande e pequeno, fita adesiva,

apagador  de  quadro  branco,  régua  de  60  cm,  marcador  de  quadro  branco,  cd,  lapiseira,  clips,  grampo,  tesoura,  porta

correspondência, caixa arquivo, grampeador, caneta marca texto, perfurador, porta-lápis/caneta, pendrive, giz de cera, papel

carta, fita crepe, caneta, papel A4, envelope p/ carta e ofício) para discentes dos cursos de graduação presenciais da UFG

– Regional Jataí, em vulnerabilidade socioeconômica. 

O estudante que participou ou não, do último Processo Seletivo de Bolsas Estudantis, e ou aqueles que já

possuem alguma modalidade de bolsa poderão participar, todavia, terão prioridade aqueles com renda per capita

de  até  1  salário-mínimo  e  meio  (R$ 1.086,00),  e  os  que  não  possuem nenhuma  modalidade  de  bolsa.  Será

disponibilizado um quantitativo  mínimo de  250 (duzentos  e cinquenta) Kits Acadêmicos,  havendo possível

abertura de maior quantitativo de acordo com a disponibilidade orçamentária.

As solicitações serão realizadas do dia 07/03/2016 ao dia 11/03/2016. A divulgação do resultado será no

prazo máximo de cinco (5) dias úteis a partir da data final das solicitações, podendo ser prorrogado por

igual período. 

Para solicitar o Kit Acadêmico, será necessário o seguinte documento: Ficha de Solicitação – Kit Acadêmico

(disponível no site), que deverá ser entregue na Secretaria Administrativa da CACOM, em horário comercial, sito ao

Campus Riachuelo, Casarão, Piso Térreo.

Obs.: Informamos que devido ao limitado quantitativo de Kits Acadêmicos,  não será possível a troca ou

substituição de itens ou Kits em hipótese alguma. 

Quaisquer dúvidas e maiores esclarecimentos,
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Coordenação de Assuntos da Comunidade Universitária (CACOM) – site: https://ccom.jatai.ufg.br

e-mail: assessoriaestudantilcaj@gmail.com                          Telefone: (64) 3606-8113.

Atenciosamente,

       
                                     Vera Lúcia Dias da Silva                                                      Lílian Rodrigues

    Coordenação de Assuntos da Comunidade Universitária            Assistente Social –UFG
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