
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE SANTA CATARINA

PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS

OFÍCIO C Nº 1/2022/PRAE

Florianópolis, 10 de março de 2022.

As/os  Senhoras(es)  Diretoras(es),  Coordenadoras(es)  de  Curso  de  Graduação, 
Coordenadoras(es) de Programas de Pós-Graduação.

Assunto: Retomada as atividades dos Restaurantes Universitários - RUs.

1. A Pró Reitoria de Assuntos Estudantis e a Direção do Restaurante Universitário 
reforçam algumas informações sobre a oferta de refeições por meio do(s)  RU(s),  diante da 
retomada de aulas presenciais, a partir de 07 de março, para os Programas de Pós-graduação.
 
2. O planejamento da reativação dos RUs vem sendo feito há meses, ainda que 
vivamos ambientes de incerteza quanto ao quadro da pandemia.  Várias  possibilidades vêm 
sendo avaliadas e, nas atuais circunstâncias, a contratação de uma empresa para fornecimento 
de marmitas,  no RU Central,  foi  a  opção mais  adequada do ponto de vista econômico,  de 
racionalização de oferta/demanda e em nome da cautela e responsabilidade que nos orientam.

3. Nas  unidades  de  Araranguá,  Blumenau,  Curitibanos  e  Joinville,  os  processos 
licitatórios foram concluídos e os contratos, assinados. A operação por parte dos cessionários 
se dá a partir da gestão local de cada Unidade. Assim, mediante a demanda compatibilizada  
com a anuência dos fornecedores, cada Unidade pode programar as datas de início da oferta de 
alimentação em cada Campi.

4. Quanto aos estudantes do Colégio de Aplicação, a PRAE aguarda informações a 
respeito do quantitativo de estudantes em condição de vulnerabilidade e que necessitam de 
oferta de refeições, a fim de dimensionar a possibilidade de atender àquela Unidade o quanto  
antes.

5. Destacamos  que  a  retomada  é  gradual,  uma  vez  que  se  trata  de  atividade 
dependente de muitas variáveis, tais como o dimensionamento de refeições na medida das 
demandas,  evitando  assim  desperdício  e  uso  indevido  de  recursos  públicos.  A  empresa 
terceirizada já está atuando com base nas informações concretas, quando houver a demanda, e 
pronta a ampliar na proporção que seja necessário.

6. Por fim, é importante destacar a dedicação e responsabilidade de toda a equipe 
do RU/PRAE no sentido de preparar adequadamente os ambientes e refeições, de modo que o  
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corpo  discente  seja  atendido  adequada  e  suficientemente,  com  os  menores  riscos  de 
comprometimento do excelente trabalho que historicamente é desenvolvido.

Atenciosamente,

PEDRO LUIZ MANIQUE BARRETO
Pró-Reitor de Assuntos Estudantis
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