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ATA DA 5ª REUNIÃO
Comissão para discutir as categorias de usuários dos Restaurantes Universitários e os
subsídios
Ao quarto dia do mês de maio de 2017, às 09h, no Anfiteatro da Reitoria, reuniu-se a
Comissão para discutir as categorias de usuários dos Restaurantes Universitários e os subsídios
designada pelo Ato Administrativo CoAd n° 283, de 30.03.2017, com a presença dos membros:
Prof. Dr. Leonardo Antônio de Andrade (Presidente), Sr. Rafael Porto Santi, Sr. Fernando
Henrique Donizeti Paganelli, Sra. Marisa Cubas Lozano, o representante da APG Gabriel Luiz
Augusto, o representante do SINTUFSCar Sr. Daniel Moreti e a representante do SINTUFSCar
Sra. Marinéia Teresinha Duarte. Instalada a comissão Prof. Leonardo informou que foi
conversado com a ProAd o que era possível para estabelecer o mínimo possível para os valores
das refeições. O custo da refeição chegou a R$7,46, retirando da conta algumas despesas. Foi
feita então uma proposta para realização da alteração dos valores das refeições em dois
períodos, primeiramente em 01/08/2017 e posteriormente 01/03/2018 nos valore de (Aluno
graduação e pós-graduação bolsa parcial e cursinho: R$ 2,20 - R$ 2,50; Alunos de graduação e
pós-graduação, FAI e Rádio; Téc Projetos e NumiEcosol: R$ 3,00 - R$ 3,50; T.A: R$ 3,50 - R$
4,00; docente e pós-doc: 5,00 – 5,50; aluno bolsa integra e estagiário ProGPe: R$ 0,00).
Marinéia colocou que levará essa proposta para a assembleia do SINTUFSCar no dia 10/05.
Prof. Leonardo informou que a Comissão pretende apresentar um relatório parcial na próxima
reunião do CoAd que será no dia 11/05, pois acredita que seja necessário abrir a proposta para
discussão de toda Comunidade Universitária, antes de seguir para o ConsUni. Prof. Leonardo
recordou também a sobre a análise feita dos pedidos de alunos visitantes e colocou que o
regulamento que diz que os alunos especiais têm os mesmos direitos que os graduandos, na
diz respeito aos direitos acadêmicos, já a pós não possui uma normativa, sendo assim acredita
que o melhor seria coloca-los no preço cheio que é de visitante. Marinéia irá verificar na ProPG
WEB quantos são esses alunos especiais. Marisa disse que é importante verificar qual seria o
impacto desses alunos no RU. Gabriel disse que no ultimo COPG houve uma discussão sobre
alunos intercambistas e que muitos não tem condição socioeconômica. Prof. Leonardo
esclareceu que alguns alunos vêm para desenvolver pesquisas na UFSCar, esses se
enquadrariam na categoria visitante, já os alunos que vem e estão dentro de um Programa
havia ficado definido que esses pagariam como T.A. Gabriel informou que também lavará a
proposta feita para a APG para discussão. Prof. Leonardo disse que recebeu vários e-mails de
alunos que estão fazendo uma discussão paralela ao DCE que gostariam que o Professor fosse
até eles para esclarecer alguns pontos. Prof. Leonardo informou que os convidou para
participar da reunião da comissão, mas que ninguém estava presente. Prof. Leonardo informou
também a preocupação da diretora da Divisão de Nutrição e Alimentação quanto ao RU estar
trabalhando em sua capacidade máxima, podendo ocorrer à falta de alimentos ao longo do
período das refeições. A mesma fará um relatório do caso. Daniel questionou se essa questão
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pode ser levada ao Governo Federal para conseguir apoio. Marisa concordou com a colocação
feita e acredita que é necessário apresentar a situação para o Governo Federal. Prof. Leonardo
colocou que uma possibilidade seria uma ementa parlamentar, mas no atual cenário do país
acredita que isso seja muito difícil. Ficou definido que a Comissão irá trabalhar no Relatório
Parcial para apresentação no CoAd. Nada mais havendo a tratar, o senhor presidente encerrou
a reunião, agradecendo a presença de todos. E para constar, eu, Luana Domingues Pereira,
lavrei a presente ata que, depois de lida e aprovada, será assinada pelos membros presentes.
Prof. Dr. Leonardo Antônio de Andrade – ProACE – Presidente
Sr. Rafael Porto Santi – ProGPe
Sr. Fernando Henrique Donizeti Paganelli – ProAd
Sr. Djalma Ribeiro Jr. – SAADE
Profa. Dra. Ana Cristina Juvenal da Cruz – CECH
Profa. Dra. Ana Lúcia Brandl – Diretora Campus Sorocaba
Prof. Dr. Rafael Henriques Longaresi – Diretor Campus Lagoa do Sino
Sra. Nadia Cristina Picelli – Campus Araras
Sra. Marisa Cubas Lozano – SINTUFSCar – Bco
Grad. Victor Scripinic dos Santos
Grad. Flávia Caroline A. Salmázio
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