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ATA DA 8ª REUNIÃO
Comissão para discutir as categorias de usuários dos Restaurantes Universitários e os
subsídios
Ao oitavo dia do mês de junho de 2017, às 10h, 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. Fernando Henrique Donizeti Paganelli,
Sra. Marisa Cubas Lozano, o representante da APG Gabriel Luiz Augusto e a representante da
APG Isabela Alline Oliveira. Instalada a comissão Prof. Leonardo colocou que no CoAd foi
solicitado que a Comissão continuasse os trabalhos estabelecendo possíveis cenários e
impactos. Fernando fez as projeções levando em consideração a movimentação do RU de São
Carlos 2017 (catraca). As estimativas foram feitas baseadas nas seguintes regras: junho,
setembro, outubro e novembro foi utilizado maio como referência / julho e agosto foi utilizado
janeiro como referência / dezembro foi utilizado fevereiro como referência, sendo apresentados
cinco cenários. Marisa colocou que é necessário estar no contrato a questão dos terceirizados
do RU que se alimentam lá, para que seja cobrado da empresa o pagamento dessas refeições.
Isabela sugeriu que fosse criado mais um cenário no qual não seja aumentado o valor do RU e
acrescentando o pagamento das refeições dos terceirizados do RU. Fernando irá refazer todos
os cenários, fazendo com e sem o pagamento das refeições dos terceirizados do RU. Marisa
colocou a necessidade de um representante da graduação, de um docente e dos demais campi
que não compareceram à reunião. Prof. Leonardo colocou que a próxima reunião será
divulgada pela CCS para que todos os interessados possam participar. Marisa questionou se os
alunos do IFSP continuaram utilizando o RU. Prof. Leonardo disse que a partir do próximo mês
será feito uma renegociação com o IFSP para que eles paguem as refeições para continuarem
utilizando o RU. Ficou para a próxima reunião os novos cenários. 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.
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Assinaturas:
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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