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NOTA DA PRAE AOS ESTUDANTES DO CAMPUS SÃO PAULO SOBRE RESTAURANTE 

UNIVERSITÁRIO E MORADIA 

Em razão de alguns boatos e informações espalhados nas redes sociais e também explicitados 

em audiência pública no dia 16/09/2014 a PRAE, em respeito aos estudantes, à informação 

clara e transparente, tem a informar que: 

Restaurante Universitário: 

1- A PRAE em nenhum momento decidiu por fechar o restaurante universitário no final 

de semana. Esse boato se espalhou sem nenhum fundamento. A PRAE não toma 

decisões sem conversar com os interessados e, além disso, conforme prevê a 

Resolução 75 de 2012 

(http://www.unifesp.br/reitoria/orgaos/conselhos/consu/resolu/75.htm): “Art. 

4º. Toda e qualquer decisão referente aos restaurantes universitários 

deverá ser tomada conjuntamente entre a respectiva diretoria de campus e 

a Pró-reitoria de Assuntos Estudantis”. 

2- O que está em questão é o novo termo de referência para contrato definitivo que é DE 

RESPONSABILIDADE DO CAMPUS, feita, de preferência em conjunto com a comissão 

paritária de alimentação, e que conta com o apoio da PRAE e demais instâncias da 

Reitoria, especialmente Escritório Técnico e ProAdm.  

3- Os estudantes com vulnerabilidade socioeconômica que passam pelo Serviço Social do 

NAE/PRAE recebem auxílio alimentação da PRAE que é para se alimentarem aos finais 

de semana. 

4- Em razão das reclamações feitas durante a Audiência sobre o funcionamento do RU 

nos finais de semana, o CAMPUS deverá tomar providências junto à contratada a qual 

precisa cumprir o contrato integralmente e pode ser punida pelo seu descumprimento 

e até ter o contrato revogado. A PRAE em nenhum momento ordenou o fechamento 

do Restaurante conforme foi dito.  

5- As reclamações e sugestões ao Restaurante devem ser enviadas pelo email 

especialmente criado para este fim: restaurante.csp@unifesp.br e, conforme acertado 

na Audiência, o Campus providenciará uma caixa de sugestões nas proximidades do 

RU para ser monitorada pelo Campus/Comissão Paritária de Alimentação. Ressaltamos 

a importância de registrarem as queixas para que o fiscal do contrato e o Campus 

possam notificar formalmente a empresa e cobrar as melhorias.  

 

Sobre Moradias Universitárias: 

1- A decisão sobre o terreno onde será a moradia é responsabilidade do Campus. A 

decisão de ser em Santo Amaro competiu ao Campus SP e nos documentos consta que 

as decisões foram tomadas de forma participativa e referendadas pela congregação do 

campus SP e foram acatadas pela extinta comissão de moradia da gestão da PRAE 

mailto:prae@unifesp.br
http://www.unifesp.br/reitoria/orgaos/conselhos/consu/resolu/75.htm
mailto:restaurante.csp@unifesp.br


 Universidade Federal de São Paulo   

PRÓ-REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS 

 

 

Rua Sena Madureira, 1500 - 1º Andar - CEP 04021-001 - Vila Mariana - São Paulo - SP - Brasil 

Telefone: (11) 3385-4102 

C.C.: 001.017.000 - Home-page: prae.unifesp.br - E-mail: prae@unifesp.br 

anterior.  A atual gestão da PRAE está seguindo decisões tomadas anteriormente e 

solicitando ao Campus formalmente a confirmação ou não do terreno. Ao saber de 

que não há consenso sobre a localização, a PRAE vem reiteradamente solicitando à 

Comissão de Moradia Local e à Direção do Campus, que nos convide para saber dos 

motivos e também, poder esclarecer e dialogar com os argumentos que nos chegam, 

assim como dizer das implicações que uma mudança de decisão deve acarretar, bem 

como os caminhos a serem traçados. Isso até o momento não aconteceu, motivo que 

fez com que, mais uma vez, formalmente solicitássemos. Assim a PRAE não decidiu 

nada e nem foi chamada para ajudar na decisão ou ouvir os argumentos, os quais 

chegam de modo informal e sem a chance de sermos ouvidos. Por este motivo o 

Campus não participará da primeira leva de concursos de moradia, por não ter 

formalizado o terreno já definido e nem sugerido outro. 

2- Caso o campus opte por moradia em outro terreno deverá apontar alternativas.  

3- Entendemos que há argumentos importantes para a mudança de terreno, mas devem 

também ser ouvidos argumentos contrários e que tragam dados concretos de modo 

que qualquer decisão tomada seja devidamente fundamentada e esclarecida. 

 

Por fim, a PRAE está sempre aberta ao diálogo e disponível para participar de audiências 

públicas para diversos assuntos referentes à assistência estudantil. Nunca se negou a receber 

estudantes. Lamentamos pelos boatos sem fundamento que circularam preocupando à toa 

estudantes, especialmente os que de fato dependem da assistência estudantil. 

Aproveitamos para dizer também que sentimos muita falta da participação dos estudantes em 

diversos espaços, tais como: Conselho de Assuntos Estudantis, Comissão de Moradia, 

Comissão de Conduta e Direitos Estudantis, Comissão para Estudo do Perfil dos Estudantes de 

Graduação entre outros, nas quais está prevista a presença dos representantes e também 

aberta a demais interessados. Participem, só assim conseguimos realizar conjuntamente! 

 

Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis 

São Paulo, 17/09/2014 
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