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RESOLUÇÃO 08/2018 – CONSUNI 
 
 

ESTABELECE O REGIMENTO INTERNO DO 
RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO – RU DA 
FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE ESTADUAL 
VALE DO ACARAÚ - UVA E DÁ OUTRAS 
PROVIDÊNCIAS.  

 
O PRESIDENTE DO CONSELHO UNIVERSITÁRIO – CONSUNI da FUNDAÇÃO 
UNIVERSIDADE ESTADUAL VALE DO ACARAÚ - UVA, no uso de suas atribuições 
estatutárias e regimentais, e 
 
CONSIDERANDO a necessidade de estabelecer critérios para o acesso ao Restaurante 
Universitário da Universidade Estadual Vale do Acaraú – UVA; 
 
CONSIDERANDO que se faz necessário estabelecer normas que regulamentam o 
funcionamento e as ações do Restaurante Universitário da Universidade Estadual Vale do 
Acaraú – UVA. 
 
 
RESOLVE: 
 

CAPÍTULO I 
DA FINALIDADE 

 
Art. 1º. O Restaurante Universitário da Fundação Universidade Estadual Vale do Acaraú - 
UVA tem função social, sem fins lucrativos e tem por finalidade:	  
	  
I. Possibilitar a comunidade acadêmica da UVA a alternativa de realizar refeições sem 
deslocamento das dependências da Instituição de Ensino Superior - IES, proporcionando 
mais comodidade, economia de tempo e refeição de melhor qualidade a preço popular.  
II. Fornecer alimentação balanceada que atenda às necessidades nutricionais básicas da 
comunidade acadêmica e visitantes dentro dos padrões de segurança alimentar.  
III. Atuar prioritariamente como um dos instrumentos de política de permanência estudantil. 

 
CAPÍTULO II  

DA DIREÇÃO E ADMINISTRAÇÃO	  
	  

Art. 2º. O Restaurante Universitário terá uma gestão compartilhada entre a Pró-Reitoria de 
Assuntos de Estudantis - PRAE e a Pró-Reitoria de Administração - PROAD, definido em 
suas atribuições:  
§1º. Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis - PRAE: 
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I - Adotar estratégias de políticas de demanda e oferta de refeições em conformidade com a 
disponibilidade orçamentária de acordo com as categorias assistidas;  

II - Controlar o acesso, no que rege a permissão a área interna do restaurante;  

III - Controlar as informações e torná-las públicas nas áreas internas e externas do 
restaurante;  

IV - Analisar e autorizar as condições do subsídio para as categorias que terão acesso ao 
Restaurante Universitário. 

§2º. Pró-Reitoria de Administração - PROAD:  

I  - Manter a estrutura física de áreas externas;  

II - Responder pelos contratos da Empresa Fornecedora das Refeições e de terceirização.  

 

CAPÍTULO III  
DO CONSELHO GESTOR 

 

Art. 3º. O Conselho Gestor é um órgão consultivo da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis – 
PRAE. 

Art. 4º. O Conselho Gestor do Restaurante Universitário será constituído pelo: 

I - Pró-Reitor(a) de Assuntos Estudantis - PRAE, que o presidirá;  

II - Pró-Reitor(a) de Administração – PROAD;  

III - Pró-Reitor(a) de Planejamento – PROPLAN;  

IV - Coordenador(a) do Programa de Assistência Estudantil indicado(a) pela PRAE;  

V - Um membro indicado pelo Diretório Central dos Estudantes - DCE.  

Art. 5º. O Conselho reunir-se-á ordinariamente uma vez por semestre letivo ou 
extraordinariamente, quando convocado pelo presidente ou pela maioria de seus membros, 
ou ainda quando se fizer necessário. 

§1º. Atinge-se a maioria absoluta a partir do número inteiro imediatamente superior à 
metade do total dos membros do Conselho.  

§2º.As deliberações do Conselho Gestor do Restaurante Universitário serão aprovadas pela 
maioria simples dos votos dos presentes.  
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§3º. Além do voto comum, terá o Presidente do Conselho, em caso de empate, o voto de 
qualidade.  

Art. 6º. Das sessões lavrar-se-ão atas, que serão assinadas pelos membros do Conselho 
Gestor do Restaurante Universitário, emitindo-se às Resoluções necessárias, assinadas 
pelo Presidente.  

Art. 7º. A PRAE dará posse aos membros do Conselho Gestor.  

Art. 8º. São atribuições do Conselho Gestor:  

I - Manifestar-se perante o Reitor da UVA sobre a necessidade de ampliação ou modificação 
no Programa de Alimentação Estudantil;  

II - Aprovar a concessão de alimentação as categorias, conforme os critérios do presente 
regulamento;  

III - Determinar as providências destinadas a prevenir ou corrigir atos de indisciplina de 
algum usuário, conforme o presente Regulamento;  

IV - Buscar qualquer tipo de assessoria que considerar necessário;  

V - Propor à administração superior, convênios com órgãos públicos e/ou privados quando 
se fizer necessário;  

VI - Propor alteração no regulamento do Restaurante Universitário. 

 

CAPÍTULO IV 
DA SUPERVISÃO/COORDENAÇÃO 

 
Art. 9º. O Restaurante Universitário da UVA será supervisionado pelo Coordenador do 
Programa de Assistência Estudantil, vinculado a PRAE.  

Parágrafo único - À Coordenação do Programa de Assistência Estudantil compete:  

I - Realizar levantamento, continuamente, do número de alimentação disponível e 
consumida diariamente no Restaurante Universitário; 

II - Prestar assistência e orientação aos usuários e buscar assessoria quando necessário;  

III- Manter atualizado o registro dos usuários de acordo com as categorias do Restaurante 
Universitário da UVA;  
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IV - Realizar visitas periódicas, ou sempre que julgar necessário, nas instalações da unidade 
do Restaurante Universitário ou quando solicitado pela representação estudantil, para 
avaliação do estado de conservação do equipamento;  

V - Levar ao conhecimento dos órgãos competentes, qualquer irregularidade;  

VI - Cumprir e fazer cumprir o presente Regimento e outras normas pertinentes;  

VII - Resolver os casos omissos, no âmbito de sua competência. 

 

CAPÍTULO V 
DO ACESSO E USUÁRIOS 

 

Art. 10. O acesso ao Restaurante Universitário será destinado aos discentes regularmente 
matriculados e corpo funcional da UVA (professores, servidores técnico-administrativos e 
terceirizados) e sociedade civil, quando autorizados. 

§1º. O atendimento aos participantes de eventos realizados pela UVA (semanas acadêmicas 
de cursos de graduação, workshops, congressos, seminários, Encontros de estudantes, 
cursos, datas comemorativas (Dia do Estudante, Dia do Professor, Dia do Servidor Público, 
etc.) e eventos Culturais, dentre outros) deverá ser solicitado através da Pró-Reitoria de 
Assuntos Estudantis - PRAE com antecedência mínima de 15 (quinze) dias, apresentando a 
ficha de solicitação preenchido pelo Coordenador/Responsável do evento.  

§2º. A Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis – PRAE poderá subsidiar a participação dos 
integrantes de forma parcial ou total, mediante a disponibilidade de recurso orçamentário 
definido e aprovado pela Pró-Reitoria de Planejamento – PROPLAN. 

Art. 11. Pessoas que prestam serviços à Universidade, mas não possuem vínculos diretos 
com a mesma, e demais visitantes terão direito ao acesso ao Restaurante Universitário 
mediante autorização (ANEXO I) da Pró-Reitoria de Assuntos Estudantil – PRAE. 

Art.12. As categorias que terão acesso ao Restaurante Universitário são: 

I - Aluno;  

II - Aluno Residente;  

III - Professor (Efetivo, Substituto e Temporário);  

IV - Servidor técnico-administrativo; 
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VI - Funcionário terceirizado;  

VII - Visitante;  

VIII - Visitante subsidiado. 

Parágrafo único - É considerado “VISITANTE” e “VISITANTE SUBSIDIADO” os discentes, 
docentes e servidores técnico-administrativos de outras Instituições de Ensino Superior – 
IES e Sociedade Civil do Estado, País ou Exterior, que estejam participando de atividades 
acadêmicas nesta IES, tais como: congressos, cursos, disciplinas, fóruns, projetos de 
pesquisa e de extensão, seminários, dentre outros. É considerado “ALUNO RESIDENTE” o 
discente selecionado por meio de Edital do Programa de Residência Universitária da 
Universidade Estadual Vale do Acaraú – UVA. 
 

CAPÍTULO VI 
DO FUNCIONAMENTO 

 

Art. 13. O atendimento no Restaurante Universitário será feito através de cadastramento da 
biometria e apresentação de documento, segundo as categorias: 

I - Aluno: carteira de estudante ou documento com foto e comprovante de matrícula 
atualizado;  

II - Aluno Residente: carteira de estudante ou documento com foto; comprovante de 
matrícula e comprovante de identificação de residente; 

III - Professor: crachá de identificação ou documento com foto e comprovante de situação 
profissional;  

IV - Servidores técnico administrativo: crachá de identificação ou documento com foto e 
comprovante de situação profissional;  

V - Funcionários terceirizados: crachá de identificação ou documento com foto e 
comprovante de situação profissional;  

VI - Visitante: documento com foto, comprovante de autorização de acesso expedido pela 
PRAE;  

VII - Visitante subsidiado: carteira de estudante ou documento com foto; comprovante de 
matrícula da Instituição de Ensino Superior pública do Brasil e comprovante de 
autorização de acesso expedido pela PRAE. 
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Art. 14. Os valores referentes ao custo com a refeição serão diferenciados por categoria, 
sendo estes definidos pela Pró-Reitoria de Planejamento - PROPLAN, segundo orçamento 
anual.  

Art. 15. No caso da não apresentação da carteira de identificação ou documento com foto 
correspondente a sua categoria, será cobrado o valor de visitante.  

Art. 16. As refeições serão servidas em sistema porcionado, conforme contrato com a 
empresa de fornecimento de refeições, havendo qualquer tipo de acordo entre ambas as 
partes (UVA e Empresa), poderá ainda contemplar o sistema de self service com exceção 
da proteína e salada que será servido por um funcionário, limitado a uma porção por 
usuário. 

Art. 17. Cada usuário terá acesso ao restaurante universitário por meio da catraca na 
seguinte regra: o usuário apenas terá direito a 1 (um) subsídio vigente durante o período do 
dia (almoço ou jantar). Caso, o usuário passe mais de uma vez pela catraca, o mesmo irá 
pagar tarifa cheia sob sua refeição, excetuando a categoria aluno residente que poderá 
utilizar até 3 (três) subsídios por dia, ressaltando-se que o residente em sua 4ª (quarta) 
passagem pela catraca terá que pagar tarifa cheia por sua refeição. 

Art. 18. Por ocasião da aquisição de créditos para as refeições, no setor de arrecadação 
(Caixa), instalado no prédio do Restaurante Universitário, o usuário deverá apresentar a 
carteira de identidade ou qualquer documento com foto. Sem a apresentação do documento, 
não será permitida a venda de refeições.  

Art. 19. O Restaurante Universitário funcionará de segunda a sexta-feira, para a realização 
das refeições dos usuários que será de 11h00min às 13h30min (almoço) e de 17h00min às 
19h30min (jantar), conforme o calendário aprovado pela Pró-Reitoria de Graduação da UVA 
- PROGRAD e Decretos Estaduais, tratando de feriados, recessos ou pontos facultativos. 
No caso dos alunos residentes, os mesmos terão acesso ao desjejum que será de 6h00min 
às 8h00min. Em casos extraordinários, o Restaurante Universitário poderá sofrer expansão 
em seus horários de funcionamento, acordado pelo Conselho Gestor.	  
	  
Art. 20. A equipe do Restaurante Universitário divulgará informações semanalmente sobre 
cardápio para a comunidade acadêmica. 	  

	  

SEÇÃO I 
DO HORÁRIO E FUNCIONAMENTO DO SETOR DE GUICHÊ DE CRÉDITOS	  
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Art. 21. Para adquirir o crédito que dará direito à alimentação, o usuário (discente, servidor 
ou docente), deverá apresentar documento oficial com foto (carteira de identidade e/ou de 
estudante) no guichê de venda ao funcionário responsável.  
Art. 22. O Restaurante Universitário possui um sistema de banco de dados de todos os 
usuários autorizados (discente, docente e servidores), onde será feito o controle do 
consumo diário. 
 
Art. 23. Caso o nome do usuário não conste nos registros, uma vez que o mesmo esteja na 
categoria de visitante, este deverá solicitar o (re)cadastramento da biometria na Pró-reitoria 
de Assuntos Estudantis - PRAE, apresentando documentos com foto e CPF. 
 

CAPÍTULO VII 
DO DIREITO AO SUBSÍDIO 

 

Art. 24. O público que terá direito ao subsídio, segundo as categorias disposto no art. 12. 

§1º. Alunos de graduação e pós-graduação strictu sensu regularmente matriculados e 
cursando pelo menos 1 (uma) disciplina no semestre vigente, será subsidiado em apenas 1 
(uma) refeição diária e não terá acesso ao desjejum; caso haja disponibilidade de orçamento 
aprovado junto a Pró-Reitoria de Planejamento, o aluno poderá ser subsidiado em até 2 
(duas) refeições/dia; 
§2º. Aluno residente contemplado com o Programa de Residência Universitária da 
Universidade Estadual Vale do Acaraú – UVA, selecionado por meio de Edital; caso haja 
disponibilidade de orçamento aprovado junto a Pró-Reitoria de Planejamento; 

§3º. Servidores técnico-administrativos e funcionários terceirizados ativos devidamente 
cadastrados no Sistema Integrado de Gerenciamento – Recursos Humanos (SIGE-RH) e 
Sistema de Terceirização do Estado (SISTER), respectivamente; 

§4º. Visitantes subsidiados, contemplados por alunos, professores, servidores técnico-
administrativos oriundos de outras Instituições de Ensino Superior e sociedade civil, que 
estejam participando de atividades acadêmicas da UVA, tais como: congressos, cursos, 
disciplinas, fóruns, projetos de pesquisa e de extensão, seminários, dentre outros, caso haja 
disponibilidade de orçamento aprovado junto a Pró-Reitoria de Planejamento; 
 
 

SEÇÃO I 
DA POLÍTICA DO SUBSÍDIO	  

	  
Art. 25. Da política do usuário subsidiado.	  
	  
§1º. Os alunos irão pagar 31% do valor da alimentação licitado e de acordo com os 
reajustes anuais, enquanto o Governo do Estado aportará o subsídio de 69%;	  
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§2º. Os servidores técnico-administrativos e funcionários terceirizados irão pagar 74% do 
valor da alimentação licitado e de acordo com os reajustes anuais, enquanto o Governo do 
Estado aportará o subsídio de 26%; 
§3º. O visitante subsidiado pagará 74% do valor da alimentação licitado e de acordo com os 

reajustes anuais, enquanto o Governo do Estado aportará o subsídio de 26%; 
	  
§4º. As categorias aluno, aluno residente, professor, servidor técnico-administrativo e 

terceirizado e visitante podem ser contempladas com subsídio parcial ou integral por um 
determinado período, caso haja disponibilidade de orçamento aprovado junto a Pró-
Reitoria de Planejamento nas seguintes condições:	  

	  
I - Segundo solicitações (semanas acadêmicas de cursos de graduação, workshop, 

congressos, seminários, encontros de estudantes, cursos, datas comemorativas,  
eventos culturais, dentre outros); 

II - Segundo ações desenvolvidas pela Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis - PRAE 
(acolhimento dos calouros, Dia do Estudante, Dia do Professor, Dia do Funcionário 
Público, Dia das Mulheres, Páscoa, comemorações natalinas, dentre outras); 

III - O subsídio ainda poderá ser concedido como forma de premiação a editais específicos 
elaborados pela Pró-Reitoria de Assuntos Estudantis - PRAE e divulgados no site oficial 
da Universidade; 

IV - Ademais, casos extraordinários, será decidido junto ao Conselho Gestor, havendo 
orçamento disponível no período desejado.	  

	  
 

CAPÍTULO VIII 
DO ATENDIMENTO 

 
Art. 26. O acesso ao Restaurante Universitário será feito por cadastramento da biometria. 
Será permitido apenas a entrada de usuários cadastrados no Sistema do Restaurante 
Universitário – SRU. 
 
Art. 27. As refeições serão servidas somente no refeitório do Restaurante Universitário. 
 
Art. 28. Os usuários do Restaurante Universitário deverão respeitar às normas 
estabelecidas no que concerne à composição da refeição. 
 
Art. 29. A compra e recarga de créditos das refeições será sempre de forma antecipada e 
somente em dinheiro. 
 
Art. 30. O cardápio das refeições a serem comercializadas será divulgado semanalmente 
através da página oficial desta IES, assim como estará disponibilizado impresso diariamente 
no Restaurante Universitário. 
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                                      CAPÍTULO IX    
                                   DAS DISCIPLINAS                                                                                   

Art. 31. Não será permitido ao usuário nas dependências do RU: 
I - O uso de trajes inadequados (usuários sem camisa ou em trajes de banho);  
II - Uso de garrafas e/ou copos pessoais para servir o suco; 
III - Deixar pratos e/ou talheres sobre a mesa após as refeições; 
IV - Causar transtornos aos funcionários e aos outros usuários, tais como: deixar talheres no 

chão, deixar comida sobre a mesa; 
V - Usar bebida alcoólica e/ou estar embriagado e fumar;  
VI - Vir acompanhado de animais de qualquer porte, exceto animais guia de 

portadores de deficiência visual; 
VII - Causar barulho excessivo como:bater talheres nas mesas e/ou pratos, arrastar cadeiras 

e/ou mesas, uso de mídia do celular (som, vídeos ou outros dispositivos que use o som 
ou perturbe o ambiente) ou usar qualquer outro tipo de instrumento de percussão; 

VIII - Falar, tossir ou espirrar sobre as cubas disponibilizadas no balcão self�service; 
IX - Não adentrar nas áreas internas do Restaurante Universitário com trajes hospitalares ou 

vestimentas que possam contaminar o ambiente (jalecos, luvas, botas, etc); 
X - Proibido qualquer ato de manifestação dentro das instalações internas do Restaurante 

Universitário (trotes, manifestações políticas, comemorações em geral, etc.); 
XI - O não cumprimento dos itens acima pelos usuários acarretará em advertência e/ou 

proibição de uso do refeitório; 
XII - O usuário deverá permanecer no refeitório apenas o tempo necessário para a sua 

alimentação; 
XIII - As filas de acesso ao Restaurante Universitário serão formadas por ordem de chegada 

dos usuários. Conta�se com a educação e honestidade dos mesmos para que essa 
ordem seja respeitada, podendo o infrator ser advertido e/ou ser proibido de usar o 
refeitório. 

 
                                   SEÇÃO I 

                                               DOS DIREITOS DOS USUÁRIOS 
 
Art. 32. São direitos dos usuários: 
I - Utilizar os serviços do Restaurante Universitário, observando as normas fixadas para 
essa finalidade; 

II - Apresentar reclamações, elogios e/ou sugestões à OUVIDORIA 
(www.uvanet.br/ouvidoria) para análise e providências, assim como utilizar a urna de 
satisfação alocada no Restaurante Universitário. 
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SEÇÃO II 
        DOS DEVERES DOS USUÁRIOS 

	  

Art. 33. São deveres dos usuários:  
	  

I - Zelar pela higiene das dependências do Restaurante Universitário, quando dele se 
utilizar; 

II - Responder, perante a Universidade, por danos ou prejuízos que causar ao 
Restaurante Universitário; 

III - Comportar�se, nas dependências do Restaurante Universitário, segundo as 
normas de boa educação e do companheirismo; 

IV - Apresentar�se sempre convenientemente trajado, sendo proibido usuário sem 
camisa e em trajes de banho; 

V -  Respeitar e manter a ordem no Restaurante Universitário, convivendo em 
harmonia com os demais usuários; 

VI - Não entrar com animais nas dependências do RU, exceto animais guia de 
portadores de deficiência visual; 

VII - Apresentar�se devidamente identificado com RG ou qualquer documento com 
foto correspondente a cada refeição, que deverá ser individual por usuário, ao 
entrar no refeitório; 

VIII - Respeitar e acatar as decisões do Conselho Gestor do Restaurante 
Universitário;  

IX - Identificar�se por ocasião da aquisição de créditos; 
X -  Cumprir e fazer cumprir este Regulamento. 
 
 

SEÇÃO III 
DO VETO AOS USUÁRIOS 

 
Art. 34. É vedado aos usuários: 

I - Os atos ou ações que atentem contra a moral e bons costumes, praticados nas 
dependências do Restaurante Universitário; 
II - O desrespeito e o desacato, físico ou moral, às autoridades legalmente constituídas e a 
outros usuários ou aos servidores do restaurante;  
III - No caso de danos materiais ao Restaurante, além da penalidade prevista neste 
regulamento, fica o infrator sujeito a ressarcir os danos causados; 
IV - A administração do RU não se responsabilizará pela perda ou extravio de pertences 
particulares no seu interior. 
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SEÇÃO IV 
                              DAS FALTAS E PENALIDADES DISCIPLINARES 
 
Art. 35. São faltas puníveis: 
I - Atos ou ações que atentem contra a moral e os bons costumes praticados nas 
dependências do RU; 

II - Desrespeito e desacato, físico ou moral, a autoridades legalmente constituídas, outros 
usuários ou servidores do Restaurante Universitário; 

III - Desacato e desrespeito a resoluções ou decisões do Conselho Gestor do Restaurante 
Universitário. 

 

Art. 36. São penas disciplinares: 

I - Advertência verbal; 

II - Advertência por escrito; 

III - Suspensão do direito de utilização do Restaurante Universitário, por prazo determinado; 

IV - Proibição definitiva de entrar nas dependências do Restaurante Universitário para 
utilizar-se dos seus serviços. 

 
CAPÍTULO X 

DAS DISPOSIÇÕES GERAIS 
 

Art. 37. Os casos omissos neste Regulamento serão resolvidos pelas Pró-Reitorias de 
Assuntos Estudantis - PRAE e de Administração - PROAD.  
 
Art. 38. Este Regimento poderá sofrer modificações mediante as deliberações do Conselho 
Gestor do Restaurante Universitário e posterior aprovação pelo CONSUNI. 
 
Art. 39. A presente Resolução entra em vigor a partir desta data.  
 
Sala dos Conselhos Superiores da Fundação Universidade Estadual Vale do Acaraú – UVA, 
em Sobral, aos 26 de setembro de 2018. 
 
 
 

Prof. Fabianno Cavalcante de Carvalho 
Presidente 
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ANEXO I 
REQUERIMENTO DE ACESSO AO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO 

I - DADOS PESSOAIS 
NOME:	  

RG:	  

CPF:	  

Sexo:     (   )Masculino          (   ) Feminino	  
Data Nascimento:	  

Estado Civil:	  
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Naturalidade:	  

Estado:	  

Endereço:	  

Cidade/UF: CEP:	  

Telefone (Residencial): (    )  Celular: (    )	  

E-mail:	  
 

II - DADOS DAINSTITUIÇÃO 
NOME DA INSTITUIÇÃO:	  

CATEGORIA (   ) Aluno   
 (   ) Professor  
 (   ) Servidor Técnico-Administrativo 
(   ) Funcionário Terceirizado 
(   ) Visitante 
(   ) Visitante subsidiado	  

Nº MATRÍCULA:	  

ENDEREÇO:	  

OBSERVAÇÕES: 
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III - DOCUMENTAÇÃO EXIGIDA 
 
(    ) DOCUMENTAÇÃO DA ATIVIDADE DESENVOLVIDA NA UVA 
(    ) CÓPIA DO RG E CPF 
(    ) DECLARAÇÃO DE MATRÍCULA 
  
IV - DA SOLICITAÇÃO 

 
PERÍODO (DATA DO EVENTO)	  

REFEIÇÃO Almoço /Qtde. (    ) 
Jantar/Qtde. (    )	  

OBSERVAÇÕES:	  

 

V - DA AUTORIZAÇÃO 
 

PERÍODO DO EVENTO:	  

DEFERIMENTO (   )Permanente (   )Temporário	  

PARECER DA PRAE:	  

 
  

 

Sobral, CE,  de ______________ de ___ . 
 

 

___________________________________________ 

                       Assinatura do Requerente 
 

 
 

_____________________________________________ 
PRÓ-�REITORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS - PRAE	  


