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1. APRESENTAÇÃO  

 

 Diante da solicitação, mediante Ofício Circular nº 02/2020, da Pró-Reitoria de 

Assuntos Comunitários da Universidade Federal de Campina Grande, descrevo abaixo as 

atividades que venho desenvolvendo como nutricionista e na gerência administrativa do 

Restaurante Universitário do CES/UFCG, desde 18 de março deste ano, quando foi 

instaurado o trabalho remoto, por meio do Protocolo de Ações Institucionais da UFCG.  

 

 

2. ATIVIDADES DESENVOLVIDAS  

 

2.1 Atividades administrativas e financeiras do Restaurante Universitário do 

CES/UFCG 

Com a suspensão das atividades acadêmicas presenciais, e em obediência ao 

Protocolo de Ações Institucionais da UFCG, elaborei um cronograma de atividades para 

os funcionários terceirizados do Restaurante Universitário.  

A higienização do RU ficou ocorrendo nas segundas e sextas-feiras por 2 

funcionários, em regime de revezamento. A estoquista, o auxiliar administrativo e um 

auxiliar de cozinha ficaram designados para realizar o levantamento, controle e 

higienização do estoque de forma periódica; bem como, atualizar a planilha de controle 

de estoque.  

Nas primeiras semanas do trabalho remoto enviei as planilhas de levantamento de 

refeições para PRAC; bem como, a planilha de Recadastramento no Programa 

Restaurante Universitário do CES/UFCG 2020.1, com todas as observações necessárias 

para Coordenação de Assistência Estudantil do Centro. 

Acompanhei os processos administrativos e financeiros em trâmite do Restaurante 

Universitário, bem como o processo de compra de gêneros alimentícios que estava em 

andamento.  

Realizei, juntamente com o assistente administrativo lotado no RU/CES, o 

levantamento financeiro do Restaurante. Suspendemos os pedidos de mercadoria que 

ainda era possível; e, solicitamos a emissão das notas fiscais para pagamento apenas das 

mercadorias que já tinham sido entregues.  

Como fiscal de contratos do RU/CES, desde o início deste mês estou direcionando 

para os fornecedores atuais processos de prorrogação de contratos que estão perto da 



vigência, e, caso contrário, terei que abrir processos de anulação de empenhos. Além 

disso, estamos organizando as planilhas financeiras dos contratos que irão iniciar.    

A pedido do Núcleo de Nutrição estou elaborando os Procedimentos Operacionais 

Padronizados para controle e armazenamento de matérias-primas e insumos do 

Restaurante Universitário.  

 

2.1.1 Ações extraordinárias motivadas pela pandemia do COVID-19 – 

Doação de gêneros alimentícios 

 

No dia 18 de março deste ano, com a instauração da suspensão das atividades 

acadêmicas presenciais da UFCG, conforme Comunicado Institucional da Reitoria, a 

suspensão do fornecimento de refeições pelos Restaurantes Universitários e o retorno dos 

usuários das Residências Universitárias para suas cidades de origem, conforme 

Comunicado Institucional da PRAC, muitos alimentos permaneceram estocados no 

RU/CES/UFCG, considerando que o mesmo ofertava uma média de 800 refeições/dia.  

Dessa forma, considerando o estado de calamidade pública, em decorrência do 

COVID-19, os Comunicados Institucionais da UFCG com a permanência na suspensão 

das atividades acadêmicas presenciais, e, consequentemente, do funcionamento dos 

Restaurantes Universitários. A Direção do CES e a Gerência do RU, com a ciência e 

autorização do Magnífico Reitor da UFCG, decidiram direcionar os gêneros alimentícios 

próximos do vencimento para doação às instituições que assistem famílias em 

vulnerabilidade social e idosos moradores de casa de permanência do município de Cuité-

PB. 

Todas as doações ocorriam após os Comunicados Institucionais da UFCG sobre 

prorrogação da suspensão das atividades presenciais, incluindo apenas os alimentos que 

não conseguiriam ser consumidos, devido à proximidade da data de vencimento. Foram 

selecionadas apenas instituições sem fins lucrativos. Em todas as doações foram 

preparados comprovantes de doação, com especificação e descrição dos itens e das 

instituições que estavam sendo contempladas; bem como, foi dado publicidade a todos 

esses eventos no site e redes oficiais do CES/UFCG (Anexo A), como preza a lei.  

Posteriormente, após o parecer nº 50/2020 da Procuradoria Federal sobre a doação 

de gêneros alimentícios, foi elaborado também, além do comprovante de doação, um 

Termo de Doação de Bem Móvel. Ressalta-se que todo o processo está em conformidade 

ao entendimento do Procurador, bem como, as legislações apontadas.  



Ressalta-se que o RU/CES também entrou em contato com os outros Restaurante 

Universitários dos demais campus da UFCG indagando se os mesmos teriam como 

consumir os alimentos. Como esperado, todos se encontravam na mesma situação e 

negaram o recebimento.  

Por fim, formalizei todos esses procedimentos em um processo SEI Nº 

23096.022278/2020-73, onde consta a descrição de todas as doações até o momento, 

documentos comprobatórios, postagens nas redes oficiais do CES/UFCG, parecer 

jurídico, ciência e autorização do Diretor do CES e Reitor da UFCG.  

 

2.2 Assistência ao aluno – Auxílio Emergencial de Acolhimento aos alunos do 

RU/CES/UFCG 

 

 Conforme a solicitação enviada pela Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários 

(PRAC) para obtenção dos dados pessoais e bancários dos usuários ativos dos programas 

Residência Universitária e Restaurante Universitário; a Coordenação de Assistência 

Estudantil do CES/UFCG dividiu os alunos por setores. Os alunos da Residência 

Universitária entrariam em contato com o Setor do Serviço Social e os do programa 

Restaurante Universitário entrariam em contato com o e-mail do RU/CES, o qual fiquei 

designada a atender e elaborar a planilha de informações destes usuários, para posterior 

envio, como aponta o comunicado abaixo (Figura 1). 

 

 

Figura 1: Comunicado para os usuários ativos da Residência Universitária e Restaurante Universitário do 

CES/UFCG  



 

 Diante disto, desde 25 de maio deste ano, estou dando suporte, juntamente com a 

Coordenação de Assistência Estudantil, aos alunos usuários do Restaurante Universitário 

do CES que entram em contato conosco sobre o Auxílio Emergencial de Acolhimento, 

com base nas informações repassadas pela PRAC. 

 

2.3 Participação no Comitê de Emergência do Combate à COVID-19 

 

 Com o intuito de promover o debate, planejar e implementar estratégias de 

enfrentamento e de prevenção do COVID-19 foi instituído o Comitê de Emergência do 

Combate à COVID-19 do CES/UFCG, formado por representantes de professores de 

todas as Unidades Acadêmicas, de técnicos-administrativos e de discentes. A atuação do 

Comitê está sendo conduzida em duas frentes, a primeira dando seguimento as demandas 

atuais durante o período de suspensão das atividades presenciais e, a segunda, atuando na 

preparação do CES para o retorno às atividades presenciais, quando oportuno.  

Dessa forma, para discorrer sobre os assuntos da assistência estudantil, em 

especial, as demandas do Restaurante Universitário, fui convidada a participar e deliberar 

sobre essa pauta, fazendo parte da Comissão de Infraestrutura do Comitê Gestor de Crise 

do CES.  

Durante este período realizamos várias reuniões para deliberar e dar 

encaminhamento na elaboração da proposta de execução orçamentária do Comitê de 

Emergência do Combate à COVID-19 do Centro de Educação e Saúde da Universidade 

Federal de Campina Grande, em atendimento ao protocolo de biossegurança para retorno 

das atividades nas Instituições Federais de Ensino, recomendado pelo Ministério da 

Educação, conforme processo SEI Nº 23096.023082/2020-04.  

Em relação ao Restaurante Universitário, fiz um levantamento das mudanças 

físicas, ações e insumos necessários para adaptar o estabelecimento a uma nova realidade, 

levando em consideração além das legislações sanitárias, a necessidade do 

distanciamento social, intensificação dos processos de higienização dos ambientes, 

equipamentos e pessoal (usuários e funcionários), e modificações das rotinas; como 

consta nos documentos SEI  0894718 e 0894782 do referido processo.  

Para mais informações sobre o andamento das ações do Comitê de Emergência do 

Combate à COVID-19 é só acessar o site: 



<http://www.ces.ufcg.edu.br/portal/index.php/comite-de-emergencia-do-combate-a-

covid19>.  

 

 

Figura 2: Registro de uma das reuniões da Comissão de Infraestrutura do Comitê Gestor de Crise do 

CES/UFCG 

 

2.4 Auxílio as atividades de ensino, pesquisa e extensão 

 

Com a publicação do Edital PROPEX Nº 07/2020, voltado as ações de extensão 

para o enfrentamento do Coronavírus - COVID-19, a Profª Drª Nilcimelly Rodrigues 

Donato, juntamente com a minha colaboração, do Téc. de Informações Kleyton Klaus 

Guedes de Souza e de mais três nutricionistas da rede municipal de Cuité-PB, escrevemos 

e submetemos o projeto: “Promovendo saúde em Nutrição durante a pandemia, com um 

happy hour no CLINUTRI”; o qual tem como objetivo interagir com a comunidade 

atendida pelo SUS no município de Cuité/PB, bem como relacionar-se com a comunidade 

universitária do CES/UFCG, a fim de em ambas situações esclarecer e auxiliar no 

comportamento alimentar durante o período de pandemia, promovendo assim saúde de 

uma forma geral para diversos ciclos da vida. 

Ademais, estou preparando duas palestras para a Semana Online de Ciências da 

Nutrição, promovida pela Coordenação do Curso de Nutrição do CES/UFCG, a qual 

ocorrerá na segunda semana de agosto deste ano. Será um curso sobre procedimentos de 

compras, dando ênfase ao Pregão e Chamada Pública à agricultura familiar (modalidade, 

dispensa de licitação). Além, da participação em um debate sobre adequação do 

funcionamento das Unidades de Alimentação e Nutrição frente a pandemia do COVID-

http://www.ces.ufcg.edu.br/portal/index.php/comite-de-emergencia-do-combate-a-covid19
http://www.ces.ufcg.edu.br/portal/index.php/comite-de-emergencia-do-combate-a-covid19


19. Contribuindo, dessa forma, no compartilhamento de experiências e no processo de 

ensino-aprendizagem dos nossos alunos do curso de Nutrição do CES/UFCG.  

 

2.5 Capacitação profissional na área de atuação 

 

 Durante o período de pandemia concluí o curso, na modalidade à distância, 

Mercados Institucionais para a Agricultura Familiar, com carga horária de 160h, na 

plataforma de cursos Lúmina, da Universidade Federal do Rio Grande do Sul; o qual era 

específico para nutricionistas que trabalham com a compra de alimentos à agricultura 

familiar, seja pelo PNAE ou PAA (nosso caso), trazendo abordagens específicas para 

Restaurantes Universitários.  

 Além disso, participei do I Encontro Brasileiro de Restaurantes Universitários, no 

dia 30 de junho deste ano, promovido pela Rede RU, onde foi discutido sobre as 

experiências e desafios dos RU’s em tempos de pandemia.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ANEXO 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ANEXO A: Publicações no site oficial do CES/UFCG sobre as doações de gêneros 

alimentícios 

 

 

Fonte: Site oficial do CES/UFCG. Disponível em: 

<http://www.ces.ufcg.edu.br/portal/index.php/noticias/1859-restaurante-universitario-do-ces-ufcg-doa-

alimentos-para-casa-do-idoso-e-hospital-municipal-de-cuite#> 

 

 

 

Fonte: Site oficial do CES/UFCG. Disponível em:  

<http://www.ces.ufcg.edu.br/portal/index.php/noticias/1867-restaurante-universitario-do-ces-realiza-

nova-doacao-de-alimentos-em-cuite> 

http://www.ces.ufcg.edu.br/portal/index.php/noticias/1859-restaurante-universitario-do-ces-ufcg-doa-alimentos-para-casa-do-idoso-e-hospital-municipal-de-cuite
http://www.ces.ufcg.edu.br/portal/index.php/noticias/1859-restaurante-universitario-do-ces-ufcg-doa-alimentos-para-casa-do-idoso-e-hospital-municipal-de-cuite
http://www.ces.ufcg.edu.br/portal/index.php/noticias/1867-restaurante-universitario-do-ces-realiza-nova-doacao-de-alimentos-em-cuite
http://www.ces.ufcg.edu.br/portal/index.php/noticias/1867-restaurante-universitario-do-ces-realiza-nova-doacao-de-alimentos-em-cuite


 

Fonte: Site oficial do CES/UFCG. Disponível em:  

<http://www.ces.ufcg.edu.br/portal/index.php/noticias/1961-casa-do-idoso-e-ong-de-cuite-sao-

beneficiados-com-alimentos-do-restaurante-universitario-do-ces-ufcg> 

http://www.ces.ufcg.edu.br/portal/index.php/noticias/1961-casa-do-idoso-e-ong-de-cuite-sao-beneficiados-com-alimentos-do-restaurante-universitario-do-ces-ufcg
http://www.ces.ufcg.edu.br/portal/index.php/noticias/1961-casa-do-idoso-e-ong-de-cuite-sao-beneficiados-com-alimentos-do-restaurante-universitario-do-ces-ufcg

