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COMUNICADO 

 

A Pró-Reitoria de Assuntos Comunitários, por meio da Coordenação de 

Apoio Estudantil, no uso de suas atribuições legais, vem prestar esclarecimentos 

a respeito dos Restaurantes Universitários para o período 2021.2, cujas aulas 

terão início no dia 02 de maio de 2022. 

Em reunião realizada entre PRAC, diretores de centro, representantes da 

assistência estudantil e de licitações e contratos dos campi, no dia 11 de março 

de 2022, discutiu-se sobre a reabertura dos Restaurantes Universitários para o 

período 2021.2, que será presencial com excepcionalidade remota. 

Durante a reunião foi pontuada a necessidade da abertura dos 

restaurantes, assim como as dificuldades nos processos licitatórios de gêneros 

alimentícios causadas pela elevação dos preços desses produtos. Pontuou-se 

ainda que o campus de Sumé está com o processo de cessão onerosa aprovado 

no CONSAD, de forma que será dada a continuidade, o que justifica o fato da 

não realização de processo licitatório para o fornecimento de refeições neste 

momento. Além disso, foi mencionado que vários discentes têm solicitado a 

permanência do Auxílio Emergencial de Acolhimento, mas que, por outro lado, 

muitos também pedem a reabertura dos restaurantes.  

Diante do exposto, após a referida reunião, foram tomadas, em consenso, 

as seguintes decisões: 

Os campi Campina Grande e o CDSA (Sumé) procederão com a 

manutenção de auxílios em substituição à abertura dos restaurantes 

universitários durante o período 2021.2; 



Os campi CES (Cuité), CSTR (Patos), CCTA (Pombal), CCJS (Sousa) e 

CFP (Cajazeiras) realizarão processos licitatórios para a compra de gêneros 

alimentícios e, posterior abertura dos RUs.  

Em função das dificuldades que podem vir a ser enfrentadas nas 
licitações, a PRAC se comprometeu a manter o pagamento dos auxílios até 
que os restaurantes tenham condições de reabrir, sem prejuízos para os 
discentes. 
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