UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA
PRÓ-REITORIA DE AÇÕES AFIRMATIVAS E ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL

Comunicado 17/2022
Informa sobre a reabertura e funcionamento do Restaurante Universitário –
RU ONDINA Semestre 2022.1
Informamos aos/as assistidos/as pelo Serviço de Residência Universitária (SRU), Auxílio Moradia,
Serviço/Auxílio Alimentação e demais membros da comunidade universitária que o Restaurante
Universitário Manoel José de Carvalho – RU ONDINA retomará as suas atividades presenciais no
dia 11/05/2022.
O atendimento será destinado prioritariamente a estudantes que já faziam suas refeições no RUONDINA, no Ponto de Distribuição de São Lázaro ou no Ponto de Distribuição do Corredor da
Vitória.
Estudantes que faziam suas refeições no Ponto de Distribuição de São Lázaro ou no Ponto de
Distribuição do Corredor da Vitória farão, excepcionalmente, as refeições no RU- ONDINA neste
período e serão realocados/as quando da abertura dos pontos de distribuição.
Destacamos que o Auxílio alimentação emergencial, vigente desde março de 2020 devido à
suspensão das atividades presenciais será mantido até junho de 2022.
Os casos excepcionais de manutenção do auxílio alimentação (citado no item anterior) após a
reabertura total dos RU’s serão analisados pela Coordenação dos Programas de Apoio a
Estudantes (CPAE), com subsídios do Núcleo de Restaurantes Universitários (NRU) e Núcleo de
Atenção à Saúde Integral do/a Estudante (NASIE).
A oferta de novas vagas para o serviço de alimentação ocorrerá no semestre 2022.2, condicionada
à disponibilidade orçamentária. Os/as interessados devem acompanhar a publicação do edital em
www.proae.ufba.br.
O acesso ao RU Ondina só será permitido para discentes com o esquema vacinal completo para
a idade correspondente, uso de máscara e atenção às orientações sobre o cumprimento das
medidas sanitárias no ambiente.
Bolsistas não precisarão apresentar o comprovante de vacinação, pois este documento já foi
apresentado no ato da renovação.
Estudantes pagantes deverão apresentar o comprovante de vacinação no acesso ao restaurante.
Oportunamente será feito um cadastro prévio dos estudantes pagantes que facilitará a sua
identificação.
Avaliaremos diariamente a demanda pelo serviço e possibilidades técnicas de ampliação junto à
contratada. Inicialmente atenderemos com capacidade estipulada em conformidade com o Plano
de Biossegurança UFBA 2022.1https://www.edgardigital.ufba.br/?p=23211. Desse modo o
funcionamento ocorrerá do seguinte modo:
ALMOÇO- 12:00H ÀS 14:00H (750 refeições)
JANTAR- 17:00H ÀS 18:30H (600 refeições)
Salvador, 20 de abril de 2022.
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