
 
SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL  
MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA 
Pró-Reitoria de Ações Afirmativas e Assistência Estudantil 

COMUNICADO Nº 21/2019 

 
A PRÓ-REITORA DE AÇÕES AFIRMATIVAS E ASSISTÊNCIA ESTUDANTIL DA 

UNIVERSIDADE FEDERAL DA BAHIA, no uso das atribuições, 

 

CONSIDERANDO que o Restaurante Universitário e os Pontos de Distribuição são unidades de 

prestação de serviços alimentares componentes da Política de Assistência Estudantil da UFBA, 

no âmbito do Programa Nacional de Assistência Estudantil – PNAES;  

 

CONSIDERANDO que a Portaria nº 09/2010 se constitui como instrumento de regulamentação 

do benefício e dispõe sobre seu cancelamento; 

 

CONSIDERANDO que após seleção via edital, no momento da posse, o/a estudante toma 

conhecimento das condicionalidades de manutenção do benefício; 

 

CONSIDERANDO o absenteísmo mensal de beneficiários no almoço/jantar nos RUs e a 

crescente demanda de estudantes pelo Serviço de Alimentação. 

 

INFORMA que: 

 

- Os/as estudantes assistidos/as pelo Serviço de Residência Universitária (SRU), Auxílio Moradia 

e pelo Serviço/Auxílio Alimentação que optaram pela realização das refeições nos RUs através 

de seleção dos editais da PROAE, cujos nomes figuram na lista de acesso e estão há mais de 10 

dias sem frequência no RU’S, sem justificativa apresentada à PROAE, passam a ter o benefício 

suspenso. 

 

- Caso haja o interesse em reativar o benefício o/a estudante deve enviar a solicitação com 

justificativa e documentos comprobatórios para o endereço eletrônico: serv.alimenta@ufba.br . 

 

- Após ciência da situação de suspensão pelo/a estudante junto ao Núcleo de Restaurantes 

Universitários - NRU/PROAE o/a mesmo/a terá o prazo de até 15 dias para solicitar a 

regularização. 

 

- Após análise das solicitações pela CPAE/PROAE, caso esta seja deferida, a reativação do 

serviço poderá ocorrer em até 15 dias. 

 

- Os/as estudantes: que não solicitarem regularização dentro do prazo ou tiverem a solicitação de 

reativação indeferida terão o benefício automaticamente cancelado (exceto auxílio café da manhã 

e ceia) e poderão participar de novo processo seletivo. 

 

Os casos omissos serão resolvidos pela CPAE/PROAE. 

     Salvador, 16 de setembro de 2019.  

 

Cássia Virgínia Bastos Maciel 

Pró-Reitora 


