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Comunicado Nº 32/2022 

Informa sobre reabertura dos Pontos de Distribuição 

  

A Pró-Reitoria de Ações Afirmativas e Assistência Estudantil, informa aos/as assistidos/as pelo Serviço de 

Residência Universitária (SRU), Auxílio Moradia, Serviço/Auxílio Alimentação e demais membros da 

comunidade universitária que: 

 

a) A reabertura dos Pontos de Distribuição da Vitória e de São Lázaro será em 11.08.2022 

 

b) O atendimento será destinado, prioritariamente, a estudantes que já faziam suas refeições no Ponto 

de Distribuição de São Lázaro ou no Ponto de Distribuição do Corredor da Vitória, que deverão 

retornar a seus locais de refeição de origem. 

 

c) Os estudantes que necessitem de alteração do local de refeição deverão preencher solicitação 

através de formulário específico, que será divulgado no Site da PROAE início do semestre 

2022.2. Essas solicitações passarão por análise de disponibilidade de vagas. 

 

d) Será necessário a comprovação vacinal para o acesso aos Pontos de Distribuição. Os bolsistas 

que não apresentaram comprovante de vacinação na renovação do serviço/auxílio de 

alimentação, devem enviar para o e-mail: ruondina@ufba.br . 

 

e) Inicialmente atenderemos com capacidade estipulada, em conformidade com o Plano de 

Biossegurança UFBA 2022.2 .  

Desse modo o funcionamento ocorrerá da seguinte forma: 

• Ponto de distribuição de São Lázaro (de segunda a sexta, exceto em dias de feriados e pontos 

facultativos) 

ALMOÇO- 12:00H ÀS 14:00H (250 refeições) 

JANTAR- 17:00H ÀS 18:30H (100 refeições) 

• Ponto de distribuição do Corredor da Vitória (de segunda a domingo) 

ALMOÇO- 12:00H ÀS 14:00H (200 refeições) 

JANTAR- 17:00H ÀS 19:00H (150 refeições) 

 

f) A última parcela do auxílio emergencial alimentação, devido a suspensão das atividades do RU 

durante a pandemia, será paga no mês de agosto de 2022, conforme Comunicado 31/2022. 

 

Salvador, 11 de julho de 2022. 
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