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PORTARIA CAMPUS BAIXADA SANTISTA N. 2025/2022

  
Ins tui a Comissão Local de Alimentação
do Campus Baixada Santista

O  D IRET O R ACAD ÊMICO  D O  CAMPUS BAIXADA SANT ISTA DA UNIVERSIDAD E
FED ERAL D E SÃO  PAULO,  no uso das atribuições que lhe foram conferidas pela portaria nº 1.578
de 11 de abril de 2019, DOU página 42, seção 2,

CONSIDERANDO a polí ca de alimentação aprovada pelo Conselho de Assuntos
Estudantis em 08/08/2017

 

R E S O L V E :

Art. 1º  Instituir a Comissão Local de Alimentação do Campus Baixada Santista.

 

Art. 2º A Comissão Local de Alimentação será formada por Gestores tulares e
suplentes dos contratos do Restaurante Universitário (RU);  Representantes servidores docentes e/ou
técnico-administra vos e discentes indicados pelo Conselho de Campus Baixada San sta e
Representante do Núcleo de Apoio ao Estudante (NAE) do Campus.

 

Art. 3º São Atribuições da Comissão Local:

I – Conduzir processos internos de apoio à fiscalização do RU, na organização e na
prestação de informações solicitadas pelos gestores de contratos;

II – Avaliar os cardápios dos RUs, com apoio de um nutricionista da Prae, de acordo
com o que foi estabelecido nos contratos e termos de referência e fornecer subsídios aos gestores
de contratos para aprovação;

III – Aplicar as avaliações e pesquisas de sa sfação elaboradas em conjunto com a
Comissão Central;

IV – Analisar as pesquisas de sa sfação e formular propostas, por meio da compilação
das sugestões dos usuários, para a melhoria da qualidade dos serviços de alimentação em conjunto
com a Comissão Central e com a Prae;

V – Elaborar relatórios periódicos sobre as vistorias, cuja periodicidade mínima deve
ser semestral, informando à Prae quando houver alguma anormalidade;

VI – Promover campanhas educa vas, quanto ao desperdício de água e alimentos,
entre outras, nos RUs e nos demais espaços des nados à alimentação, além de outras questões
relativas a normas de conduta dentro dos RUs;

VII – Manter um canal direto de comunicação com os usuários, divulgando em suas
páginas na internet e/ou redes sociais o cardápio, orientações, pesquisas de sa sfação, composição
da comissão e outros, além do e-mail oficial de contato com os RUs, bem como os membros da
Comissão Local de alimentação e o gestor do contrato.

 

Art. 4º Esta portaria revoga a portaria do Campus Baixada Santista nº 2024/2022

 

Art. 5º.  Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação.

 

Boletim de Serviço  Eletrônico em 01/06/2022
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PROF. DR. ODAIR AGUIAR JUNIOR

DIRETOR ACADÊMICO DO CAMPUS BAIXADA SANTISTA

Documento assinado eletronicamente por Odair Aguiar Junior, Diret or(a) Acadêmico(a), em
27/05/2022, às 15:41, conforme horário oficial de Brasília, com fundamento no art. 6º, § 1º, do
Decreto nº 8.539, de 8 de outubro de 2015.

A autenticidade deste documento pode ser conferida clicando aqui, ou pelo endereço:
"https://sei.unifesp.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0" informando o código verificador
1129293 e o código CRC 0D3BE639 .

Referência: Processo nº 23089.015215/2022-11 SEI nº 1129293
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