OFÍCIO REITORIA UESC S/Ref.
Ilhéus-BA, em 28 de março de 2014

Ao
Diretório Central de Estudantes da UESC
Prezados,
Conforme reuniões anteriormente realizadas nos dias 10, 17 e 28/03, dando sequência à
pauta de reivindicações apresentada, firmamos os seguintes compromissos:
1) Melhorias da infraestrutura do Restaurante Universitário
1.1) Aumento da área de sombreamento na frente do R.U –
• atendimento em caráter provisório, com instalação de toldo, realizada em 24 de
março de 2014.
• atendimento em caráter definitivo, estimativa de atendimento 3 meses.
1.2) Ampliação da infraestrutura de preparo de alimentos
• solicitada a Prefeitura do Campus – análise técnica e apresentação de projeto
preliminar – 3 meses para análise técnica e projeto.
1.3) Ampliação do numero de ilhas de serviço
• solicitado estudo de impacto no contrato – apresentação de resultado em 1
mês.
Destacamos melhorias realizadas no R.U em 2013, envolvendo troca de telhado,
pintura e reforma de instalações.
Ressaltamos, ainda, que adotamos todas as providências para evitar a interrupção do
serviço do R.U – quando ocorreu a finalização do contrato anteriormente vigente.
2) Ampliação da quantidade de subsídio
• ampliação em mais 50 (cinquenta) almoços diários com recursos da UESC,
totalizando um acréscimo de recursos na ordem de R$ 62.700,00, feita em
24/03/2014.
• com a mudança dos valores de contrato, assumimos o compromisso de
manutenção da contribuição do estudante em R$ 1,00 por refeição, totalizando
um acréscimo orçamentário destinado a ação de R$ 182.520,00.
• implementação dos recursos do PNAEST 2012 em 7 de abril de 2014,
comprometendo toda a sua execução no exercício de 2014.
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Os compromissos acima assumidos importam nos seguintes quantitativos em
refeição: 200 cafés da manha, 900 almoços e 200 jantares.
•

Desenvolver ações políticas dirigidas às Secretaria de Educação, SEPROMI,
SERIN e Casa Civil, em conjunto com o DCE, para demonstração da
necessidade de ampliação do financiamento da assistência estudantil com
origem extra-orçamento da UESC.

3) Ampliação do funcionamento do R.U em café da manhã, almoço e jantar
• implementação prevista para 7 de abril de 2014.
4) Melhoria da qualidade do R.U
• solicitação ao DCE, ADUSC e AFUSC indicação de representantes para
compor a comissão de acompanhamento do R.U – já emitido oficio, DCE já
indicou representantes, aguardando indicação da ADUSC e AFUSC.
• ações previstas de acompanhamento do contrato, pelo fiscal de contrato, na
forma da lei, em caráter continuo.
• intensificação da ação de cadastramento biométrico dos estudantes com
realização incluindo o período noturno, a partir de 24 de março de 2014.
• conclusão do cadastramento biométrico prevista para 15 de abril de 2014.
• implementação do acesso biométrico ao R.U em 24 de abril de 2014.
Reafirmamos que do exercício 2013 para 2014 houve um implemento dos recursos
orçamentários vinculados à Assistência Estudantil Direta, passando de 15,07% para
18,01% quanto à proporção da dotação em relação aos recursos de investimento,
conforme planilha anexa.

Adélia Maria Carvalho de Melo Pinheiro
Reitora
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