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1. MISSÃO  

Fortalecer a vivência universitária por meio do atendimento das necessidades em alimentação 
para estudantes de graduação vulneráveis e não-vulneráveis e estudantes de pós-
graduação.
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2. METAS  

a.Fornecer refeições de qualidade (almoço e jantar) e com baixo custo para estudantes de graduação e pós-graduação; 

b.Fazer a gestão e a fiscalização dos contratos para fornecimento de refeições; 

c.Elaborar e executar uma política institucional de alimentação estudantil;
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2. PRINCIPAIS AÇÕES  

a.Gestão administrativa, financeira e de execução dos contratos dos RUs; 

b.Criação das comissões de fiscalização e acompanhamento dos contratos; 

c.Elaboração da Resolução para concessão de descontos nos RUs;
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2. DESAFIOS  

a.Ampliar os recursos humanos para desenvolvimento das ações (somente 1 servidor com dedicação exclusiva aos RUs, os demais 
desenvolvem outras atividades institucionais); 

b.Ausência de recursos humanos na equipe (nutricionista, técnico em alimentos) com formação técnica para acompanhamento 
específico da execução do contrato; 

c.Ampliar a infraestrutura para atendimento da crescente demanda (redução de filas; prédios adaptados; dimensões limitadas; em 
construção).
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