
MOÇÃO DE APOIO
PELA REATIVAÇÃO DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO

(RU) NO CÂMPUS SANTA CRUZ DA UNICENTRO

Manifesta apoio ao Comitê pela Reativação do
RU no Câmpus Santa Cruz da Universidade
Estadual do Centro-Oeste, Unicentro.

A Diretoria do Sintesu, Sindicato dos Docentes e Agentes
Universitários da Unicentro, no uso de suas competências estatutárias; e

Considerando o rompimento do contrato por parte da empresa
terceirizada responsável pelo serviço do Restaurante Universitário no
Câmpus Santa Cruz;

Considerando a dificuldade de integrantes da comunidade
universitária em arcar com os altos custos da alimentação, além de outros
custos para que possam continuar usufruindo do Ensino Superior público;

Considerando a necessidade de um Restaurante Universitário (RU)
que atenda a demanda de estudantes, professores, agentes universitários e
sociedade, com qualidade e preço acessível.

Vem a público manifestar apoio ao Comitê pela Reativação do RU no
Câmpus Santa Cruz da Unicentro.

Para tanto, em consonância com o Comitê supracitado, solicitamos
que sejam buscadas alternativas para restabelecimento dos serviços no RU o
mais rápido possível e, de preferência, que:

- Seja público e gratuito e sem interferência da iniciativa privada;
- De livre acesso à comunidade;
- Com comida de qualidade e abastecido pela agricultura familiar,

inclusive por produtores da feira agroecológica;
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- Com integração do ensino, da pesquisa e da extensão, com massiva
abertura de estágios remunerados e aproveitando o conhecimento e
estudos de estudantes e professores da própria Universidade;

- Com possibilidade de cardápio inclusivo, balanceado e fiscalizado,
inclusive com opções veganas, sem glúten, sem lactose, etc;

- Com horários abrangentes e que abra, inclusive, nas férias
pedagógicas, pois a comunidade e os agentes universitários seguem
atuando nesses períodos;

- Com abertura de concursos públicos para funcionários, possibilitando
um RU estatizado, nos moldes do que oferecem outras IEES do Paraná.

Dessa forma, entendemos que um Restaurante Universitário deve
promover alimentação de qualidade, saudável e a baixo custo, beneficiando
estudantes, professores, agentes universitários e também a sociedade
regional. Também entendemos que esse processo se faz necessário,
inclusive, para auxiliar a permanência estudantil na Universidade.

Pelo exposto acima, reiteramos o apoio ao Comitê pela Reativação do
RU no Câmpus Santa Cruz da Unicentro e solicitamos a criação de um grupo
que envolva toda a comunidade universitária e a sociedade na busca pela
melhor solução possível para este problema.

Guarapuava, 11 de agosto de 2022.

SINTESU

Gestão 2019-2024
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