
NOTA TÉCNICA SOBRE A REFORMA DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO (RU) NO 

CAMPUS A. C. SIMÕES 

As obras que estão sendo realizadas no RU do Campus A. C. Simões, consistem, primeiro, na 

reforma do refeitório, que permitirá a alteração do sistema de distribuição e, em segundo lugar, na 

reforma interna, da área de produção de refeições, que inclui troca do piso, teto, sistema hidráulico entre 

outros pontos, que sofreram desgaste e/ou problemas na construção do prédio, a fim de obedecer a 

legislação higiênico-sanitária para ambientes de produção de refeições, a RDC 216, que regulamenta as 

Boas Práticas para Serviços de Alimentação, para controle sanitário na área de alimentos, visando a 

proteção à saúde da população.  

A Superintendência de Infraestrutura (SINFRA) e a Pró-Reitoria Estudantil (PROEST) informam 

que durante as intervenções de reforma do Restaurante Universitário (RU) foram encontrados vários 

limitadores que acabaram por demandar mais tempo do que o previsto no cronograma inicial, dentre 

eles: 

a. A necessidade da substituição de parte das instalações de esgoto; 

b. Troca de parte da drenagem, na área interna e externa, do restaurante; 

c. Demolição de estruturas não previstas que só puderam ser identificadas após as 

intervenções no piso, como tubulações, contrapisos, caixas de inspeção e passagem; 

d. Instalação de novas caixas de inspeção e passagem; 

e. Redefinição de parte do sistema de esgoto, água e gás; 

f. Relocação da coifa em função da implantação de um novo forno combinado e 

g. Relocação de todas as estruturas da área interna de cocção. 

Além de todos estes itens que não foram possíveis prever durante o planejamento inicial, pois só 

puderam ser identificados durante a execução dos trabalhos de demolição, outros fatores limitadores 

foram as condições de intempéries relacionadas às precipitações ocorridas no período das intervenções 

que dificultaram em grande escala os serviços externos, provocando atrasos nas frentes de serviço 

internos. 

Estas modificações estruturais visam atender as normativas dos órgãos de controle, inclusive, a 

vigilância sanitária, não havendo como adiá-las. Dadas às condições climáticas e as inúmeras frentes de 

serviço não previstas, foi redefinido um novo prazo de entrega da obra com a reabertura do RU no dia 31 

de julho do corrente ano, visando, prioritariamente, manter a qualidade e o atendimento as normativas 

técnicas e recomendações dos órgãos de controle. 

Cientes dos inconvenientes que resultaram no atraso da abertura do RU, reafirmamos nosso 

compromisso com a garantia do direito à alimentação e acesso a este imprescindível órgão de apoio 

acadêmico.  
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