
São Paulo, 2 de julho de 2012 

Encaminhamentos tomados após a reunião de negociação do dia 27 de junho de 2012 

 I - Restaurante Universitário 

Os seguintes pontos serão levados para a reunião aberta da Comissão Paritária de Alimentação, que será 

realizada no dia 3 de julho, às 16h, no campus Guarulhos: 

1. Agendamento de uma reunião sobre Autogestão e Cooperativas com o Sr. Róbson Grizilli, da 

secretaria de assistência social, cidadania e inclusão produtiva da prefeitura de Guarulhos. 

2. Convênios com restaurantes no entorno do campus, como já realizado no campus Baixada Santista. 

3. Avaliação do atual contrato da empresa que opera o restaurante universitário do campus Guarulhos e 

proposta de solicitar vistoria da Vigilância Sanitária nas atuais instalações. 

4. Reunião, solicitada pela PRAE, agendada para o dia 4 de julho às 15 horas com o governo do estado 

sobre a instalação do restaurante Bom Prato no Bairro dos Pimentas. Solicitamos a indicação de dois 

estudantes para participar dessa reunião. 

5. Agendaremos reunião com o governo municipal sobre a instalação de um restaurante popular 

solidariedade no Bairro dos Pimentas.  

Segue também, anexa, a resolução Consu número 75, de 13 de julho de 2012, que estabelece as 

normas de funcionamento, gerenciamento e utilização dos restaurantes universitários da Unifesp. 

II – Residência Universitária 

1. Solicitação de declaração de utilidade pública do terreno em frente ao campus, localizado ao lado dos 

galpões, ao Ministério da Educação para que o concurso nacional de projetos de arquitetura, a ser 

lançado no mês de agosto de 2012, contemple também o campus Guarulhos. (Segue anexa toda a 

documentação da Comissão de Implantação das Residências Universitárias). 

III – Creche 

1. Foi solicitada, pela PRAE, uma reunião com o secretário de educação da cidade de Guarulhos. 

Representantes dos professores da área de educação infantil bem como representantes discentes da 

EFLCH serão convidados para compor a delegação que se reunirá com o secretário (email anexo). 

2. Será pautada na próxima reunião do Conselho de Assuntos Estudantis a discussão sobre o aumento 

no valor do auxílio creche. 

IV- Outros itinerários São Paulo – campus Guarulhos 

1. Propomos a destinação de dois ônibus para estabelecer uma linha direta Estação Armênia-Campus e 

um ônibus para a linha direta Estação Barra Funda-Campus. 

V – Auxílios Permanência 

1. Propomos uma negociação entre a PRAE e o comando de greve estudantil unificado da Unifesp. 

Segue, anexo, o ofício da Andifes ao MEC solicitando triplicar a verba para assistência estudantil, 

conforme estudo do Fonaprace. 

2. A PRAE enviou ao reitor ofício onde demonstra a necessidade de contratação de mais dois 

assistentes sociais para o NAE-Guarulhos (anexo). 

VI – Comissão Paritária de Acompanhamento 

Solicitamos o envio do nome dos três representantes discentes que irão compor a comissão paritária de 

acompanhamento, como proposto na pauta de reivindicações do movimento estudantil, até o dia 9 de julho 

de 2012, para o email prae@unifesp.br. Solicitações similares serão encaminhadas às demais categorias. 

Desde já agradecemos críticas e sugestões e nos colocamos à disposição para continuar negociação. 

 
Luiz Leduíno de Salles Neto - Pró-reitor de Assuntos Estudantis da Unifesp 


