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REGIMENTO INTERNO DA COMISSÃO LOCAL DE ALIMENTAÇÃO DO CAMPUS SÃO PAULO 
DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE SÃO PAULO - UNIFESP 
 

Regulamenta a Comissão Local de Alimentação 
do Campus São Paulo Universidade Federal de 

São Paulo da UNIFESP 
 

 
CAPÍTULO I - DA ATUAÇÃO 

Artigo 1° - A Comissão Local de Alimentação é um órgão de assessoramento vinculado 

diretamente à Diretoria do Campus São Paulo da UNIFESP, sendo a sua nomeação feita por 

Portaria da Diretoria do Campus São Paulo. Essa comissão é de caráter permanente e 

submetido a este regimento interno, o qual disciplina seu funcionamento, atuando no auxílio 

à gestão e funcionamento do Restaurante Universitário.  

 

CAPÍTULO II - DA COMPETÊNCIA 

Artigo 2° - As atribuições da Comissão Local de Alimentação são: 

I – Conduzir processos internos de apoio à fiscalização do Restaurante Universitário, na 

organização e na prestação de informações, solicitadas pelos (as) gestores (as) de contratos;  

II – Avaliar o cardápio do Restaurante Universitário, com apoio do (a) nutricionista da PRAE, 

de acordo com o que foi estabelecido nos contratos e termos de referência e fornecer 

subsídios aos (às) gestores (as) de contratos para aprovação;  

III – Aplicar as avaliações e pesquisas de satisfação elaboradas em conjunto com a Comissão 

Central;  

IV – Analisar as pesquisas de satisfação e formular propostas, por meio da compilação das 

sugestões dos usuários, para a melhoria da qualidade dos serviços de alimentação em 

conjunto com a Comissão Central e com a PRAE;  

V – Elaborar relatórios periódicos sobre as vistorias, cuja periodicidade mínima deve ser 

semestral, informando à PRAE quando houver alguma anormalidade;  
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VI – Promover campanhas educativas, quanto ao desperdício de água e alimentos, entre 

outras, no Restaurante Universitário e nos demais espaços destinados à alimentação, além 

de outras questões relativas a normas de conduta dentro do Restaurante Universitário;  

VII – Manter um canal direto de comunicação com os usuários, divulgando em suas páginas 

na internet e/ou redes sociais o cardápio, orientações, pesquisas de satisfação, composição 

da comissão e outros, além do e-mail oficial de contato com o Restaurante Universitário, bem 

como os membros da Comissão de Alimentação e o (a) gestor (a) do contrato;  

VIII – Acompanhar a fiscalização do Restaurante Universitário no Campus São Paulo, visando 

zelar pela qualidade das refeições servidas à comunidade acadêmica e o bom relacionamento 

com a empresa terceirizada e/ou outros fornecedores.  

CAPÍTULO III - DA COMPOSIÇÃO 

Artigo 3° - A Comissão Local de Alimentação do Campus São Paulo deverá ser constituída por:  

I – Um representante docente indicado pelo Conselho do Campus São Paulo, o qual será o 

coordenador da comissão; 

II – Um representante técnico-administrativo em educação indicado pelo Conselho do 

Campus São Paulo;  

III – Um representante do Núcleo de Apoio ao Estudante do campus São Paulo (NAE); 

IV – Um representante discente da graduação de cada unidade universitária indicado pela 

respectiva congregação;  

V – Um representante discente da pós-graduação de cada unidade universitária indicado 

pela respectiva congregação;  

VI – Os gestores, titular e suplente, do contrato do Restaurante Universitário; 

VII – Os fiscais do contrato, titular e suplente, do Restaurante Universitário. 

§ 1° - Cada membro representante deverá ter suplente. 

§ 2° - É vedada a acumulação de representação na comissão. 

§ 3° - Na ausência do coordenador, um servidor indicado entre os membros assumirá a vice 

coordenação. 
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Artigo 4º - O mandato de todos os membros, exceto do Gestor e do Fiscal do contrato do 

Restaurante Universitário, será de 1 ano, sendo permitida a recondução.  

Parágrafo único - Caberá à Coordenação da Comissão notificar a renovação de seus 

representantes. 

 

CAPÍTULO IV - DAS RESPONSABILIDADES 

Artigo 5° - Compete ao coordenador da Comissão: 

a) Convocar, instalar e presidir as reuniões da Comissão; 

b) Representar a comissão no seu relacionamento com a Diretoria do Campus São Paulo; 

c) Cumprir e fazer cumprir este regimento por todos os demais membros da Comissão; 

d) Notificar sobre a troca de Membros da Comissão;  

e) Substituir Membros em caso de ausências consecutivas nas reuniões da Comissão. 

 

Artigo 6° - Compete aos Membros da Comissão: 

a) Atender às solicitações do coordenador; 

b) Apresentar as demandas da categoria representada e realizar a interface entre as 

necessidades da Universidade junto aos respectivos órgãos a que representam; 

c) Indicar suplente em caso de ausência nas reuniões da Comissão. 

 

CAPÍTULO V - DAS REUNIÕES 

Artigo 7° - Serão realizadas seis reuniões ordinárias por ano em regime bimestral. 

Parágrafo Único - Poderão ser convocadas pelo coordenador reuniões extraordinárias, caso 

haja necessidade de tratar de algum assunto urgente.  

 

Artigo 8° - Em relação às ausências permitidas nas reuniões da Comissão fica estabelecido à 

substituição do representante após a ausência em três reuniões consecutivas. 

 

Artigo 9° - A data, o local, o horário, bem como a pauta da reunião, serão comunicados por 

meio eletrônico aos seus membros com pelo menos 48 (quarenta e oito) horas de 

antecedência. 
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Parágrafo Único - A pauta das reuniões será elaborada pelo coordenador, sendo que os 

demais membros poderão sugerir e requerer assuntos adicionais a serem apreciados pela 

Comissão. 

 

Artigo 10º - As reuniões da Comissão, sejam elas Ordinárias ou Extraordinárias, deverão 

acontecer com a presença de pelo menos 2/3 de seus membros. 

§ 1° - Na falta do quórum mínimo estabelecido acima, o coordenador da Comissão convocará 

nova reunião, que deverá ser realizada, com qualquer quórum, de acordo com a urgência 

requerida para o assunto a ser tratado. 

§ 2° - As recomendações da Comissão serão aprovadas por maioria simples de votos dos 

membros presentes às respectivas reuniões. 

 

Artigo 11° - A cada reunião da Comissão, haverá uma ata que deverá ser aprovada pelos 

membros da Comissão. Após aprovação, a ata deverá ser divulgada para os membros da 

Comissão e Diretoria do Campus São Paulo, de forma a oficializar as deliberações da reunião. 

Parágrafo Único - A responsabilidade de elaboração da ata será do coordenador da Comissão 

ou poderá ser atribuída a um secretário, a ser determinado de forma colegiada pelos 

participantes presentes ao início de cada reunião. 

 

Artigo 12° - As reuniões serão abertas a participação de todos os interessados. 

 

Artigo 13° - Este regimento entrará em vigor quando de sua aprovação pelo Conselho do 

Campus São Paulo. 

 
 


