
CARTILHA DE ORIENTAÇÃO: 
acesso seguro ao 

restaurante universitário (RU)



O Restaurante Universitário – RU (mais
conhecido como “bandejão”) é uma
unidade de prestação de serviços
alimentares que integra o Programa de
Assistência Estudantil – PAE/UEFS e tem
como objetivo principal possibilitar
condições para permanência e
integralização do curso por estudantes de
graduação e pós-graduação regularmente
matriculados.

11h00 – 14h30

Segunda 
a Sexta  Sábado Domingos 

e Feriados

06h30 – 09h00   

11h00 – 14h30h

06h30 – 09h00   07h30 – 09h00

O cardápio do RU é elaborado visando
ofertar uma alimentação variada e
nutritiva, baseando-se nas quatro Leis da
Alimentação (Lei da Quantidade, Lei da
Qualidade, Lei da Adequação e Lei da
Harmonia) para promoção da prática
alimentar adequada e saudável. 

O controle de qualidade das refeições produzidas
no RU é feito desde a escolha da matéria prima
até a entrega do produto final aos consumidores.
Sendo assim, para garantir a produção de
alimentos seguros, os critérios higiênico-
sanitários e as orientações da ANVISA são
seguidos em todos os pontos da cadeia de
produção, seja na escolha da matéria-prima e
dos seus fornecedores, seja no recebimento e
processamento, ou nas etapas de
armazenamento e distribuição.

Situado no CAU II do Campus Universitário, na UEFS.

Esta cartilha foi elaborada para informar a
comunidade acadêmica da Universidade
Estadual de Feira de Santana - UEFS,
sobre orientações de prevenção e
convivência no Restaurante Universitário 
 devido à pandemia da COVID-19.

APRESENTAÇÃO

O QUE É O RESTAURANTE
UNIVERSITÁRIO?            

COMO O RU PROMOVE A SAÚDE ? 

COMO É FEITO O CONTROLE DE 
QUALIDADE DOS ALIMENTOS? 

LOCALIZAÇÃO DO RU 

RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO
RU/UEFS

17h30 – 19h30 17h30 – 19h00

11h30 – 13h30

17h30 – 19h00

HORÁRIO DE FUNCIONAMENTO DO RU

*Horários sujeitos a alterações

https://www.google.com/maps/place/Restaurante+Universit%C3%A1rio/@-12.2010118,-38.970649,18z/data=!4m12!1m6!3m5!1s0x0:0xd043d2c8740fb5c6!2sRestaurante+Universit%C3%A1rio!8m2!3d-12.2021914!4d-38.9698919!3m4!1s0x0:0xd043d2c8740fb5c6!8m2!3d-12.2021914!4d-38.9698919


MEDIDAS NECESSÁRIAS DE PREVENÇÃO E
ACOMPANHAMENTO

 
•   Realize a lavagem correta das mãos antes
 e depois de utilizar o RU ou a Cantina:

- Veja como realizar a lavagem correta das mãos:

• Produtos que serão disponibilizados no
ambiente:

 
 

Álcool, sabonete e toalhas descartáveis.
 

- O uso do álcool é uma etapa adicional à
lavagem das mãos, ou quando esta por algum
motivo não pode ser realizada.

•  É obrigatório o uso de máscara:

- Retire a máscara APENAS para se alimentar;
- É PROIBIDO colocá-la sobre a mesa;
- Evite tocar olhos, nariz ou boca, bem como tocar
na face externa da máscara, com mãos não
higienizadas. Caso faça algumas dessas ações
higienize as mãos antes e depois de fazê-la.

•  Distanciamento Social: 

- Respeite o distanciamento seguro nas filas;
- Respeite o distanciamento e a sinalização nas
cadeiras por mesa.

•  Evite contato com outras pessoas:

- Evite cumprimentar pessoas com aperto de

mãos, beijos ou abraços.;

- Fale apenas o necessário enquanto aguarda o

colaborador servir sua refeição na rampa;

- Não compartilhe utensílios pessoais;

- Se espirrar ou tossir, cubra a boca e o nariz

flexionando o cotovelo, nunca com as mãos;

- Em caso de suspeita de COVID-19 ou síndrome

gripal, não comparecer ao restaurante e/ou

cantinas.
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MEDIDAS NECESSÁRIAS PARA DIMINUIÇÃO DO
TEMPO NO ESPAÇO DE ALIMENTAÇÃO

 
• Facilitar o pagamento. Sempre que possível
trazer o dinheiro trocado;

• Evitar o uso  do celular no ambiente de
alimentação; 

• Seja objetivo ao escolher os talheres e pratos;

• Para reduzir o tempo da escolha no balcão de
distribuição, acesse o cardápio antes de entrar no
restaurante;

FLUXOGRAMA DE TRAJETO ao restaurante
 

Faça sua refeição em aproximadamente 20
minutos. Coma com calma e mastigue bem,
mas não demore muito! Libere o lugar para
que outros também possam se alimentar

http://www.propaae.uefs.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=15


Não alimente os animais dentro ou nas
proximidades do RU. O RU é um espaço de toda
a Comunidade Universitária, portanto é nossa
responsabilidade zelar pela conservação e
limpeza do local.

Podemos minimizar o impacto ambiental através
da prática consciente do consumo de produtos
descartáveis, evitando desperdício de
guardanapos e copos descartáveis, assim como
podemos evitar o desperdício de alimentos, por
avaliarmos nossa fome na hora de fazer o nosso
prato. Seja um consumidor consciente!

Diga NÃO aos que furam fila.

Lembre-se para você ter acesso ao RU é
necessário estar com o esquema vacinal completo
contra a COVID-19.

Respeite SEMPRE as regras do restaurante.

  

OUTRAS INFORMAÇÕES 
FORMULÁRIO DE SUGESTÕES

• Código QR contendo o link para o formulário de
sugestões em relação a refeição servida no RU.
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Acesse aqui

CONTATOS

• Email: propaae.nac@uefs.br
• Telefone: (75) 3161-8109
• Site: http://www.propaae.uefs.br/

 PROPAAE

• Pró-Reitor(a): Sandra Nivia Soares de Oliveira
• Coordenação Geral: Renata Dias Souza
• Secretaria: Valdineia Santana Bastos Paula

 NAC
• Nutricionista: Layane Almeida 
• Técnica nutricional: Larissa Lima 
• Técnica administrativa: Mabel Matos
• Estagiários em Nutrição: Iago Garcês e             
Layla Santos

Vamos cuidar do nosso RU. 

Alimente essa ideia!

http://www.propaae.uefs.br/modules/conteudo/conteudo.php?conteudo=22
mailto:Propaae.nac@uefs.br

