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Nós dos diretórios acadêmicos da Medicina (DANK), da Psicologia (COCAP)

e da Terapia Ocupacional (CATO), juntamente ao Diretório Central dos Estudantes

(DCE), viemos por meio desta trazer a demanda por uma unidade de restaurante

universitário ou refeitório situado no campus do Fragata, de modo a garantir

alimentação a todos os estudantes de forma justa.

A alimentação é um direito dos cidadãos e é comumente garantida no meio

acadêmico pelos restaurantes universitários, ditos R.U.s. No entanto, a

Universidade Federal de Pelotas (UFPel), vem falhando na entrega deste direito,

ofertando alimentação com qualidade inferior à exigida em contrato, bem como não

garantindo a segurança alimentar de muitos que dependem exclusivamente dessa

oferta. A conjuntura se agrava quando é analisada a distribuição geográfica dos

R.U.s, dado que com campi espalhados pela cidade de Pelotas, a UFPel promove

uma segregação alimentar ao não ofertar um ambiente para alimentação em certos

locais como no bairro Fragata, onde se situa a Faculdade de Medicina, Psicologia e

Terapia Ocupacional (FAMED).

A FAMED constitui um complexo que abriga mais de 1000 estudantes, sem

contar técnicos administrativos e docentes. Ainda, está localizada em um um dos

bairros mais populosos da cidade e abrange estudantes de mais de 50 outros

cursos no entorno; Assim se estranha que um ambiente com localização relevante à

população pelotense não contenha um espaço alimentar adequado, à semelhança

de outras universidades como a Universidade Federal do Rio Grande do Sul

(UFRGS), Universidade de São Paulo (USP), entre outras.

Filas que rodeiam quarteirões, problemas com transporte e horários que

conflitam com o funcionamento, levam ao dilema: comer ou estudar? É preciso que

a PRAE e a UFPEL reconheçam a necessidade dos estudantes e a relevância no

que tange esta ação, que já dispõe de meios, local e quantidade de interessados

suficiente para a realização, restando o bom direcionamento dos recursos públicos

para ser concretizado. Podendo, por exemplo, incluir na próxima licitação este novo

espaço, ou ainda, instaurar de maneira análoga ao recém criado refeitório da Casa

do Estudante (CEU), as possibilidades são variadas, basta se ater aos exemplos de

outras instituições que conseguem efetivamente implementar o PNAES (Plano

Nacional de Assistência Estudantil).
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