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Ministério da Educação
Secretaria de Educação Profissional e Tecnológica

Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia

 

PORTARIA Nº 072/2017

 

 

Institui o Regulamento de Funcionamento do Restaurante do Instituto Federal de Educação,
Ciência e Tecnologia da Bahia Campus Vitória da Conquista e dá outras providências.

O Diretor Geral do INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DA
BAHIA – CAMPUS DE VITÓRIA DA CONQUISTA, no uso de suas atribuições legais, conforme
lhe confere a Portaria nº. 1.277, de 26 de agosto de 2014, combinado com o que dispõe a Lei nº
8.112/90, resolve:

Art. 1º Instituir o Regulamento de Funcionamento do Restaurante do Instituto Federal de
Educação, Ciência e Tecnologia da Bahia, Campus Vitória da Conquista, conforme as diretrizes
estabelecidas nesta Portaria.

I - DAS FINALIDADES

Art. 2º O Restaurante Institucional (R.I.) do IFBA Campus Vitória da Conquista tem função social
e não visa lucros, tendo por finalidade:

I - fornecer alimentação balanceada que atenda às necessidades nutricionais básicas de seus
usuários (estudantes);

II - contribuir com o desenvolvimento de programas de educação nutricional e sanitária;

III - atuar como um dos instrumentos de política de permanência e êxito estudantil.

II - DO FUNCIONAMENTO

Art. 3º Ao Restaurante compete a oferta de cinco refeições diárias:

I - Lanche da manhã;

II - Almoço;

III - Lanche da tarde;

IV - Jantar;
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V - Lanche noturno.

§ 1º As refeições mencionadas nos incisos anteriores serão oferecidas de segunda-feira à
sexta-feira de acordo com os horários especificados abaixo:

a) Lanche da manhã: de 10h:30min às 10h:50min;

b) Almoço: de 12h:20min às 13h:40min;

a) Lanche da tarde: de 16h:20min às 16h:40min;

c) Janta: de 18h:00min às 19h:20min;

d) Lanche noturno: de 19h:30min às 19h:50min.

§ 2º Os três lanches, mencionados nos incisos I, III e V do caput deste artigo, serão oferecidos
exclusivamente aos estudantes dos cursos Integrado e Subsequente, conforme recomendação
da legislação do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE). Somente terão acesso
aos lanches do PNAE os alunos do Integrado e Subsequente que estiverem devidamente
trajados com farda institucional;

§ 3º As refeições referidas nos incisos II e IV do caput deste artigo, serão para o atendimento
exclusivo dos estudantes beneficiários do Auxílio Alimentação – PAAE, no horário entre
12h:20min às 13h:20min (almoço) ou entre 18:00 às 18:20 (jantar). Após estes períodos,
somente em caso de sobras de refeições, o direito à refeição será estendido aos alunos não
beneficiários do PAAE que despertarem interesse, conforme fila organizada seguindo a ordem
de chegada e orientações de um funcionário designado pela Administração.

§ 4º Excepcionalmente, por motivo de força maior (por exemplo: interrupção nos serviços de
água, energia, gás ou no fornecimento de alimentos; ou realização de manutenções corretivas
em equipamentos), poderá o Restaurante deixar de oferecer seus serviços habituais, sendo que
esse fato será comunicado aos usuários no Mural de Informações do R.I. ou nas redes sociais.

§ 5º Excepcionalmente, seguindo o prazo de solicitação com antecedência mínima mensal,
poderá o R.I. avaliar a possibilidade de disponibilização dos seus serviços em eventos
institucionais, sob autorização, supervisão e orientação da Nutricionista.

§ 6º O R.I. apenas poderá atuar em eventos institucionais em caso de: possuir quadro de
funcionários condizente; ter fonte de recurso de custeio do Campus; ou fornecimento total das
matérias primas pelo setor solicitante, em ideais condições sanitárias de manipulação.

§ 7º As refeições, sob nenhuma condição, poderá ser realizada pelos estudantes em local
externo ao salão principal de consumação.

§ 8º Os funcionários do Setor de Nutrição poderão remeter à Nutricionista qualquer ação
indevida praticada por parte dos alunos na área do R.I. Feito isto, a depender da situação, o
respectivo aluno será convidado a se pronunciar a respeito, podendo ser advertido oralmente
pela Nutricionista. E em caso de reincidência, sucederá a suspensão por um dia do R.I.

§ 9º A manipulação de alimentos no R.I. é exclusiva aos funcionários do Setor, conforme
legislação sanitária vigente.

III – DOS DIREITOS E DEVERES
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Art. 4º São direitos do usuário:

I - utilizar os serviços do Restaurante, observadas as normas fixadas para essa finalidade;

II - apresentar elogios, críticas e sugestões fundamentadas, diretamente à Nutricionista, por meio
de caixa de sugestões.

Art. 5º São deveres do usuário:

I – conhecer, cumprir e fazer cumprir este Regulamento;

III - zelar pela higiene pessoal e das dependências do Restaurante, quando dele fizer uso;

III - responder, perante a Instituição, por danos ou prejuízos que causar ao Restaurante;

IV - portar-se, nas dependências do Restaurante, segundo as normas de boa educação e do
companheirismo;

V - apresentar-se sempre convenientemente trajado, não sendo permitido usuário sem camisa;

VI - comunicar ao Serviço de Nutrição as irregularidades observadas ou que tenha
conhecimento;

VII - respeitar e acatar às normas internas do R.I., as quais serão publicadas por meio do Mural
local, bem como as específicas da Gestão de Assistência Estudantil (no que se refere às
refeições do PAAE) e o Código Disciplinar Discente (Resolução nº 73 de 22 de novembro de
2013).

VIII – cumprir as normas de distribuição e porcionamento das preparações do balcão de
distribuição, conforme quantidades máximas a seguir:

a. Arroz – 1 concha ou Macarrão – 1 escumadeira;

b. Feijão – 1 concha;

c. Acompanhamento – 1 colher;

d. Serão disponibilizadas diariamente dois tipos de proteína animal, sendo que deverá ser
escolhida uma das opções. Estas serão servidas por um funcionário do setor;

e. Salada - 2 colheres;

f. Fruta – 1 pedaço ou Doce – 1 unidade;

VIX – servir-se com o máximo de cuidado para não derramar alimentos sobre o balcão e mantê-
lo constantemente higienizado.

IV - DAS SANÇÕES DISCIPLINARES

Art. 6º São infrações passíveis de sanções aos usuários:

I - o não cumprimento deste Regulamento;

II - os atos ou ações de desrespeito ou desacato, físico ou moral, praticados nas dependências
do Restaurante;
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III – a ocorrências de desperdício de alimentos.

IV – não acatar às normas de higiene do R.I..

§ 1º Todos devem respeitar a quantidade de consumo habitual e individual no momento de se
servir, pois não é permitida a ocorrência de descarte de alimentos no R.I. Uma vez observado o
desperdício de alimentos, consistirá em infração, sujeita à sanção imediata de advertência oral
e, em caso de reincidência, suspensão de realizar refeições no R.I. por 1 dia;

§ 2º A lavagem de mãos é obrigatória ao chegar ao refeitório, uma vez que todos os estudantes
manipularão os utensílios do balcão de distribuição para servirem-se. Contrariar esta norma
consistirá em infração, sujeita à sanção imediata de advertência oral e, em caso de reincidência,
suspensão de realizar refeições no R.I. por 1 dia.

Art. 7º São sanções disciplinares aplicáveis aos usuários do Restaurante:

I - a advertência oral;

II - a suspensão do direito de utilização dos serviços do Restaurante por um dia;

III - a proibição definitiva de entrar nas dependências do Restaurante.

§ 1º As sanções referidas nos incisos I e II serão aplicadas pela Nutricionista. A sanção referida
no inciso III será avaliada pela Direção Geral e DEN que baseados na Resolução nº 73 de 22
de novembro de 2013, aplicarão a sanção correspondente.

§ 2º Em qualquer dos casos previstos neste artigo, serão levados em consideração a gravidade
da infração cometida, a reincidência e os antecedentes do infrator.

VI - DAS DISPOSIÇÕES FINAIS

Art. 8º Os casos omissos neste Regulamento serão resolvidos pelo Diretor-Geral do Campus
Vitória da Conquista junto com DEN e Nutricionista, obedecendo aos trâmites legais.

Art. 9º Cabe à Administração do Campus cumprir e fazer cumprir este Regulamento, bem como
torná-lo disponível ao conhecimento da comunidade do Campus. 

 

Gabinete do Diretor Geral do IFBA – CAMPUS DE VITÓRIA DA CONQUISTA, em 07 de Junho
de 2017.

 

 

Documento assinado eletronicamente por JAIME DOS SANTOS FILHO, Diretor do
Campus Vitória da Conquista, em 07/06/2017, às 09:45, conforme decreto nº 8.539/2015.

A autenticidade do documento pode ser conferida no site
http://sei.ifba.edu.br/sei/controlador_externo.php?
acao=documento_conferir&acao_origem=documento_conferir&id_orgao_acesso_externo=0
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informando o código verificador 0318579 e o código CRC 1B60CA5B.
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