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Assunto: Restaurante Estudantil  - reajuste de valoresAssunto: Restaurante Estudantil  - reajuste de valores

A Direção Geral do Câmpus São Paulo comunica à toda comunidade que, após reunião realizada com as

En dades Estudan s e a representante da empresa Básica, em 14 de outubro de 2022 e, posterior negociação ao

longo da semana seguinte, ficou acordado que: a par r de 24 de outubro a refeição passaria do valor de R$13

(com subsídio de R$8 pelo câmpus e pagamento de R$5 pelos(as) estudantes), para o valor de R$14, sendo

mantido o valor de R$5 para os(as) estudantes. 

A  manutenção do valor de R$5 para os(as) estudantes regularmente matriculados(as) só será possível devido à

garan a do Diretor de Assuntos Estudan s da Reitoria (DAEst), Reginaldo Vitor Marçulli Pereira, que estava

presente no encontro, que se comprometeu a repassar ao câmpus o valor complementar necessário para o

término do ano letivo de 2022.

Eventuais valores cobrados pela Empresa Básica aos(às) estudantes, superior aos R$5, enquanto é feito o ajuste

no sistema de cobrança da empresa, serão ressarcidos no cartão alimentação.

 

Alberto Akio Shiga

Diretor Geral

Câmpus São Paulo
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