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NOTA SOBRE OS DANOS CAUSADOS PELOS VENTOS NA UFERSA, EM ESPECIAL NO 

RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO 

 

Os ventos que causaram os danos no câmpus central da Ufersa em Mossoró, em especial no Restaurante 

Universitário - RU, no sábado, 02/05, é evidente que tinham intensidade excepcional, como pode ser visto 

em diversos vídeos amadores que mostram telhas, que tem 10 metros de comprimento, sendo 

arremessadas a centenas de metros do nível do solo. O telhado do refeitório do RU foi bastante 

danificado, de modo que seu uso está impossibilitado. Outras edificações também foram afetadas, como a 

fábrica de ração que teve parte do telhado destruído. A Ufersa tomou as primeiras providências 

imediatamente, mobilizando equipes técnicas e de apoio que, ainda no final de semana, realizaram a 

limpeza dos materiais que foram espalhados por todo o câmpus e a recuperação da rede elétrica.   

Com relação ao fornecimento de refeições para os alunos, não haverá descontinuidade para os 

residentes no câmpus, que receberão as refeições, provisoriamente, nas residências. Para atender os 

demais discentes, em caráter provisório, até a recuperação do RU, já foram tomadas as devidas 

providências, no sentido de realocar todo material do refeitório para que passe a funcionar no centro 

de convivência do câmpus oeste. A empresa Meio Dia Refeições, que administra o RU, está 

readequando sua estrutura produtiva em outro local e, neste sentido, há um esforço enorme para que tudo 

seja concluído esta semana e no máximo no início da próxima seja normalizado o fornecimento de 

refeições para todos discentes.  

Até a normalização do atendimento a todos os discentes, a Ufersa também está disponibilizando, a partir 

desta segunda (04/05), um ônibus para conduzir os alunos até o restaurante popular, com saída da guarita 

oeste, no horário entre 11h00min e 12h30min. 

A superintendência de infraestrutura está procedendo com as medidas necessárias para levantamento dos 

danos ao RU e suas causas, bem como apontar para a Reitoria qual a melhor solução técnica para a 

restauração do prédio e a volta do funcionamento do RU naquele espaço.   
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