GUIA
Especial Restaurante
Universitário
Siga as instruções para
acessar o RU em Fortaleza

Agendamento prévio
de uso do RU
Acesse o SIGAA (menu Restaurante
Universitário > Agendar Horário);
Escolha tipo de refeição (almoço ou jantar),
refeitório, dia e horário em que deseja o
atendimento;
O agendamento pode ser feito até 5 dias antes.
Apenas um agendamento para cada refeição!
O SIGAA só permite agendar caso haja
disponibilidade para o refeitório no dia e
horário selecionados;
Não há redução da capacidade de atendimento
do RU, mas é necessário agendar para uma
melhor distribuição dos usuários e evitar
longas filas.

Acesso aos refeitórios
de Fortaleza
Após agendamento prévio pelo SIGAA
Na entrada do refeitório serão
solicitados o cartão do RU
(previamente carregado) e um
documento de identificação
oficial com foto.
Não será permitido o acesso de
estudantes fora dessas condições.

Confecção da
primeira via
do cartão
Cartões recarregáveis para acesso
ao RU da UFC estão disponíveis nos
refeitórios para quem possui algum
vínculo institucional (estudantes
de graduação e pós-graduação,
servidores técnico-administrativos
e professores);
Ao solicitar o cartão, o usuário
deve apresentar documento
de identificação com foto e
comprovante do vínculo com a UFC.

Confecção de
segunda via
do cartão
A segunda via do cartão será
disponibilizada nos guichês dos
refeitórios após o pagamento
de R$ 8,00, através de Guia de
Recolhimento da União (GRU)
emitida no site ufc.br/restaurante.
Em virtude da compensação
bancária, são necessários até 4 dias
úteis para efetivar o pagamento da
segunda via do cartão.

Recarga do cartão
O valor da recarga dos créditos
do cartão do RU para estudante
será de R$ 1,10 por refeição
nos guichês dos refeitórios até
17 de abril de 2022. Após essa
data, a refeição terá o valor
reajustado para R$ 3,00 apenas
para estudantes que optarem por
recarregar o cartão por esse meio.
O valor da refeição permanecerá
R$ 1,10 a partir de 18 de abril de
2022 caso a recarga do cartão
seja realizada através de Guia de
Recolhimento da União (GRU).

Recarga do cartão
via GRU
O usuário deve emitir a GRU
acessando o site ufc.br/restaurante.
É possível inserir até 50 créditos
de refeições;
A GRU deverá ser paga somente no
Banco do Brasil (agências, Internet
Banking ou app), até a data de
vencimento.
Em virtude da compensação bancária,
são necessários até 4 dias úteis para
efetivar a inserção dos créditos. Se
esses passos não forem obedecidos,
a recarga do cartão poderá ser
prejudicada, sem reembolso dos
créditos ao usuário pelo banco.

